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O 
profissional de enfermagem que busca a es-
pecialização em feridas e estomas e tem in-
teresse em trabalhar nessa área deve ter em 
mente que se trata de um campo de atuação 
cada vez mais difundido e ampliado pelos 

profissionais do setor, mas que ainda carece de incentivo. 
Todos hospitais possuem ao menos um profissional espe-

cializado, mas que não consegue ainda atuar somente com a 
sua especialidade. O apoio dos hospitais e dos órgãos da saúde 
está crescendo, porém ainda não é o ideal. Devido ao número 
crescente de profissionais interessados no assunto, os cursos de 
especialização também vêm aumentando.

ESPECIALIZAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO PELA 
CICATRIZAÇÃO
PROFISSIONAIS PROCURAM A MELHORIA DA ÁREA 
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Especialização
A especialidade de estomaterapia engloba três amplas áre-

as (feridas, estomias e incontinências) onde o profissional de 
enfermagem pode atuar. O segmento de feridas conta com 
cuidados a quaisquer lesões que interrompam a continuidade 
natural da pele, atingindo a derme, o tecido subcutâneo, a fás-
cia muscular. Os ferimentos podem ser classificados em cirúr-
gico, quando causados por instrumentos ou procedimentos ci-
rúrgicos; traumáticos, quando provocados acidentalmente por 
fatores mecânicos, físicos, químicos ou biológico; ulcerativos, 
chamadas lesões escavadas, de profundidade variável, podendo 
atingir desde da superfície da pele até os músculos. Há, ainda, 
as queimaduras, as quais requerem um tratamento mais delica-
do e complexo por serem os ferimentos mais traumáticos que 
a pele pode sofrer, gerarem modificações das funções normais 
da pele e até poderem danificar órgãos, dependendo da exten-
são e da gravidade. Dessa forma, é uma ferida que requer um 
cuidado e uma atenção maior que o normal.

O campo das estomias, que podem ser temporárias ou de-
finitivas, compreende o cuidado a aberturas feitas na super-
fície de algum local da pele, para suprir alguma necessidade 
do paciente, como a colostomia, que consiste na exterioriza-
ção do cólon, onde o conteúdo do intestino é excretado, por 
exemplo. O cuidado com essas regiões precisa ser diferencia-
do, em razão de ser um orifício intencional e possuir uma fina-
lidade, ou seja, não há o que se falar em cicatrização como em 
feridas, e sim em cuidado e preservação da pele, normalmente 
fragilizada,  ao redor do estoma.

Há a vertente da incontinência, que pode ser anal ou uri-
nária. E consiste também no cuidar de locais fragilizados devi-
do às ações remediadoras das incontinências. “A preocupação 
é proteger a pele das chamadas DAI (Dermatites Associadas 
à Incontinência). A umidade da urina e das fezes aumentam o 
risco de o paciente desenvolver uma úlcera por pressão, ou as 
fricções geradas pelas trocas de fraldas e limpezas constantes 
da pele também aumentam a probabilidade de lesão cutânea. 
E caso o paciente esteja utilizando uma sonda, a propensão 
para contrair uma infecção cresce”, afirma Mariana Fran-
co, enfermeira estomaterapeuta e ex-coordenadora do grupo 

EVOLUÇÃO APÓS TRATAMENTO
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GAEFE(Grupo de Apoio à Estomias e Feridas) da UTI do 
Hospital Albert Einstein.

E além dessas formas de tratamento, o que tem crescido 
e ganha a cada dia mais importância tanto nos cursos quanto 
na atuação é a prevenção de feridas.  Evidentemente que cada 
paciente tem suas especificidades e, consequentemente, suas 
necessidades, mas entre as diversas formas de precaução de 
feridas, podemos citar algumas básicas, utilizadas frequente-
mente, como promover a hidratação da pele, evitar áreas de 
pressão (com mudanças de decúbito, principalmente), utilizar 
almofadas e coxins em áreas de maior pressão a fim de ame-
nizá-la, realizar higiene corporal com certa constância, manter 
panturrilhas e tornozelos apoiados em travesseiros, não realizar 
massagem em proeminências ósseas ou áreas de pressão, dentre 
outras, de acordo com Mariana.

Os princípios basilares que norteiam os cursos de especiali-
zação são atestar as condições da ferida, mensuração, definição 
das características do ferimento, diagnóstico para o cuidado, 
plano de cuidados, produtos, individualização do tratamento, 
tratamento fundamentado em evidências clínicas, utilização do 
produto correto nos diversos estágios da ferida, registrar o de-
senvolvimento da ferida.

“Os cursos de especialização em estomaterapia, atualmen-
te, são mais de 10 espalhados pelo país. Na década de 1990 só 
existia um curso de especialização, o que demonstra o aumen-
to do interesse do profissional de enfermagem nesse campo”, 
afirma Eline Lima Borges, mestre e doutora em enfermagem, 
estomaterapeuta e coordenadora do curso de estomaterapia 
da Universidade Federal de Minas Gerais. A fim de se tornar 
um enfermeiro estomaterapeuta, o profissional deve buscar um 
curso acadêmico de pós-graduação latu senso na prática de en-
fermagem, voltada ao cuidado de estomias, feridas agudas e crô-
nicas, fístulas, drenos, cateteres e incontinências anal e urinária. 

Investimentos
Alguns hospitais, em razão dos esforço dos 

estomaterapeutas, formaram grupos destina-
dos a essa área de atuação. “Ainda necessitamos 
de mais profissionais interessados, pois temos 
muitos técnicos de enfermagem que se interes-
sam pela área mas enfermeiros e auxiliares ain-
da estão em falta. Porém, os profissionais que 
desenvolvem esse trabalho nos hospitais têm 
que chamar a atenção do olhar da instituição, 
do coordenador do hospital, da Secretaria de 
Saúde, entre outros profissionais e entidades 
superiores, para que recebam apoio e investi-
mento, e isso, aparentemente, vem ocorrendo. 
Pois sabemos que as coisas, dificilmente, vêm 
de cima para baixo de maneira espontânea”, crê 
Mariana Franco.

 Ademais, maioria das entidades de saúde 
também estão começando a perceber a neces-
sidade da criação deste setor destinado ao cui-
dado de feridas e estomas por outros motivos. 
“Além de fornecer um serviço mais especializa-
do, é um investimento a longo prazo, pois ao 
investir em tecnologia e capacitação, o hospital 
se beneficia.Ou seja, se uma ferida é tratada por 
um especialista ou até por um enfermeiro capa-
citado com material correto e cicatrizará mais 
rápido e o paciente terá alta antes, reduzindo o 
tempo e o custo da internação”, informa Eline 
Borges.

De acordo com Mariana, “tanto nos hos-
pitais públicos quanto nos privados não exis-
tem setores destinados somente a essa espe-
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cialização, como seria o ideal, mas em alguns 
hospitais, como o Einstein, há o incentivo e 
desenvolvimento dessa especialidade, fato com-
provado pela criação do GAEFE”. 

Outro motivo que leva os hospitais a co-
meçarem a abrir espaço a essa área é o processo 
de acreditação hospitalar, “instituições inter-
nacionais como a JCI e a ONU, por exemplo, 
dão certificados de qualidade a instituições que 
especializam e aprimoram seus serviços e isso 
as valoriza, leva-as a gerar protolocos que uni-
formizam e aprimoram os cuidados prestados”, 
complementa Eline. 

Atualmente, a maior parte dos hospitais 
fornecem uma capacitação feita pelos próprios 
enfermeiros especializados, que somente po-
dem atender às feridas e estomas até uma certa 
gravidade. Todavia, apenas o especialista pode 
tratar as feridas mais complexas. 

Sendo assim, os hospitais dão cada vez mais 
abertura a esse campo de atuação. Trata-se, por-
tanto, de um mercado de trabalho em ampliação 
tanto em razão do aumento de cursos de espe-
cialização, quanto do crescente investimento dos 
hospitais.

Comunicação em prol do cuidado 
O tratamento de feridas ulcerativas, cirúrgicas ou trau-

máticas normalmente é algo prolongado, afinal o processo de 
cicatrização é lento, e o paciente, durante esse processo, pode 
estar (dependendo do estágio do ferimento) tanto no hospital 
quanto sendo atendido periodicamente nas unidades de saúde, 
ou ainda estar recebendo atendimento em casa. Assim, é neces-
sário que haja uma uniformização do cuidado, em razão da va-
riedade de profissionais que acabam tratando o ferimento, pois 
a conduta terapêutica não pode ser restrita a fazer ou trocar 
um curativo; é indispensável que se faça uma avaliação holística 
do paciente. E para isso ocorrer, dois fatores essenciais devem 
existir entre as entidades e entre os profissionais que cuidarão 
desse paciente: padronização e comunicação. 

Em 2010, de uma iniciativa de dois enfermeiros, Mario Mo-
reira Vaz Junior e Iara Aparecida Tavares Bitelli, surgiu, com o 
apoio da SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento 
da Medicina), a Comissão Vila Maria/Vila Guilherme no Trata-
mento de Feridas Crônicas. Baseado no Protocolo de Preven-
ção e Tratamento de Úlceras Crônicas e do Pé Diabético da 
Prefeitura e da Secretaria de Saúde de São Paulo, que padroniza 
os cuidados de feridas derivadas de úlceras crônicas e pé dia-
béticos, o grupo nasceu com o propósito de suprir a falta de 
comunicação existente entre as instituições de saúde, a fim de 
aprimorar o atendimento ao paciente.

Da esquerda para a direita: Vanessa Ceravolo Gurgel Silva (diretora do hospital), Priscila de Santana Felix Lima, Maria Jocilea Rodrigues Caldas, Juliana Sousa Costa, 
Mario Moreira Vaz Junior e Iara Aparecida Tavares Bitelli 

Foto: COREN-SP
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“A ideia é de continuidade de 
tratamento, se o paciente sai de uma 
unidade nossa e prosseguirá o trata-
mento em outra das nossas unidades, 
nós realizamos essa comunicação, por 
telefone, internet, fax, para que haja 
essa uniformidade no acompanha-
mento da lesão, e quem sai ganhando 
com isso é o paciente. Quando um 
paciente sai do hospital, já informa-
mos o enfermeiro da UBS que o re-
ceberá ou do atendimento domiciliar 
ou do ambulatório de especialidade 
sobre os curativos feitos, a conduta 
a ser tomada, os detalhes do ferimen-
to etc.”, assegura Juliana Sousa Cos-
ta, enfermeira integrante do grupo, 
que promove a capacitação (educa-
ção continuada) dos profissionais de 
enfermagem das unidades atendidas 
pelo grupo que queiram trabalhar no 
ramo. 

“A grande maioria dos hospitais 
tem sua comissão de curativos. O 
nosso diferencial é que começamos 
a fazer essa interface, essa comunica-
ção entre os quatro locais de atendi-
mento: o hospital, a unidade básica, o 
atendimento domiciliar e os ambula-
tórios de especialidades.”, de acordo 
com Mario Moreira Vaz Junior, Su-
pervisor de Enfermagem da Sede da 
Microrregião, responsável pela área 
de feridas crônicas da SPDM da re-
gião e fundador do grupo.

O grupo atende cerca de 350.000 cidadãos que vivem neste um 
quinto da zona norte (microrregião da Vila Maria, Vila Guilherme e 
Vila Medeiros) e exerce suas atividades, por seus representantes em 
12 Unidades Básicas de Saúde, sendo que na UBS Carandiru há o 
NIR - Núcleo Integral de Recuperação de Pacientes Amputados e a 
URSI - Unidade de Referência de Saúde do Idoso. Atua também em 
dois PSF - Programa de Saúde da Família, no ambulatório de espe-
cialidade Maria Zélia, no PROHDOM - Programa Hospital Domi-
ciliar, na UAD - Unidade de Atendimento Domiciliar, no Hospital 
Municipal Vereador José Storopolli e no Pronto Socorro Municipal 
Vila Maria Baixa.
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≈ 350 mil habitantes

feridas

“A grande maioria dos hospitais tem sua comissão de 
curativos. O nosso diferencial é que começamos a fazer essa 
interface, essa comunicação entre os quatro locais de atendi-
mento: o hospital, a unidade básica, o atendimento domiciliar 
e os ambulatórios de especialidades”     

POSTOS DE ATENDIMENTO NA REGIÃO DAS 
VILAS MARIA, GUILHERME E MEDEIROS

Fonte: Comissão Vila Maria/Vila Guilherme no Tratamento de Feridas Crônicas 
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Composta por Mario Moreira 
Vaz Junior, Juliana Sousa Costa, Iara 
Aparecida Tavares Bitelli (Gerente de 
Enfermagem da microrregião e en-
fermeira fundadora do grupo), Pris-
cila de Santana de Lima (enfermeira 
clínica, responsável pela unidade de 
clínica médica e cirúrgica do Hospital 
Municipal Vereador José Storopolli) e 
Maria Jocilea Rodrigues Caldas (en-
fermeira de base do PROHDOM), a 
comissão está presente em todas en-
tidades públicas de saúde da região,  
otimizando o tratamento de feridas e 
a atenção dada ao paciente, o que re-
sulta em: uma redução do número de 
abandonos, que consiste no paciente 
rejeitar os atendimentos oferecidos e 
não dar continuidade ao tratamento; 
em um aumento no número de altas, 
quando o paciente tem sua ferida ci-
catrizada e não necessita mais de ne-
nhum dos serviços; e em um aumen-
to no número de curativos feitos em 
toda a região.

 “Todos nós temos nossas ati-
vidades fora do grupo, mas como 
gostamos de trabalhar com feridas e 
percebemos a necessidade dessa co-
municação entre as instituições de 
saúde, tomamos a iniciativa de mon-
tar o grupo. E estamos começando a 
mostrar nossos resultados, publicare-
mos artigos e buscaremos evidências 
científicas e, com isso, certamente 
seremos exemplos e seremos mais va-
lorizados tanto pela Secretaria quanto 
pela Prefeitura.”, afirma Mário.

Conforme a comissão for aprimo-
rando ainda mais seus serviços e de-
monstrando esse trabalho aos órgãos 
competentes, a tendência é que o gru-
po ganhe reconhecimento e aumente 
sua abrangência. “Um dos objetivos 

futuros do projeto é formar uma área especializada em estoma-
terapia, em que teremos pelo menos um enfermeiro especializa-
do nisso para acompanhar todos os pacientes do hospital. Como 
sou capacitado nessa área e estou me especializando em estoma-
terapia, quando há um paciente estomizado na região eu presto 
assistência a esse paciente, mas o atendimento será ainda mais 
qualificado quando tivermos uma área e profissionais somente 
destinados a isso ”, conclui Mário. 

Fonte: Comissão Vila Maria/Vila Guilherme no Tratamento de Feridas Crônicas 


