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Realizar o exame criterioso dos pés dos portadores de diabetes e a realização dos 

devidos cuidados, prescrição de curativos e encaminhamentos, se necessário; 

Solicitar, durante a consulta de enfermagem, os exames de rotina e 

encaminhamentos, quando necessário; 

Realizar teste de glicemia capilar, quando necessário; 

Realizar aplicação de insulina, quando prescrito; 

Encaminhar à consulta médica quando considerar necessário; 

Prestar assistência de enfermagem nos casos de urgência e emergência e 

encaminhar para avaliação médica, se indicado; 

Registrar adequadamente o atendimento prestado; 

Orientar pacientes sobre automonitorização (glicemia capilar) e técnica de 

aplicação de insulina; 

Realizar atendimento domiciliar quando necessário; 

Realizar estratificação de risco e se necessário encaminhar ao CEAE; 

Desenvolver e participar de atividades educativas de promoção da saúde, com 

pacientes diabéticos; 

Orientar a manutenção da medicação de indivíduos controlados e sem 

intercorrências; 

Acolher o paciente diabético que procura a unidade sem agendamento prévio.  

3.5 Atribuições do Médico  

Realizar consulta para confirmação diagnóstica e acompanhamento, avaliando os 

fatores de risco e identificando possíveis lesões em órgãos–alvo e comorbidades, visando à 

estratificação de risco do portador de diabetes; 

Solicitar exames complementares de rotina; 

Realizar atendimento domiciliar quando necessário; 

Prescrever e incentivar medidas não farmacológicas de tratamento da diabetes; 

Tomar a decisão terapêutica, definindo o início do tratamento medicamentoso de 

acordo com a estratificação do risco individual; 

Encaminhar às unidades de urgência, referência secundária e terciária; 

Encaminhar para avaliação e/ou acompanhamento nos demais níveis de atenção à 

saúde, visando a abordagem integral do paciente e gerindo a interface entre as demais 

especialidades; 

Registrar adequadamente o atendimento prestado; 
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Desenvolver e participar de atividades educativas de promoção da saúde, com 

pacientes diabéticos; 

Anotar no prontuário todas as condutas inerentes ao paciente. 

Realizar estratificação de risco e se necessário encaminhar ao CEAE. 

4 FATORES DE RISCO – SINAIS E SINTOMAS  

São considerados sinais e sintomas para diabetes (BRASIL, 2013; DIRETRIZES DA 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2016): 

• Poliúria;  

• Polidipsia;  

• Perda inexplicada de peso;  

• Polifagia; 

 • Fadiga, fraqueza e letargia;  

• Visão turva (ou melhora temporária da visão para perto);  

• Prurido vulvar ou cutâneo, impotência sexual, balanopostite.  

Sinais e sintomas relacionados a complicação do DM: proteinúria; neuropatia 

diabética (câimbras, parestesias e/ou dor nos membros inferiores, mononeuropatia de nervo 

craniano); retinopatia diabética; catarata; doença arteriosclerótica (infarto agudo do 

miocárdio, acidente vascular encefálico, doença vascular periférica); infecções de repetição. 

5 CONDIÇÕES DE RISCO DO DM TIPO 2  

De acordo com Brasil (2013) são elas: 

• Excesso de peso (IMC >25 kg/m2    - metro ao quadrado -)  

• História de pai ou mãe com diabetes;  

• Hipertensão arterial sistêmica;  

• Mães de recém-nascido com mais de 4 kilogramas (KG);  

• Mulheres com história de diabetes gestacional, aborto frequente, parto prematuro, 

mortalidade perinatal; 

Histórico prévio de hiperglicemia e/ou glicosúria; 

• Obesidade severa,  

• Síndrome de ovários policísticos;  

• História de doença cardiovascular;  

•Sedentarismo; 

• Idade ≥ 45 anos;  

• Triglicerídeos> 250 mg/dL (miligramas por decilitro)  

• Colesterol - HDL- <35mg/dL 
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O rastreamento pode ser feito com glicemia capilar (a ser confirmado posteriormente com 

glicemia plasmática de jejum de 8 horas) e deverá ser feito:  

A cada 3 a 5 anos para indivíduos com 45 anos ou mais.  

A cada 1 a 3 anos quando houver: 

  - História de DM gestacional.  

  -Evidências de 2 ou mais componentes da síndrome plurimetabólica (Obesidade 

central,hipertensão arterial e diabetes). 

- Presença de 2 ou mais fatores de risco.  

Uma vez por ano ou mais frequentemente quando: 

  - A glicemia de jejum alterada ou tolerância à glicose diminuída (mais frequentemente 

quando a suspeita é de DM tipo 1).  

- Houver complicações relacionadas com o DM. 

Fluxograma 10 - Fluxo para atendimento ao suspeito/portador de DM tipo 2 

Rastreamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brasil (2013). Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2016) Adaptado. 

Paciente procura ESF 

Acolhido na ESF. 

Sinais e sintomas e 

condições de risco 

presentes 

Glicemia 

capilar 

<100 

mg/dL 

Diabetes 

improvável, 

orientar quanto 

estilo de vida 

saudável 

≥100 e < 

126mg/dL 

Glicemia 

≥126mg/dL 

(repetido) 

 

Glicemia jejum 

Diabetes 

Encaminhar 

para médico da 

ESF. >100mg/dL e 

<= 126 mg/dL 

(repetido) 
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Quadro 24 - Interpretação dos resultados da glicemia de jejum e teste de tolerância à 

glicose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brasil (2013); Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2016). 

*O jejum é definido como a falta de ingestão calórica por, no mínimo, oito horas.  

**Glicemia plasmática casual é definida como aquela realizada a qualquer hora do dia, sem se 

observar o intervalo desde a última refeição.  

***Os sintomas clássicos de DM incluem poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso 

inexplicada. 

Quadro 25 - Rotina de acompanhamento do diabético na ESF – a partir da 

Estratificação de Riscoro 

 Risco baixo Risco moderado Risco alto 

 

Visitas domiciliares 

da ACS 

1/mês 1/mês 1-2/mês 

 

Ações coletivas Mensal ou bimestral Mensal ou bimestral Mensal ou bimestral 

 

Consultas de 

enfermagem 

1/ano 2/ano 3/ano 

 

Consultas médicas 1/ano 2/ano 3/ano 

Fonte: Brasil (2013). 

Em caso de paciente não controlado e não aderente, encaminhar para consulta 

mensal até controle. 

 

Classificação Glicemia em 

jejum* 

TTG 2h após 

75g glicose 

Glicemia 

casual** 

Hemoglobina 

glicada 

Glicemia 

normal  

< 100 < 140   

Tolerância à 

glicose 

diminuída  

≥100 e <126 ≥140 e < 200   

Diabetes 

Mellitus  

≥ 126  ≥ 200 ≥ 200 (+ 

sintomas 

clássicos***) 

≥6,5% 
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6 CONSULTA PARA ACOMPANHAMENTO DA PESSOA COM DM 

6.1 Anamnese detalhada 

Antecedentes familiares e pessoais; queixas atuais; percepção da pessoa diante da doença, 

tratamento e autocuidado; medicamentos utilizados para DM ou outros problemas de saúde e 

presença de efeitos colaterais; hábitos de vida; identificação de fatores de risco (tabagismo, 

alcoolismo, obesidade, dislipidemia, sedentarismo).  

6.2 Exame Físico  

• Altura, peso, circunferência abdominal e IMC.  

• Aferir Pressão arterial; 

•Avaliar alterações visuais.  

• Frequência cardíaca e respiratória e ausculta cardiopulmonar.  

• Avaliação da pele quanto a sua integridade, tugor, coloração e manchas.  

•Membros inferiores: unhas, dor, edema, pulsos pediosos e lesões; articulações (capacidade de 

flexão, extensão, limitações de mobilidade); pés (bolhas, sensibilidade, ferimentos, 

calosidades e corte das unhas).  

6.3 Solicitação de exames para portadores de DM pelo enfermeiro ou médico da ESF 

- Glicemia de jejum, Teste de tolerância a glicose (TTG) e/ou Hemoglobina glicada 

- Colesterol total e frações 

- Triglicerídeos  

- Creatinina sérica 

- Ureia 

-Exame de urina tipo 1 e, se necessário, microalbuminúria ou relação albumina/creatinina  

- Urocultura e gram de gota 

- Glicemia pósprandial 

- Ácido úrico 

-Fundoscopia (solicitado pelo médico, caso haja alteração na acuidade visual encaminhar ao 

oftalmologista) 

Caso o exame tenha resultado alterado, não podendo ser tratado pelo enfermeiro deverá ser 

encaminhado para o médico.  

6.4 Tratamento não medicamentoso 

O Tratamento para o DM objetiva principalmente:  

 Aliviar os sintomas; 

 Melhorar a qualidade de vida; 
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 Prevenir complicações agudas (descompensação hiperglicêmica aguda,cetoacidose 

diabética, síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica e a hipoglicemia); 

 Prevenir alterações microvasculares (retinopatia, nefropatia, neuropatia); 

 Prevenir alterações macrovasculares (doença coronariana, cerebral e dos membros 

inferiores e hipertensão arterial); 

 Reduzir mortalidade.  

6.4.1 Dez passos para uma alimentação saudável para pessoas com DM 

Passo 1: Realize 5 a 6 refeições diárias, evitando “beliscar” alimentos entre as refeições e 

permanecer longos períodos sem se alimentar.  

Passo 2: Evite o consumo de alimentos ricos em açúcar, como doces, sorvetes, biscoitos 

recheados, sucos em pó e balas, preferindo aqueles sem açúcar como os diet, zero ou light. 

Utilize adoçante em substituição ao açúcar, em quantidades moderadas! Leia os rótulos dos 

alimentos para verificar se eles possuem açúcar. 

Passo 3: Evite o consumo excessivo de alimentos ricos em carboidratos complexos como 

pães, bolos, biscoitos, arroz, macarrão, angu, mandioca, cará, batata e farinhas, preferindo os 

integrais. O ideal é consumir seis porções diárias (uma porção = 1 pão francês ou 2 fatias de 

pão de forma ou 4 colheres de sopa de arroz). 

Passo 4: Tente consumir diariamente verduras e/ou legumes de acordo com a típica da região, 

preferencialmente crus. Recomenda-se ingerir, pelo menos, três porções diárias (uma porção 

de verduras = 3 colheres de sopa; e de legumes = 2 colheres de sopa). Lembre-se: legumes 

como batata, mandioca não são recomendados.  

Passo 5: Tente consumir frutas diariamente. O ideal são três porções diárias (uma porção = 1 

maçã média ou 1 banana ou 1 fatia média de mamão ou 1 laranja média). Para evitar o 

aumento da glicemia, prefira consumir as frutas acompanhadas com leite, aveia, linhaça, 

granola diet ou como sobremesa após as refeições, sendo preferencialmente com casca ou 

bagaço, por possuírem maiores quantidades de fibras.  

Passo 6: Evite consumir alimentos ricos em sal como embutidos (presunto, salame e 

salsicha), temperos prontos (caldos de carnes e de legumes) e alimentos industrializados 

(azeitonas, enlatados, chips, sopas e molhos prontos etc.). Prefira temperos naturais como alho 

e ervas aromáticas. Use pouco sal para cozinhar. 

Passo 7: Diminua o consumo de alimentos ricos em gordura (frituras; carnes como pernil, 

picanha, maçã de peito, costela, asa de frango, linguiça, suã etc.; leite integral; queijos 
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amarelos; salgados e manteiga). Prefira leite semidesnatado ou desnatado e carnes magras 

(músculo, acém, lombo etc.).  

Passo 8: Tente consumir peixe, assados e cozidos pelo menos, uma vez por semana.  

Passo 9: Reduza a quantidade de óleo utilizado na preparação dos alimentos e evite o uso da 

banha de porco. Prefira alimentos cozidos, assados e preparados com pouco óleo.  

Passo 10: Pratique atividade física regularmente, sob a supervisão de um profissional 

capacitado, mas realize um lanche 30 minutos antes para ter energia suficiente para realizar o 

exercício (BRASIL, 2013; DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 

2016). Adaptado. 

Quadro 26 - Estratificação do risco metabólico segundo o IMC e a CA combinados 

Classificação do peso IMC Circunferência abdominal 

(cm) 

Homem: 94 

– 102  

Mulher: 80 

– 88 

Baixo peso <18,5  

Peso saudável 18,5 – 24,9  

Sobrepeso 25 – 29,9  

Obesidade grau I  30 a 34,9  

Obesidade grau II 35 a 39,9 

 

 

Obesidade grau III ≥ 40  

Fonte: WHO (1998). 

 

Quadro 27 – Classificação do estado nutricional de idosos, segundo o Índice de Massa 

Corporal (IMC) 

Classificação IMC (kg/m2) 

Magreza  

 

< 22 

Eutrofia  

 

22 a 27 

Excesso de peso > 27 

Fonte: Lipschitz (1994). 
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6.4.2 Grupo de caminhada na ESF 

Atividade física regular é indicada a todos os pacientes com diabetes, adequando e 

respeitando as suas limitações, melhora assim, o controle metabólico, reduz o uso de 

hipoglicemiantes, promove o emagrecimento nos pacientes obesos, diminui os riscos das 

doenças cardiovasculares e melhora a qualidade de vida.  

Antes de iniciar no grupo o paciente diabético, deverá ser avaliado e liberado por 

um médico. 

Poderá realizado uma vez na semana, deve ser acompanhado pelo profissional da 

ESF (ACS e/ou técnico de enfermagem e/ou enfermeiro e/ou médico).  

Deve-se orientar: 

- Usar calçados adequados e confortáveis, porque evitam lesões nos pés como calosidades e 

rachaduras; 

- Orientar o paciente a alimentar antes da caminhada; 

- Caso necessário deve ser realizado exame de glicemia capilar antes da caminhada (se 

necessário, durante e após). 

6.5 Tratamento medicamentoso 

 Deverá ser prescrito pelo médico da ESF, o enfermeiro de acordo com nota da 

Câmara Técnica do Conselho Regional de Enfermagem (Anexo A), poderá manter a 

prescrição médica (em casos que o médico não esteja na ESF – férias, afastamento, folga), por 

uma única vez, do paciente acompanhado pela ESF, controlado, sem intercorrências no 

momento da consulta de enfermagem, e deverá ser identificado na receita que se trata de 

manutenção dos medicamentos prescritos pelo médico (para que seja realizada a transcrição 

deverá estar anotado no prontuário a prescrição anterior pelo médico). 
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Quadro 28 - Medicamentos de uso oral, prescritos pelo médico e que poderão ser 

mantidos pelo enfermeiro 

Classe 

farmacológica 

Denominação 

genérica 

Concentração Apresentação Dose 

mínima 

(dose 

inicial) 

Dose 

máxi

ma 

(dia) 

Tomadas 

ao dia 

Biguanidas Cloridrato de 

Metformina 

500 mg Comprimido 500 mg 2.550 

mg 

3 

Cloridrato de 

Metformina 

850 mg Comprimido 500 mg 2.550 

mg 

3 

Derivados da ureia, 

sulfonamidas 

Glibenclamida 5 mg Comprimido 2,5 mg 20 mg 2 – 3 

Fonte: Brasil (2013); Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2016). 

7 ORIENTAÇÕES DE CUIDADOS COM OS PACIENTES PORTADORES DE DM 

TIPO 1  

São orientações (BRASIL, 2013): 

• Paciente em uso de insulina deve evitar fazer a aplicação em local em que será muito 

exercitado, pois pode afetar sua velocidade de absorção.  

• Fazer rodízio entre os locais de aplicação da insulina: abdômen, parte traseira superior dos 

braços, as nádegas e a lateral exterior das coxas.  

• Realizar controle metabólico antes da atividade.  

• Ingerir um alimento de carboidrato, se a glicemia for inferior a 100 mg/dl.  

• Ingerir carboidratos de fácil digestão antes, durante e depois de exercício prolongado. 

 • Evitar exercitar-se no pico de ação da insulina.  

• Evitar exercícios de intensidade elevada e de longa duração (mais de 60 minutos).  

• Estar alerta para sintoma de hipoglicemia durante e após o exercício.  

• Carregar consigo sempre um alimento contendo carboidrato para ser usado em eventual 

hipoglicemia.  

8 ORIENTAÇÕES AO DIABÉTICO QUANTO AOS CUIDADOS COM A PELE  

São orientações (BRASIL, 2013): 

• Examinar a pele, diariamente, principalmente pés e mãos, se preciso utilizar um espelho.  

• Observar quanto à alteração de coloração, sensibilidade e aparecimento de lesões.  

• Evitar sapatos apertados ou muito largos para evitar lesões. Usá-los sempre com meias e dar 

preferência aos mais macios.  

• As meias devem ser de algodão e sem elástico.  
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• Jamais andar descalço, mesmo que esteja em casa.  

• Lavar bem os pés e as mãos com água morna e nunca quente durante o banho, lembrando-se 

sempre de enxugá-los completamente e entre os dedos. 

 • O uso de hidratantes é encorajado, aqueles à base de lanolina ou vaselina e nunca usar entre 

os dedos.  

• Cortar as unhas retas, horizontalmente, sem retirar os cantos.  

• Jamais tentar retirar calos ou rachaduras ou unhas encravadas sozinho.  

9 EDUCAÇÃO – GRUPOS OPERATIVOS  

Os grupos operativos poderão ser realizados por qualquer profissional das equipes 

da ESF. 

As trocas de receita podem ser feitas após os grupos operativos. 

 10 CUIDADOS E ORIENTAÇÕES PARA O DIABÉTICO QUE FAZ USO DE 

INSULINAS 

São cuidados e orientações a partir de Brasil (2013); Sociedade Brasileira de Diabetes (2015): 

10.1 Orientações ao diabético quanto armazenamento da insulina:  

• As insulinas lacradas devem mantidas refrigeradas com temperatura entre 2°C a 8°C;  

• Após aberto, o frasco pode ser mantido em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C, o que 

minimiza dor no local da injeção, e/ou também em refrigeração com temperatura entre 2°C a 

8°C, deverá ser retirada da geladeira entre 15 e 30 minutos antes da aplicação, para prevenir 

dor e risco de irritação no local de aplicação; 

• Não se deve congelar a insulina, Em geladeira doméstica, para que fique entre 2°C a 8°C, a 

insulina deve ser armazenada nas prateleiras localizadas do meio para baixo e na gaveta de 

verduras, longe das paredes, em sua embalagem original e acondicionada dentro de recipiente 

plástico ou de metal com tampa;  

• Orientar que o paciente anote a data de abertura do frasco, pois após um mês da data da 

abertura a insulina perde sua potência, principalmente se mantida fora da geladeira; 

• Orientar quanto ao aspecto da insulina, no caso da Regular aspecto cristal, e da NPH aspecto 

turvo, que em caso de anormalidade deve-se desprezar. 

10.2 Orientações ao diabético quanto ao transporte e viagens:  

• Deve-se colocar o frasco em bolsa térmica ou caixa de isopor, sem gelo, comum ou seco;  

• Na ausência de bolsa térmica ou caixa de isopor, o transporte pode ser realizado em bolsa 

comum, desde que a insulina não seja exposta à luz solar ou calor excessivo;  

• No caso de viagens de avião, não se deve despachar o frasco com a bagagem, visto que a 

baixa temperatura no compartimento de cargas pode congelar a insulina. 
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10.3 Orientações ao diabético quanto uso, armazenamento e descarte de seringas e 

agulhas:  

• Orientar que seringas com agulhas podem ser reutilizadas, até oito aplicações, pela própria 

pessoa, desde que a agulha e a capa protetora não tenham sido contaminadas, em caso de 

contaminação, desprezar, e explicar não se deve fazer higienização com álcool, para reutilizar. 

• A seringa e a agulha em uso podem ser mantidas em temperatura ambiente;  

• Após o uso, a seringa deve ser “recapada” pela pessoa;  

•Orientar quanto ao descarte da seringa e agulha. 

10.4 Orientações ao diabético quanto à preparação e aplicação:  

• Orientar o paciente a lavar as mãos com água e sabão antes da preparação da insulina;  

• Orientar que role o frasco de insulina entre as mãos para misturá-la, de maneira delicada, 

antes de aspirar seu conteúdo;  

• Orientar a proceder à desinfecção das borrachas dos frascos de insulinas com álcool 70%; 

• Orientar aspirar ar até a graduação correspondente à dose de insulina NPH prescrita e injetar 

o ar no frasco de insulina NPH e retirar a agulha do frasco sem aspirar a insulina NPH, 

reservar; 

• Orientar aspirar ar até a graduação correspondente à dose de insulina regular e injetar o ar 

no frasco de insulina regular, virar o frasco e aspirar a insulina regular correspondente à dose 

prescrita; 

• Orientar quanto à eliminação de bolhas, se houver; 

•Orientar a retornar o frasco de insulina regular à posição inicial e retirar a agulha; 

• Orientar a posicionar de cabeça para baixo o frasco de insulina NPH, introduzir a agulha da 

seringa que já está com a insulina regular, e aspirar a dose correspondente à insulina NPH. 

Explicar que o total de insulina na seringa deve corresponder à soma das doses das duas 

insulinas; 

• Orientar a retornar o frasco para a posição inicial e remover a agulha, protegendo-a até o 

momento da aplicação; 

• Orientar que não se faz necessário limpar o local de aplicação com álcool;  

• Orientar a maneira correta de aplicação. 
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Figura 14 – Como preparar Insulina 

Fonte: Brasil (2006). 

 

10.5 LOCAIS DE APLICAÇÃO  

- Face posterior e lateral do braço, faces lateral e anterior da coxa: taxa de absorção 

intermediária;  

- Nádegas: taxa de absorção mais lenta;  

- Abdômen, exceto em um círculo de 2 cm ao redor do umbigo: taxa de absorção mais rápida.  
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 O rodízio dos sítios de injeção é importante para prevenir lipohipertrofia e 

lipoatrofia.  

A rotação dentro de uma mesma área é mais apropriada do que rotações em áreas 

diferentes, podendo diminuir a variabilidade de absorção de dia para dia.  

 

Figura 15 – Locais para aplicação de Insulina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brasil (2006). 
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11 PÉ DIABÉTICO   

Entre as complicações crônicas do diabetes mellitus, o termo pé diabético, serve para nomear 

alterações e complicações ocorridas, isoladamente ou em conjunto, nos pés e nos membros 

inferiores dos diabéticos (CAIAFA et al., 2011).  

11.1Fatores de risco para úlceras nos pés  

De acordo com Brasil (2013); Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2016): 

            •Amputação prévia  

• Úlcera nos pés no passado  

• Neuropatia periférica  

• Deformidade nos pés  

• Doença vascular periférica  

• Nefropatia diabética (especialmente em diálise)  

• Mau controle glicêmico 

• Tabagismo  

11.2 Avaliação do pé do paciente diabético  

O exame do pé da pessoa portadora de diabetes mellitus deve ser realizado 

anualmente, procurando identificar fatores de risco. 

Na consulta médica ou de enfermagem deve ser avaliado (BRASIL, 2013; DIRETRIZES DA 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2016): 

• Tipo de calçado que o paciente tem o hábito de usar 

• Aspecto da pele (higiene dos pés, aspecto das unhas e o corte, calosidades, ulcerações, 

gangrenas) 

• Alterações da musculatura 

• Proeminências ósseas 

• Mobilidade articular limitada 

• Amputação prévia 

• Palpação de pulsos (pedioso e tibial anterior e posterior) 

• Avaliação da sensibilidade, reflexos, força e marcha 

11.3 Teste de sensibilidade com monofilamento de 10 g   

De acordo com Brasil (2013); Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 

(2016): 

A perda da sensação de pressão usando o monofilamento de 10 g é altamente preditiva de 

ulceração futura.  
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Recomenda-se que quatro regiões sejam pesquisadas: hálux (superfície plantar da falange 

distal) e as 1º, 3º e 5º cabeças dos metatarsos de cada pé, determinando uma sensibilidade de 

90% e especificidade de 80%.  

A técnica correta é descrita e demonstrada na figura (Figura 16):  

• A pessoa deverá ficar sentada de frente para o examinador com os pés apoiados, de forma 

confortável. Orientar sobre a avaliação e demonstrar o teste com o monofilamento utilizando 

uma área da pele com sensibilidade normal.  

• Solicitar à pessoa que feche os olhos.  

• O filamento é aplicado sobre a pele perpendicularmente produzindo uma curvatura no fio. 

Essa curvatura não deve encostar-se à pele da pessoa, para não produzir estímulo extra. Áreas 

com calosidades devem ser evitadas.  

• Se o filamento escorregar na pele no momento do toque, não considerar a resposta e repetir 

o teste no mesmo ponto.  

• Começar o teste com o fio a uma distância de 2 cm da área a ser testada. Tocar a pele com o 

filamento mantendo sua curva por 2 segundos. Evitar movimentos bruscos ou muito lentos.  

• Solicitar ao paciente que responda “sim” quando sentir o toque ou “não” caso não sinta e 

perguntar onde sente a pressão (pé direito ou esquerdo). 

 • Repetir aplicação duas vezes no mesmo local, mas alternar com, pelo menos, uma aplicação 

“simulada”, quando nenhum filamento é aplicado (em um total de três perguntas em cada 

ponto). 

• No caso de resposta positiva e negativa em um mesmo ponto, considera-se o teste normal 

caso a pessoa acerte duas das três tentativas e teste anormal na presença de duas respostas 

incorretas. 
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Figura 16 – Avaliação sensibilidade com monofilamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Boulton (2008). 

11.4 Orientação educativa básica para os cuidados com os pés dos diabéticos, para o 

paciente e familiares, para prevenção de ulcerações e amputações  

Segundo Brasil (2013); Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2016) são:  

• Não usar escalda-pés ou bolsas de água quente. 

• Examinar os pés diariamente. Se necessário, pedir ajuda a familiar ou usar espelho. 

•Procurar à ESF se tiver calos, rachaduras, feridas, alterações de cor, presença de infecções 

micóticas nas unhas ou entre os dedos. 

• Procurar vestir meias limpas, preferencialmente de lã ou algodão, sem costuras. 

• Calçar sapatos que não apertem, de couro macio ou tecido. Não usar sapatos sem meias. Não 

usar sandálias de dedo. 

• Sapatos novos devem ser usados aos poucos. Usar primeiro em casa, por no máximo duas 

horas. 

• Nunca andar descalço, nem mesmo dentro de casa. 

• Lavar os pés diariamente, com água e sabão. Evitar água quente. Secar bem os pés, 

principalmente entre os dedos. 

• Após lavar os pés, usar um creme hidratante, não usar entre os dedos. 

• Cortar as unhas de forma reta, não mexer nos cantos. 

• Não mexer nos calos ou unhas encravadas em casa; procurar equipe de saúde para 

orientação. 
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12 CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO PARA REFERÊNCIA SECUNDÁRIA – 

CEAE –   

São critérios de encaminhamento para o paciente diabético (SES, 2015): 

Diabetes Mellitus  

 Todos os usuários com diabetes tipo 1 

 Usuários com diabetes tipo 2, conforme especificação a seguir. 

Usuários com diabetes tipo 2 nos seguintes casos: 

 Usuário de insulina com controle metabólico ruim * 

 Usuário de antidiabético oral em dose plena que tenha controle metabólico ruim e cuja 

insulinização seja impossível de ser realizada na APS 

 Usuário recém diagnosticado com indicação de insulinização (glicemia de jejum 

acima de 300 mg/dl), quando for impossível a insulinização na APS 

 Usuário com diabetes tipo 1 ou tipo 2 com alterações de sensibilidade protetora plantar 

nos pés, detectadas pelas unidades de Atenção Primária à Saúde, por meio do teste de 

monofilamento de 10 gramas. 

*Hemoglobina glicada >9% ou glicemia de jejum >200 mg/dl 

Usuário hipertenso e/ou diabético com nefropatia nos seguintes casos: 

 Estágio 3B, 4 e 5; 

 Usuário com perda anual da filtração glomerular estimada 5 mililitro/minuto/ano 

(FGe inicial – FGe final/número de meses de observação x 12); 

 Usuário com proteinúria >1,0 g/dia ou proteinúria <1,0 g/dia + hematúria. 

 Usuário com aumento abrupto da creatinina sérica (30%); 

 Usuário com diminuição de 25% da filtração glomerular estimada ao iniciar alguma 

medicação.  

Pé diabético  

Para ser encaminhado é necessário fazer a classificação de risco do pé diabético. 
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ANEXO A – Nota do COREN/MG 
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8 PROTOCOLO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS 

1INTRODUÇÃO 

A pele é o maior órgão do corpo humano, composta por três camadas de tecidos 

(epiderme, derme e hipoderme), exerce funções como termorregulação, percepção sensorial, 

sintetiza vitamina D, constitui uma barreira entre o corpo e o meio ambiente, dentre outras 

(BRASIL, 2008). É um importante órgão do corpo humano, exercendo várias funções, dentre 

elas tem destacam-se a de servir como barreira de proteção contra agentes infecciosos e tem 

papel importante na estética (STAMBASSI, 2015). 

A ferida é vista como uma ruptura do tecido integral, podendo atingir a epiderme, 

derme, tecido subcutâneo, fáscia e tecido muscular. Podem ser classificadas em traumáticas, 

úlceras crônicas e cirúrgicas, e podem sofrer a influência de fatores como biótipo, condição 

nutricional, doenças crônicas, idade, imunossupressão e insuficiência vascular (BARROS et 

al., 2010). 

Para prestar assistência de qualidade, é necessário que a equipe de saúde atenda o 

usuário de maneira integral, deve-se levar em consideração os aspectos da ferida, visando a 

qualidade de vida (DOMINGUES; ALEXANDRE; SILVA, 2016). 

2 ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA COM 

O PACIENTE PORTADOR DE FERIDA 

2.1 Atribuições comuns a todos os profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF) 

Realizar escuta qualificada das necessidades dos usuários, proporcionando 

atendimento humanizado e estabelecimento de vínculo. 

2.2 Atribuições do Agente Comunitário de Saúde (ACS) 

Manter atualizado caderno do ACS, para pacientes portadores de ferida; 

Realizar busca ativa dos pacientes faltosos; 

Orientar e encaminhar os portadores de feridas crônicas para cuidado na ESF; 

Realizar e participar da educação continuada para pacientes portadores de feridas. 

2.3 Atribuições do Técnico e/ou Auxiliar de Enfermagem 

Receber o usuário, acomodando-o em posição confortável que permita 

visualização adequada da ferida; 

Conferir histórico vacinal; 

Realizar atendimento domiciliar ao usuário portador de feridas, quando necessário 

Executar o curativo conforme prescrição do enfermeiro ou médico; 

Orientar o usuário quanto à data do retorno, cuidados específicos e gerais; 

Registrar o procedimento executado no prontuário; 
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Organizar a sala de atendimento. 

2.4 Atribuições do Enfermeiro 

Realizar atendimento domiciliar de Enfermagem ao usuário portador de feridas, 

quando necessário; 

Solicitar, quando necessário, exames laboratoriais;  

Conferir histórico vacinal; 

Prescrever, quando indicadas, coberturas para curativo das feridas, conforme 

padronizado neste protocolo; 

Executar o curativo e/ou orientar a equipe de enfermagem na sua realização; 

Encaminhar o paciente para avaliação clínica em caso de intercorrências; 

Capacitar e supervisionar a equipe de enfermagem nos procedimentos de curativo; 

Registrar o procedimento executado no prontuário do paciente; 

Orientar, capacitar e supervisionar os cuidadores, quando estes forem 

responsáveis pela continuidade do cuidado ao portador de feridas; 

Realizar consulta de enfermagem;  

Informar ao paciente sobre a indicação da cobertura prescrita e os cuidados para 

sua manutenção;  

Realizar desbridamento, quando necessário; 

Preencher folha de material de curativo semanal/mensal, para ser entregue a 

coordenação da atenção básica. 

2.5 Atribuições do Médico 

Avaliar clinicamente o paciente; 

Prescrever, quando indicadas, coberturas para curativo das feridas, conforme 

padronizado neste protocolo; 

Realizar atendimento domiciliar ao usuário portador de feridas, quando 

necessário; 

Solicitar exames, quando necessário; 

 Encaminhar o paciente para avaliação do especialista, quando necessário; 

 Prescrever antibioticoterapia sistêmica para os casos de sinais clínicos de 

infecção ou exames positivos para tal; 

Acompanhar a evolução do quadro clínico junto à equipe de enfermagem;  

Programar retorno conforme necessário; 

Registrar o procedimento executado no prontuário do paciente. 

3 CONSULTA DE ENFERMAGEM E/OU MÉDICA 
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Os pacientes serão acompanhados por toda equipe de saúde, levando em 

consideração as atribuições de cada profissional e as particularidades de cada paciente. A 

primeira avaliação será realizada pelo enfermeiro ou pelo médico, que o encaminhará ao 

médico após suas condutas iniciais, quando necessário (COREN-MG, 2000 - Anexo A). 

Os pacientes que receberem alta do curativo deverão comparecer ao retorno após 

30 dias, para avaliação da região recém-curada. 

Durante a consulta, deverão ser realizados: 

- Anamnese e exame físico detalhado; 

- Solicitação de exames, quando necessário; 

- Definição e prescrição do tipo de cobertura mais adequada; 

-Quanto à ferida, atentar para: etiologia, presença, volume do exsudato, bordos e leito, 

tamanho e profundidade da ferida e sinais clínicos de possível infecção; 

- Determinar e orientar o período de troca do curativo; 

- Orientações ao paciente e cuidador quanto à alimentação, higiene, hidratação oral; 

- Na consulta de enfermagem, se necessário, encaminhar para o médico da ESF; 

- Agendar retorno (se possível mensurar a ferida quinzenalmente). 

3.1 Solicitação de exames pelo médico ou enfermeiro da ESF ao portador de ferida 

 - Hemograma completo  

- Albumina sérica 

- Glicemia jejum 

- Cultura de exsudato com antibiograma 

- Raio X  

Caso o exame tenha resultado alterado, não podendo ser tratado pelo enfermeiro 

deverá ser encaminhado para o médico.  

4 FATORES INTERVENIENTES NA CICATRIZAÇÃO DA FERIDA 

De acordo com Brasil (2002), Lewis et al. (2013) e Malagutti (2014) os fatores 

que estão relacionados com as condições gerais do indivíduo e que influenciam no tempo e na 

qualidade da cicatrização são:  

Suprimento sanguíneo inadequado: diminui o suprimento dos nutrientes disponível para a 

área lesada, inibe a resposta inflamatória. 

Tempo de existência da ferida: quanto maior for o tempo de evolução da úlcera, maior será 

o tempo necessário à cicatrização. 

Fricção mecânica sobre a área lesada: destrói o tecido de granulação, impede a 

aproximação das bordas. 
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Infecção: a presença de corpos estranhos e tecidos desvitalizados prolonga a fase 

inflamatória, provocam a destruição do tecido. 

Edema: interfere na oxigenação e na nutrição dos tecidos, diminui a proliferação celular e 

reduz a resistência dos tecidos à infecção. 

Idade: com o avanço da idade, a resposta inflamatória diminui, reduzindo o metabolismo do 

colágeno, a angiogênese e a epitelização, especialmente se associada a outras condições como 

má nutrição, insuficiência vascular e doenças sistêmicas. 

Estresse, ansiedade e depressão: têm sido identificados como fatores de risco para o 

agravamento e/ou retardamento da cicatrização, pois provocam alterações hormonais, inibem 

o sistema imunológico, diminuem a resposta inflamatória e reduzem o processo fisiológico da 

cicatrização. 

Fármacos corticosteróides: inibe a fagocitose por leucócito, inibe a proliferação e função do 

fibroblasto, inibe a contração da ferida. 

Técnica de curativos: pode ocasionar trauma mecânico, provocado pela limpeza agressiva, 

coberturas secas aderidas ao leito da úlcera e/ou inadequadas, retardando a cura. 

Tabagismo: reduz a hemoglobina funcional e causa disfunção pulmonar, diminuindo a 

oxigenação nos tecidos. A nicotina produz vasoconstrição, que aumenta o risco de necrose e 

úlceras periféricas. 

Alcoolismo: pode ocasionar lesão no cérebro, coração, fígado e pâncreas, além de interferir 

na adesão ao tratamento. 

Aporte nutricional: a condição nutricional do paciente portador de feridas também acarreta 

prejuízos na cicatrização. A deficiência protéico-calórica indubitavelmente prejudica a 

cicatrização, diminui a resposta imune, inflamatória, e demanda um tempo maior na aquisição 

de resistência do tecido de granulação. 

É importante durante a avaliação do portador de ferida, avaliar seus dados antropométricos 

(peso, estatura, calcular IMC), assim como solicitar exames laboratoriais, caso necessário, 

uma vez que, o tratamento da ferida depende do estado nutricional do portador de ferida, a 

desnutrição é fato importante na falha de processo de cicatrização (PAGGIARO; NETO; 

FERREIRA, 2010).  

Faz-se necessário reparar a carência de proteínas, calorias, vitaminas (A, B6, C, entre outras), 

zinco, etc. 

Aporte comprometido: desnutrição, má absorção gastrointestinal, dietas inadequadas, 

obesidade (dificulta a mobilização e a deambulação), anemia. 



224 
 

Patologias: interferem no processo de cicatrização, como a hanseníase, diabetes mellitus e a 

hipertensão arterial sistêmica. 

Uso de algumas drogas: a velocidade da cicatrização pode diminuir com o uso de terapêutica 

antiinflamatória não esteroidais, esteróides, corticosteróides, quimioterápicos, hormônios e 

radioterapia.A ação dessas drogas pode comprometer a reação inflamatória inicial, diminuir 

ou inibir a fibroplasia, comprometer a síntese protéica, limitar a angiogênese e reduzir a 

epitelização. 

Fatores locais: a reparação tecidual exige um ambiente local que facilite a epitelização, a 

formação de colágeno, a angiogênese e a contração da ferida. 

Dentre os fatores que promovem um ambiente local propício à cicatrização, os mais 

importantes são: umidade fisiológica, temperatura e oclusão, sendo a técnica de limpeza e a 

cobertura adequada fatores fundamentais para a manutenção destes. 

As feridas ressecadas perdem o fluido rico em fatores de crescimento que estimulam a 

angiogênese e a epitelização, podendo estas feridas cicatrizarem mais lentamente, uma vez 

que ocorrerá menor restauração da pele e vasos sanguíneos. O excesso de fibrina exerce uma 

barreira à migração celular e à deposição de fibroblasto. 

Dentre alguns fatores locais intervenientes tem-se: presença de infecção; hematoma, edema, 

corpos estranhos, tecido necrótico, ressecamento e quebra ineficiente da fibrina. A pressão, 

fricção e cisalhamento também são considerados fatores locais precursores de úlceras por 

pressão. 

5 AVALIAÇÃO DA FERIDA 

Ao avaliar a úlcera, é importante considerar os seguintes pontos: 

5.1 História do paciente 

Verificar a queixa principal, presença de fatores que interferem na cicatrização, 

data do início da úlcera, causa, se é a primeira ou uma úlcera recorrente (tratamentos 

utilizados para tal). 

5.2 Dor 

A dor é um importante diferencial nas etiologias das úlceras de membros 

inferiores. Nos comprometimentos venosos, a dor aguda pode estar associada a vasculites, 

comprometimento muscular por causa de edema e trombose. Quando se trata de 

comprometimento arterial agudo, a dor pode surgir abruptamente e ser acompanhada de 

palidez ou cianose, parestesias e ausência de pulso.  

Escala de dor – Categoria verbal: 

- 0: sem dor 
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- 1-3: dor leve 

- 4-6: dor moderada 

- 7-9: dor intensa 

- 10: dor insuportável (PORTUGAL, 2003. Adaptado) 

Nas patologias que podem ter comprometimentos neurológicos, realizar teste de 

sensibilidade com o auxílio dos monofilamentos (estesiômetro). 

5.3 Edema 

O edema é avaliado através do sistema de cruzes em cacifos positivos (BELO 

HORIZONTE, 2011).  

0/4+: sem edema  

1+/4+: leve cacifo 

2+/4+: cacifo < 5mm, mas com pé e perna com contornos definidos.  

3+/4+: cacifo entre 5 e 10 mm, acompanhado por pé e perna edemaciados.   

4+/4+: cacifo > 1 cm acompanhado por edema severo da perna e pé. 

5.4 Tecido da ferida 

Segundo Dealey (2008) são tecidos da ferida: 

- Necrose: serve como barreira no processo de cicatrização, é a manifestação final de uma 

célula que sofreu lesões irreversíveis, representando importante fator de risco para 

proliferação e contaminação bacteriana. Podendo ser classificada como liquefativa ou 

coagulativa. 

- Tecido de granulação: tem aspecto vermelho vivo, brilhante, lustroso e granular com 

aparência de veludo. É caracterizada pelo crescimento de pequenos vasos sanguíneos e de 

tecido conectivo. 

-Tecido de epitelização: tem aspecto rosado, caracterizado como novo tecido formado a partir 

do processo de cicatrização. 

5.5 Bordas 

As bordas merecem atenção especial, pois através de suas características podemos 

identificar sinais de evolução, uma borda saudável e íntegra propicia a migração de células 

epiteliais. Avaliar se: descoladas ou coladas, descamativas, maceradas ou intactas; se há 

hiperceratose (MALAGUTTI, 2014). 

5.6 Exsudato 

O exsudato é o produto resultante de um processo inflamatório ou infeccioso 

(FHEMIG, 2013).  

Tipos 
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- Seroso: fluido, transparente; 

- Serossanguinolento: fluido, seroso, ligeiramente róseo; 

- Hemorrágico ou sanguinolento: decorrente de lesões com ruptura de vasos; 

- Purulento: produto inflamatório líquido, rico em proteínas e composto de leucócitos e 

restos celulares; 

- Piossanguinolento: produto inflamatório líquido, rico em proteínas e composto de 

leucócitos e restos celulares juntamente com sangue. 

Quantidade (volume do exsudato) 

- Ausente: cobertura permanece seca em 24h; 

- Pouco: necessária apenas uma troca da cobertura secundária em 24h; 

- Moderado: necessárias duas trocas da cobertura secundária em 24h; 

- Grande: necessárias três trocas da cobertura secundária em 24h; 

- Abundante: necessárias mais de três trocas da cobertura secundária em 24h. 

Coloração do exsudato 

- Depende do pigmento específico de algumas bactérias; 

- Podem ser: amareladas, avermelhadas, esverdeadas ou amarronzadas. 

5.7 Infecção 

Os sinais clínicos de infecção de uma ferida são dor, calor, rubor, edema. Deve-se 

atentar também para características do exsudato, involução rápida da lesão, aumento do tecido 

necrótico, além de possíveis fatores sistêmicos como hipertermia, taquicardia, inapetência e 

prostração (MALAGUTTI, 2014).  

Deve-se solicitar cultura da ferida quando houver manifestações clínicas. 

5.8 Mensuração da Ferida 

A mensuração da lesão seguindo técnica padronizada é um importante indicador 

da cicatrização. De acordo com a Deliberação Coren – MG – 65/00, deve-se aferir a medida 

da maior extensão na vertical e na horizontal, considerando um ângulo de 90◦. Multiplicar 

uma medida pela outra, obtendo-se o valor em “cm2”. 

Para a profundidade, deve-se avaliar a porção mais funda da lesão, medir 

perpendicularmente à borda utilizando seringa de insulina sem agulha, ou sonda uretral n°10 

para locais de difícil inserção. Quando há profundidade multiplica-se pelo valor do diâmetro. 

O solapamento consiste no descolamento do tecido adjacente à pele íntegra 

devido destruição tecidual. Com a sonda uretral n◦ 10, deve-se fazer uma varredura da área no 

sentido horário, buscando identificar este descolamento e se houver medí-los. 
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As lesões são consideradas pequenas quando o valor da mensuração apresenta-se 

menor que 50 cm2, média entre 50 e 150 cm2, grande entre 150 e 250 cm2,extensa: maior que 

250cm2. Havendo duas ou mais feridas com uma distância mínima de 2 cm entre elas, deve-se 

considerar uma mesma medida. 

Qualitativamente descreve-se a profundidade da seguinte forma: superficial 

quando atinge a derme; profunda superficial se atinge o tecido subcutâneo; profunda total se 

atinge músculos e estruturas adjacentes. 

Para as lesões por pressão admite-se a descrição da The National Pressure Ulcer 

Advisory Panel (NPUAP, 2016), que será discutida no tópico “Lesão por Pressão”. 

6 CLASSIFICAÇÃO DAS ÚLCERAS 

6.1 Úlceras Neurotróficas (BELO HORIZONTE, 2011) 

São causadas por alguma neuropatia periférica, em decorrência de algumas 

patologias de base, tais como: hanseníase, diabetes mellitus, alcoolismo e outras. 

Desenvolvem-se sobre áreas de proeminências ósseas, com maior freqüência nos membros 

inferiores. Geralmente são precedidas por hiperqueratose (calosidades). 

Para a prevenção das fissuras, lesões traumáticas e úlceras consideram-se as ações 

descritas a seguir: 

- Membros inferiores: hidratação, massagem, exercícios e imobilização, conforme descrito 

acima; orientação quanto a não andar descalço, dar passos curtos e lentos, não realizar longas 

caminhadas sem período de descanso, examinar diariamente os pés e calçados, repousar os 

pés lesados sempre que necessário, manter os calçados adaptados, não utilizar sapatos novos 

por períodos prolongados e, quando estiver parado, manter a distribuição do peso corporal nos 

dois pés; higiene dos pés: limpeza e secagem dos espaços interdigitais e cortes de unhas retas; 

remoção de calosidades: amolecendo-as e removendo-as com lixa; exame diário dos pés: 

verificando sinais de pré-úlcera (bolhas, aumento da temperatura, hematomas, calosidades 

com fissuras, pontos hiperemiados, edema localizado e pontos dolorosos à palpação); uso de 

meias macias, como de algodão, tendo o cuidado de observar os pontos de costura que podem 

funcionar como pontos de pressão (recomenda-se, para prevenir áreas de atrito, o uso de 

meias no avesso); exame diário do interior dos calçados: procurar pontos endurecidos, 

pregueamento da palmilha ou presença de objetos estranhos. 

6.2 Úlcera Venosa  

        São características e prevenção da úlcera venosa (BRASIL, 2002; BELO HORIZONTE, 

2011; CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA, 2015): 
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                    A úlcera venosa é devida à insuficiência venosa crônica por varizes primárias, sequela de 

trombose profunda, anomalias valvulares venosas ou outras causas que interferem no retorno do 

sangue venoso. 

A prevenção da úlcera venosa consiste em: 

- Manter repouso e a elevação dos membros inferiores. O doente deve evitar ficar em pé por 

muito tempo e procurar repousar a perna, elevando-a 30 cm acima do quadril, para auxiliar o 

retorno venoso; 

- O uso de meias de compressão com pressão é aconselhável para prevenir o edema e 

melhorar o efeito da bomba muscular. Deverão ser prescritas apenas pelo médico; 

- A caminhada e exercícios de elevar o calcanhar ocasionam flexão e contração dos músculos 

da panturrilha, necessários para a manutenção da bomba muscular; 

- Redução do peso corporal; 

- Realizar avaliação clínica periódica, para pesquisa de anemia, desnutrição, hipertensão e 

insuficiência cardíaca; 

- Tratamento de eczemas de estase, de infecções bacterianas e fúngicas; 

- Evitar traumatismos de membros inferiores. 

6.3 Úlcera Arterial  

                    São características e prevenção da úlcera arterial (FHEMIG, 2013): 

A úlcera arterial é produzida pela desnutrição cutânea devido a uma insuficiência 

arterial, que tem como resultado a isquemia, caracterizando-se clinicamente por extremidade 

fria e escura. 

Há palidez, ausência de estase, retardo no retorno da cor após a elevação do 

membro, pele atrófica, perda de pêlo, diminuição ou ausência das pulsações das artérias do pé 

e dor severa aumentada com a elevação das pernas. A úlcera tem bordas irregulares; 

geralmente é localizada nos tornozelos, maléolos e extremidades digitais (perna, calcanhar, 

dorso do pé ou artelho). 

A prevenção da úlcera arterial consiste em: 

- Proteção contra traumatismos térmicos, mecânicos e químicos; 

- Evitar ou recuperar atrofias musculares; 

- Cuidado com as unhas, evitando inflamação ao redor da unha e unha encravada, além de 

pesquisar e tratar as micoses; 

- Reduzir e manter controle de triglicérides e colesterol, além de controlar a hipertensão 

arterial e o diabetes mellitus; 

- Reduzir o consumo de cafeína e tabaco; 
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- Elevação da cabeceira da cama em 20 cm. 

6.4 Lesão por Pressão  

É um dano localizado na pele e/ou tecido mole adjacente, normalmente sobre uma 

proeminência óssea ou relacionado a uso de dispositivo médico o outro artefato. A lesão pode 

se apresentar em pele íntegra ou como úlcera aberta, podendo ser dolorosa. A lesão é 

resultado de uma pressão intensa e/ou prolongada em combinação com cisalhamento. A 

tolerância ao cisalhamento e a pressão pode também ser alterada pela nutrição, microclima, 

comorbidade, condição do tecido mole e perfusão. Segue classificação (NPUAP, 2016): 

6.4.1Lesão por Pressão Estágio 1: Pele íntegra com eritema que não embranquece 

Apresenta pele íntegra com área localizada de eritema que não embranquece e que 

pode parecer distinto em pele de cor escura (Figura 17). Presença de eritema que 

embranquece ou alteração na sensibilidade, temperatura ou consistência (endurecimento) 

podem anteceder as mudanças visuais. Modificação na cor não inclui descoloração púrpura ou 

castanha; podem indicar dano tissular profundo. 

Figura 17 - Lesão por Pressão Estágio 1 - Pele íntegra com eritema que não 

embranquece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NPUAP (2016). 

 

6.4.2 Lesão por Pressão Estágio 2: Perda da pele em sua espessura parcial com 

exposição da derme 

Perda parcial da pele em sua espessura com exibição da derme (Figura 18). O leito 

da ferida é viável, de coloração rosa ou vermelha, úmido e pode também apresentar-se como 
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uma bolha íntegra (preenchida com exsudato seroso) ou aberta. O tecido adiposo e tecidos 

profundos não são visíveis. Tecido de granulação, esfacelo e escara não estão presentes. Essas 

lesões geralmente resultam de microclima impróprio e cisalhamento da pele na região da 

pélvis e no calcâneo. Esse estágio não deve ser usado para descrever as lesões de pele 

associadas à umidade, incluindo a dermatite associada à incontinência (DAI), a dermatite 

intertriginosa, a lesão de pele associada a adesivos médicos ou as feridas traumáticas (lesões 

por fricção, queimaduras, abrasões). 

Figura 18 - Lesão por Pressão Estágio 2 - Perda da pele em sua espessura parcial com 

exposição da derme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NPUAP (2016). 

6.4.3 Lesão por Pressão Estágio 3: Perda da pele em sua espessura total 

Possui perda da pele em sua densidade total na qual a gordura é visível e, 

frequentemente, tecido de granulação e lesão com bordas amareladas estão presentes (19). 

Esfacelo e/ou escara pode estar exposto. A profundidade do dano tissular varia de acordo a 

localização anatômica; áreas com tecido adiposo significativo podem desenvolver lesões 

profundas. Podem ocorrer descolamento e túneis. Não há exposição de fáscia, músculo, 

tendão, ligamento, cartilagem e/ou osso. Quando o esfacelo ou escara prejudica a 

identificação da extensão da perda tissular, deve-se classificá-la como Lesão por Pressão Não 

Classificável. 
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Figura 19 - Lesão por Pressão Estágio 3 - Perda da pele em sua espessura total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NPUAP (2016). 

6.4.4 Lesão por pressão Estágio 4: Perda da pele em sua espessura total e perda tissular 

Há perda da pele em sua espessura total e perda tissular com exposição ou 

palpação direta da fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso (Figura 20). 

Esfacelo e/ou escara pode estar exposto. Bordas soltas, descolamento e/ou túneis ocorrem 

frequentemente. A profundidade varia conforme a localização anatômica. Quando o esfacelo 

ou escara prejudica a identificação da extensão da perda tissular, deve-se classificá-la como 

Lesão por Pressão Não Classificável. 

Figura 20 - Lesão por pressão Estágio 4 - Perda da pele em sua espessura total e perda 

tissular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NPUAP (2016). 

6.4.5 Lesão por Pressão Não Estadiável: Perda da pele em sua espessura total e perda 

tissular não visível. 
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Perda da pele em sua espessura total e perda tissular na qual a extensão do dano 

não pode ser confirmada porque está encoberta pelo esfacelo ou escara (Figura 21). Ao ser 

removido (esfacelo ou escara), Lesão por Pressão em Estágio 3 ou Estágio 4 ficará aparente. 

Escara estável (isto é, seca, aderente, sem eritema ou flutuação) em membro isquêmico ou no 

calcâneo não deve ser removida. 

Figura 21 - Lesão por Pressão Não Estadiável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NPUAP (2016). 

6.4.6 Lesão por Pressão Tissular Profunda: descoloração vermelho escuro, marrom ou 

púrpura, persistente e que não embranquece. 

Pele intacta ou não, com área localizada e persistente de descoloração vermelha 

escura, marrom ou púrpura que não embranquece ou separação epidérmica que mostra lesão 

com leito escurecido ou bolha com exsudato sanguinolento. Dor e mudança na temperatura 

frequentemente precedem as alterações de coloração da pele. A descoloração pode apresentar-

se diferente em pessoas com pele de tonalidade mais escura. Essa lesão resulta de pressão 

intensa e/ou prolongada e de cisalhamento na interface osso-músculo. A ferida pode evoluir 

rapidamente e revelar a extensão atual da lesão tissular ou resolver sem perda tissular. Quando 

tecido necrótico, tecido subcutâneo, tecido de granulação, fáscia, músculo ou outras estruturas 

subjacentes estão visíveis, isso indica lesão por pressão com perda total de tecido (Lesão por 

Pressão Não Classificável ou Estágio 3 ou Estágio 4). Não se deve utilizar a categoria Lesão 

por Pressão Tissular Profunda (LPTP) para descrever condições vasculares, traumáticas, 

neuropáticas ou dermatológicas. 
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Figura 22 - Lesão por Pressão Tissular Profunda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NPUAP (2016). 

6.4.7 Lesão por Pressão Relacionada a Dispositivo Médico 

Essa terminologia descreve a etiologia da lesão. A Lesão por Pressão Relacionada a 

Dispositivo Médico resulta do uso de dispositivos criados e aplicados para fins diagnósticos e 

terapêuticos. A lesão por pressão resultante geralmente apresenta o padrão ou forma do 

dispositivo. Essa lesão deve ser categorizada usando o sistema de classificação de lesões por 

pressão. 

6.4.8 Lesão por Pressão em Membranas Mucosas 

A lesão por pressão em membranas mucosas é encontrada quando há histórico de uso de 

dispositivos médicos no local do dano. Devido à anatomia do tecido, essas lesões não podem 

ser categorizadas. 

6.2 Prevenção  

De acordo com Brasil (2013); Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba 

(2015); Belo Horizonte (2011), a prevenção é fator primordial quando se trata de lesão por pressão. 

Quando realizada de forma sistematizada, reduz drasticamente os índices de pacientes com lesão. 

As escalas de predição de lesões tem se mostrado importantes para identificar 

pacientes de risco, permitindo direcionar os cuidados. A Escala de Braden (Anexo B) é a mais 

utilizada na prática clínica brasileira. Avalia seis categorias diferentes: percepção sensorial; 

umidade; atividade; mobilidade; nutrição; fricção e cisalhamento. 

As cinco primeiras categorias são pontuadas de um (menos favorável) a quatro 

(mais favorável); já a sexta categoria é pontuada de um a três. A somatória total está entre os 



234 
 

valores 06 e 23. A contagem de pontos baixa, indica uma baixa habilidade funcional, estando, 

portanto, o paciente em alto risco para desenvolver lesão por pressão. Um plano de cuidados 

será feito de acordo com cada paciente. 

Dentre as medidas preventivas temos: 

- Avaliar o risco, conforme a Escala de Braden (Anexo B); 

- Orientar quanto à higiene pessoal;  

- Orientar manter roupa de cama limpa e bem esticada;  

- Orientar o uso de fralda descartável no caso de incontinência intestinal ou urinária, trocando 

sempre que úmida/suja;  

- Orientar que mude a posição a cada 2 horas pacientes acamados e a cada 1 hora quando 

assentado;  

- Ao lateralizar o paciente, deixar uma curvatura de 30° e não 90°, para evitar pressão 

aumentada na região trocantérica; 

- Indicar uso do colchão pneumático, se a família tiver condições de adquirir; 

-Orientar que evite massagear áreas de proeminência óssea; 

- Orientar hidratar a pele pelo menos 1 vez ao dia; 

- Orientar a manter calcâneos suspensos; 

- Orientar a utilização de travesseiros e coxins para proteger proeminências ósseas e 

almofadas redutoras de pressão para o assento; 

- Orientar que mantenha nutrição e oferta adequada de líquidos, monitorando perda de peso e 

redução do apetite. 

7 TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DO CURATIVO  

- Respeitar a individualidade do paciente; 

- Manter o local com boa iluminação e condições adequadas de higiene; 

- Manter a área física livre de circulação de pessoas, durante o curativo; 

- Oferecer condições para lavagem das mãos; 

- Ser confortável para o paciente e o profissional. 

- Providenciar e utilizar o material essencial como: luvas de procedimento, soro fisiológico a 

0,9%, gaze estéreis, ataduras de crepom, bandeja, balde ou cuba para recolher o escoamento 

do líquido utilizado na irrigação da ferida, saco plástico de cor branca com capacidade para 

envolver o recipiente coletor e saco plástico para recolher o lixo; 

- Desprezar o material descartável utilizado no lixo, providenciar a desinfecção e a 

esterilização do material não descartável e manter o ambiente organizado. 

 7.1 Procedimento: 
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- Preparar o material para a realização do curativo; 

- Antes de iniciar a limpeza da ferida, remover a cobertura anterior, de forma não traumática. 

Se a cobertura primária for gaze, irrigar abundantemente com soro fisiológico, para que as 

gazes se soltem sem ocasionar sangramento; 

- Realizar a avaliação completa da úlcera e definir tratamento em conjunto com o doente; 

- A técnica de limpeza da ferida consiste em remover restos celulares, materiais estranhos, 

tecido necrótico ou desvitalizado e a diminuição da quantidade de microorganismos presentes 

na superfície. A limpeza mecânica com gaze não é indicada, pois pode traumatizar as células 

recém-formadas, desencadeando reações inflamatórias e aumentando o tempo de cicatrização. 

A limpeza deve ser feita em jato com solução fisiológica a 0,9%, morno; 

- O leito da ferida deve ser mantido úmido, e a pele ao redor deve ser limpa com gaze 

umedecida em soro fisiológico. Após a limpeza da área ao redor da ferida, proceder à 

secagem da mesma com gaze, para evitar a maceração da pele íntegra e facilitar a fixação da 

cobertura; 

- Fixar a(s) cobertura(s) prescrita(s) de maneira estéril. A cobertura primária é o produto que 

permanece em contato direto com o leito da ferida, com a finalidade de absorver seu exsudato, 

facilitando o fluxo livre das drenagens, preservando o ambiente úmido e a não-aderência. A 

cobertura secundária é o produto que recobre a cobertura primária, com a finalidade de 

absorver o excesso de drenagem, proporcionando proteção e compressão. Esse tipo de 

curativo necessita ter capacidade satisfatória de absorção e proteção; 

- Enfaixar com atadura de crepom de largura da escolha do profissional; 

- Registrar os dados em prontuário; 

- Orientar ao doente e família quanto aos cuidados com o curativo (evitar sujidades), à 

periodicidade de troca e incentivo ao autocuidado, às atividades da vida diária; 

- Informar quanto à data para retorno. 

8 DESBRIDAMENTO  

Segundo Coren (2000), Malagutti (2014) é o ato de remover da ferida o tecido 

desvitalizado e/ou material estranho. A escolha do tipo de desbridamento a ser utilizado 

depende das características da úlcera, podendo ser utilizado separadamente ou em 

combinação com outros. Após a limpeza, aplicar a cobertura de acordo com o tipo de 

tratamento selecionado. 

8.1 Desbridamento cirúrgico 

O desbridamento cirúrgico é o método mais rápido e agressivo, realizado com 

instrumental cirúrgico como pinças, tesoura ou bisturi. Podem ocorrer hemorragias, lesão dos 
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tecidos moles, como artérias, nervos e tendões. Dependendo da gravidade e extensão da 

úlcera, este procedimento deve ser realizado por cirurgiões em centro cirúrgico, com 

anestesia. Em úlceras superficiais, que geralmente não precisam de anestesia, poderáser 

realizado no ambulatório, por profissionais médicos e enfermeiros devidamente capacitados. 

8.2 Desbridamento mecânico 

O desbridamento mecânico consiste na remoção do tecido aplicando-se uma força 

mecânica ao esfregar a úlcera. Este procedimento, entretanto, pode prejudicar o tecido de 

granulação ou de epitelização, além de causar dor. Portanto, deve ser utilizado com extrema 

cautela, não sendo indicado para todas as úlceras 

8.3 Desbridamento enzimático 

O desbridamento enzimático baseia-se no uso de enzimas para dissolver o tecido 

necrótico. A escolha da enzima depende do tipo de tecido existente na úlcera. Nesta técnica, 

aplica-se topicamente a enzima apenas nas áreas com tecido necrótico, evitando-se a irritação 

dos tecidos normais. Em seguida, a úlcera deve ser coberta com um curativo que tenha a 

propriedade de manter a umidade necessária para realçar a atuação da enzima. Esse 

desbridamento não deve ser utilizado em doentes com distúrbios de coagulação, e deve ser 

usado com cautela nos doentes com infecção, neoplasia e úlceras cavitárias com exposição de 

nervos. 

8.4 Desbridamento autolítico 

O desbridamento autolítico utiliza o emprego de enzimas do próprio corpo para a 

destruição de tecido desvitalizado. É uma forma de desbridamento que requer um tempo 

maior para a remoção de tecido desvitalizado, e é contra indicado em úlceras infectadas. A 

capacidade de lise e dissolução de tecido necrótico pode ser mais bem sucedida com 

utilização de curativos que mantenham a umidade no leito da úlcera, como o filme 

transparente, o hidrocolóide e o hidrogel, indicados para promover esse tipo de 

desbridamento. 
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Fluxograma 11 – Fluxo para solicitação e recebimento de materiais para curativo/ 

Coberturas 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 COBERTURAS 

Curativo é o processo que envolve três etapas: limpeza, desbridamento e 

indicação da cobertura. Cobertura é todo material, substância ou produto que se aplica sobre a 

ferida, formando uma barreira física, com capacidade, no mínimo, de cobrir e proteger o seu 

leito, além de garantir princípios ideais de cicatrização (BORGES, 2010).  

As coberturas devem ser oclusivas e interativas, a fim de propiciar a manutenção 

da umidade fisiológica, temperatura em torno de 37°C e hipóxia no leito da ferida, o que 

estimulará a angiogênese, a contração da ferida e sua epitelização (BORGES, 2010). 

9.1 Cobertura ideal 

É aquela capaz de garantir um ambiente adequado para a cicatrização das feridas. 

Uma cobertura, para ser considerada “ideal”, deve atender aos seguintes requisitos: 

- Facilidade de aplicação e remoção; 

Definição do quantitativo de materiais a ser utilizado 

(gaze, soro fisiológico, atadura, cobertura). 

Preencher mensal/semanalmente a folha de pedidos de 

materiais para curativo, que deve ser entregue no setor da 

Coordenação da Atenção Básica para receber os 

materiais solicitados. 

Paciente portador de ferida, acolhido na ESF. 

Consulta realizada pelo enfermeiro ou médico. 
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- Manter o leito da ferida com a umidade ideal; 

- Manter a pele periferida seca e protegida; 

- Não exigir troca frequente; 

- Boa relação custo/ benefício. 

9.2 Finalidade: 

- Limpeza da lesão; 

- Hemostasia; 

- Absorver o exsudato; 

- Proteção contra contaminação e traumas; 

- Promover conforto ao paciente. 

9.3 Descrição das Coberturas 

9.3.1 Gaze umedecida em SF 0,9% 

Segundo Brasil (2002); Brasil (2009), Perry (2013): 

- Aplicação e troca: limpar a úlcera com soro fisiológico a 0,9 % em jato. A gaze úmida deve 

recobrir toda a superfície e estar em contato com o seu leito. Deve ser aplicado de maneira 

suave, para evitar pressão sobre os capilares recém formados, o que pode prejudicar a 

cicatrização. Ocluir com cobertura secundária de gaze, fixar com atadura de crepom ou 

esparadrapo/micropore. Para evitar que a umidade macere a pele ao redor da úlcera, deve-se 

evitar saturação excessiva da gaze, permitindo que ela mantenha contato apenas com a sua 

superfície. O curativo deve ser trocado toda vez que estiver saturado com a secreção ou, no 

máximo, a cada 24 horas.  

9.3.2 Hidrocolóide  

Para Brasil (2002); Brasil (2009); Brasil (2011); Belo Horizonte (2011); Fhemig 

(2013); Eder et al. (2011); Perry (2013), São José do Rio Preto (2012): 

- Indicação: as placas são indicadas para feridas com leve a moderada quantidade de exsudato. 

Prevenção ou tratamento de lesão por pressão.  

- Contraindicação: feridas infectadas, com tecido desvitalizado ou necrose. 

- Aplicação e troca: deve ser utilizado com curativo primário. Pode permanecer até 7 dias, ou 

quando estiver saturado. Não exige cobertura secundária.. 

9.3.3 Alginato de Cálcio 

Para Brasil (2002); Brasil (2009); Brasil (2011); Belo Horizonte (2011); Fhemig 

(2013); Eder et al. (2011); Perry (2013), São José do Rio Preto (2012): 
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- Indicações: lesões abertas, com exsudato moderado a grande quantidade, com ou sem 

infecção, lesão por pressão, arterial ou venosa, pé diabético. 

- Contraindicações: lesões com perdas teciduais superficiais, sem ou com pouca quantidade de 

exsudato ou recobertas por tecido necrótico tipo escara. 

- Aplicação e troca: deve ser utilizado como cobertura primária, devendo ser ocluído com 

cobertura secundária estéril. Pode permanecer até 7 dias na ferida, devendo ser avaliado a saturação. 

9.3.4 Papaína 

Para Brasil (2002); Belo Horizonte (2011); Fhemig (2013); Eder et al.: 

- Indicação: tratamento de úlceras abertas, infectadas e desbridamento de tecidos 

desvitalizados ou necróticos. 

- Contraindicação: presença de tecido de granulação. 

- Aplicação e troca: limpar a ferida com soro fisiológico a 0,9% em jato, remover o exsudato e 

o tecido desvitalizado, e cobrir toda a área com fina camada de papaína. Na presença de crosta 

necrótica, fazer vários pequenos cortes longitudinais de pequena profundidade (ranhaduras), 

para facilitar a absorção; se necessário, colocar gaze embebida de papaína, e ocluir com 

cobertura secundária, fixando o curativo. A periodicidade de troca deverá ser no máximo de 

24 horas, ou de acordo com a saturação do curativo secundário.  

9.3.5 Hidrogel  

Segundo Belo Horizonte (2011); Fhemig (2013); Eder et al. (2011); Perry (2013), 

São José do Rio Preto (2012): 

- Indicação: feridas secas ou com pouco exsudato; necrosadas; limpas; esfacelos; úlceras; 

queimaduras.  

- Contraindicação: feridas excessivamente exsudativas, ferida operatória fechada.  

- Aplicação e troca: limpar a ferida com soro fisiológico a 0,9 %, em jato. Aplicar o hidrogel 

de forma estéril. Ocluir com cobertura secundária e fixar com atadura de crepom. As trocas 

devem ser de acordo com a saturação da cobertura, não ultrapassando 72 horas. 

9.3.6 Carvão ativado e prata 

Para Brasil (2002); Brasil (2009); Brasil (2011); Belo Horizonte (2011); São José 

do Rio Preto (2012): 

- Indicação: é indicado para feridas exsudativas, infectadas e com odores. 

- Contraindicação: reações alérgicas ou sensibilidade aos componentes do produto. Feridas 

com pouco exsudato, com presença de sangramento, exposição óssea ou tendinosa.  
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- Aplicação e troca: promover limpeza da ferida com SF 0,9% em jato. Aplicar como 

cobertura primária sobre a ferida. Trocar quando houver saturação da cobertura, podendo 

permanecer até 7 dias. 

Esta cobertura não tem capacidade de absorção significativa e não foi concebida 

para absorver exsudato da ferida, portanto faz-se necessário o uso de cobertura secundária 

absorvente em feridas exsudativas (BORGES, 2010).  

9.3.7 Sulfadiazina de prata 

De acordo com Brasil (2002); Brasil (2009); Brasil (2011); Belo Horizonte 

(2011); São José do Rio Preto (2012): 

- Indicação: lesão infectada e tratamento de queimadura. 

- Contraindicação: hipersensibilidade. 

- Aplicação e troca: irrigar a ferida com soro fisiológico a 0,9%. Aplicar uma fina camada do 

creme sobre as gazes e aplicá-las por toda a extensão da lesão. Cobrir com cobertura 

secundária estéril. Deverá ser tocado no máximo em 24 horas. 

9.3.8 Bota de Unna  

Para Brasil (2002); Brasil (2011); Belo Horizonte (2011); São José do Rio Preto 

(2012): 

- Indicação: úlcera venosa de perna, edemas linfáticos e tromboflebite. 

- Contraindicação: úlceras arteriais e mistas (arteriovenosa), úlcera infectada, trombose 

venosa profunda, sensibilidade aos componentes do produto. 

- Aplicação e troca: deve ser aplicada em espiral ou em oito da base do pé até a região 

poplítea. Pode permanecer até 7 dias. 

9.3.9 Ácido Graxo Essencial (AGE) 

Segundo Brasil (2002); Brasil (2009); Brasil (2011); Belo Horizonte (2011); 

Fhemig (2013): 

- Indicação: prevenção e tratamento de dermatites, lesão de pressão; tratamento de ferida 

abertas sem infecção. 

- Aplicação: lavar a ferida com soro fisiológico 0,9 % em jato, remover o exsudato e tecido 

desvitalizado, se necessário. Aplicar o AGE e ocluir com cobertura secundária e fixar. A 

periodicidade de troca deverá ser até que o curativo secundário esteja saturado ou no máximo 

24 horas. 
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ANEXO A - Deliberação COREN 65/00 

Dispõe sobre as competências dos profissionais de enfermagem na prevenção e 

tratamento das lesões cutâneas.  

O Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, no exercício de sua competência 

consignada no Art. 15, inciso II, da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973 e no inciso X do Art. 13 

do Regimento Interno;  

CONSIDERANDO a necessidade de abastecer procedimento normativo que dispõe sobre a 

competência dos profissionais da enfermagem na prevenção e tratamento das lesões;  

CONSIDERANDO a complexidade das diversas lesões e dos cuidados de enfermagem 

necessários ao cliente/paciente;  

CONSIDERANDO a Lei 7498/86 em seu art. 11, inciso I alíneas J e M; inciso II, alínea B e 

C e art 12 e 13;  

CONSIDERANDO o Decreto 94.406/87 art. 8º inciso I alínea C, F, G e H, art. 10 inciso II e 

art11 inciso III alínea C;  

CONSIDERANDO o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem em seus artigos 16, 

17, 18, 21, 51;  

CONSIDERANDO as sugestões da Comissão Técnica de Enfermeiros que elaborou o 

trabalho sobre assistência de enfermagem na prevenção e tratamento das lesões cutâneas;  

DELIBERA  

Art. 1º - Ao profissional Enfermeiro compete:  

a) Realizar a consulta de Enfermagem (exame clínico: entrevista e exame físico) do 

cliente/paciente; portador de lesão ou daquele que corre o risco de desenvolvê-la. 

b) Prescrever e orientar o tratamento. 

c) Solicitar exames laboratoriais e de Raio X, quando necessários. 

d) Realizar o procedimento de curativo (limpeza e cobertura). e) Realizar o desbridamento, 

quando necessário.  

Parágrafo Único: O tratamento das lesões deve ser prescrito pelo profissional Enfermeiro, 

preferencialmente pelo especialista na área.  

Art.2º - Aos profissionais Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem compete:  

a) Realizar o procedimento de curativo (limpeza e cobertura) prescrito pelo enfermeiro. 

b) Realizar o desbridamento autolítico e químico prescrito pelo enfermeiro.  

Art. 3º - Esta deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições 

em contrário.  

Belo Horizonte, 22 de maio de 2000. 
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ANEXO B - Escala de Braden 

Variação da Pontuação da Escala: 6 a 23 pontos. 

•         Médio Risco: 15 a 18 pontos 

•         Risco Moderado: 13 a 14 pontos 

•         Alto Risco: 10 a 12 pontos 

•         Altíssimo Risco: 9 a 6 pontos 

Categoria Subescalas To-

tal 

Percepção 

sensorial 

Capacidad

e de 

reação 

significati

va ao 

desconfort

o 

1. Completamente 

limitada: 

Não reage a estímulos 

dolorosos (não geme, 

não se retrai nem se 

agarra a nada) devido 

a um nível reduzido 

de consciência ou à 

sedação, OU 

capacidade limitada 

de sentir a dor na 

maior parte do seu 

corpo. 

2. Muito limitada: 

Reage unicamente a 

estímulos dolorosos. 

Não consegue 

comunicar o 

desconforto, 

exceto através de 

gemidos ou 

inquietação, OU tem 

uma limitação 

sensorial que lhe reduz 

a capacidade de sentir 

dor ou desconforto em 

mais de metade do 

corpo. 

3. Ligeiramente 

limitada: 

Obedece a instruções 

verbais, mas nem 

sempre consegue 

comunicar o desconforto 

ou a necessidade de ser 

mudado de posição, OU 

tem alguma limitação 

sensorial que lhe reduz a 

capacidade de sentir dor 

ou desconforto em 1 ou 

2 extremidades. 

4. Nenhuma 

limitação: 

Obedece a 

instruções verbais. 

Não apresenta 

déficit sensorial 

que possa limitar a 

capacidade de 

sentir ou exprimir 

dor ou desconforto. 

 

Umidade 

Nível de 

exposição 

da pele à 

humidade 

1. Pele 

constantemente 

úmida: 

A pele mantém-se 

sempre úmida devido 

a sudorese, urina, etc. 

É detectada umidade 

sempre que o doente é 

deslocado ou virado. 

2. Pele muito úmida: 

A pele está 

frequentemente, mas 

nem sempre, úmida. 

Os lençóis têm de ser 

mudados pelo menos 

uma vez por turno. 

3. Pele ocasionalmente 

úmida: 

A pele está por vezes 

úmida, exigindo uma 

muda adicional de 

lençóis 

aproximadamente uma 

vez por dia. 

4. Pele raramente 

úmida: 

A pele está 

geralmente seca; os 

lençóis só têm de 

ser mudados nos 

intervalos 

habituais. 

 

Atividade 

Nível de 

atividade 

física 

1. Acamado: 

O doente está 

confinado à cama. 

2. Sentado: 

Capacidade de marcha 

gravemente limitada 

ou inexistente. Não 

pode fazer carga e/ou 

tem de ser ajudado a 

sentar-se na cadeira 

normal ou de rodas. 

3. Anda 

ocasionalmente: 

Por vezes caminha 

durante o dia, mas 

apenas curtas distâncias, 

com ou sem ajuda. Passa 

a maior parte dos turnos 

deitado ou sentado. 

4. Anda 

frequentemente: 

Anda fora do 

quarto pelo menos 

duas vezes por dia, 

e dentro do quarto 

pelo menos de duas 

em duas horas 

durante o período 

em que está 

acordado. 

 

Mobilidad

e 

Capacidad

e de 

1.Completamente 

imobilizado: 

Não faz qualquer 

movimento com o 

2. Muito limitada: 

Ocasionalmente muda 

ligeiramente a posição 

do corpo ou das 

3. Ligeiramente 

limitado: 

Faz pequenas e 

frequentes alterações de 

4. Nenhuma 

limitação: 

Faz grandes ou 

frequentes 
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(conclusão) 

Fonte: PARANHOS e SANTOS, 1999 

 

 

 

 

 

alterar e 

controlar 

a posição 

do corpo 

corpo ou 

extremidades sem 

ajuda. 

extremidades, mas não 

é capaz de fazer 

mudanças frequentes 

ou significativas 

sozinho. 

posição do corpo e das 

extremidades sem ajuda. 

alterações de 

posição do corpo 

sem ajuda. 

Nutrição 

Alimentaç

ão 

habitual 

1. Muito pobre: 

Nunca come uma 

refeição 

completa. Raramente 

come mais de 1/3 da 

comida que lhe é 

oferecida. Come 

diariamente duas 

refeições, ou menos, 

de proteínas (carne ou 

lacticínios). 

Ingere poucos 

líquidos. Não toma 

um suplemento 

dietético líquido OU 

está em jejum e/ou a 

dieta líquida ou a 

soros durante mais de 

cinco dias. 

2. Provavelmente 

inadequada: 

Raramente come uma 

refeição completa e 

geralmente come 

apenas cerca de 1/2 da 

comida que lhe é 

oferecida. A ingestão 

de proteínas consiste 

unicamente em três 

refeições diárias de 

carne ou lacticínios. 

Ocasionalmente toma 

um suplemento 

dietético OU recebe 

menos do que a 

quantidade ideal de 

líquidos ou alimentos 

por sonda. 

3. Adequada: 

Come mais de metade 

da maior parte das 

refeições. Faz quatro 

refeições diárias de 

proteínas (carne, peixe, 

lacticínios). Por vezes 

recusa uma refeição, 

mas toma geralmente 

um suplemento caso lhe 

seja oferecido, OU é 

alimentado por sonda ou 

num regime de nutrição 

parentérica total 

satisfazendo 

provavelmente a maior 

parte das necessidades 

nutricionais. 

4. Excelente: 

Come a maior parte 

das 

refeições na 

íntegra. Nunca 

recusa uma 

refeição. Faz 

geralmente um total 

de quatro 

ou mais refeições 

(carne, peixe, 

lacticínios). Come 

ocasionalmente 

entre as refeições. 

Não 

requer 

suplementos. 

 

Fricção e 

forças de 

deslizame

nto 

1. Problema: 

Requer uma ajuda 

moderada a 

máxima para se 

movimentar. É 

impossível levantar o 

doente 

completamente sem 

deslizar contra os 

lençóis. Decai 

frequentemente na 

cama ou cadeira, 

exigindo um 

reposicionamento 

constante com 

ajuda máxima. 

Espasticidade, 

contraturas ou 

agitação leva a 

fricção quase 

constante. 

2. Problema 

potencial: 

Movimenta-se com 

alguma dificuldade ou 

requer uma ajuda 

mínima. É provável 

que, 

durante uma 

movimentação, a pele 

deslize de alguma 

forma contra os 

lençóis, cadeira, 

apoios ou outros 

dispositivos. A maior 

parte do tempo, 

mantém uma posição 

relativamente boa na 

cama ou na cadeira, 

mas ocasionalmente 

decai. 

3. Nenhum problema: 

Move-se na cama e na 

cadeira sem ajuda e tem 

força muscular 

suficiente para se 

levantar completamente 

durante uma mudança 

de posição.Mantém uma 

correcta posição na 

cama ou cadeira. 

  

TOTAL GERAL  
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9 PROTOCOLO NA ATENÇÃO À HANSENÍASE 

1 INTRODUÇÃO  

A hanseníase é uma doença de notificação compulsória em todo o território 

nacional e de investigação obrigatória (BRASIL, 2014). 

É uma doença infectocontagiosa, crônica, tendo o o  Mycobacterium leprae (M. 

Leprae) como agente etiológico. Esse bacilo pode infectar grande número de indivíduos, 

porém, a maioria da população apresenta resistência e não adoece. Se manifesta por meio de 

manchas na pele com alteração de sensibilidade, pode também ocorrer sinais e sintomas 

dermatoneurológicos, atingindo pele e nervos periféricos e apresenta um grande potencial 

incapacitante (BRASIL, 2016).  

O potencial incapacitante está relacionado às deformidades físicas, sendo esse um 

dos fatores que contribui para a manutenção do estigma e preconceito sobre a doença. O 

diagnóstico precoce e o tratamento adequado permitem a cura sem deixar sequelas, sendo de 

suma importância que o profissional de saúde tenha subsídios que facilitem identificar, 

diagnosticar e tratar a doença (BRASIL, 2016).   

É transmitida principalmente pelas vias respiratórias superiores de pacientes 

multibacilares não tratados, sendo, também, o trato respiratório a mais provável via de entrada 

do M. leprae no corpo (BRASIL, 2014). 

Os profissionais de saúde, sobretudo os que atuam nas regiões mais endêmicas, 

têm um papel preponderante para a eliminação da doença como problema de saúde pública, 

isto é, reduzir a prevalência para menos de 01 caso em cada 10.000 habitantes (BRASIL, 

2006). 

O controle da hanseníase no âmbito da atenção primária é baseado no diagnóstico 

precoce de casos, com ênfase no exame dos contatos domiciliar ou social (Contatos familiares 

recentes ou antigos de pacientes Multibacilar (MB) e Paucibacilar (PB) devem ser 

examinados, independente do tempo de convívio. Contato social é qualquer pessoa, que 

conviva ou tenha convivido em relações familiares ou não, de forma próxima e prolongada 

devem ser investigados de acordo com o grau e tipo de convivência, ou seja, aqueles que 

tiveram contato muito próximo e prolongado com o paciente não tratado), no tratamento em 

tempo oportuno e na cura, visando à interrupção da cadeia de transmissão. É primordial 

fortalecer e ampliar as ações de busca ativa de casos, que potencializará a ampliação do 

diagnóstico precoce, tratamento oportuno e demais medidas de vigilância, controle e 

reabilitação necessárias (BRASIL, 2016). 
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2 ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA (ESF) NO CONTROLE DA HANSENÍASE 

2.1 Atribuições do Agente Comunitário de Saúde (ACS) 

Identificar sinais e sintomas da hanseníase e encaminhar os casos suspeitos para a 

unidade de saúde; 

Acompanhar os usuários em tratamento e orientá-los: quanto à necessidade de sua 

conclusão no tempo preconizado e estar atento aos prováveis sinais e sintomas de reações e 

efeitos adversos da medicação (farmacovigilância); 

Orientar a realização de autocuidados, visando à prevenção de incapacidades; 

Realizar busca ativa de faltosos e daqueles que abandonaram o tratamento; 

Realizar busca ativa de casos (identificar aqueles ainda não notificados ou 

diagnosticados, e também procurar identificar casos adicionais, seja ele secundário ou não); 

Supervisionar o uso de medicamentos, quando indicado e conforme planejamento 

da equipe; 

Encaminhar contatos intradomiciliares e sociais dos casos novos para avaliação na 

Unidade de Saúde e estimulá-los a realizar o autoexame, mesmo depois da avaliação;  

Fazer, no mínimo, uma visita domiciliar por mês ao usuário com hanseníase e sua 

família, estimulando autocuidados e autoexame, de acordo com a programação da equipe, 

mantendo atualizado o caderno do ACS; 

 Registrar na ficha de cadastro individual, se o paciente está com Hanseníase e 

mantê-la atualizada; 

 Realizar busca ativa de sintomático dermatológico e encaminhar para a ESF; 

Compartilhar com a equipe informações colhidas durante a visita domiciliar e 

participar da consolidação dos dados registrados; 

Desenvolver ações educativas e de mobilização envolvendo a comunidade e 

equipamentos sociais (escolas, conselhos de saúde, associações de moradores, etc.), relativas 

à importância do auto-exame, sobre sintomático dermatológico, ao controle da hanseníase e 

combate ao estigma. 

2.2 Atribuições do Auxiliar e Técnico de Enfermagem 

Identificar sinais e sintomas da hanseníase e encaminhar os casos suspeitos para a 

unidade de saúde; 

Observar a tomada da dose supervisionada e orientar acerca de efeitos adversos 

dos medicamentos, quando indicado e conforme planejamento da equipe; 

Realizar atendimento domiciliar, quando necessário; 
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Encaminhar ao setor competente a ficha de notificação e boletins de 

acompanhamento; 

Realizar curativos sob a orientação e supervisão do enfermeiro; 

Administrar a vacina BCG (Bacilo de Calmette e Guérin) nos contatos, conforme 

prescrição; 

Contribuir e participar das atividades de educação permanente dos membros da 

equipe quanto à prevenção, manejo do tratamento, ações de vigilância epidemiológica, 

combate ao estigma, efeitos adversos de medicamentos/fármacovigilância e prevenção de 

incapacidades; 

Desenvolver ações educativas e de mobilização envolvendo a comunidade e 

equipamentos sociais (escolas, conselhos de saúde, associações de moradores, etc.), 

importância do auto-exame, sobre sintomático dermatológico e relativas ao controle da 

hanseníase e combate ao estigma. 

2.3 Atribuições do Enfermeiro 

Identificar sinais e sintomas da hanseníase e avaliar os casos suspeitos 

encaminhados para a Unidade de Saúde; 

Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames, quando necessário; 

Preencher a Ficha de Atendimento Individual, identificando o atendimento de 

hanseníase; 

Preencher completamente, de forma legível, a ficha individual de notificação para 

os casos confirmados de hanseníase; 

Realizar a avaliação neurológica simplificada e fazer seu registro em formulário 

próprio (Anexo A); 

Orientar o paciente e a família para a realização de auto-cuidados; 

Orientar e/ou realizar técnicas simples de prevenção de incapacidades físicas; 

Realizar exame de sensibilidade tátil nas lesões de pele em todos os contatos 

intradomiciliares e sociais dos casos novos, orientá-los sobre a hanseníase e importância do 

auto-exame; registrar em prontuários e fichas/boletins de acompanhamento e realizar a 

vacinação com o BCG os contatos examinados sem sinais da doença;  

Realizar atendimento domiciliar, quando necessário; 

Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS; 

Orientar os auxiliares/técnicos de enfermagem, ACS’s para o acompanhamento 

dos casos em tratamento; 
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Contribuir e participar das atividades de educação permanente dos membros da 

equipe quanto à prevenção, manejo do tratamento, ações de vigilância epidemiológica, 

combate ao estigma, efeitos adversos de medicamentos/ farmacovigilância e prevenção de 

incapacidades; 

Enviar mensalmente ao setor competente as informações epidemiológicas 

referentes à hanseníase da área de abrangência da unidade de saúde, nos devidos formulários; 

Analisar os dados e planejar as intervenções juntamente com a equipe de saúde; 

Encaminhar ao setor competente a ficha de notificação e boletins de 

acompanhamento; 

Realizar ou demandar a realização de curativos aos auxiliares/técnicos sob sua 

orientação e supervisão; 

Observar a tomada da dose supervisionada e orientar acerca de efeitos adversos 

dos medicamentos;  

Desenvolver ações educativas e de mobilização envolvendo a comunidade e 

equipamentos sociais (escolas, conselhos de saúde, associações de moradores, etc.), sobre a 

importância do auto-exame, identificar o sintomático dermatológico e relativas ao controle da 

hanseníase e do combate ao estigma. 

2.4 Atribuições do Médico 

Identificar sinais e sintomas da hanseníase e avaliar os casos suspeitos 

encaminhados para a unidade de saúde; 

Realizar avaliação dermatoneurológica dos casos suspeitos; 

Diagnosticar precocemente as pessoas com hanseníase; 

Solicitar exames complementares, quando necessário, orientando acerca de sua 

indicação e realização, especialmente o raspado dérmico para baciloscopia; 

Realizar tratamento imediato e adequado, de acordo com esquemas terapêuticos 

preconizados pelo Ministério da Saúde; 

Realizar a avaliação neurológica simplificada e fazer seu registro em formulário 

próprio (Anexo A); 

Avaliar e registrar o grau de incapacidade física em prontuários e formulários 

(Anexo B), no diagnóstico e acompanhamento; 

Preencher completamente, de forma legível, a ficha individual de notificação para 

os casos confirmados de hanseníase; 

Orientar o paciente e a família para a realização de auto-cuidados e prescrever 

e/ou realizar técnicas simples de prevenção de incapacidades físicas; 
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Encaminhar para atenção secundária os casos pertinentes, através de ficha de 

referência e contra-referência, respeitando os fluxos locais e mantendo-se responsável pelo 

acompanhamento da família; 

Realizar exame dermatoneurológico em todos os contatos intradomiciliares e 

sociais dos casos novos, orientá-los sobre a hanseníase e importância do auto-exame;  

  Registrar em prontuários e fichas/boletins de acompanhamento e encaminhar 

para a vacinação com o BCG os contatos sem sinais da doença; 

Avaliar e registrar grau de incapacidade no momento da alta por cura aos casos de 

hanseníase; 

Registrar, em prontuários do usuário e fichas próprias, o exame 

dermatoneurológico, bem como evoluções, avaliações de grau de incapacidade, observação de 

dose supervisionada e alta; 

Preencher o Boletim de Acompanhamento de Casos de Hanseníase; 

Analisar os dados e planejar as intervenções juntamente com a equipe de saúde; 

Realizar atendimento domiciliar, quando necessário; 

Orientar os auxiliares/técnicos de enfermagem e ACS’s para o acompanhamento 

dos casos em tratamento; 

Contribuir e participar das atividades de educação permanente com os membros 

da equipe quanto à prevenção, manejo do tratamento, ações de vigilância epidemiológica, 

combate ao estigma, efeitos adversos de medicamentos/ farmacovigilância e prevenção de 

incapacidades; 

Desenvolver ações educativas e de mobilização envolvendo a comunidade e 

equipamentos sociais (escolas, conselhos de saúde, associações de moradores, etc.), relativas 

ao controle da hanseníase, sobre sintomático dermatológico e combate ao estigma. 

3 ASPECTOS CLÍNICOS 

Os profissionais que atuam nas unidades básicas de saúde devem se atentar as 

alterações dermatológicas e neurológicas que podem levar a suspeita do diagnóstico de 

hanseníase (BRASIL, 2002; BRASIL 2015). 

Sinais e Sintomas Dermatológicos:  

 Manchas discrômicas,  

 Placa,  

 Infiltração,  

 Tubérculo e Nódulo.   
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Essas lesões podem se localizar em qualquer região corpo, podendo também 

acometer as mucosas nasal e oral. É comum que ocorra diminuição, ausência ou aumento da 

sensibilidade nas lesões.  

      Sinais e Sintomas Neurológicos:  

 Dor e espessamento dos nervos periféricos;  

 Perda de sensibilidade nas áreas inervadas por esses nervos, principalmente nos 

olhos, mãos e pés, podendo evoluir com dormência nos casos crônicos; 

 Perda de força nos músculos inervados por esses nervos principalmente nas 

pálpebras e membros superiores e inferiores. Casos crônicos podem cursar 

também com paralisia. 

 Nos casos crônicos pode haver perda da capacidade de suar, causando 

ressecamento na pele.  

4 EVOLUÇÃO  

O surgimento da doença e suas distintas manifestações clínicas dependem da 

resposta do sistema imunológico do organismo acometido e podem ocorrer após um extenso 

período de incubação, em média de 2 a 5 anos. Nem todos os casos contaminados irã evoluir 

para doentes e a forma inicial pode evoluir para cura espontânea, mesmo sem tratamento 

(BRASIL, 2008). 
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Fluxograma 12 – Atuação na Suspeição e Acompanhamento de casos de hanseníase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso Suspeito de Hanseníase 

Consulta de Enfermagem ou Médica: 

 

- Anamnese e exame físico com avaliação dermatoneurológica;  

- Realizar exame neurológico 

- Solicitar baciloscopia BAAR 

 -Educação em saúde 

- Avaliar vacinação BCG 

 

 

Caso de evento adverso 

Encaminhar para atenção 

secundária, via Tratamento 

Fora Domicílio 

Manter acompanhamento na 

ESF 

 

 

Acolhimento e Suspeição Diagnóstica 

Questionar e observar a existência de lesões dermatológicas, áreas com alteração de sensibilidade 

térmica e/ou tátil e/ou dolorosa; espessamento do nervo periférico associado a alterações 

sensitivas e/ou autonômicas e/ou motoras. 

Caso de recidiva 

Caso confirmado 

- Acompanhamento pelos profissionais da ESF 

- Avaliação neurológica (Anexo A), determinar grau de incapacidade física (Anexo B ) 

-Levantamento dos contatos domiciliares (avaliar vacinação BCG, anamnese e 

avaliação dermatoneutrológica) 

- Solicitar exames laboratoriais complementares (pelo médico) 

- Iniciar o tratamento com PQT, após classificação operacional  

- Consulta mensal com médico e/ou enfermeiro (realizar busca ativa no caso de falta, 

preencher boletim de acompanhamento no comparecimento) 

- Orientar técnicas de auto cuidado 

 

 

 

Encaminhar para médico de 

referência do município 

Manter acompanhamento na ESF 

 

Caso de incapacidade 

Grau II  

Encaminhar para serviço 

de reabilitação do 

município 

Manter acompanhamento 

na ESF 

 

Notificar/Investigação 

SINAN 

Fonte: NEPHANS (2016). Adaptado. 
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5 CLASSIFICAÇÃO  

A classificação operacional dos casos de hanseníase, visando o tratamento é 

baseada no número de lesões cutâneas, de acordo com os seguintes critérios (BRASIL, 2016):  

• Paucibacilar (PB) – casos com até 05 lesões de pele.  

• Multibacilar (MB) - casos com mais de 05 lesões de pele. 

6 CONSULTA MÉDICA OU DE ENFERMAGEM 

6.1 Anamnese  

Pesquisar história epidemiológica 

História da doença atual (início e evolução das lesões) 

História de hanseníase na família, convivência com doentes. 

Investigar se o paciente já fez tratamento no passado, no sentido de decidir se há necessidade 

de um novo tratamento. 

6.2 Exame clínico (exame dermatoneurológico) 

• Realizar o exame na luz natural, preferencialmente, examinar toda a superfície do corpo; 

• Teste de sensibilidade nas lesões suspeitas;  

• Avaliação neurológica simplificada: palpação de nervos; teste de força muscular; teste de 

sensibilidade de córnea, palmas e plantas; determinar o grau de incapacidade nas mãos, pés, 

olhos. 

6.2.1 Teste de sensibilidade 

O profissional deverá orientar o paciente como os testes serão realizados, 

certificando-se de sua compreensão para maior colaboração.  

Orientações Gerais para realização do teste de sensibilidade (BRASIL, 2008): 

- Realize o exame em ambiente tranquilo e confortável com o mínimo de interferência 

externa; 

 - Posicione o paciente sentado de frente para o examinador com a mão ou pé apoiados, de 

forma confortável, que proporcione o relaxamento dos membros;   

- Demonstre o teste para o paciente utilizando uma área da pele com sensibilidade normal; 

- Tape a visão do paciente com uma barreira ou solicitar ao paciente que feche os olhos; 

 - A sequência de testagem dos pontos pode ser aleatória. Quando o paciente se queixa de 

dormência ou formigamento em outra área diferente dos pontos padronizados, peça-o para 

localizar a área e teste-a;  

- Registrar. 

6.3 Avaliação do grau de incapacidade física e da função neural 

6.3.1 Avaliação neurológica 
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A avaliação neurológica, segundo Brasil (2010) e Brasil (2016) deve ser realizada 

no início do tratamento; pelo menos a cada três meses durante o tratamento caso não haja 

queixas; sempre, no caso de queixas (dor em trajeto de nervos, fraqueza muscular, início ou 

piora de queixas parestésicas); no controle periódico de doentes em uso de corticóides por 

estados reacionais e neurite e no momento da alta do tratamento. 

Para determinar o grau de incapacidade física deve-se realizar o teste de força 

muscular e de sensibilidade dos olhos, mãos e pés. 

Formulário para Avaliação Neurológica Simplificada (Anexo A). 

6.3.2 Avaliação do grau de incapacidade física 

Deve ser realizada obrigatoriamente no momento do diagnóstico e na alta. Esse 

procedimento é fundamental para o planejamento de ações de prevenção de incapacidades. 

Critério para avaliação de força motora (BRASIL, 2010; BRASIL, 2016): 

Classificação da escala de 0 a 5 

Força 5: Forte - Realiza o movimento completo contra a gravidade com resistência 

 Força 4: Diminuída - Realiza o movimento completo contra a gravidade com resistência 

parcial.  

Força 3: Diminuída - Realiza o movimento completo contra a gravidade sem resistência. 

Força 2: Diminuída - Realiza o movimento parcial.  

Força 1: Paralisada - contração muscular sem movimento.  

Força 0: Paralisada - Paralisia (nenhum movimento) 

Formulário de Avaliação do Grau de Incapacidade Física no Diagnóstico e na Alta 

de PQT (Anexo B). 

6.3.3 Critérios para Avaliação do Grau de Incapacidade Física  

De acordo com Brasil, 2016: 

GRAU 0 - CARACTERÍSTICAS  

 Olhos: Força muscular das pálpebras e sensibilidade da córnea preservadas e conta dedos a 6 

metros ou acuidade visual ≥0,1 ou 6:60.  

Mãos: Força muscular das mãos preservada e sensibilidade palmar: sente o monofilamento 2 

g (lilás) ou o toque da ponta de caneta esferográfica.  

Pés: Força muscular dos pés preservada e sensibilidade plantar: sente o monofilamento 2 g 

(lilás) ou o toque da ponta de caneta esferográfica. 

GRAU 1 – CARACTERÍSTICAS 
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Olhos: Diminuição da força muscular das pálpebras sem deficiências visíveis e/ou diminuição 

ou perda da sensibilidade da córnea: resposta demorada ou ausente ao toque do fio dental ou 

diminuição/ausência do piscar.  

Mãos: Diminuição da força muscular das mãos sem deficiências visíveis e/ou alteração da 

sensibilidade palmar: não sente o monofilamento 2 g (lilás) ou o toque da ponta de caneta 

esferográfica.  

Pés: Diminuição da força muscular dos pés sem deficiências visíveis e/ou alteração da 

sensibilidade plantar: não sente o monofilamento 2 g (lilás) ou o toque da ponta de caneta 

esferográfica. 

GRAU 2 – CARACTERÍSTICAS 

Olhos: Deficiência(s) visível(eis) causadas pela hanseníase, como: lagoftalmo; ectrópio; 

entrópio; triquíase; opacidade corneana central; iridociclite e/ou não conta dedos a 6 metros 

ou acuidade visual. 

Mãos: Deficiência(s) visível(eis) causadas pela hanseníase, como: garras, reabsorção óssea, 

atrofia muscular, mão caída, contratura, feridas.  

Pés: Deficiência(s) visível(eis) causadas pela hanseníase, como: garras, reabsorção óssea, 

atrofia muscular, pé caído, contratura, feridas. 

6.4 Diagnóstico 

Segundo Brasil (2010), Brasil (2016), o diagnóstico de hanseníase é 

essencialmente clínico e epidemiológico, baseado na história, nas condições de vida do 

indivíduo e no exame dermatoneurológico. Está exposto a seguir. 

O acolhimento e suspeição diagnóstica, o médico ou o enfermeiro deverão 

identificar lesões ou áreas de pele com diminuição ou perda da sensibilidade, 

comprometimento de nervos periféricos e alterações sensitivas e/ou motoras e/ou 

autonômicas.  

Um caso de hanseníase é uma pessoa que apresenta uma ou mais das seguintes 

características: 

a) lesão(ões) e/ou área(s) da pele com alteração da sensibilidade térmica e/ ou dolorosa 

e/ou tátil; ou 

 b) espessamento de nervo periférico, associado a alterações sensitivas e/ou motoras e/ou 

autonômicas; ou 

 c) presença de bacilos M. leprae, confirmada na baciloscopia de esfregaço intradérmico 

ou na biopsia de pele.  
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A baciloscopia de esfregaço intradérmico deve ser utilizada como exame 

complementar para a identificação dos casos PB e MB de difícil classificação clínica. 

Baciloscopia positiva classifica o caso como MB, independentemente do número de lesões. O 

resultado negativo não exclui o diagnóstico da doença. 

Caso o diagnóstico (realizado pelo médico) seja positivo o médico ou enfermeiro 

da ESF deve informar ao paciente, dar informações sobre a patologia, explicar o tratamento, 

informar que tem cura e as medidas preventivas. 

Deverá ser encaminhado para serviço especializado os casos suspeitos de 

comprometimento neural sem lesão cutânea, por serem de diagnóstico e/ou classificação mais 

difícil. 

6.5 Solicitação de exames pelo enfermeiro ou médico da ESF 

- Pesquisa de BAAR (bacilo álcool -ácido resistente) – poderá ser solicitada pelo enfermeiro 

ou médico 

- Solicitação de outros exames laboratoriais complementares (Hemograma, provas de função 

hepática, provas de função renal) – deverá ser solicitado pelo médico. 

Caso o exame tenha resultado alterado, não podendo ser tratado pelo enfermeiro deverá ser 

encaminhado para o médico.  

6.6 Tratamento 

É ambulatorial, utilizando-se os esquemas terapêuticos padronizados, combinação 

de medicamentos seguros e eficazes. A prescrição deverá ser realizada pelo médico. De 

acordo com a classificação operacional, uma dose mensal é administrada na unidade de saúde 

(dose supervisionada pelo enfermeiro) e as demais doses autoadministradas (pelo paciente em 

sua moradia), orientar quanto a importância.  

O esquema de tratamento depende da classificação operacional da doença (PB ou 

MB), da idade da pessoa com hanseníase e da sua tolerância ao medicamento. 

O tratamento poliquimioterápico (PQT/Organização Mundial de Saúde) permite a 

cura, com impacto imediato na transmissibilidade já a partir das primeiras doses da 

medicação, quando os bacilos se tornam inviáveis. 
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Quadro 29 – Tratamento medicamentoso da Hanseníase 

 

Esquema Terapêutico Paucibacilar: 6 cartelas 

 

 

Adulto 

Rifampicina (RFM): dose mensal de 600mg (2 cápsulas de 300mg) 

com administração supervisionada. 

Dapsona (DDS): dose mensal de 100mg supervisionada e uma 

dose diária de 100mg auto-administrada. 

 

 

Criança 

Rifampicina (RFM): dose mensal de 450mg (1 cápsula de 150mg e 

1 cápsula de 300mg) com administração supervisionada. 

Dapsona (DDS): Dose supervisionada de 50 mg de dapsona, a cada 

28 dias num total de seis doses, num período máximo de 9 meses. 

- Dose auto-administrada com 50 mg de dapsona, diárias, num 

total de 27 comprimidos por mês. 

Duração: 6 doses em até 09 meses. 

Seguimento: comparecimento mensal para dose supervisionada. 

Critério de alta: o tratamento está concluído com 6 cartelas em até 9 meses. Na dose 

supervisionada, os doentes devem ser submetidos ao exame dermatológico, à avaliação 

neurológica simplificada e do grau de incapacidade física para receber alta por cura. 

Fonte: Brasil (2016). 

 

Esquema Terapêutico Multibacelar: 12 cartelas 

 

 

 

Adulto 

Rifampicina (RFM): dose mensal de 600mg (2 cápsulas de 300mg) 

com administração supervisionada. 

Dapsona (DDS): dose mensal de 100mg supervisionada e uma 

dose diária de 100mg auto-administrada. 

Clofazimina (CFZ): dose mensal de 300mg (3 cápsulas de 100mg) 

com administração supervisionada e uma dose diária de 50mg 

auto-administrada. 

 

 

 

Criança 

Rifampicina (RFM): dose mensal de 450mg (1 cápsula de 150mg e 

1 cápsula de 300mg) com administração supervisionada. 

Dapsona (DDS): dose mensal de 50mg supervisionada, a cada 28 

dias total de 12 doses, num período máximo de 18 meses. 

 Dose diária de 50mg de Dapsona e 50mg de Clofazimina, em dias 
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(conclusão) 

alternados, auto-administrada. 

Clofazimina (CFZ): dose mensal de 150mg (3 cápsulas de 50mg) 

com administração supervisionada  

 

Seguimento: comparecimento mensal para dose supervisionada. 

Critério de alta: o tratamento estará concluído com dose (12) doses supervisionadas e 

em até 18 meses. 

Na última dose: os pacientes deverão ser submetidos ao exame dermatológico, à 

avaliações neurológica simplificada e do grau de incapacidade física e receber alta por 

cura. 

Fonte: Brasil (2016). 

Deverá ser prescrito anticoncepcional para as mulheres em tratamento ou em 

episódio de reações hansênicas mesmo após o término do tratamento da PQT/OMS, 

principalmente aquelas que possam eventualmente precisar fazer uso de medicamentos com 

efeitos teratogênicos, em cumprimento da Lei n° 10.651, de 16 de abril de 2003. 
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Fluxograma 13 - Diagnóstico, o tratamento e a alta em hanseníase 

                                              

6.7 Consultas Subsequentes  

As consultas subsequentes serão a cada 28 dias com objetivo de observar a dose 

supervisionada do tratamento quimioterápico, assim como observar:  

- Queixas gerais – para identificar sinais e sintomas de surtos reacionais e efeitos 

adversos dos medicamentos utilizados;  

- Demonstração da prática de autocuidado; 

- Avaliação neurológica simplificada a qual poderá ser realizada com menor 

periodicidade, semanalmente ou quinzenalmente no caso de o paciente apresentar surto 

reacional;  

Paciente com mancha ou área de alteração de sensibilidade, e/ou nervo 

espessado, e/ou baciloscopia positiva 

 
 

Hanseníase? 
 

Não Sim 

Classificação operacional 

Fez tratamento correto 

Paucibacilar – PB 

ALTA POR CURA 

Polioquimioterapia 

PB/ 6 doses em até 9 meses 

 

Orientar sobre 

hanseníase 
 

Multibacilar - MB 

Polioquimioterapia 

MB/ 12 doses em até 18 meses 
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- Encaminhar para atenção secundária em caso de intercorrências. 

Em caso de não comparecimento a dose supervisionada o paciente deve ser 

visitado no domicílio, no máximo em até 30 dias, buscando-se continuar o tratamento e evitar 

o abandono. 

Será considerado abandono todo paciente que não conseguir completar o 

tratamento dentro do prazo máximo permitido, apesar de repetidas tentativas para o retorno e 

seguimento do tratamento. Assim, sempre que um paciente PB perder mais de três meses de 

tratamento ou um paciente MB mais de seis meses de tratamento, não será possível completá-

lo no tempo máximo permitido e deverão ser informados como abandono. 

7 ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES COM INCAPACIDADES 

Após a avaliação do grau de incapacidade e avaliação neurológica simplificada, o 

paciente será acompanhado de acordo com os seguintes critérios (BRASIL, 2016):  

- Pacientes com grau zero de incapacidade nos olhos, mãos e pés devem ser orientados e 

submetidos a avaliações periódicas, pelo menos a cada 3 meses na Atenção Básica.  

- Pacientes com grau I de incapacidade, ou seja, alteração da sensibilidade nos olhos e/ou 

mãos e/ou pés devem receber orientação como conviver com olhos, mãos ou pés insensíveis, 

serem informados da necessidade e da importância dos autocuidados, devem ser 

encaminhados para atenção secundária e ser acompanhado também pela ESF. 

- Pacientes com grau II exigem além da orientação e dos auto-cuidados, curativos para as 

feridas existentes, exercícios para manutenção da força muscular e para a mobilidade 

articular, devem ser encaminhados para atenção secundária e ser acompanhado também pela 

ESF. 

7.1 Prevenção e tratamento de incapacidades 

A prevenção de incapacidade visa evitar que ocorra danos físicos, emocionais e 

socioeconômicos, baseados em um conjunto de medidas. Caso o dano já exista, a prevenção 

deve ser voltada para medidas que evitem complicações. Tanto a prevenção como o 

tratamento será realizado na ESF, mediante detecção precoce da doença, educação em saúde, 

orientar quanto ao autocuidado (se necessário, estimulado a usar proteção, especialmente 

voltada para os olhos, o nariz, as mãos e os pés), autoinspeção diária, orientar quanto 

exercício preventivo, orientar quanto a importância do tratamento, vigilância dos contatos, 

detecção precoce e tratamento adequado das reações e neurites. 
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8 ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES COM EFEITOS ADVERSOS  

Pacientes com suspeita de efeitos adversos pelos medicamentos utilizados na 

poliquimioterapia devem ser encaminhados para avaliação médica para confirmação da 

suspeita.  

Caso seja encaminhado para atenção secundária, o acompanhamento mensal será 

de responsabilidade da Atenção Básica. 

9 VIGILÂNCIA E EXAME DOS CONTATOS 

Devem ser realizadas um conjunto de medidas que objetivam a intervenção na 

cadeia de transmissão no espaço mais provável de sua ocorrência. 

Consulta de enfermagem ou médica: 

• Anamnese e exame físico com avaliação de sensibilidade tátil nas lesões de pele; 

• Exame dermatoneurológico de todos os contatos dos casos novos, independente da 

classificação operacional; 

• Preencher na ficha de notificação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN) o número de contatos registrados; 

• Vacinação BCG para os contatos sem presença de sinais e sintomas de hanseníase no 

momento da avaliação, não importando se são contatos de casos PB ou MB.  

A aplicação da vacina BCG depende da história vacinal e/ou da presença de 

cicatriz vacinal e deve seguir as recomendações a seguir: 

Quadro 30 - Esquema de vacinação da BCG 

Avaliar cicatriz Conduta 

Sem cicatriz Prescrever uma dose 

Com uma cicatriz BCG Prescrever uma dose 

Com duas cicatrizes BCG Não prescrever nenhuma dose 

Fonte: Brasil (2008). 

 

Estar atento para:  

- Contatos de hanseníase com menos de 1 ano de idade, já comprovadamente vacinados, não 

necessitam da aplicação de outra dose de BCG.  

- Avaliar as contraindicações para aplicação da vacina BCG. 

- Doentes em tratamento para tuberculose e/ou já tratados para esta doença não necessitam 

vacinação BCG profilática para hanseníase. 
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10 REAÇÕES HANSÊNICAS  

De acordo com a Portaria nº 3.125, de 7 de outubro de 2010, são intercorrências 

agudas que ocorrem por manifestação do sistema imunológico do paciente. Aparecem  no 

início da doença, durante o tratamento e após a alta. Não exige a suspensão ou reinício da 

Poliquimioterapia (PQT). 

Reação Tipo I ou Reação Reversa: mediada por células (imunidade celular). 

Caracteriza-se pelo aparecimento de novas lesões dermatológicas (manchas ou placas), 

infiltração, alterações de cor e edema nas lesões antigas, com ou sem espessamento e dor de 

nervos periféricos (neurite). Pode ocorrer antes de iniciar o tratamento, em alguns casos 

surgem após a conclusão do tratamento e, raramente, após 5 anos da alta medicamentosa. 

Reação tipo II ou Eritema Nodoso Hansênico: Mediada por anticorpos (imunidade 

humoral). Apresenta nódulos subcutâneos dolorosos, acompanhados ou não de febre, orquite, 

iridicilites, dores articulares e mal-estar generalizado, com ou sem espessamento e dor de 

nervos periféricos (neurite). Súbito aparecimento de lesões populosas (placas ou nodulares, 

eritematosas), febre, mal-estar geral, enfartamento ganglionar doloroso generalizado e podem 

supurar (eritema nodoso necrotizante).  

   O tratamento dos estados reacionais é geralmente ambulatorial e deve ser 

prescrito e supervisionado por médico. 

11 CRITÉRIOS E ORIENTAÇÕES NO MOMENTO DA ALTA  

Casos Paucibacilares 

  Serão considerados curados os pacientes que completarem as 06 doses 

supervisionadas num período de até 09 meses. O paciente faltoso pode ter as doses anteriores 

contabilizadas desde que o período de 9 meses não seja ultrapassado. 

Casos Multibacilares  

Serão considerados curados os pacientes que completarem as 12 doses 

supervisionadas num período de até 18 meses. O paciente faltoso pode ter as doses anteriores 

contabilizadas desde que o período de 18 meses não seja ultrapassado. 

A confirmação de alta por cura deve ser realizada pelo médico, devendo ser 

realizado exame dermatoneurológico e avaliação do grau de incapacidade. 

Orientações: o paciente que no momento da alta por cura apresente reações ou 

deficiências sensitivo-motoras e/ou incapacidades deve ter seu retorno garantido, de acordo 

com cada caso. Deve ser orientado para retorno à unidade de saúde em caso de aparecimento 

de novas lesões de pele e/ou de dores nos trajetos dos nervos periféricos e/ou piora da função 

sensitiva e/ou motora. 
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ANEXO A – Formulário para avaliação neurológica simplificada 
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ANEXO B – Formulário de Avaliação do Grau de Incapacidade Física no 

Diagnóstico e na Alta de PQT 
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10 PROTOCOLO NA ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO 

1 INTRODUÇÃO 

O envelhecimento é definido pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 

2003), como um movimento em sequência, acumulativo, próprio, irreversível, global, não 

patológico, de degeneração do organismo maduro, característico a todos pertencentes de uma 

espécie, de forma que o tempo o faz com que fique menos capaz de fazer frente ao estresse do 

meio ambiente, aumento sua possibilidade de morte. 

Para Mossini (2016) o envelhecimento da população mundial representa um fato 

crescente e acelerado, resultante da diminuição da fecundidade e da mortalidade e do aumento 

da expectativa de vida.  

Segundo os dados mais recentes do IBGE (2010), o Brasil possui 20.590.599 

idosos (pessoas com 60 anos de idade ou mais), visto que no estado de Minas Gerais há 

2.310.565 idosos e no município de Diamantina vivem 4.939 pessoas acima de sessenta anos.       

As ações na atenção à saúde dos idosos no Brasil se encontram em evolução, 

sendo que algumas políticas e programas foram criados como forma de garantir proteção, 

manutenção da capacidade funcional e da autonomia através de atenção digna e saudável. A 

política Nacional do Idoso, criada em 4 de janeiro de 1994, aprovada pela Lei Nº 8.842/1994 

e regulamentada pelo Decreto nº 1.948/96, foi a primeira intervenção pública frente ao 

crescimento populacional da faixa etária acima de sessenta anos (BRASIL, 1994).  

Posteriormente, em 1999, implementou-se a Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa, com diretrizes norteadoras das ações do setor saúde e direcionamento das 

responsabilidades institucionais no desenvolvimento das propostas (BRASIL, 1999).  

O Pacto pela Vida tem como uma de suas prioridades, a implantação da Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral e articulada, sendo assumida 

pelos gestores do Sistema Único de Saúde, enquanto compromisso público na construção do 

Pacto pela Saúde (BRASIL, 2006). 

2 AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE DA FAMÍLIA EM ENVELHECIMENTO 

E SAÚDE DA PESSOA IDOSA  

2.1 Atribuições Comuns a todos os Profissionais da Equipe  

Planejar, programar e realizar as ações que envolvem a atenção à saúde da pessoa 

idosa em sua área de abrangência; 

Identificar e acompanhar pessoas idosas frágeis ou em processo de fragilização; 

Conhecer os hábitos de vida, valores culturais, éticos e religiosos das pessoas 

idosas, de suas famílias e da comunidade;  
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 Acolher a pessoas idosas de forma humanizada, na perspectiva de uma 

abordagem integral e resolutiva, possibilitando a criação de vínculos com ética, compromisso 

e respeito;  

 Prestar atenção contínua às necessidades de saúde da pessoa idosa, articulada 

com os demais níveis de atenção, com vistas ao cuidado longitudinal – ao longo do tempo;  

Verificar medicamentos e receitas dos idosos (data de validade do medicamento e 

da receita, orientar quanto aos horários de tomar o medicamento); 

Realizar e participar das atividades de educação permanente relativas à saúde da 

pessoa idosa;  

Orientar quanto a prevenção de úlcera de decúbito; 

Desenvolver ações educativas relativas à saúde da pessoa idosa, de acordo com o 

planejamento da equipe.  

2.2 Atribuições do Agente Comunitário de Saúde (ACS)  

Cadastrar todas as pessoas idosas de sua microárea e manter o cadastro atualizado; 

Identificar e encaminhar o idoso frágil à Unidade de Saúde;  

Realizar visitas domiciliares às pessoas idosas conforme planejamento 

assistencial, dando prioridade às frágeis ou em processo de fragilização;  

Buscar a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à Unidade, 

mantendo a equipe informada, principalmente, a respeito dos idosos frágeis; 

Estar em contato permanente com as famílias; 

Avaliar condições de risco de quedas observáveis no domicílio e orientar o idoso, 

o cuidador e ou a família; 

 Realizar atividades de educação permanente referente à atenção à pessoa idosa; 

 Manter atualizado o Caderno do ACS, no que consta os idosos da microárea. 

2.3 Atribuições do Auxiliar e Técnico de Enfermagem  

Realizar atenção integral às pessoas idosas; 

Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador sobre a correta utilização dos 

medicamentos;  

Participar das atividades de assistência básica, realizando procedimentos 

regulamentados no exercício de sua profissão na unidade de saúde e quando indicado, ou 

necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários; 

Orientar quanto à prevenção e cuidado com lesão por pressão; 

Realizar atendimento domiciliar, quando necessário; 
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Avaliar cartão de vacina e quando necessário, atualizá-lo, conforme preconizado 

pelo Ministério da Saúde.  

2.4 Atribuições do Enfermeiro  

Realizar atenção integral às pessoas idosas;  

Realizar atendimento domiciliar, quando necessário;  

Realizar consulta de enfermagem, incluindo a avaliação multidimensional rápida e 

instrumentos complementares, se necessário, solicitar exames e prescrever medicamentos 

(avaliar a real necessidade para cada prescrição); 

Realizar atividades de educação permanente e interdisciplinar junto aos demais 

profissionais da equipe; 

Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador sobre a correta utilização dos 

medicamentos;  

Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador a identificação de sinais e/ou 

sintomas que requeiram atendimento de saúde imediato; 

Avaliar cartão de vacina e quando necessário, atualizá-lo, conforme preconizado 

pelo Ministério da Saúde;  

Orientar quanto à prevenção e cuidado com lesão por pressão. 

2.5 Atribuições do Médico  

Realizar atenção integral às pessoas idosas;  

Realizar consulta, incluindo a avaliação multidimensional detalhada e 

instrumentos complementares, se necessário, avaliar quadro clínico e emitir diagnóstico;  

Realizar atendimento domiciliar, quando necessário; 

Prescrever tratamento medicamentoso, quando necessário;  

Solicitar exames complementares, quando necessário; 

Encaminhar, quando necessário, a pessoa idosa à serviços de referências de média 

e alta complexidade, e mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento;  

Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador sobre a correta utilização dos 

medicamentos;  

Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador a identificação de sinais e/ou 

sintomas que requeiram atendimento de saúde imediato;  

Orientar quanto à prevenção e cuidado com lesão por pressão; 

 Realizar atividades de educação permanente e interdisciplinar referente à atenção 

à pessoa idosa.  
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3 ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO 

O termo saúde é definido como a capacidade de realização de aspirações e de 

satisfação das necessidades pessoais e não somente a ausência de doenças. O objetivo da 

saúde está voltado para a funcionalidade global do ser humano, permitindo que o mesmo seja 

capaz de gerir a própria vida ou cuidar de si mesmo, mesmo que tenha doenças (MORAES, 

2009).  

Desta forma, os profissionais de saúde da atenção básica devem criar estratégias 

para garantir um envelhecimento saudável, através da disponibilização de serviços de apoio e 

de promoção da saúde para proporcionar às pessoas idosas uma boa saúde e independência 

funcional, visto que o bem-estar do idoso está intimamente relacionado com fatores físicos, 

mentais, sociais e ambientais (RIBEIRO; RIBEIRO; 2011).   

Segundo Ribeiro e Ribeiro (2011), O enfermeiro da atenção básica tem como 

atribuições ao atendimento da pessoa idosa: 

- Promover o envelhecimento ativo e saudável bem-sucedido. 

- Estruturar a atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa. 

- Fortalecer a participação social. 

- Monitorar o processo de envelhecimento. 

- Identificar os fatores de risco de doenças e agravos. 

- Envolver a família e a comunidade no processo do cuidado. 

- Promover a formação e a educação permanente para os profissionais de saúde que trabalham 

com idosos no Sistema Único de Saúde. 

- Identificar e promover os fatores de proteção e recuperação da saúde. 

- Melhorar a qualidade de vida da população idosa. 

- Auxiliar a equipe multiprofissional nas visitas domiciliares. 

- Realizar consulta, abordando questões referentes à higiene, alimentação e imunização. 

- Informar sobre o uso correto de medicações. 

- Agendar os retornos de acordo com as necessidades do caso, priorizando sempre os idosos 

em maior situação de risco (social, familiar, físico e psíquico).  

Dentro das Leis, Políticas e Portarias relacionadas à saúde do idoso, A “Linha 

Guia de Atenção à Saúde do Idoso” foi proposta pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado, 

por meio da Coordenadoria de Atenção ao Idoso com o objetivo de servir de subsídio técnico 

aos profissionais da Atenção Primária, fornecendo informações e a discussão do cuidado 

enquanto um direito de cidadania (MINAS GERAIS, 2007).   
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Assim, a Linha Guia, instrumento adotado em todo o Estado, serve como base 

teórica, subsídio legal e roteiro para organizar o fluxo de trabalho na ESF e o planejamento 

das atividades. O planejamento das ações tem o propósito de viabilizar o acesso dos idosos à 

Unidade de Saúde da Família, permitindo o alcance da integralidade e a continuidade do 

cuidado; o acompanhamento das patologias e prevenção dos agravos, possibilitando os 

encaminhamentos que se fizerem necessários; a educação em saúde; as ações coletivas e a 

participação da comunidade em relação à saúde do idoso (MINAS GERAIS, 2007). 

Para a continuidade do acompanhamento clínico e adesão aos hábitos saudáveis e 

ao envelhecimento ativo, a equipe de saúde deve realizar um acolhimento embasado na 

recepção técnica, na escuta qualificada e na priorização das atividades (MINAS GERAIS, 

2007). 

4 CONSULTA DE ENFERMAGEM OU MÉDICA 

Fluxograma 14 – Fluxo de Atendimento a Pessoa Idosa 

Pessoa Idosa (com 60 anos ou mais) 

Acolhido na ESF 

 

Consulta de Enfermagem ou Médica 

Anamnese 

Exame Físico 

Avaliar 

INCAPACIDADE 

COGNITIVA 

INSTABILIDADE 

POSTURAL E 

QUEDAS 

INCONTINÊNCIA 

Urinária e ou fecal 

IMOBILIDADE 

IATROGENIA 

Ausculta qualificada 

Orientar a qualquer 

dúvida procurar a ESF 
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4.1 Avaliação de risco 

É importante identificar os idosos de risco (idosos frágeis), pela caracterização da 

presença de um perfil de fragilização, que leva a redução da capacidade funcional e, 

consequentemente, aumenta a procura pelos serviços de saúde (MINAS GERAIS, 2007): 

Idosos com 80 anos ou mais 

Idosos com 60 anos ou mais apresentando: 

• Polipatologias (5 diagnósticos ou mais); 

• Polifarmácia (5 ou mais drogas/dia); 

• Imobilidade total ou parcial; 

• Incontinência urinária ou fecal; 

• Instabilidade postural (quedas de repetição); 

• Incapacidade cognitiva; 

• Idosos com história de internações frequentes e/ou pós alta hospitalar; 

• Idosos dependentes nas atividades básicas de vida diária básica (ABVDs); 

• Insuficiência familiar: Idosos em situação de vulnerabilidade social, tanto nas famílias, 

como institucionalizados (ILPI). 

            4.2 Solicitação de exames pelo enfermeiro ou médico da ESF 

Os exames laboratoriais devem ser solicitados de forma individualizada, deve ser 

avaliado criteriosamente cada caso antes da prescrição. Os exames abaixo pode ser prescrito 

pelo médico ou enfermeiro. Demais exames poderão se solicitados a critério médico. Caso o 

exame tenha resultado alterado deve-se encaminhar para o médico. 

- Hemograma Completo 

- Glicemia em Jejum 

- Ureia 

- Creatinina sérica 

- Sódio 

- Potássio 

- Cálcio 

- Ácido úrico 

- Proteína total e Frações 

- Colesterol total e Frações 

- Triglicérides 

- Gama GT (gama glutamil transferase) 

- TGO (transaminase glutâmico-oxalacética) e TGP (transaminase glutâmico-pirúvica) 



274 
 

- T4 (tiroxina) e TSH (hormônio estimulante da tireóide) 

- Urina rotina e urocultura 

- PSA (Antígeno Prostático Específico) (no caso do sexo masculino) 

- Exame Parasitológico de Fezes  

OBS: A solicitação de exames pelo enfermeiro tem por objetivo orientar a sua conduta e é 

amparado legalmente pela resolução Conselho Federal de Enfermagem  - COFEN nº 195/97. 

Caso o exame tenha resultado alterado, não podendo ser tratado pelo enfermeiro deverá ser 

encaminhado para o médico.  

4.3 Saúde nutricional 

A nutrição consiste na capacidade em transformar, utilizar e assimilar os 

nutrientes ingeridos para a realização das funções celulares vitais, ou seja, é resultado do 

equilíbrio entre oferta e demanda de nutrientes (OPAS, 2012).  

Sendo assim, na triagem nutricional, orienta-se utilizar a avaliação do Índice da 

Massa Corporal (IMC). No idoso, a conservação do peso adequado é de suma importância, 

visto que se caracteriza numa medida para a prevenção de fraturas e na manutenção da 

independência e da qualidade de vida (OPAS, 2012).  

Seguindo a Norma Técnica do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(SISVAN), as medidas antropométricas devem ser registradas na Caderneta do Idoso e/ou no 

prontuário semestralmente, permitindo a avaliação do seu estado nutricional, analisando as 

condições de saúde da pessoa idosa.  

Cálculo do Índice da Massa Corporal (IMC) 

 

 

 

Quadro 31 - Pontos de Corte do IMC estabelecidos para Idosos 

IMC Diagnóstico Nutricional 

≤ 22 Baixo Peso 

>22 e <27 Adequado ou Eutrófico 

≥27 Sobrepeso 

Fonte: Brasil (2014). 

 Ao ser realizado a avaliação nutricional, o profissional de saúde deve observar 

(BRASIL, 2007): 

 Perda da autonomia para comprar os alimentos, devido a situação financeira; 

 Perda da capacidade ou autonomia para preparar os alimentos e para se alimentar; 

(IMC) = Peso (Kg) 

   Altura2 (m) 
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 Perda de apetite e diminuição da sensação de sede e da percepção da temperatura dos 

alimentos; 

 Perda parcial ou total da visão que dificulte a seleção prepara e consumo dos alimentos; 

 Perda ou redução da capacidade olfativa, interferindo em seu apetite; 

 Alguma justificativa que o faça restringir alguns tipos de alimentos, como dietas para 

redução de peso, diabetes, hipertensão ou hipercolesterolêmica; 

 Alteração de peso recente; 

 Dificuldade na mastigação por lesão oral, devido o uso de prótese dentária ou problema 

digestivo. 

4.4 Dez passos para uma alimentação saudável  

Passo 1: Faça três refeições ao dia (café da manhã, almoço e jantar) e, caso necessite de mais, 

faça outras refeições nos intervalos. Procure fazer as refeições principais (café da manhã, 

almoço e jantar) em horários semelhantes todos os dias. Nos intervalos entre essas refeições, 

prefira realizar pequenas refeições saudáveis com alimentos frescos.  

Passo 2: Dê preferência aos grãos integrais e aos alimentos na sua forma mais natural. Inclua 

nas principais refeições alimentos como arroz, milho, batata, mandioca. As atividades de 

planejar as compras de alimentos, organizar a despensa doméstica e definir com antecedência 

o cardápio da semana podem contribuir para a sua satisfação com a alimentação.  

Passo 3: Inclua frutas, legumes e verduras nas refeições ao longo do dia.  

Passo 4: Coma feijão com arroz, de preferência no almoço ou no jantar. Esse prato brasileiro 

é uma combinação completa e nutritiva e é a base de uma alimentação saudável.  

Passo 5: Tente incluir carnes, aves, peixes, ovos, leite e derivados em pelo menos uma 

refeição durante o dia. Retirar a gordura aparente das carnes e a pele das aves antes da 

preparação torna esses alimentos mais saudáveis.  

Passo 6: Use pouca quantidade de óleos, gorduras, açúcar e sal no preparo dos alimentos. 

Procure evitar o açúcar e o sal em excesso, substituindo os por temperos naturais (como 

cheiro verde, alho, cebola, manjericão, orégano, coentro, alecrim, entre outros) e optando por 

receitas que não levem açúcar na sua preparação.  

Passo 7: Beba água mesmo sem sentir sede, de preferência nos intervalos das refeições 

(atenção aos pacientes com restrição hídrica, como os portadores de doença renal e 

insuficiência cardíaca). 

 Passo 8: Evite bebidas açucaradas (refrigerantes, sucos e chás industrializados), bolos e 

biscoitos recheados, doces e outras guloseimas como regra da alimentação. Produtos 
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ultraprocessados (como biscoitos recheados, guloseimas, ‘salgadinhos’, refrigerantes, sucos 

industrializados, sopa e macarrão ‘instantâneos’, ‘tempero pronto’, embutidos, produtos 

prontos para aquecer) devem ser evitados ou consumidos apenas ocasionalmente.  

Passo 9: Fique atento(a) às informações nutricionais dos rótulos dos produtos processados e 

ultraprocessados para favorecer a escolha de produtos alimentícios mais saudáveis.  

Passo 10: Sempre que possível, coma acompanhado(a) de alguém (BRASIL, 2014). 

Adaptado. 

5 PRINCIPAIS PROCESSOS PATOLÓGICOS 

5.1 Incontinência Urinária 

A incontinência urinária, ou perda involuntária de urina é um problema que afeta 

milhões de pessoas, principalmente mulheres (BRASIL, 2006). 

Pode ser definida como “a perda de urina em quantidade e frequência suficientes 

para causar um problema social ou higiênico” (BRASIL, 2006, p. 92). Pode variar desde um 

escape ocasional até uma incapacidade total para segurar qualquer quantidade de urina. Ela se 

deve, com frequência, a alterações específicas do corpo em decorrência de doenças, uso de 

medicamentos ou pode representar o início de uma doença (BRASIL, 2006). 

É de primordial importância que esse problema seja abordado na rotina de 

avaliação de toda pessoa idosa, pois habitualmente, a pessoa com incontinência urinária não 

comparece à consulta por esse problema, nem dá essa informação de maneira voluntária. Isso 

se deve fundamentalmente à vergonha sentida e à crença de ser esta condição uma 

consequência inevitável do envelhecimento (BRASIL, 2006). 

São várias as causas da incontinência urinária e elas variam de acordo com o 

gênero, as mais frequentes são (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS, 

2014):  

• Sequelas pós-operatórias (lesão de esfíncter)  

• Cistocele  

• Hiperplasia prostática benigna  

• Infecção urinária  

• Retocele 

• Doença neurogênica adquirida  

• Neuropatia diabética  

• Fraqueza do assoalho pélvico 

• Prolapso Uterino  

• Alterações cognitiva 



277 
 

• Instabilidade do músculo detrusor (camada muscular da bexiga)  

5.1.1 Tratamento  

O processo diagnóstico pode identificar claramente o tipo e causa da 

incontinência. Todos os fatores que possam precipitar uma incontinência transitória devem ser 

avaliados e manejados. Medidas gerais devem fazer parte da orientação de todas as pessoas 

com incontinência e incluem (BRASIL, 2007):  

• Evitar ingestão de grandes quantidades de líquidos quando não houver disponibilidade de 

banheiros acessíveis;  

• Evitar alimentos como cafeína e bebidas alcoólicas; 

• Tratar adequadamente quadros de obstipação intestinal crônica; 

• Dar oportunidades frequentes para urinar (a cada 2 ou 3 horas), levando-a ao banheiro ou 

colocando-a à sua disposição e em locais próximos, dispositivos coletores de urina como 

comadres e papagaios. 

 Facilitar a locomoção da pessoa idosa até o banheiro, eliminando escadas, mobílias em 

excesso no trajeto, retirando tapetes, colocando barras e corrimãos e melhorando a 

iluminação, para, assim, diminuir o tempo para chegar até lá e diminuir o risco de quedas. 

Dependendo da condição da pessoa idosa, pode-se propor a elevação da altura do vaso 

sanitário; 

• Manter uma rotina de atividades para pessoa idosa, como caminhadas, exercícios leves, 

contatos sociais com outras pessoas e programas de terapia ocupacional, evitando assim 

deixá-lo confinado em casa.  

• Estimular a higiene corporal e manter adequadamente vestida e não em trajes de dormir, 

pois assim ela melhora a autoestima e se sente estimulada a manter a continência urinária. 

5.2 Iatrogenia 

A iatrogenia é um termo do vocabulário médico, de origem grega, que significa 

“médico (iatro) que produz (geno) moléstia (ia)”. São afecções iatrogênicas aquelas 

intervenções do médico ou da equipe de saúde da qual resultam consequências prejudiciais à 

saúde do paciente. A iatrogenia adquire maior importância nos indivíduos idosos, nos quais 

tanto sua incidência como a intensidade de suas manifestações costumam ser mais acentuadas 

(ESPÍRITO SANTO, 2008, p. 107). 

Diversos fatores podem ser considerados responsáveis: modificações do 

organismo determinadas pelo envelhecimento e pela diminuição da reserva funcional, maior 

prevalência de processos patológicos, elevada frequência de procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos mais invasivos, modificação da farmacocinética (absorção, distribuição, 
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metabolização e excreção de drogas) e da farmacodinâmica (efeitos das medicações no 

organismo), e uso incorreto da medicação (por analfabetismo, déficit visual ou cognitivo, 

prescrição incorreta). Iatrogenia por terapêutica medicamentosa é o tipo mais comum (20 a 

40% dos casos). Pessoas idosas têm duas a três vezes mais chance de sofrerem reações 

adversas às drogas por alterações próprias do envelhecimento ou efeito de doenças; têm, em 

geral, mais patologias que determinam um maior número de medicações (cada qual podendo 

causar efeitos colaterais e interação medicamentosa); e têm potencialmente mais déficits 

sensoriais e cognitivos que facilitam erros na utilização das drogas (ESPÍRITO SANTO, 

2008). 

5.3 Imobilidade 

A síndrome da imobilidade do idoso é definida como complexo de sinais e 

sintomas resultantes da supressão dos movimentos articulares e, por conseguinte, gera 

empecilho a mudança postural e a translocação corporal (CHAIMOWICZ, 2013) ou através 

dos critérios maiores e menores. 

A imobilidade pode ser temporária (casos de doenças agudas, procedimento 

cirúrgicos, fraturas, dentre outros) ou crônica (nos casos de demência, astenia, fraturas com 

complicações, distúrbio de marcha, dentre outros) (CHAIMOWICZ, 2013). 

5.4 Quedas  

A queda, fatores e cuidados, de acordo com Brasil (2007) será descrita a seguir. 

Quedas representam um sério problema para as pessoas idosas e estão associadas 

a elevados índices de morbimortalidade, redução da capacidade funcional e 

institucionalização precoce. O profissional deve questionar a ocorrência e frequência de 

quedas. 

O ambiente residencial pode aumentar o risco de quedas e deve ser incluído na 

programação de avaliação da pessoa idosa, devem ser avaliados: 

• Presença de tapetes pequenos e capachos em superfícies lisas;        

• Carpetes soltos ou com dobras; 

• Bordas de tapetes, principalmente, dobradas; 

• Pisos escorregadios (encerados, por exemplo); 

• Cordas, cordões e fios no chão (elétricos ou não); 

• Ambientes desorganizados com móveis fora do lugar, móveis baixos ou objetos deixados no 

chão (sapatos, roupas, brinquedos, etc); 

• Móveis instáveis ou deslizantes; 

• Degraus da escada com altura ou largura irregulares; 
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• Degraus sem sinalização de término; 

• Escadas com piso muito desenhado (dificultando a visualização de cada degrau); 

• Uso de chinelos, sapatos desamarrados ou mal ajustados ou com solado escorregadio; 

• Roupas compridas, arrastando pelo chão; 

• Má iluminação; 

• Cadeira, camas e vasos sanitários muito baixos; 

• Cadeiras sem braços; 

• Animais, entulhos e lixo em locais inapropriados; 

• Objetos estocados em lugares de difícil acesso (sobe-se numa cadeira ou banco para alcançá-

los) e, 

• Escadas com iluminação frontal. 

Quadro 32 - Dados clínicos e diagnóstico de causas que podem levar a quedas 

Dados clínicos Diagnóstico provável 

Perda de equilíbrio durante a marcha Sugere um distúrbio nos mecanismos 

antecipatórios do equilíbrio e 

doenças/agravos como demência, 

incontinência, DM ou osteoartrite e, ainda, 

uso inadequado de medicações 

Perda de equilíbrio em transferências 

posturais 

Sugere um distúrbio no controle motor e 

doenças cardio-circulatórias (hipotensão 

postural) 

Pernas falsearam Sugere um distúrbio do sistema músculo-

esquelético como fraqueza muscular e 

instabilidade articular 

Perda de equilíbrio no sentido posterior Sugere um distúrbio no processamento central 

e uma alteração nos limites da estabilidade 

por problemas posturais e do sistema 

vestibular 

Incapacidade de iniciar um movimento 

corretivo em tempo, apesar da percepção da 

perda de equilíbrio 

Sugere um distúrbio no processamento central 

principalmente em doenças como Parkinson 

ou sequela de acidente vascular encefálico 
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Perda de equilíbrio no plano lateral Sugere um distúrbio na seleção de estratégias 

motoras e pistas sensoriais adequadas, assim 

como fraqueza dos músculos estabilizadores 

do quadril 

Fonte: Brasil (2006). 

Deve-se questionar, em todas as consultas, a ocorrência e frequência de quedas. 

Destaca-se que a visita domiciliar é, também, uma importante ação para identificação do 

risco, pois durante a visita o profissional pode observar se o ambiente em que a pessoa idosa 

vive está propício para o risco de quedas, avaliando as causas intrínsecas, extrínsecas, 

alterações na mobilidade, local e as condutas adotadas pelo paciente após a queda. 

5.4.1 Fatores intrínsecos 

Decorrem das alterações fisiológicas relacionadas ao avançar da idade, da 

presença de doenças, de fatores psicológicos e de reações adversas de medicações em uso. 

Podem ser citados: idosos com mais de 80 anos; polifarmácia; imobilidade; quedas 

precedentes; equilíbrio diminuído; sexo feminino; doença de Parkinson; uso de sedativos, 

hipnóticos e ansiolíticos; alterações cognitivas; baixa aptidão física; marcha lenta e com 

passos curtos; fraqueza muscular de MMII e MMSS.  

5.4.2 Fatores extrínsecos 

Relacionados aos comportamentos e atividades das pessoas idosas e ao meio 

ambiente. Ambientes inseguros e mal iluminados, mal planejados e mal construídos, com 

barreiras arquitetônicas representam os principais fatores de risco para quedas. 

5.4.3 Ações para prevenção de quedas  

5.4.3.1 Medidas para causas extrínsecas  

• Orientar a utilização de dispositivos de auxílio à marcha (quando necessário) como 

bengalas, andadores e cadeiras de rodas.  

• Orientar sobre a acomodação de gêneros alimentícios e de outros objetos de uso cotidiano 

em locais de fácil acesso, evitando-se a necessidade do uso de escadas e banquinhos.  

• Orientar a reorganização do ambiente interno à residência;  

• Sugerir a colocação de um diferenciador de degraus nas escadas bem como iluminação 

adequada da mesma e corrimãos bilaterais para apoio;  

• Orientar quanto à iluminação adequada do ambiente interno e externo da residência;  

• Orientar a utilização de tapetes antiderrapantes e sugerir medidas alternativas, como: 

aplicação de cola que confira o efeito impermeabilizante/antiderrapante.  

• Orientar a retirada de tapetes principalmente no início e final da escada;  

(conclusão) 
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• Orientar a colocação de pisos antiderrapantes e barras de apoio nos banheiros e evitar o uso 

de banheiras;  

• Orientar o banho sentado quando da instabilidade postural; 

• Orientar a deixar a porta do banheiro destrancada; 

• Na ocorrência de quedas, não esquecer de registrar no prontuário: o local da queda, horário e 

data, o que fazia no momento da queda, medicamento em uso, local afetado, consequências e 

o encaminhamento;  

• Orientar a prática de exercícios físicos regulares para a manutenção da massa e força 

muscular, preferencialmente sob a orientação do profissional;   

• Orientar o uso de calçados adequados;  

• Orientar quanto ao risco de tropeçar/esbarrar em animais domésticos. 

5.4.3.2 Medidas para causas intrínsecas 

• Acompanhar e orientar a adesão ao tratamento das doenças relacionadas ao risco de quedas. 

Quadro 33 - Escala ambiental de risco de quedas 

LOCAL AVALIAÇÃO SIM NÃO 

ÁREAS 

DE 

LOCOMOÇÃO 

 

Áreas de locomoção desimpedidas 

Barras de apoio 

  

Revestimentos: uniformes ou tapetes bem fixos   

 

 

ILUMINAÇÃO 

Suficiente para clarear toda a superfície de marcha no 

interior de cada cômodo, incluindo degraus 

  

Interruptores: acessíveis na entrada dos cômodos   

Sentinela: iluminando o quarto, o corredor e o banheiro   

Iluminação exterior: suficiente para iluminar toda a entrada 

exterior 

  

Cama com luz indireta   

QUARTO 

DE 

DORMIR 

Guarda-roupa: cabides facilmente acessíveis   

Cadeira permitindo se assentar para se vestir   

Cama de boa altura (45 cm)   

 

 

BANHEIRO 

Lavabo: facilmente acessível e bem fixo   

Área do chuveiro: antiderrapante   

Box: abertura fácil, cortina bem firme   

 

COZINHA 

Armários: baixos, sem necessidade de uso de escada    

Pia sem vazamentos e que permite entrada de cadeira de 

roda se necessário 
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ESCADA 

Revestimento antiderrapante, marcação do primeiro e 

último degrau com faixa amarela 

  

Corrimão bilateral   

Corrimão sólido   

Corrimão que se prolonga além do primeiro e do último 

degrau 

  

Espelho do degrau fechado, com lixas antiderrapantes   

Uniformidade dos degraus: altura dos espelhos e 

profundidade dos degraus constantes 

  

Fonte: Brasil (2006); Brasil (2014). Adaptado. 

5.5 Avaliação das atividades diárias: escala de Katz, Lawton-Brody e Pfefter 

A capacidade funcional é um dos atributos fundamentais do envelhecimento 

humano, constituindo-se como um paradigma e um dos principais marcadores de saúde da 

pessoa idosa. Trata da interação entre capacidades físicas e psicocognitivas para a realização 

de atividades do cotidiano e as condições de saúde, mediadas pelas habilidades e 

competências desenvolvidas ao longo do curso da vida (PERRACINI; FLORIANÓPOLIS, 

2011). Pode ser compreendida como uma tentativa sistematizada de avaliar de forma objetiva, 

os níveis nos quais uma pessoa está funcionando numa variedade de áreas utilizando 

diferentes habilidades.  

Representa uma maneira de identificar se uma pessoa é ou não capaz de 

desempenhar as atividades necessárias para cuidar de si mesma. No entendimento da 

capacidade funcional, alguns conceitos que estão interligados merecem destaque:  

• Autonomia: liberdade para agir e tomar decisões.  

• Independência: capaz de realizar atividades sem ajuda, sem supervisão de outra pessoa.  

• Dependência: precisa da ajuda de outra pessoa para realizar as atividades cotidianas. 

O processo incapacitante corresponde à evolução de uma condição crônica que 

envolve fatores de risco – demográficos, sociais, psicológicos, ambientais, estilo de vida, 

comportamentos e características biológicas dos indivíduos. 

A avaliação funcional determinará, necessariamente, o grau de dependência da 

pessoa idosa e os tipos de cuidados que vão ser necessários, além de como e por quem os 

mesmos poderão ser mais apropriadamente realizados. 

A avaliação da capacidade funcional se dá por meio das Atividades de Vida Diária 

(AVD), que subdividem-se em Atividades Básicas da Vida Diária (ABVD) e Atividades 

Instrumentais da Vida Diária (AIVD). As ABVD são atividades elementares da vida do idoso 

(conclusão) 
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e estão relacionadas ao autocuidado: alimentar-se; banhar-se, vestir-se, mobilizar-se, 

deambular, ir ao banheiro, manter controle sobre suas necessidades fisiológicas. As AIVD 

estão relacionadas à socialização e ao grau de autonomia do idoso: utilizar meio de transporte, 

manipular medicamentos, realizar compras, realizar tarefas domésticas leves e pesadas, 

utilizar o telefone, preparar refeições, cuidar das próprias finanças. O grau de 

comprometimento para as ABVD e AIVD é avaliado por meio de escalas e/ou índices.  

No caso das ABVD, o Índice de Katz é recomendado pelo Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2007). 

Quadro 34 – Avaliação de atividades básicas da vida diária (ABVD) 

Índice de Katz 

Índice de AVDs (Katz) Tipo de classificação 

A Independente para todas as atividades 

B Independente para todas as atividades menos uma. 

C Independente para todas as atividades menos banho e 

mais uma adicional. 

D Independente para todas as atividades menos banho, 

vestir-se e mais uma adicional. 

E Independente para todas as atividades menos banho, 

vestir-se, ir ao banheiro e mais uma adicional. 

F Independente para todas as atividades menos banho, 

vestir-se, ir ao banheiro, transferência e mais uma 

adicional. 

G Dependente para todas as atividades 

OUTRO Dependente em, pelo menos, duas funções, mas não se 

classifica em C, D, E e F. 

Fonte: Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (2014). 

HIGIENE 

Não recebe ajuda 

Recebe ajuda na lavagem de apenas parte do corpo (exemplo dorso ou pernas). 

Recebe ajuda na lavagem de mais de uma parte do corpo, ou ajuda para entrar ou sair do 

banheiro. 

VESTUÁRIO 

Pega a roupa e veste-se completamente sem ajuda 

Sem ajuda, exceto para amarrar os cordões dos sapatos. 



284 
 

Recebe ajuda para pegar a roupa, ou para se vestir, ou permanece parcialmente vestido. 

USO DO VASO SANITÁRIO 

Utiliza o vaso sanitário, limpa-se e veste-se sem ajuda (pode usar bengala, andador ou 

cadeira de rodas). Pode usar bacia ou urinol durante a noite, despejando-o pela manhã. 

Recebe ajuda para ir ao banheiro, limpar-se, vestir-se, ou no uso noturno do urinol. 

Não vai ao vaso sanitário. 

MOBILIZAÇÃO 

Entra e sai da cama. Senta-se e levanta-se sem ajuda (pode usar bengala ou andador). 

Entra e sai da cama, senta-se e levanta-se da cadeira com ajuda. 

Não levanta da cama. 

CONTINÊNCIA 

Controlam completamente ambos os esfíncteres. 

Incontinência ocasional. 

Necessita de supervisão. Usa sonda vesical ou é incontinente. 

ALIMENTAÇÃO 

Sem ajuda 

Ajuda apenas para cortar a carne ou passar a manteiga no pão 

Recebe ajuda para se alimentar parcial ou completamente, com sondas ou líquidos 

endovenosos. 

RESULTADO 

Independente (Independente para 6 atividades) 

Dependente parcial (Dependente de 1 a 5 atividades) 

Dependente total (Dependente para as 6 atividades) 

5.6 Avaliação instrumental de atividades da vida diária (AIVD)  

5.6.1 Escala de Lawton 

Avaliação dos resultados: para cada questão, a primeira resposta significa 

independência, a segunda, dependência parcial ou capacidade com ajuda e a terceira, 

dependência, A pontuação máxima e 27 pontos. As questões de 4 a 7 podem ter variações 

conforme o sexo e podem ser adaptadas para atividades como subir escada ou cuidar do 

jardim (BRASIL, 2006). 

Quadro 35 - Escala de Lawton 

O(a) senhor(a) consegue 

usar o telefone? 

( ) sem ajuda 

( ) com ajuda parcial 

(3) 

(2) 
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(conclusão) 

( ) não consegue (1) 

O(a) senhor(a) consegue ir 

a locais distantes, 

usando algum transporte, 

sem necessidade de 

planejamentos especiais? 

( ) sem ajuda 

( ) com ajuda parcial 

( ) não consegue 

(3) 

(2) 

(1) 

O(a) senhor(a) consegue 

fazer compras? 

( ) sem ajuda 

( ) com ajuda parcial 

( ) não consegue 

(3) 

(2) 

(1) 

O(a) senhor(a) consegue 

preparar suas próprias 

refeições? 

( ) sem ajuda 

( ) com ajuda parcial 

( ) não consegue 

(3) 

(2) 

(1) 

O(a) senhor(a) consegue 

arrumar a casa? 

( ) sem ajuda 

( ) com ajuda parcial 

( ) não consegue 

(3) 

(2) 

(1) 

O(a) senhor(a) consegue 

fazer trabalhos manuais 

domésticos como pequenos 

reparos? 

( ) sem ajuda 

( ) com ajuda parcial 

( ) não consegue 

(3) 

(2) 

(1) 

O(a) senhor(a) consegue 

lavar e passar sua 

roupa? 

( ) sem ajuda 

( ) com ajuda parcial 

( ) não consegue 

(3) 

(2) 

(1) 

O(a) senhor(a) consegue 

tomar seus remédios na 

dose e horários corretos? 

( ) sem ajuda 

( ) com ajuda parcial 

( ) não consegue 

(3) 

(2) 

(1) 

O(a) senhor(a) consegue 

cuidar de suas finanças? 

( ) sem ajuda 

( ) com ajuda parcial 

( ) não consegue 

(3) 

(2) 

(1) 

Fonte: Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (2014). 

Pontuação obtida: _________ pontos. 

5.6.2 Índide de Pfeffer 

O índice de Pfeffer é uma escala de avaliação das AIVD mais direcionada para a 

detecção de comprometimento cognitivo (deve ser respondida pelo cuidador). Pontuação 

superior a 5 confirma a presença de incapacidade cognitiva. 
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Quadro 36 - Índice de Pfeffer 

Avaliação das Atividades de Vida Diária, segundo Pfeffer 

 

0. Normal                                                                                 0. Nunca o fez, mas poderia fazê-lo 

1. Faz, com dificuldade                                                           1. Nunca o fez e agora teria 

dificuldade  

2. Necessita de ajuda 

3. Não é capaz 

 0 1 2 3 0 1 

Ele (Ela) é capaz de preparar uma comida?       

Ele (Ela) manuseia seu próprio dinheiro?       

Ele (Ela) é capaz de manusear seus próprios remédios?       

Ele (Ela)é capaz de comprar roupas, comida, coisas para casa 

sozinho?  

      

Ele (Ela) é capaz de esquentar a água para o café e apagar o fogo?       

Ele (Ela) é capaz de manter-se em dia com as atualidades, com os 

acontecimentos da comunidade ou da vizinhança? 

      

Ele (Ela) é capaz de prestar atenção, entender e discutir um 

programa de rádio ou televisão, um jornal ou uma revista? 

      

Ele (Ela) é capaz de lembrar-se de compromissos, acontecimentos, 

familiares, feriados? 

 

 

     

Ele (Ela) é capaz de passear pela vizinhança e encontrar o caminho 

de volta para casa? 

      

Ele (Ela) é pode ser deixado (a) em casa sozinho (a) de forma 

segura? 

0. Normal                            0. Nunca ficou, mas poderia ficar agora 

1. Sim, com precauções      1. Nunca ficou e agora teria dificuldade 

2. Sim, por curtos períodos 

3. Não poderia 

      

PONTUAÇÃO  

Fonte: Brasil, (2006). 
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5.7 Avaliação do comportamento 

5.7.1 Avaliação de cognição 

De acordo com Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (2014), a avaliação 

cognitiva deve fazer parte da avaliação clínica, pois, auxilia na identificação das principais 

alterações na saúde mental das pessoas idosas. O desempenho físico e social do idoso depende 

da integridade de suas funções cognitivas. A perda de memória recente e a habilidade de 

cálculo são indicadores sensíveis de redução dessas funções.  

O desempenho físico e social, bem como o desempenho do idoso depende da 

totalidade de suas funções cognitivas. São sinais importantes e que podem indicar a 

necessidade de avaliação: perda de memória, dificuldade na execução de tarefas diárias, 

desorientação no tempo e espaço, alteração no humor e do comportamento não condizente 

com o habitual sem motivo evidente.  

As perdas cognitivas seja permanente ou temporária podem ser causadas por 

depressão e o delírio e os diferentes tipos de demência.  

O Mini Exame do Estado Mental (MEEM) é uma das escalas mais comuns 

utilizadas para avaliar o estado cognitivo.  

Quadro 37 - Mini Exame do Estado Mental (MEEM) 

 

Fonte: Brucki, S.M.D. et al (2003). 
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5.8 Avaliação ocular 

O processo natural de envelhecimento associa-se a uma redução da acuidade 

visual devido às alterações fisiológicas das lentes oculares, déficit de campo visual e doenças 

de retina. Cerca de 90% das pessoas idosas necessitam do uso de lentes corretivas para 

enxergar adequadamente. Ao avaliar essa função, pergunte à pessoa idosa se ela sente 

dificuldade ao ler, assistir televisão, dirigir ou para executar qualquer outra atividade da vida 

cotidiana. Aqueles que responderem afirmativamente devem ser avaliados com o uso do 

Cartão de Jaeger (BRASIL, 2006b).  

Quadro 38 – Avaliação ocular 

O cartão é colocado a uma distância de 35 cm da pessoa idosa que se possuir óculos 

deve mantê-los durante o exame 

Objetivo: identificar disfunção visual.  

Avaliações dos resultados: A visão deve ser testada em cada olho em separado e 

depois em conjunto. Os olhos devem ser vendados com as mãos em forma de concha. 

As pessoas que lerem até o nível 20/40 serão consideradas sem disfunção. 

Providências com os achados/resultados: Em caso de alterações, encaminhar para 

avaliação no oftalmologista (enfermeiro ou médico). 

 

Fonte: Brasil (2006). 

5.9 Avaliação audição 

A deficiência auditiva gera no idoso um dos mais incapacitantes distúrbios de 

comunicação, impedindo-o de desempenhar plenamente seu papel na sociedade. É comum 

observarmos o declínio da audição acompanhado de diminuição na compreensão de fala por 

parte do idoso, dificultando sua comunicação com outrem (BRASIL, 2006b). 

Algumas medidas simples podem auxiliar a comunicação com as pessoas idosas 

que apresentem declínio auditivo:  

  Evite ambientes ruidosos;  

  Evite submeter às pessoas idosas a situações constrangedoras quando essas não entenderem 

o que lhes foi dito ou pedirem para que a fala seja repetida;  

  Procure falar de forma clara e pausada e, aumente o tom de voz somente se isso realmente 

for necessário;  

  Fale de frente, para que a pessoa idosa possa fazer a leitura labial. 
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A audição pode ser avaliada por meio do uso de algumas questões simples listadas 

a seguir ou ainda pela utilização do Teste do Sussurro (whisper). 

Questões:  

 Compreende a fala em situações sociais?  

 Consegue entender o que ouve no rádio ou televisão?  

 Tem necessidade que as pessoas repitam o que lhe é falado?  

 Sente zumbido ou algum tipo de barulho no ouvido ou cabeça?  

 Fala alto demais?  

 Evita conversar?  

 Prefere ficar só? 

Quadro 39 - Teste do Sussurro  

O examinador deve ficar fora do campo visual da pessoa idosa, a uma distância de 

aproximadamente 33 cm e “sussurrar”, em cada ouvido, uma questão breve e simples 

como, por exemplo, “qual o seu nome?” 

Objetivo: avaliação da acuidade auditiva.  

Avaliações dos resultados: se a pessoa idosa não responder, deve-se examinar seu 

conduto auditivo para afastar a possibilidade de cerume ser a causa da diminuição da 

acuidade auditiva. 

Providências com os achados/resultados: não sendo identificado obstáculo nos 

condutos auditivos externos, deve-se solicitar audiometria em ambulatório 

especializado (deve ser solicitado pelo médico). 

Fonte: Brasil (2006b). 

6 MAUS TRATOS À PESSOA IDOSA 

De acordo com a Política Nacional de Redução de Acidentes e Violências (2001), 

as principais formas de violência contra a pessoa idosa são classificadas internacionalmente 

em: 

• Violência física – uso da força física para ferir, provocar dor, incapacidade ou morte.   

• Violência psicológica – agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar, 

humilhar, restringir liberdade ou isolar do convívio social.  

• Violência sexual – ato ou jogo sexual de caráter homo ou heterorrelacional, utilizando 

pessoas idosas, visando à obtenção de excitação, relação sexual ou práticas eróticas por meio 

de aliciamento, violência física ou ameaças.  
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• Abandono – Ausência ou deserção dos responsáveis governamentais, institucionais ou 

familiares de prestarem assistência a um idoso que necessite de proteção.  

• Negligência – Recusa ou omissão de cuidados devidos e necessários aos idosos, por parte 

dos responsáveis familiares ou institucionais.  

• Abuso financeiro e econômico – Exploração imprópria, ilegal e/ou uso não consentido de 

recursos financeiros e patrimoniais do idoso.  

• Autonegligência: Conduta da pessoa idosa que ameaça sua própria saúde ou segurança, pela 

recusa de prover cuidados necessários a si mesma. 

Os principais fatores associados à prática da violência são (CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DE GOIÁS, 2014): 

• Filhos dependentes financeiramente de seus pais de idade avançada.  

• Idosos dependerem da família e de seus filhos para sua manutenção.  

• Abuso de álcool e drogas pelos familiares ou pelo próprio idoso.  

• Isolamento social dos familiares e do idoso.  

• O idoso ter sido ou ser uma pessoa agressiva nas relações com seus familiares.  

• Histórias de violência na família.  

• Os cuidadores terem sido vítimas de violência doméstica.  

• Cuidadores sofrendo depressão ou outro sofrimento mental ou psicológico. 

•Conflitos intergeracionais.  

•Dificuldades financeiras.  

• Problemas de espaço físico.  

• Idosos com déficit cognitivo, alterações do sono, incontinências, dificuldade de locomoção e 

necessitando de cuidados intensivos em suas atividades da vida diária. 

Em caso de violência contra idosos deve-se seguir os anexos A, B e C. 

7 Grupos operativos 

O grupo pode ser coordenado por qualquer membro da equipe: agente 

comunitário de saúde (ACS), enfermeiro, médico, técnico de enfermagem. 
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ANEXO A – Fluxo de encaminhamento em caso de Violência Sexual 
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ANEXO B – Protocolo de atendimento caso de violência não sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



296 
 

ANEXO C - Ficha de notificação individual 
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CAPÍTULO 3 - CONSTRUÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS PARA A 

ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA  

RESUMO 

O protocolo é um instrumento normativo que tem como função orientar os profissionais na 

realização de suas atividades, construído a partir de conhecimentos científicos e práticos da 

vivência do trabalho em saúde, ajustado a cada realidade. O objetivo deste artigo é relatar a 

experiência de elaboração do protocolo assistencial para a Estratégia de Saúde da Família, do 

município de Diamantina, Minas Gerais, Brasil. Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato 

de experiência, desenvolvido a partir dos encontros com os profissionais atuantes na Atenção 

Primária à Saúde do município, que se fizeram entre março de 2015 a maio de 2016, tendo 

inicialmente a participação dos enfermeiros e depois de todos os integrantes da equipe 

multidisciplinar e especialistas nas áreas temáticas, os quais foram fundamentados na 

pesquisa bibliográfica a fim de organizar o cuidado prestado ao indivíduo e população. 

Resultados: foram desenvolvidos os seguintes temas para Atenção Primária à Saúde, 

abordando todos os ciclos de vida e doenças crônicas, a partir das linhas de cuidado: Saúde da 

Criança; Saúde do Adolescente; Saúde da Mulher e todas suas vertentes; Saúde do Homem; 

Saúde Mental; Hipertensão Arterial; Diabetes Mellitus; Prevenção e Tratamento de Feridas; 

Hanseníase e Saúde do Idoso. Conclusão: evidenciou-se que a soma de saberes e fazeres 

específicos em cada linha de cuidado contribui para melhoria da assistência prestada ao 

usuário. Espera-se que tal documento apóie no sentido de padronizar as ações e atividades 

desenvolvidas, influenciando na melhoria da atuação e resolução de problemas da rotina do 

serviço dos profissionais.  

Palavras – chave: Atenção Primária a Saúde. Estratégia de Saúde da Família. Protocolo.  
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ABSTRACT 

The protocol is a legal instrument whose function is to guide professionals in carrying out 

their activities, built from scientific and practical knowledge of the experience in health work, 

adjusted to each reality. The aim of this article is to report the development experience of the 

Family Health Strategy assistance protocol, to the city of Diamantina, Minas Gerais, Brazil. It 

is a descriptive study, for instance, experience report, developed from meetings with 

professionals working in Primary Health Care in the municipality, which were made between 

March 2015 to May 2016, initially with the participation of nurses and afterwards, all 

members the multidisciplinary team and experts in the thematic areas, which were based on 

the literature search in order to organize the care provided to the individual and population. 

Results: The following subjects for Primary Health Care had been developed, covering all life 

cycles and chronic diseases, from the lines of care: Children’s Health; Adolescent’s Health; 

Women’s Health and all its aspects; Men’s Health; Mental Health; Arterial Hypertension; 

Diabetes Mellitus; Prevention and Treatment of Wounds; Leprosy and Elderly’s Health. 

Conclusion: it was observed that the sum of knowledge and specific practices to each type of 

care contributes to improving the care provided to the user. It is expected that such a 

document support in order to standardize the actions and activities developed, influencing the 

improvement of performance and routine troubleshooting of the professional service. 

Key-words: Primary Health Care. Family Health Strategy. Protocol. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Atenção Básica a Saúde (ABS) no país, em permanente construção, vem 

passando por mudanças desde a segunda década do século XX, tendo uma mudança 

significativa em 1988 onde a nova Constituição Federal criou o Sistema Único de Saúde 

(SUS), que levou a municipalização, passando à responsabilidade da Atenção Básica (AB) a 

gestão municipal. Com isso e baseado nos princípios dos SUS foi preciso buscar um modelo 

que concretizasse as ações de saúde, criado em 1993 e implantado oficialmente em 1994, o 

Programa de Saúde da Família (PSF), veio com o intuito de organizar o SUS e reorientar o 

modelo assistencial (MENDES, 2012). 

O PSF foi implantado pelo Ministério da Saúde em 1994, sendo visto como a 

possibilidade se concretizar a ABS no país, baseado no trabalho de equipes multiprofissionais. 

Tinha como objetivo, além de implementar os princípios do SUS, organizar o sistema, e com 

a municipalização, dar ênfase as ações de promoção, proteção, reabilitação e recuperação da 

saúde oferecendo uma atenção integral e contínua ao indivíduo, a família em todos os ciclos 

de vida, incluindo processo saúde-doença (LIMA, 2011; BRASIL, 1994). 

O sistema de saúde vigente no Brasil vem investindo na ABS a fim de expandir e 

qualificá-la, no sentido de melhorar o cuidado prestado, visto como um desafio do SUS, onde 

as ações de promoção, prevenção e recuperação efetivam a integralidade do cuidado, um dos 

atributos da AB, sendo estas influenciadas pelo saber e fazer dos profissionais que atuam no 

cuidado à saúde, refletindo na organização dos serviços tornando-os mais efetivos e eficientes 

(ANDRADE, 2013). 

É considerada como principal porta de entrada do SUS, devendo acolher, escutar e 

dar respostas adequadas para a maioria dos problemas de saúde da população, 

responsabilizando-se pelo cuidado eficaz e efetivo, integral e humanizado, mesmo que este 

seja ofertado em outros pontos de atenção da rede, a fim de atenuar danos e sofrimentos 

(BRASIL, 2011). Para isso, faz-se necessário o desenvolvimento de trabalho em equipe, de 

maneira que os diferentes saberes e fazeres se somem de maneira positiva, para que possa 

concretizar os atributos da AB.   

Nos dias atuais o PSF passou a ser denominado de Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), pelo fato de o termo programa ser visto como uma atividade limitada com início, meio 

e fim e ao invés disso é visto como uma estratégia de reorganização do modelo assistencial 

sem tempo para finalizar (COSTA, 2010; UNA-SUS/UFSC).  

Os princípios norteadores da ESF para alcance de seus atributos são a 

universalidade, a territorialidade, a integralidade, promoção da saúde, resposta a população, 
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participação social, interdisciplinaridade. A ESF é definida como um conjunto de ações e 

serviços prestados que vai além do modelo biomédico, que amplia a abordagem aos 

problemas de saúde da população na medida em que reconhece que o indivíduo faz parte de 

uma família, de uma comunidade, de uma cultura, prevalecendo relações de vínculo, de 

acolhimento e compromisso entre profissionais de saúde e usuários buscando-se melhorar a 

qualidade de vida da população com efetivação dos princípios do SUS (CAMPOS, PEREIRA, 

2013; FERTONANI, et al., 2015). 

Porém é visto que o serviço de saúde no país, não tem conseguido atingir todos os 

objetivos propostos pelo SUS e vem sendo continuamente desafiado a dar respostas 

pertinentes e esclarecedoras em relação a questões de saúde. Com isso vem se tornando um 

grande desafio para o sistema de saúde a qualificação da AB para que exerça o cuidado 

integral articulado com a rede de atenção a saúde, de forma que esta atenda a demanda da 

necessidade assistencial do indivíduo e população, fornecendo a eles resposta adequada a sua 

necessidade (CAMPOS, PEREIRA, 2013; FERTONANI, et al., 2015). 

Neste contexto de permanente construção, tem sido possível um melhor 

entendimento por uma parte significativa dos profissionais de que os problemas, talvez os 

principais, enfrentados por eles possuem uma relação direta com a maneira que está 

organizada a assistência prestada ao indivíduo e população. Estas muitas vezes têm sido 

deixadas de lado pela mecanização do fazer, portanto, faz-se necessário construir uma 

linguagem e concepção comuns, imprescindível para se pensar em uma nova forma de se 

proceder ao cuidado integral em saúde (SÁ et al., 2013). 

Os protocolos assistenciais surgem da necessidade de organizar os serviços de 

saúde estruturando a oferta da assistência. Estes podem resultar de diretrizes provindas dos 

SUS ou advir da demanda dos profissionais que atuam diretamente com o usuário como 

tentativa de solucionar problemas do seu cotidiano (WERNECK; FARIA; KÁTIA 2009). 

É um instrumento normativo que tem como função orientar os profissionais na 

realização de suas atividades. Eles são construídos a partir de conhecimentos científicos e 

práticos da vivência do trabalho em saúde, ajustado a cada realidade, devendo sempre ser 

avaliado e modificado de modo a se tornar o mais real possível (CAMPOS, 2009).  

Assim diante da necessidade e importância da implantação de instrumentos que 

padronizasse o processo de trabalho na ABS, foi proposto a elaboração de Protocolos 

Assistenciais para o município de Diamantina.   

Vale ressaltar que o protocolo tem um caráter dinâmico, devendo ser atualizado 

sempre que houver mudanças no SUS, no sistema de saúde local e nas evidências científicas 
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em relação a condutas, tratamentos, dentre outros, nos ciclos de vida e processo saúde doença 

abordados nos cadernos da atenção básica do Ministério da Saúde. Portanto, a elaboração 

desse documento, visa nortear o atendimento ao usuário, contribuindo para uma assistência 

prestada com qualidade. 

O objetivo deste artigo é relatar a experiência das autoras sobre a construção do 

protocolo assistencial para atenção primária no município de Diamantina, Minas Gerais, 

Brasil, no qual se procurou fazer uma construção coletiva e multiprofissional com foco nos 

diferentes ciclos de vida, desde a criança até o idoso perpassando por todas as fases da vida da 

pessoa, incluindo o cuidado e o processo saúde-doença como saúde mental, hanseníase, 

tratamento de ferida, diabetes e hipertensão. 

2 METODOLOGIA  

Trata-se de um relato de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, sobre 

o processo de construção do protocolo assistencial para a ESF do município de Diamantina, 

Minas Gerais, Brasil. Sendo desenvolvido a partir da pesquisa bibliográfica, procedendo em 

encontros com os profissionais atuantes na Atenção Primária do município, que se fizeram entre 

março de 2015 a maio de 2016. No primeiro momento os encontros foram semanais, 

posteriormente a elaboração, as reuniões passaram a ser mensais para discussão e definição de 

fluxos. O cenário no qual ocorreu o desenvolvimento do trabalho foi em uma cidade 

localizada no Vale do Jequitinhonha, com população estimada em 2015 de 47.952 habitantes 

(IBGE, 2015).  

Tal população vem experimentando, desde a abertura do primeiro PSF em 1997, 

avanços na sua rede de atenção à saúde, seja através de novos programas do Ministério da 

Saúde, de Portarias Ministeriais, de Programas Estaduais, todos voltados para o bem-estar, 

olhar integral, atendimento humanizado da população.  

O despertar para a elaboração do protocolo assistencial vem da inquietação das 

autoras, em saber que desde 2002, mesmo após várias tentativas não se havia, até o momento, 

conseguido elaborar tal instrumento para o município em questão, visto que a Atenção 

Primária a Saúde (APS) tem uma grande influência na situação de saúde da população 

(MENDES, 2012).  

Para a elaboração do protocolo foi utilizada da pesquisa bibliográfica disponível 

em meio eletrônico e/ou impressa, tais como Ministério da Saúde, Secretaria do Estado de 

Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Departamento da Atenção Básica (DAB), Núcleo de 

Atenção a Saúde Coletiva (Nescon), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwjasNmCra3NAhUDhJAKHbSbAlAQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.org%2F&usg=AFQjCNEnNAurIe91oKP97ilFH9ltH9ncGA&bvm=bv.124272578,d.Y2I
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Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Conselho Regional de Enfermagem do 

estado de Minas Gerais (COREN-MG) assim como outros sites de caráter geral que 

dispunham de protocolos assistenciais de outros municípios, artigos científicos e livros, 

procurando recomendações consolidadas e aplicáveis à realidade do município.  

A construção se fez de maneira coletiva, os encontros tiveram início em março de 

2015, quando os grupos começaram a se reunir rotineiramente. Os profissionais participantes 

tinham as sextas-feiras livres para discussão e elaboração, com duração média de 04 (quatro) 

horas. A participação foi voluntária, apoiada e reconhecida pela gestão.  

A elaboração teve início com a participação dos enfermeiros da APS de 

Diamantina, em sequência participaram os demais profissionais da equipe multiprofissional 

atuante nas ESFs do município, contou também com a colaboração profissionais da Secretaria 

de Saúde (SMS) do município, sob coordenação de uma mestranda do programa de ensino em 

saúde da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Sendo o 

documento revisado pela orientadora e coorientadora do projeto. Após sua construção, contou 

com a participação de profissionais convidados, especialistas nas áreas relativas aos temas 

abordados, como educador físico, enfermeiros especialistas, fisioterapeuta, médicos: geriatra, 

pediatra, psiquiatra e urologista, muito deles atuantes no município, professores da 

universidade, que os revisaram de modo a deixá-lo atual e aplicável. 

Todo o processo de construção se fez em uma média de 30 encontros. Para 

finalizar as rotinas e condutas estabelecidas no protocolo apresentado, estas foram discutidas e 

pactuadas em dois encontros no qual contou com a participação da equipe multiprofissional 

das ESF’s.  

O protocolo será apresentado ao Conselho Municipal de Saúde e gestor da saúde, 

após aprovação será implantando/implementado no município de Diamantina.   

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

Para a construção do protocolo foi utilizado como parâmetro os cadernos do 

Ministério da Saúde voltados para a Saúde da Família, abordando todos os ciclos de vida e 

doenças crônicas, a partir das linhas de cuidado: Saúde da Criança; Saúde do Adolescente; 

Saúde do Homem; Saúde da Mulher e todas suas vertentes; Saúde Mental; Diabetes Mellitus; 

Hipertensão Arterial; Saúde do Idoso; Hanseníase; Feridas e Coberturas. Os documentos 

foram modelados desenhar uma estrutura comum, que atendesse as normatizações do 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) /Conselho Regional de Enfermagem (COREN-

MG) e que trabalhasse os princípios e atributos da APS. Para tanto, organizou-se da seguinte 

maneira: atribuição detalhada de cada profissional que compõe a ESF; medicamentos 
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padronizados para prescrição da enfermagem; a solicitação de exames; as condições e 

critérios de encaminhamento para a atenção secundária e para melhor visualização resumiu-se 

em fluxogramas o atendimento na ESF. 

Com esse instrumento, baseado nos cadernos da atenção básica do Ministério da 

Saúde e respaldados pelo Conselho de Enfermagem, procurou-se dar mais autonomia ao 

trabalho desenvolvido pelo enfermeiro, seja na intervenção, prescrição de medicamento, 

solicitação de exames e consulta de enfermagem. Todas as ações descritas para o enfermeiro 

estão respaldadas pela Lei do Exercício Profissional nº 7.498/86 e Resoluções do COFEN 

195/1997, 317/2007, 358/2009. 

Segundo Jacowski (2016) o trabalho em equipe associa-se a troca de saberes, 

buscando efetivar as ações, na medida em que se põe em prática e discute os objetivos, 

decisões e responsabilidades, havendo um comprometimento mútuo, respeitando e 

valorizando, sem desfazer do saber e da responsabilidade do outro. É imprescindível no 

sentindo de organizar o processo de trabalho, para se oferecer ao usuário uma assistência com 

qualidade, no qual diferentes categorias profissionais buscam alcançar objetivos comuns de 

maneira interdependentes (VALENTINE, 2011). 

4 CONSIDERAÇÕES 

O protocolo para a APS construído de forma coletiva e multidisciplinar, de fácil 

consulta e fundamentado cientificamente, representa um instrumento de grande valia para os 

profissionais que atuam na rede básica do SUS, dentre eles, destaca-se o enfermeiro, pois vai 

nortear o seu desempenho nas competências desenvolvidas nas ESF’s.  

Pode-se perceber que a elaboração dos protocolos em equipe pemite que cada 

profissional possa expressar seus saberes e fazeres, permitindo discussões que induz a uma 

padronização das condutas, o que gera uma melhor qualidade da assistência prestada ao 

usuário e coletividade. 

Ao elaborar este instrumento espera-se que possa fundamentar também o trabalho 

em equipe multiprofissional.  

Diante do exposto, o trabalho desenvolvido tem a concepção de prover o 

alinhamento de condutas no quesito APS, dispor ao profissional da enfermagem, 

principalmente, segurança e autonomia na sua prática cotidiana e melhorar o desempenho 

desse profissional. 

 
 

 



305 
 

REFERÊNCIAS 

ANDRADE, Selma Regina de et al. Melhores práticas na atenção básica à saúde e os sentidos 

da integralidade. Esc. Anna Nery,  Rio de Janeiro,  v. 17, n. 4, p. 620-627,  dez.  2013.   

Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

81452013000400620&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em:  25  maio  2016.  

 

 

BRASIL. Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do 

Brasil, Brasília (DF), 20 set 1990: Seção 1:1.  

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa de Saúde da Família: Saúde dentro de casa. 

Brasília (DF); 1994. 

 

 

BRASIL. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política Nacional de Atenção 

Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, 

para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS). Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, n.204, p.55, 24 out. 

2011. Seção 1, pt1. 

 

 

CAMPOS, Kátia. Palestra sobre Protocolos no II Encontro Mineiro dos Enfermeiros da 

Atenção Primária á Saúde – EMEAPS. Mias Gerais: COREN, 2009. 

 

 

COSTA, Flávia B. da; TRINDADE, Mara A. do N.; PEREIRA, Mauro Lúcio T. Inserção do 

biomédico no programa de saúde da família. Revista Eletrônica Novo Enfoque, v. 11, n. 11, 

p. 27 – 33, nov. 2010. 

 

 

FERTONANI, Hosanna Pattrig et al. Modelo assistencial em saúde: conceitos e desafios para 

a atenção básica brasileira. Ciênc. Saúde Coletiva,  Rio de Janeiro,  v. 20, n. 6, p. 1869-

1878,  jun.  2015.   Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232015000601869&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em:  31  maio  2016.  

 

 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Cidades. Disponível em: 

<http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=312160>. Acesso em: 18 maio 2016. 

 

 

JACOWSKI, M., et al. Trabalho em equipe: percepção dos profissionais da estratégia de 

saúde da família. Revista Baiana de Enfermagem, Salvador, v. 30, n.2, p. 1-9, abr./jun. 

2016. Disponível em: 

<http://www.portalseer.ufba.br/index.php/enfermagem/issue/view/1255>. Acesso em: 10 

julho 2016. 



306 
 

LIMA, Eduardo Vinicius Cunha et al. Territorialização na atenção a saúde da família: um 

espaço geográfico, social e político em permanente transformação das práticas de saúde? 

Universidade Estadual de Feira de Santana. Disponível em: 

<http://www2.uefs.br/semic/upload/2011/2011XV-033EDU392-220.pdf>. Acesso em: 10 

maio 2016. 

 

 

MENDES, Eugênio Vilaça. O cuidado das condições crônicas na atenção primária à 

saúde: o imperativo da consolidação da estratégia da saúde da família. / Eugênio Vilaça 

Mendes. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2012. 512 p.: il. 

 

 

OLIVEIRA, Maria Amélia de Campos; PEREIRA, Iara Cristina. Atributos essenciais da 

Atenção Primária e a Estratégia Saúde da Família. Rev. bras. enferm.,  Brasília ,  v. 66, n. 

spe, p. 158-164,  set.  2013.   Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

71672013000700020&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em:  31  maio  2016.   

 

 

PORTAL DA SAÚDE. Departamento da Atenção Básica. Disponível em: 

<http://dab.saude.gov.br/portaldab/historico_cobertura_sf.php>. Acesso em: 20 de maio de 

2016. 

 

SÁ, Célia Maria Cartaxo Pires de et al. Experiência da implantação do acolhimento em uma 

unidade de saúde da família. Rev enferm UFPE on line., Recife, 7(esp):5029-35, jul., 2013 

Disponível em: <http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermage 

m/index.php/revista/article/viewFile/2867/p df_3098>. Acesso em: 15 maio 2016. 

 

 

UNIVERSIDADE ABERTA DO SUS. Disponível em: <http://www.unasus.ufsc.br>. Acesso 

em: 18 maio de 2016. 

 

 

VALENTINE, M.A., NEMBHARD, I.M., EDMONDSON, A.C. Measuring teamwork in 

health care settings: a review of survey instruments. Medical Care [Internet]. 2011 

26(5):429-30. Disponível em: <http://www.rrsstq.com/stock/fra/ p217.pdf>. Acesso em: 12 

julho 2016. 

 

 

WERNECK, Marcos Azeredo Furkim; FARIA, Horácio Pereira de; CAMPOS, Kátia Ferreira 

Costa. Protocolo de cuidados à saúde e de organização do serviço. Belo Horizonte: 

Nescon/UFMG, Coopmed, 2009. 

 

 

 

 

 

 



307 
 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho descreve o resultado de mais de um ano de pesquisa para 

elaboração e capacitação dos protocolos assistenciais para os profissionais a atenção primária 

do município. 

Procurou-se, através da pesquisa na literatura, de documentos técnicos e 

científicos, embasar de informações relacionadas à assistência prestada pela equipe de Saúde 

da Família, em todo seu aspecto seja ele de promoção, prevenção, tratamento, prevenção de 

agravos ao indivíduo e sua coletividade. 

É desejável que esse documento valorize e respalde o trabalho da equipe 

multiprofissional em destaque o da enfermagem, que seja um norteador dos processos de 

trabalho da assistência à saúde, e que consolide as responsabilidades dos profissionais que aí 

atuam, assim como dos gestores. 

Com isto acredita-se que os profissionais de saúde se sentirão mais confiantes na 

realização do atendimento ao indivíduo e coletivo, embasando sua prática e oferecendo um 

cuidado de maior qualidade, assim como, tendo respostas favoráveis e pertinentes para estes, 

baseadas nas diretrizes e princípios do SUS. 
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