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4 Gestão do cuidado à pele 
do idoso na Atenção 
Primária a Saúde.

Epiderme: contato direto com o meio externo, 
avascular e com função de barreira semiper-
meável, de forma básica, um tecido epitelial 

estratifi cado, queratinizado, constituído de célu-
las epiteliais escamosas que estão em constante 
processo de renovação.

Derme: é a camada  intermediária, de tecido 
conjuntivo, composta por um sistema inte-
grado de estruturas fi brosas, fi lamentosas e 

A
pele reveste e delimita o organismo, é um ór-
gão integrante do sistema tegumentar, sen-
do um revestimento externo do corpo. Con-
sidera-se o maior órgão do corpo humano, 
sendo essencial na proteção de estruturas 

internas e externas. Também é responsável por regular 
a temperatura corporal e proteger contra agentes físi-
cos, químicos e biológicos. Além dos anexos, ela é cons-

tituída por três camadas interdependentes:
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amorfas, na qual estão os vasos sanguíneos, ner-
vos e anexos epidérmicos. Estão localizados os 
folículos pilosos, os nervos sensitivos, as glândulas 
sebáceas, responsáveis pela produção de sebo, e 
as glândulas sudoríparas, responsáveis pelo suor.

Hipoderme: é mais profunda, apresentando os 
lipócitos, colágenos com vasos sanguíneos, 
linfáticos e nervos. A hipoderme mantém a 

temperatura do corpo e acumula energia para o 
desempenho das funções biológicas.

Ao longo do tempo, no decorrer da vida, o corpo 
humano passa por mudanças, onde ocorrem várias al-
terações intrínsecas e extrínsecas, agressões externas, 
alterações fisiológicas como no caso do envelhecimen-
to, com processos estruturais decorrentes de efeitos 
patológicos cumulativos, funcionais e biológicos. Sendo 
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6 assim, com o avançar da idade, a pele apresenta uma 
diminuição da espessura epiderme-derme; redução da 
elasticidade e da secreção de sebo pelas glândulas se-
báceas; resposta imunológica comprometida; decrés-
cimo do número de glândulas sudoríparas; diminuição 
do leito vascular com fragilidade dos vasos sanguíneos, 
sendo necessário cuidados específicos para a pele na 
terceira idade que atendam às alterações do sistema 
tegumentar. Tornando-se importante saber identificar 
as alterações, avaliando as causas específicas, quais as 
principais mudanças ocorridas nesse período e quais os 
cuidados que visem melhorias na qualidade de vida da 
pessoa idosa. 

Diante desse contexto, essa cartilha traz informa-
ções e conhecimentos que irão auxiliar os profissionais 
de saúde entenderem alguns processos que causam 
alteração na pele, especialmente para nortear um ade-
quado planejamento de cuidados que visem promover 
um processo fisiológico mais saudável e com menor ris-
co de desenvolver lesões cutâneas, pois estas podem 
interferir com o estado funcional do idoso, e contribuir 
para o  aumento de internações hospitalares, assim 
como, levar a mortalidade prematura.
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1. SKIN TEARS

No inglês a palavra SKIN signifi ca pele e TEAR rasgo 
ou rompimento, ou seja, as Skin tears (fi gura 1) são leões 
decorrente de traumas, seja por fricção, contusão ou ci-
salhamento da pele. Ocorrem, principalmente, nos ex-
tremos de idade (recém-nascidos e idosos) e pessoas 
dependentes de cuidados e/ou criticamente doentes. A 
tensão causada na retração, atrito ou choque entre a 
pele e a superfície pode provocar feridas de espessura 
parcial ou de espessura total. Os locais mais atingidos 
pela Skin Tears são o dorso das mãos, os cotovelos, os 
braços, e as pernas.

Abaixo vê-se as causas do surgimento da Skin 
Tears

Figura 1: Causas de Skin Tears
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8 1.1. FATORES DE RISCO PARA ADQUIRIR SKIN TEARS

Vários órgãos do corpo humano sofrem modifica-
ções com o processo do envelhecimento e a pele é um 
dos órgãos que sofre com esse processo. A pele se torna 
frágil, uma vez que há perda de tecido subcutâneo, di-
minuição do aporte sanguíneo para a pele, redução da 
umidade (tornando a pele seca), comprometimento na 
resistência e elasticidade. Esses indivíduos estão sujeitos 
ainda, a diminuição da sensibilidade tátil e da percep-
ção a dor. O idoso pode apresentar equimoses, edema, 
púrpura senil, quebras cutâneas decorrente de traumas 
mecânicos. Os fatores de risco para a ocorrência de le-
são por fricção podem ser: extrínsecos ou intrínsecos.

1.1.1.  FATORES  INTRÍNSECOS

• Idade acima de 75 anos;

• Pele desidratada;

• Mobilidade reduzida (Figura 2);

• Problemas sensoriais ou cognitivos;

• Problemas visuais;

• Má nutrição e hidratação e;

• Medicação que torna mais suscetível às que-
bras cutâneas, como os esteróides.
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1.1.2. FATORES EXTRÍNSECOS PARA A LESÃO POR 
FRICÇÃO

• Trauma mecânico incluindo os movimentos 
da pessoa ou cuidador, associados a equipamen-
tos médicos, aos produtos de apoio, ao mobiliá-
rio ou a fatores ambientais. O mais frequente é a 
ocorrência de traumatismos, como por exemplo: 
bater nos móveis, nas grades da cama, cair da ca-
deira de rodas, transferência da cama ou cadeira 
e quedas.

• Traumatismos ocorridos durante os cuidados 
de higiene (vestir e despir a roupa, higiene oral, ba-
nho, necessidades fisiológicas, imobilizações dos 
membros superiores e inferiores.

Figura 2: Idoso sofrendo queda
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10 1.1.3. FATORES EXTRÍNSECOS PARA A LESÃO POR 
FRICÇÃO

• Trauma mecânico incluindo os movimentos 
da pessoa ou cuidador, associados a equipamen-
tos médicos, aos produtos de apoio, ao mobiliá-
rio ou a fatores ambientais. O mais frequente é a 
ocorrência de traumatismos, como por exemplo: 
bater nos móveis, nas grades da cama, cair da ca-
deira de rodas, transferência da cama ou cadeira 
e quedas.

• Traumatismos ocorridos durante os cuidados 
de higiene (vestir e despir a roupa, higiene oral, ba-
nho, necessidades fisiológicas, imobilizações dos 
membros superiores e inferiores).
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2. CLASSIFICAÇÃO DE  SKIN 
TEARS

Foi criado, em 1990, uma classifi cação das Skin 
Tears por Payne & Martin, em 2007 essa classifi cação foi 
revisada por Carville, para conceituar a Skin Tears.  No 
Brasil,  Strazzieri-pulido & Santos em 2010 fi zeram uma 
adaptação para a língua portuguesa defi nindo como 
Sistema de Classifi cação STAR – Lesão por Fricção. Sen-
do as Skin Tears assim classifi cadas:

Categoria 1a: A Skin Tears, cujo 
retalho cutâneo pode ser reali-
nhado à posição anatômica 
normal (sem tensão excessiva); 
coloração da pele ou do retalho 
não se apresenta pálida opaca 
ou escurecida.

Categoria 1b: Lesão por fricção, 
cujo retalho cutâneo pode ser 
realinhado à posição anatômi-
ca normal (sem tensão excessi-
va); coloração da pele ou do 
retalho apresenta-se pálida 
opaca ou escurecida.

Categoria 2a: Lesão por fricção, 
cujo retalho cutâneo não pode 
ser realinhado à posição anatô-
mica normal (sem tensão ex-
cessiva); coloração da pele ou 
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12 do retalho não se apresenta pálida, opaca ou escureci-
da.

Categoria 2b: Lesão por fricção, 
cujo retalho cutâneo não pode 
ser realinhado à posição ana-
tômica normal (sem tensão ex-
cessiva); coloração da pele ou 
do retalho apresenta-se pálida, 
opaca ou escurecida.

Categoria 3: Lesão por fricção, 
cujo retalho cutâneo está com-
pletamente ausente.

Existem vários locais onde 
ocorre as Skin Tears. Nos idosos 
essas lesões ocorrem princi-
palmente nos membros supe-

riores e inferiores, enquanto em crianças é mais comum 
ocorrerem após uso de adesivos médicos.

 

Figura 3: localização mais frequentes das Skin Tears
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3. MEDIDAS PREVENTIVAS 
DE SKIN TEARS

A prevenção, das Skin Tears, principalmente em 
idosos, é um desafi o para os profi ssionais da saúde, uma 
vez que um menor esbarrão pode desencadear a lesão. 
Os pacientes dependentes de um cuidador são os que 
apresentam maior risco. Estes pacientes se machucam 
durante atividades rotineiras, como tomar banho, trocar 
de roupa e mudança ou transferência de local. 

Como a prevenção da Skin Tears é o principal foco 
para gerir este problema, os profi ssionais da saúde de-
vem trabalhar com a população idosa e seus cuida-
dores a fi m de diminuir a ocorrência dessas lesões e 
quando identifi cadas, estarem preparados para tratar 
dessas feridas.  É importante que o profi ssional crie pro-
tocolos sobre condutas terapêuticas e preventivas, ba-
seados em evidências cientifi cas, a fi m de que, quando 
surgirem essas lesões, saibam identifi car e conduzir da 
melhor maneira. 

Abaixo seguem cuidados preventivos para Skin 
Tears em idosos que apresentam fatores de risco: 

• Avaliar diariamente as alterações do estado 
geral do indivíduo e verifi car se ele apresenta fa-
tores de risco para a Skin Tears ou se ela já se ins-
talou;

• Monitorar e evitar que os pacientes se auto-
motutilem;
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14 • Monitorar efeitos de polifarmácia; 

• Implementar programadas para orientações 
sobre risco de quedas; 

• Avaliar os calçados; 

• Orientar sobre roupas que possam causar le-
sões na pele;

• Orientar o idoso a evitar contato com costu-
ras salientes;

• Proteger contra traumas durante atendimen-
tos e rotinas;

• Estar vigilante quanto as técnicas corretas de 
mudança de decúbito e transferência dos pacien-
tes de um leito/maca para outro, evitando fricções, 
contusões ou cisalhamentos;

• Identificar os períodos do ano em que ocor-
rem altas temperaturas que possibilitam essas le-
sões; 

• Utilizar emolientes ou umectantes hipoaler-
gênicos, para lubrificação da pele, pelo menos 
duas vezes por dia; 

• Dar preferência a adesivos feitos por silicone 
ou não aderentes.

Abaixo segue protocolo em forma de algoritmo para 
prevenção da Skin Tears: 
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3.1. CONDUTA TERAPÊUTICA PARA SKIN TEARS

Para a realização da conduta terapêutica da Skin 
Tears, primeiramente deve-se avaliar a idade da pessoa; 
estado nutricional; conhecer a história clínica; mensurar 
a largura; comprimento e profundidade da Skin Tears; 
estado geral de saúde; característica do leito da lesão; 
presença de exsudato; sinais de infecção; presença de 
dor; presença de sangramento ou hematoma.

A principal finalidade do manejo do paciente com 
Skin Tears é a proteção do tecido adjacente, reduzir o 
risco de infecção e reaproximar as margens da ferida 
sem alargamento da pele. 

Para isso é necessário que o profissional execute 
alguns procedimentos:

• Controle do sangramento (Hemostasia) com 
a aplicação de uma pressão sobre a lesão e ele-
vação do membro, se apropriado; 

• Limpar a ferida com utilização de solução sali-
na ou água filtrada/fervida, removendo os resíduos 
de hematomas e detritos. Orienta-se a limpeza de 
baixa pressão para proteger o tecido viável; após 
secar o local delicadamente;

• Aproximar o retalho cutâneo, caso ele seja 
viável, facilitando o retorno da aba ao local; avaliar 
a ferida e classificá-la; aplicar um produto de bar-
reira apropriado para a proteção da pele ao redor 
da ferida (soluções líquidas ou cremes);

• Aplicar curativo adequado, dando preferên-
cia aqueles feitos de colágenos e; 
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16 • Avaliar e reavaliar a ferida a cada 24-48 ho-
ras.
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Segue algoritmo de tratamento da Skin Tears de 
acordo com o tipo de lesão (11):
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18 4. Púrpura senil

A púrpura actínia, mas conhecida como púrpura 
senil, caracteriza-se pelo aparecimento de equimoses 
ou hematomas em região de membros superiores e/ou 
inferiores em indivíduos idosos. De caráter benigno, são 
fonte de grande preocupação para o paciente e seus 
familiares. 

Acredita-se que essas lesões decorrem por conta 
da diminuição do suporte conjuntivo ao redor dos vasos 
sanguíneos que irrigam a pele que os deixam frágeis e 
susceptíveis a traumas que levam ao rompimento des-
ses vasos e o surgimento de lesões. É comum principal-
mente em idosos de pele branca, acima dos 60 anos, e 
com fotodano decorrente de irradiação solar. Apresen-
ta-se como petéquias, lesões purpúricas ou hemato-
mas principalmente em região de mãos, braços e ante-
braços. Os membros inferiores, colo e face podem ser 
acometidos.

Figura 3: Púrpura senil



19

Cartilha | Gestão do cuidado à pele do idoso na Atenção Primária a Saúde. 

Surgem, geralmente, após pequenos traumas, 
como batidas, arranhões, apertos dificilmente perce-
bidos pelo paciente e/ou seus familiares. Têm caracte-
rística benigna, autolimitada, com duração de até três 
semanas. A púrpura não é transmissível. Algumas medi-
cações como o ácido acetilsalicílico (ASS), os anticoa-
gulantes, os esteroides e a doença crônica diabetes po-
dem agravar o quadro clínico. 

O tratamento se baseia na identificação da causa 
base desencadeadora da lesão, assim como na orien-
tação para evitar recorrência e esclarecimento do ca-
ráter benigno da doença. Não existe medicação para 
acelerar a recuperação da lesão formada. Deve-se 
orientar a hidratação hídrica desses pacientes, além da 
foto proteção via o uso de protetor solar, uso de blusas 
de manga comprida, bonés/ chapéus, bioestimuladores 
de colágeno injetáveis, como a hidroxiapatita de cálcio 
já foram descritos como tratamento e prevenção de 
novas lesões. 
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