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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 009/CT/2020 

 

Assunto: Competência do Enfermeiro na escarificação de tecidos viáveis.   

Palavras-chave: Enfermeiro; Escarificação; Feridas. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Solicito parecer técnico diante a situação abaixo: em minha instituição hospitalar recebemos 

um paciente de reimplante de dedo, com prescrição médica de “escarificar” de hora em hora o 

dedo para causar sangramento e estimular perfusão. Diante esta situação, existe a dúvida dos 

profissionais por compreender que “escarificar” é nossa prática quando tecido desvitalizado e 

não viável como no caso descrito. Portanto gostaria de receber orientações do conselho o 

quanto antes para verificação de respaldo ou não no exercício profissional desta prática. 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

O termo desbridar origina-se do Francês "débrider”, significando “para dar livre 

curso a”. No que diz respeito às feridas, indica remover tudo aquilo que "freia” a cicatrização, 

desde corpos estranhos até os tecidos desvitalizados. Entende-se que para um correto processo 

cicatricial o profissional de Enfermagem deve estabelecer o ambiente propício à ferida, 

promovendo umidade num grau estimado, utilizando corretamente os diversos tipos de 

curativos presentes atualmente e, primordialmente, realizar a correta limpeza da lesão, o que 

envolve também as técnicas de desbridamento (SANTOS, OLIVEIRA E SILVA, 2013). 

Tipos de desbridamento: 

Desbridamento seletivo: é quando ocorre a remoção de tecidos desvitalizados sem 

que o tecido vivo seja afetado, e não seletivo quando é feita a remoção de tecidos 

desvitalizados juntamente com o tecido vivo subjacente, tal como no desbridamento cirúrgico 

(GEOVANINI, 2014). 

Desbridamento autolítico: É aquele promovido pelo próprio organismo, sendo 

seletivo na remoção da necrose (preserva o tecido vivo) pela ação dos neutrófilos, eosinófilos 
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e basófilos, e das enzimas digestivas do próprio organismo do paciente. Esse processo é 

chamado de autólise. É promovido pelo uso de produtos que garantam a umidade adequada na 

ferida, sendo considerado o método mais lento, embora deva ser estimulado em todos os tipos 

de feridas (GEOVANINI, 2014). 

Desbridamento cirúrgico: Consiste na remoção completa do tecido necrótico e, 

desvitalizado por meio de procedimento cirúrgico. Recomenda-se que sejam desbridadas 

cirurgicamente as feridas que apresentam necrose extensa e profunda. O desbridamento 

cirúrgico por não ser seletivo comumente é indicado para grandes lesões com ressecções 

amplas sendo, geralmente, realizada em uma única sessão por um cirurgião, no centro 

cirúrgico, com o paciente sob anestesia ou sedação. É a técnica mais rápida e efetiva e, por 

isso, a mais utilizada quando o paciente necessita de intervenção urgente (GEOVANINI, 

2014). 

Desbridamento instrumental conservador: no desbridamento instrumental, o 

tecido desvitalizado vai sendo gradativamente removido de forma seletiva, em diferentes 

sessões, até o nível de tecido viável. É rotineiramente feito pelo Enfermeiro seja em ambiente 

hospitalar ou ambulatorial, com material esterilizado, técnica asséptica e medidas de 

biossegurança. O equipamento essencial inclui material cortante, como bisturi, tesouras, 

pinças e coberturas hemostáticas. É uma técnica rápida e seletiva, que permite a combinação 

com outros métodos, como o enzimático e o autolítico. É indicada para a retirada de tecido 

necrótico, desvitalizado ou de zonas de hiperqueratose, secas ou com exsudação abundante, 

com suspeita de alta carga bacteriana ou sinais clínicos de infecção. Nestes casos, a analgesia 

local geralmente não é necessária visto que o tecido necrótico é desprovido de sensação 

dolorosa, e permitindo o Enfermeiro agir com liberdade até a iminência da fáscia muscular. 

Nos casos de lesões extensas ou úlceras em estágio IV, o paciente deverá ser encaminhado ao 

centro cirúrgico (GEOVANINI, 2014). 

Recomenda-se que o profissional de Enfermagem tenha capacitação específica 

que proporcione competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) para a realização dessa 

técnica, visto que o desbridamento instrumental é um procedimento invasivo e é necessário 

respeitar os princípios assépticos em sua execução. Para casos de sangramento inesperado, o 
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profissional deverá ter à disposição material para hemostasia (Ex. alginato de cálcio, 

compressão com gaze) (SANTOS; OLIVEIRA e SILVA, 2013). 

Para complementar o desbridamento instrumental conservador pode-se lançar mão 

das técnicas de Cover, Square e Slice. Essas práticas podem servir também de preparo do leito 

para aplicar alguma cobertura ou correlato que provoque o amolecimento da necrose e 

consequente remoção nos curativos subsequentes (GEOVANINI, 2014). 

• Técnica de Cover: utiliza-se de lâmina de bisturi para descolamento das bordas 

do tecido necrótico. Após o descolamento completo das bordas e melhor visão da parte 

interior do tecido, inicia-se o descolamento desta área separando-a do tecido íntegro até que 

toda a necrose seja retirada (GEOVANINI, 2014). 

• Técnica de Square: utiliza-se uma lâmina de bisturi para realização, no tecido 

necrótico, que divide o tecido necrótico em pequenos quadrados (2mm a 0,5cm) que vão 

sendo removidos da lesão um a um, sem risco de comprometimento tecidual mais profundo 

(GEOVANINI, 2014). 

• Técnica de Slice: utiliza-se uma lâmina de bisturi ou tesoura de Íris a fim de 

remover necrose de coagulação ou liquefação que se apresenta na ferida de forma irregular 

(GEOVANINI, 2014). 

Desbridamento mecânico: consiste na aplicação de força mecânica diretamente 

sobre o tecido necrótico a fim de facilitar sua remoção, promovendo meio ideal para a ação de 

cobertura primária. Pode ser por fricção com gaze, esponjas ou jatos de água ou soro 

fisiológico a 0,9%, diretamente sobre o tecido necrótico. Tais forças atuam sobre os tecidos da 

ferida por meio de abrasão mecânica. Esse processo pode prejudicar o tecido de granulação ou 

de epitelização, além de causar dor, se não for feito por profissionais de Enfermagem 

capacitados (GEOVANINI, 2014). 

Desbridamento químico ou enzimático: trata-se de um método seletivo, que atua 

em tempo menor ao método autolítico e maior ao instrumental, sendo possível a sua 

combinação com outros métodos. Consiste na aplicação tópica de substâncias enzimáticas e 

proteolíticas, que atuam como desbridantes enzimáticos, diretamente sobre o tecido necrótico, 

facilitando sua remoção (GEOVANINI, 2014). 
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Com relação aos tipos de tecido desvitalizado, a classificação da necrose é 

baseada nas características macroscópicas que o tecido adquire após a morte celular. Os 

principais tipos de necrose que podem estar presentes nas feridas são: esfacelo, necrose 

coagulativa e gangrenosa. Esfacelo ou necrose liquefativa: associada à infecção bacteriana, 

caracterizado por coloração branco-amarelada, tecido mole e desvitalizado, podendo estar 

aderido ou não à ferida e ter presença de exsudato fibroso. Necrose coagulativa: associada à 

isquemia local, apresentam-se pelo aspecto enegrecido ressecado e de difícil remoção, com 

aspecto da albumina coagulada (GEOVANINI, 2014). 

Considerando a Resolução COFEN nº 0567/2018 que regulamenta a atuação da 

equipe de Enfermagem no cuidado aos pacientes com feridas: I. Regulação da atuação do 

Enfermeiro no cuidado aos pacientes com feridas: [...] e) executar o desbridamento autolítico, 

instrumental, mecânico e enzimático. [...] m) executar os cuidados de Enfermagem para os 

procedimentos de maior complexidade técnica e aqueles que exijam tomada de decisão 

imediata [...].  

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017, que diz:  

(Direitos) Art. 22 Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua 

competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à 

pessoa, à família e à coletividade. 

(Deveres) Art. 45 Prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes 

de imperícia, negligência ou imprudência. 

(Proibições) Art. 62 Executar atividades que não sejam de sua competência 

técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à 

família e à coletividade. 

Segundo o Parecer n° 006/2016 do COREN/SC, o qual em sua conclusão refere: 

“[...] Ante ao exposto, o COREN/SC define que: O desbridamento de feridas no que diz 

respeito a equipe de Enfermagem é da COMPETÊNCIA EXCLUSIVA do Enfermeiro, este, 

tem competência para realizar o desbridamento mecânico, autolítico, biológico, enzimático e 

instrumental, desde que tenha conhecimentos e habilidades obtidos por meio de cursos de 

capacitação, atualização ou de especialização.” 
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Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

conclui que o Enfermeiro, de preferência com especialização em estomaterapia ou 

devidamente capacitado, tem competência para realizar, no contexto do processo de 

Enfermagem/Consulta de Enfermagem, o desbridamento, porém, de tecido não viável ou 

escarificado. Ressalta-se que o Profissional Técnico de Enfermagem tem competência para 

participar do Processo de Enfermagem, em grau auxiliar e sob orientação e supervisão do 

profissional Enfermeiro, o qual precisa de conhecimento específico para a tomada de decisão 

relacionada ao tipo de desbridamento, o que é exclusivo e privativo do Enfermeiro (a). Ao 

Técnico de Enfermagem compete os procedimentos cabíveis definidos por lei, sempre sob 

supervisão do Enfermeiro. 

O cuidado de Enfermagem com feridas deve estar respaldado em protocolo 

institucional desenvolvido pela equipe multidisciplinar, a adesão de protocolos para essa 

prática, além de normatizar o processo de trabalho, minimiza erros entre a equipe, 

promovendo e garantindo uma assistência segurança e livre de danos ao paciente.  

Não encontramos evidência científica para escarificar tecido vitalizado, portanto 

não recomendamos esta prática. A equipe multiprofissional quando decidir por esta prática, a 

mesma deve constar em seu protocolo com fundamentação científica recente para justificar tal 

indicação. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 23 de fevereiro de 2020. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

Revisado pela Direção em 28/02/2020. 
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