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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 087/CT/2019 

 

Assunto: Atuação do Fisioterapeuta no tratamento de lesões por pressões. 

Palavras-chave: Fisioterapeuta; Lesão por Pressão. 

 

I - Solicitações recebidas pelo COREN/SC:  

 

1. Gostaria de saber sobre a fisioterapia assumir cuidados de lesões por pressões no qual, a 

Enfermeira da unidade já está dando os devidos cuidados quanto às lesões. Logo, preciso do 

parecer técnico sobre tal assunto, assim como autonomia do profissional de Enfermagem a 

este assunto.  

2. Venho por meio deste, solicitar parecer técnico sobre a atuação do profissional 

fisioterapeuta em feridas: acordão 294 se não me engano versus atribuições ou competência 

da Enfermagem este, profissional Enfermeiro em feridas. Sou Enfermeira e estou cuidando de 

uma lesão por pressão categoria IV, porém, profissional de outra categoria já mencionada, 

deseja assumir tais cuidados e ou trabalhar em conjunto, este ultimo não vejo problemas 

quanto, mas a dúvida é sobre a autonomia do Enfermeiro em cuidados de lesões se há 

decretos sobre, versus o acordão supracitado.  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

Lesão por pressão é conceituada como um agravo ocasionado na pele e/ou tecidos 

moles subjacentes, comumente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de 

dispositivo Médico ou a outro artefato (SOBEST; SOBENDE, 2016). 

Grande parte das lesões por pressão, antes denominadas ulceras por pressão, são 

eventos evitáveis, mas a partir do momento em que se instalam são necessários cuidados 

específicos por parte da equipe de Enfermagem e geram altos custos no tratamento (ASCARI, 

et al., 2014; LUZ, et al., 2010; KNOBEL, 2006). 

A ocorrência da lesão se dá devido à tolerância do tecido em contato com uma 

pressão intensa e/ou prolongada em combinação com o cisalhamento que também pode ser 



   
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

 

Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

coren-sc@coren-sc.org.br | www.corensc.gov.br 

 

afetada pelo microclima, nutrição, perfusão, comorbidades e pela sua condição (POTTER; 

PERRY, 2005; SOBEST; SOBENDE, 2016). 

De acordo com o NPUAP (2016) as lesões são classificadas em: Lesão por 

Pressão Estágio 1: Pele integra com área localizada de eritema que não embranquece e que 

pode parecer diferente em pele de cor escura. Presença de eritema que embranquece ou 

mudanças na sensibilidade, temperatura ou consistência (endurecimento) podem preceder as 

mudanças visuais. Mudanças na cor não incluem descoloração púrpura ou castanha; essas 

podem indicar dano tissular profundo. 

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

exposição da derme. O leito da ferida é viável, de coloração rosa ou vermelha, úmido e pode 

também apresentar-se como uma bolha intacta (preenchida com exsudato seroso) ou rompida. 

O tecido adiposo e tecidos profundos não são visíveis. Tecido de granulação, esfacelo e escara 

não estão presentes. Essas lesões geralmente resultam de microclima inadequado 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). 

Lesão por Pressão Estágio 3: Perda da pele em sua espessura total na qual a 

gordura é visível e, frequentemente, tecido de granulação e epibole (lesão com bordas 

enroladas) estão presentes. Esfacelo e ou escara pode estar visível. A profundidade do dano 

tissular varia conforme a localização anatômica; áreas com adiposidade significativa 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.  

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

com exposição ou palpação direta da fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso. 

Esfacelo e/ou escara pode estar visível. Epibole (lesão com bordas enroladas), descolamento 

e/ou túneis ocorrem frequentemente. A profundidade varia conforme a localização anatômica. 
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Quando o esfacelo ou escara prejudica a identificação da extensão da perda tissular, deve-se 

classificá-la como Lesão por Pressão Não Classificável. 

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

tissular não visível  na qual a extensão do dano não pode ser confirmada porque está 

encoberta pelo esfacelo ou escara. 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. 

Lesão por Pressão Tissular Profunda: descoloração vermelho escura, 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 e 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, 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.  

De acordo com a Lei nº 7.498/1986, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/1987: 

Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe: I - 

privativamente: [...] i) consulta de Enfermagem; j) prescrição da assistência de Enfermagem; 

l) cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida; m) cuidados de 

Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e 

capacidade de tomar decisões imediatas. II - como integrante da equipe de saúde: [...] c) 

prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina 

aprovada pela instituição de saúde; [...] 

Art. 12 – O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo 

orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação no 

planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente: § 1º Participar da 
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programação da assistência de Enfermagem; § 2º Executar ações assistenciais de 

Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observado o disposto no Parágrafo único do 

Art. 11 desta Lei; § 3º Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em 

grau auxiliar; § 4º Participar da equipe de saúde. 

A Resolução COFEN nº 0567/2018 regulamenta a atuação da Equipe de 

Enfermagem no Cuidado aos pacientes com feridas. De acordo com o anexo desta Resolução 

a atuação do Enfermeiro aos pacientes com ferida, se dá de forma: 

Geral: Avaliar, prescrever e executar curativos em todos os tipos de feridas em 

pacientes sob seus cuidados, além de coordenar e supervisionar a equipe de Enfermagem na 

prevenção e cuidado de pessoas com feridas.  

Específicas:  

a) Abrir clínica/consultório de Enfermagem para a prevenção e cuidado aos pacientes 

com feridas, de forma autônoma e empreendedora, respeitadas as competências técnicas e 

legais. 

b) Realizar atividades de prevenção e cuidado às pessoas com feridas, a ser executado 

no contexto do Processo de Enfermagem, atendendo às determinações das normatizações do 

COFEN e aos princípios da política Nacional de Segurança do Paciente – PNSP, do Sistema 

Único de Saúde – SUS. 

c) Prescrever medicamentos e coberturas utilizadas na prevenção e cuidado às pessoas 

com feridas, estabelecidas em Programas de Saúde e/ou Protocolos Institucionais. 

d) Realizar curativos em todos os tipos de feridas, independente do grau de 

comprometimento tecidual. 

e) Executar o desbridamento autolítico, instrumental, mecânico e enzimático.  

f) Realizar a terapia de compressão elástica e inelástica de alta e baixa compressão, de 

acordo com o diagnóstico médico (úlcera venosa ou mista e linfedemas)  

g) Participar da escolha de materiais, medicamentos e equipamentos necessários à 

prevenção e cuidado aos pacientes com feridas. 

h) Estabelecer política de avaliação dos riscos ocupacionais, por meio de escalas ou 

outras ferramentas voltadas para prevenção de feridas, elaborando protocolo institucional.  
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i) Desenvolver e implementar plano de intervenção para o indivíduo em risco de 

desenvolver lesão/úlcera por pressão. 

j) Avaliar estado nutricional do paciente através de seu IMC (Índice de Massa 

Corporal) e se necessário utilizar-se de indicadores nutricionais como: hemoglobina, glicemia, 

albumina sérica, aporte de zinco, vitaminas B12 e D, e outros, conforme protocolo 

institucional. 

k) Participar de programas de educação permanente incorporação de novas técnicas e 

tecnologias. 

l) Utilizar novas técnicas e tecnologias tais como laser e LED, terapia por pressão 

negativa, eletroterapia, hidrozonioterapia, entre outros, mediante capacitação.  

m) Executar os cuidados de Enfermagem para os procedimentos de maior 

complexidade técnicas e aqueles que exijam tomada de decisão imediata. 

n) Garantir com eficácia e eficiência o reposicionamento no leito (mudança de 

decúbito), devendo estar devidamente prescrito no contexto do processo de Enfermagem. 

o) Coordenar e/ou participar de pesquisas clínicas relacionadas a produtos, 

medicamentos e tecnologias a serem utilizadas na prevenção e tratamento de feridas, 

respeitando os preceitos éticos e legais da profissão. 

p) Delegar ao Técnico de Enfermagem os curativos de feridas, respeitadas suas 

competências técnica e legais, considerando risco e complexidade. 

q) Prescrever cuidados de Enfermagem às pessoas com feridas a serem executadas 

pelos Técnicos e auxiliares de Enfermagem, observadas as disposições legais da profissão. 

r) Solicitar exames laboratoriais e radiografias inerentes ao Processo do cuidado, 

estabelecido em protocolos institucionais, às pessoas com feridas. 

s) Utilizar materiais, equipamentos, medicamentos e novas tecnologias aprovadas e 

que venham a ser aprovados pela ANVISA, para a prevenção e cuidado às pessoas com 

feridas. 

t) Executar, coordenar e supervisionar as atividades de Enfermagem relacionadas à 

terapia hiperbárica. 
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u) Realizar foto documentação para acompanhamento da evolução da ferida, desde 

que autorizado formalmente pelo paciente ou responsável, por meio de formulário 

institucional, respeitando preceitos éticos e legais do uso de imagens. 

v) Realizar coleta de material para exame microbiológico das feridas quando 

necessário o diagnóstico etiológico de infecção. 

w) Participar e solicitar parecer técnico da Comissão de Curativos. 

x) Realizar referências para serviços especializados ou especialistas quando 

necessário. 

y) Garantir a contra referência quando em serviços especializados. 

z) Registrar todas as ações executadas e avaliadas no prontuário do paciente. 

 

Atuação do Técnico de Enfermagem aos pacientes com feridas: 

 

a) Realizar curativo nas feridas sob prescrição e supervisão do Enfermeiro.  

b) Auxiliar o Enfermeiro nos curativos. 

c) Informar à pessoa quanto aos procedimentos realizados e aos cuidados com a ferida, 

enquanto componente da equipe de Enfermagem. 

d) Registrar no prontuário do paciente as características da ferida, procedimentos 

executados, bem como as queixas apresentadas e/ou qualquer anormalidade, comunicando ao 

Enfermeiro as intercorrências. 

e) Manter-se atualizado participando de programa de educação permanente. 

O Parecer COREN/PR nº 06/2017 afirma que cabe ao Enfermeiro, como 

coordenador da equipe de Enfermagem a responsabilidade pela avaliação do paciente, a 

identificação das alterações de pele, a classificação acompanhamento dos níveis das lesões, 

bem como a utilização de escalas de avaliação de risco que possuam comprovações científicas 

de funcionalidade e eficácia,  a implementação do processo de Enfermagem, do protocolo de 

curativo e de segurança do paciente, assim como o registro dessas informações [...]. 

O Parecer COREN/AL nº 001/2019, conclui que compete ao Enfermeiro à 

realização de curativos de grande porte, podendo delegar aos Técnicos e Auxiliares de 

Enfermagem os curativos de pequeno e médio porte, desde que sejam antes avaliados pelo 
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Enfermeiro, pois o paciente com ferida deve ser avaliado não apenas pela extensão da lesão 

com a planimetria (comprimento, largura e profundidade), mas pela causa (traumática, 

patológica ou cirúrgica), quanto ao conteúdo microbiano (limpa, potencialmente contaminada, 

contaminada ou infectada), tipo de cicatrização (primeira, segunda ou terceira intenção), 

tempo de cicatrização (aguda ou crônica), se tem presença de exsudato (purulento, 

sanguinolento, seroso, ou outros), com presença ou ausência de odor e dor, estado das bordas, 

dentre outras características para posterior tomada de decisão de quem compete a realização e 

a frequência da troca do curativo. 

Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

conclui que a atuação da equipe de Enfermagem no cuidado e tratamento de feridas está claro 

na legislação da Profissão. Vale ressaltar que todos os cuidados de Enfermagem, inclusive a 

assistência à pacientes com feridas, devem estar contextualizados na Sistematização da 

Assistência de Enfermagem com aplicação do Processo de Enfermagem (SAE) e previsto em 

protocolos específicos da instituição que podem ou não ser multidisciplinares. Salienta-se que 

não compete a este Conselho opinar sobre a atuação do Profissional Fisioterapeuta.  

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 11 de outubro de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

Revisado pela Direção em 14/10/2019. 
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