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RESUMO
Objetivo: conhecer a realidade das lesões crônicas nos idosos atendidos na Estratégia de Saúde da Família
(ESF). Método: estudo exploratório, descritivo, com abordagem quantitativa. Participaram 20 idosos, com
idade entre os 60 aos 99 anos, a maioria do sexo feminino, acometidos por lesões crônicas, referenciados
pelas ESF. Resultados: as lesões são do tipo úlceras por pressão, varicosa, diabética, arterial e ferida
neoplásica, todas advindas de doenças crônicas não transmissíveis, onde todos os idosos faziam troca do
curativo em domicílio pela equipe de enfermagem ou por cuidadores familiares. Observou-se que a técnica
utilizada se distanciava da asséptica e as substâncias eram inadequadas ao tratamento específico de algumas
lesões. Conclusão: diante da assistência revelada aos idosos com lesões crônicas, observamos a necessidade
de implantar um protocolo de atendimento que orientasse o autocuidado. Descritores: Cuidados de
Enfermagem; Idoso; Ferimentos; Lesões.
ABSTRACT
Objective: to know the reality of chronic injuries in the elderly assisted in the Family Health Strategy (ESF).
Method: this study is exploratory, descriptive with a quantitative approach. Participants were 20 elderly
individuals, aged between 60 and 99 years old, most of them were females, affected by chronic lesions,
referred by ESF. Results: lesions type are of pressure, varicose, diabetic, arterial, and neoplastic wound
ulcers, all of them due to non-transmissible chronic diseases, where all the elderly had their dressing changed
at home by the nursing team or by family caregivers. It was observed that the technique used was aseptic and
the substances were unsuitable for specific treatment of some lesions. Conclusion: in the face of care
revealed to the elderly with chronic injuries, the need to implement a care protocol that guided self-care was
observed. Descriptors: Nursing Care; Old Man; Injuries; Injuries.
RESUMEN
Objetivo: conocer la realidad de las lesiones crónicas en los ancianos atendidos en la Estrategia de Salud de
la Familia (ESF). Método: estudio exploratorio, descriptivo, con enfoque cuantitativo. Participaron 20
ancianos, con edad entre 60 y 99 años, la mayoría del sexo femenino, acometidos por lesiones crónicas,
referenciados por las ESF. Resultados: las lesiones son del tipo úlceras por presión, varicosa, diabética,
arterial y herida neoplásica, todas advindas de enfermedades crónicas no transmisibles, donde todos los
ancianos cambiaban el curativo en domicilio por el equipo de enfermería o por cuidadores familiares. Se
observó que la técnica utilizada se distanciaba de la aséptica y las sustancias eran inadecuadas al tratamiento
específico de algunas lesiones. Conclusión: frente a la asistencia revelada a los ancianos con lesiones
crónicas, observamos la necesidad de implantar un protocolo de atendimiento que orientase el autocuidado.
Descriptors: Cuidados de Enfermería; Ancianos; Heridos; Lesiones.
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INTRODUÇÃO
O número de idosos no mundo aumenta a
cada dia. No Brasil, existem cerca de 22
milhões de idosos e, destes, 6,5 milhões estão
em plena atividade.1 Esta estimativa está
relacionada ao aumento das condições de
assistência a pessoa idosa no que concerne à
prevenção, promoção e reabilitação de saúde
da população em geral,2 portanto, eles
representam na atualidade parcela importante
da população brasileira e mundial com
tendência ao crescimento.
Adicionalmente,
o
envelhecimento
fisiológico da pele interfere nas funções de
proteção,
excreção,
termorregulação,
sensibilidade e metabolismo, que culmina na
fragilidade cutânea com diminuição da
capacidade de atuar como barreira contra
fatores externos.3
Ressalte-se ainda que, muitas vezes, as
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT)
favorecem a instalação de lesões crônicas,
bem como complicações que incluem
amputações, e que a maioria dos idosos
enfrenta dificuldades no que diz respeito ao
tratamento destas doenças que chegam
juntamente com a terceira idade.4
Conhecer as alterações anatômicas e
fisiológicas que ocorrem nos idosos torna-se
essencial à maioria dos profissionais da área
de saúde que, a cada dia, terão mais contato
com essa população. Saber distinguir o
envelhecer com saúde – senescência, do
envelhecer com doenças – senilidade, auxilia
na assistência à saúde, proporcionando atuar
na prevenção, detecção precoce e tratamento
de afecções tão comuns nesse grupo.2
Para a Organização Mundial da Saúde
(OMS), a velhice tem data certa para chegar:
essa etapa da vida começa oficialmente aos
65 anos ou mais de idade para os indivíduos de
países desenvolvidos e 60 anos ou mais para
indivíduos de países subdesenvolvidos e em
desenvolvimento como o Brasil. Trata-se de
um estágio da vida em que as pessoas
necessitam
de
cuidado
especial
em
decorrência da fragilidade funcional diminuída
e do número de idosos que cresce a cada dia.5
O Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística1 relata que este número crescente
de idosos se explica, principalmente, pela
redução na taxa de fecundidade, avanços na
medicina preventiva (com a criação de
programas voltados para a qualidade de vida)
e pela redução das taxas de mortalidade
infantil ou prematura, aumentando, assim, a
expectativa de vida, advindas da nutrição
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adequada, saneamento e tratamento de água
e do uso de vacinas e antibióticos.
Apesar de todos esses avanços na medicina
preventiva, as políticas de saúde voltadas
para os idosos ainda são restritas,
contemplando na Estratégia Saúde da Família,
prioritariamente, os idosos hipertensos e
diabéticos
e
deixando
aquém
outros
problemas de saúde desta população, a
exemplo das lesões crônicas decorrentes de
DCNT.
O início e as etapas do envelhecimento
assentam em alterações estruturais e
funcionais suficientemente significativas e
evidenciáveis, cujas causas e natureza estão
ainda longe de se considerarem esclarecidas,
e a fase do envelhecimento tem início
relativamente precoce, no final da segunda
década de vida, perdurando por longo tempo
pouco perceptível, até que surjam, no final da
terceira década, as primeiras alterações
funcionais e/ou estruturais.6
O processo fisiológico do envelhecimento
sofre alterações com depleção das estruturas,
deixando os idosos com fragilidade a agressões
internas e externas. Quando instalada uma
lesão, é imprescindível identificar os fatores
internos e externos que interferem no
processo de cicatrização e que contribuem
para o retardo do processo cicatricial, pois o
fator idade interfere neste processo devido às
alterações
metabólicas
que
costumam
acometer o idoso, fazendo com que sua
resposta reparadora para lesão seja lenta
quando comparada a do jovem.7
Diante
das
alterações
fisiológicas
decorrentes
do
envelhecimento,
do
agravamento e da dificuldade de controle e
cuidado das doenças crônico-degenerativas,
possibilitando o aparecimento de lesões
crônicas, surgiu a necessidade de buscar
informações acerca dos idosos com feridas
crônicas e da atuação da equipe de
enfermagem da Estratégia Saúde da Família
no cuidado dessas lesões. Nesse sentido, o
objetivo delineado para o presente estudo
consistiu em conhecer a realidade das lesões
crônicas nos idosos atendidos na ESF.

MÉTODO
Estudo exploratório, descritivo, com
abordagem
quantitativa,
realizado
nos
Serviços de Atenção Primária nas Estratégias
de Saúde da Família (ESFs) da zona urbana na
Cidade de Picuí, Paraíba, Brasil. A população
considerada foi todos os idosos cadastrados
nas ESFs que apresentavam lesões crônicas,
totalizando 30 idosos. O n-amostral foi
delineado inicialmente com 30 idosos, porém
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no decorrer da coleta de dados, foram
encontrados 20 idosos de ambos os sexos que
puderam responder aos questionamentos. As
informações colhidas foram relatadas pelos
participantes e, quando impossibilitados, pelo
cuidador. Para a inclusão na pesquisa,
considerou-se: indivíduos com 60 anos ou
mais, acometimento de lesões crônicas e
cadastradas na Estratégia Saúde da Família do
referido município, que se encontravam em
suas residências. E, como critérios de
exclusão, ponderou-se aqueles com alteração
cognitiva, os hospitalizados. Ressaltamos que
no decorrer da pesquisa quatro idosos
evoluíram para óbito, ficando fora da
amostra.
Utilizou-se um formulário de entrevista,
com duas partes: a primeira, referente às
variáveis sociodemográficas dos participantes
(sexo, faixa etária, escolaridade, ocupação); a
segunda, relativa a dados clínicos e aos
cuidados com as lesões (doença de base, tipo
de lesão, característica da lesão, material e
substância utilizados no curativo, profissional
executor no tratamento).
A pesquisa foi formalizada a partir do
encaminhamento de ofício da Universidade
Federal de Campina Grande, campus Cuité, da
pesquisadora responsável, à Secretaria de
Saúde do Município de Picuí – Paraíba,
comunicando a pretensão de realizar a
pesquisa e solicitação de autorização para a
execução nas ESFs e, seguidamente,
aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em
Pesquisa das Faculdades de Enfermagem e de
Medicina Nova Esperança – FACENE/FAMENE,
através do CAAE: 0193.0.351.000-11. Foram
obedecidos os aspectos éticos da pesquisa
envolvendo
seres
humanos,
conforme
preconiza a resolução atual vigente.8
A coleta de dados foi realizada, nos meses
de janeiro e fevereiro de 2012, em dias úteis,
nos turnos da manhã e tarde, havendo o
cuidado prévio em realizá-la em ambiente
privativo, calmo, tranquilo, a fim de evitar
interferências nas informações prestadas
pelos participantes da pesquisa e atendendo
aos seguintes passos: contato prévio com os
idosos acometidos por lesões crônicas e
agendamento do dia e hora para a coleta dos
dados; apresentação dos objetivos e
finalidades da pesquisa, como também da
importância de sua participação e assinatura
do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido – TCLE.
O material coletado foi organizado e
registrado em planilha no Microsoft Excel
2010, de modo a favorecer o agrupamento das
respostas e a análise de dados a partir da
estatística descritiva.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O grupo amostral do estudo foi composto
por vinte idosos, com idade que variaram
entre 60 a 99 anos, no qual são do 14 do
gênero feminino e seis do masculino.
A ocupação/profissão dos entrevistados
foram 11 agricultores, quatro domésticas e
cinco
com
profissões
de
pedreiro,
comerciante,
auxiliar
de
serviço,
lavadeira/pensionista e professora. Quanto ao
grau de escolaridade, seis são analfabetos, um
tem ensino superior completo, cinco possuem
primário
completo
e
oito,
primário
incompleto.
A terceira idade constitui uma parcela
significativa da sociedade, fato este que pode
ser explicado pelo aumento na expectativa de
vida da população que, de acordo com o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), mostra uma nova realidade, pois,
hoje, o Brasil tem cerca de 22 milhões de
idosos. Destes, 6,5 milhões (cerca de 30%)
estão em plena atividade.1
Com relação aos dados clínicos das lesões
dos idosos, foram identificados vários tipos de
feridas crônicas: úlcera por pressão (7),
feridas neoplásicas (5), úlcera varicosa (4),
úlcera diabética (2) e úlcera arterial (2), dos
quais sete entrevistados estavam na condição
de restrição ao leito. Corroborando com este
dado, a maioria dos pacientes internados
desenvolvem UP em suas residências,
anteriormente
à
hospitalização,
especialmente, por períodos longos advindos
de compressão local.4
No que se refere ao tempo de
desenvolvimento das lesões, observou-se que
em oito idosos estavam instaladas há menos
de seis meses, em cinco entre seis a 12 meses,
sete com mais de 12 meses. As lesões
desenvolvidas nos idosos participantes do
estudo são consideradas todas crônicas, visto
que, apesar do tempo de surgimento da lesão,
a cicatrização pode perdurar de meses a
vários anos e por isto causam no idoso uma
perda importante da autoestima em
decorrência das incapacidades que ela
propicia, tais como: a dor, o déficit na
qualidade do autocuidado, a vergonha e
constrangimento
para
se
relacionar
9
socialmente.
Na questão secreção, observou-se um bom
resultado no qual 15 dos entrevistados não
apresentavam exsudato. Contraditoriamente,
pesquisa10 sobre úlceras de perna mostrou a
presença de exsudado em mais da metade das
úlceras avaliadas, com aspecto seroso e odor
ausente. A presença deste, assim como das
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suas características, é um dado importante na
avaliação clínica das úlceras, pois pode ser
indicativo de complicações como infecção.
Contudo, sua ausência indica evolução de
melhora das lesões, com formação do tecido
de granulação e cicatricial, caracterizando-se
pelas mudanças na forma, tamanho e
resistência da pele neoformada.

A tabela 1 mostra os tipos de tecidos
encontrados em cada lesão, sabendo-se que
cada uma poderia apresentar mais de um tipo
de tecido. Assim, 10 apresentavam tecido
epitelizado, 11 estavam em fase de
granulação, nove exibiam tecido desvitalizado
e duas com lesão necrótico.

Tabela 1. Distribuição da amostra (n=20),
segundo as características do tecido das lesões.
Picuí (PB), Brasil, 2012.
Tipos
de
N
%
Tecidos
Epitelizado
10
31,2
Granulação
11
34,4
Desvitalizado
06
18,8
Esfacelado
03
9,4
Necrótico
02
6,2
Total
32
100

De acordo com a tabela 1, as
características dos tecidos encontrados são de
epitelização e granulação concorrendo em
equilíbrio 31,2% e 34,4%, respectivamente,
enquanto tecidos desvitalizados, esfacelos e
necróticos estão em menor proporção,
deixando a lesão com aspecto viável.
Corroborando, em pesquisa10 com idosos
acometidos com úlceras de perna, evidenciouse que a maioria avaliada não apresentou
necrose e infecção. Estes dados são
significativos, pois tanto a presença de
necrose quanto de infecção interfere no
processo de cicatrização. A retirada de tecido
desvitalizado denominado de desbridamento
deve
ser
realizada
por
profissional
especializado tecnicamente.
Para estudo11 de caso realizado, o sucesso
do processo de cicatrização das úlceras por
pressão e feridas crônicas é alcançado por um
conjunto de ações sistematizadas que foram

implementadas
segundo
cada
caso,
envolvendo desde a avaliação do estado geral
do paciente, a investigação dos riscos para
UP, a avaliação específica da ferida até o
tratamento indicado para cada uma, sendo
possível demonstrar a importância da
competência do enfermeiro no manejo de
feridas complexas.
Adotar alternativas para o cuidado
preventivo, bem como para controlar o
aumento da incidência, ou seja, evitar o
surgimento de novos casos de úlceras, é
imprescindível com o envolvimento do
cuidador/familiar
na
continuidade
dos
cuidados orientados pelo enfermeiro, cabendo
a esse último avaliar o paciente em sua
totalidade e planejar seu tratamento tópico,
no caso das feridas.11

Tabela 2. Distribuição da amostra (n=20), segundo as
doenças e comorbidades nos idosos com lesões
crônicas. Picuí (PB), Brasil, 2012.
Doenças e Comorbidades
n
%
Hipertensão arterial
15
34,1
Mobilidade física prejudicada 09
20,4
Nutrição deficiente
07
15,9
Diabetes
07
15,9
Tabagismo
05
11,4
Medicamentos
01
2,3
imunossupressores
Total
44
100

A tabela 2 evidencia os tipos de doenças e
comorbidades das lesões crônicas destacando
que 15 apresentavam hipertensão arterial,
nove têm mobilidade física prejudicada,
nutrição deficiente e diabetes com sete,
respectivamente, cinco eram tabagistas e
apenas
um
utilizava
medicamentos
imunossupressores.
A mobilidade física prejudicada e
nutrição
deficiente
proporcionam

a
o
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surgimento das lesões e dificuldades no
tratamento pelo fato de estarem relacionadas
ao déficit de oxigênio e nutrientes que
chegam aos tecidos devido à má circulação e
às doenças crônico degenerativas, interferindo
também no processo de cicatrização.12
Sabe-se que um idoso pode apresentar mais
de uma patologia. Em estudo13 sobre a
avaliação de risco para úlcera por pressão do
tipo descritivo, com abordagem quantitativa,
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realizado na clínica médica de um hospital
geral de Santa Catarina/SC/Brasil, observouse que 18 (60%) apresentavam cardiopatia,
seguidos por 10 (33%) com doenças
autoimunes, nove (30%) com doença
neoplásica, três (10%) pacientes com doenças
endócrinas e dois (7%) com alteração
neurológica.
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Algumas doenças crônicas como diabetes e
hipertensão
arterial
favorecem
o
desenvolvimento de lesões e comprometem a
cicatrização das feridas, pois reduzem a
capacidade de síntese de colágeno e, no caso
do diabetes, a resposta inflamatória ocorre de
forma mais lenta, favorecendo o processo de
infecção.12

Tabela 3. Distribuição da amostra (n=20), segundo
local da realização do curativo, quem realizava o
curativo e as trocas destes nos idosos. Picuí (PB),
Brasil, 2012.
Onde são realizados
n
%
Domicílio
16
80
Estratégia Saúde da Família
04
20
Profissionais que realizavam
os curativos
Técnicos de enfermagem
15
70
Enfermeiros
05
30
Trocas de curativos
Diariamente
16
80
Dias alternados
04
20

A tabela 3 mostra quem são os profissionais
da ESF que realizam os curativos na própria
unidade de saúde e no domicílio. Apenas em
cinco idosos o curativo era realizado pelos
enfermeiros em seu domicílio, enquanto em
15 idosos esses curativos eram realizados
pelos técnicos de enfermagem da ESF. Na
ausência desses profissionais nos dias feriados

e finais de semana, os idosos e cuidadores
eram orientados a realizar o curativo, no
entanto, estes não tinham material suficiente
e conhecimento científico para a efetivação
do curativo de forma adequada e asséptica.
Ressaltamos que os curativos eram realizados
diariamente em 16 idosos e em dias
alternados para quatro idosos.

Tabela 4. Distribuição da amostra (n=20), segundo os
materiais e substâncias utilizadas na realização do
curativo da lesão dos idosos. Picuí (PB), Brasil, 2012.
Materiais Utilizados
n
%
Gazes e Ataduras
17
33,3
Luvas
16
31,3
Pinças
11
21,5
Algodão
04
7,8
Máscaras
03
5,9
Substâncias Utilizadas
Soro Fisiológico
17
36,9
Pomadas
13
28,3
Água e sabão
13
28,3
Outros (óleos e ervas)
03
6,5
Total
46
100

A tabela 4 apresenta os materiais e
substâncias utilizados pelos profissionais da
saúde, cuidadores e idosos para a realização
do curativo da lesão, entendendo que em
cada lesão eram usados mais de um destes
materiais, representados por: 17 gazes e
ataduras; 16 luvas; 11 pinças; quatro algodões
e três máscaras.
O uso do equipamento de proteção
individual é muito importante tanto para
proteger quem está realizando o curativo
quanto quem está recebendo o cuidado no
tratamento da ferida. O profissional que
acompanha o cliente com feridas deve atentar
para o sofrimento e aparecimento de
complicações do tipo infecção, fístulas, túneis
e produção de exsudato. Por isso deve intervir
adequadamente e utilizar de técnica asséptica
para realização do tratamento.9
Português/Inglês
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A tabela 4 evidencia que o soro fisiológico a
0,9% é substância mais utilizada por 36,9%
(17) no tratamento das úlceras crônicas,
seguido de pomadas 28,3% (13), água e sabão
28,3% (13). Outras substâncias como alguns
óleos e ervas no tratamento da lesão, por 6,5%
(3).
Não existe o melhor produto para a
realização do tratamento da ferida ou o único
em todo o processo cicatricial. É necessário o
conhecimento científico para identificar e
conhecer
a
melhor
indicação
e
contraindicação no tratamento de lesões,
buscando os benefícios do produto. O soro
fisiológico a 0,9% ainda é a solução de escolha
mundial para a limpeza das feridas,
utilizando-se de forma cautelosa para não
agredir tecidos neovascularizados.11

1839

ISSN: 1981-8963

DOI: 10.5205/reuol.11077-98857-1-SM.1105201711

Dantas RFB, Gouveia BLA, Albuquerque AM de et al.

Caracterização das lesões crônicas nos idosos...

Tabela 5. Distribuição da amostra
(N=20), segundo as orientações dos
profissionais da saúde aos idosos e
os seus cuidadores. Picuí (PB),
Brasil, 2012.
Orientações N
%
Repouso
09
30
Mudança de 09
30
decúbito
Elevação do 06
20
MMII
Massagem
05
16,7
Não
sabe 01
3,3
responder
Total
30
100

A tabela 5 apresenta com maior destaque o
repouso e a mudança de decúbito, ambos
representados por 30% (9), elevação dos MMII
20% (6), massagem 16,7% (5) e 3,3% (1) dos
sujeitos não responderam porque não sabiam.
É
de
fundamental
importância
as
orientações
prestadas
aos
pacientes
portadores de feridas crônicas, considerando
que as agressões sofridas pelo sistema
tegumentar requerem uma variedade de ações
para alcançar bons resultados, ponderando o
tempo dispensado ao tratamento específico
para a recuperação da pele.
Medidas para a melhoria do retorno venoso
foram recomendadas pela equipe quando se
apontou o repouso e elevação dos membros
inferiores
(MMII),
as
quais
são
de
conhecimento de todos da ESF. A adequada
orientação de repouso é muito valiosa para se
obter cicatrização da úlcera, pois diminui os
efeitos da hipertensão venosa e a elevação
dos MMII acima do nível do coração cerca de
três a quatro vezes durante o dia e, por 30
minutos, apresenta resultados satisfatórios.14

CONCLUSÃO

úlceras crônicas constituem um importante
agravo à saúde dos idosos e acarretam um
problema de saúde pública para o serviço de
atenção primária, pois trata-se de uma
doença de evolução longa e muitas vezes
recidivante, associada a outras comorbidades
que acometem os idosos.
Os resultados permitem refletir sobre a
práxis nas Estratégias de Saúde da Família,
evidenciando a necessidade de mais estudos
sobre o tema e capacitação dos profissionais
prestadores de cuidados a população com essa
afecção.
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