Um Mundo Sem Lesões Por Fricção
As lesões por fricção são dolorosas, mas constituem
um problema de saúde altamente prevenível.
As lesões por fricção acometem pessoas de todas as
idades e continuam a ser um problema muito
frequente nos serviços de saúde. O site do Painel
Internacional sobre Lesões por Fricção - ISTAP
contem folhetos de informações e instrumentos que
podem ser usados nos serviços de saúde, auxiliando
na prevenção e tratamento dessas lesões.
Nós gostaríamos de convidá-lo você para receber
uma inscrição gratuita como membroe , assim,
receber as mais atuais informações, ajudando-o(a)
a melhorar os resultados de sua assistência. Por
favor, acesse o site: www.skintears.org e inscrevase ainda hoje!!!
Email de contato para dúvidas:
president@skintears.org

ISTAP é uma colaboração internacional que reúne
um conjunto de profissionais da saúde, dedicados à
melhora dos resultados alcançados por indivíduos
em risco e/ou que apresentam/ apresentaram lesões
por fricção ao longo da condição de cuidado, através
da educação, pesquisa e defesa de direitos.

Trabalhando para um mundo sem lesões por fricção!

Introdução
•

•

•

•

Lesões por fricção são feridas agudas
que apresentam elevado risco de se
tornarem feridas complexas crônicas.
A literatura tem mostrado taxas de
prevalência iguais ou superiores
àquelas relacionadas às lesões
por pressão.
Embora comumente associadas à
população idosa, as lesões por
fricção podem também ocorrer em
pacientes críticos, crianças e
neonatos prematuros.
A avaliação adequada do risco deve
incluir o estado geral de saúde do
indivíduo (doenças crônicas e
agudas, polifarmácia, estado
cognitivo, sensorial, visual, auditivo
e nutricional).

Instrumentos disponíveis
O Sistema ISTAP - Lesões por Fricção (The
ISTAP Skin Tear Tool Kit) pode auxiliar seu
Serviço no cuidado de pessoas com lesões por
fricção.

Outros instrumentos disponíveis para você
são:
•
•
•
•

Assessment and Treatment Pathway
Risk Assessment Pathway
Risk Reduction Program
Decision Algorithm

(Observação: Esses instrumentos ainda
não estão adaptados e validados no Brasil.)

O Sistema de Classificação ISTAP deve ser utilizado para
garantir uma linguagem comum no processo de
identificação e documentação das lesões por fricção.

(Observação: o Sistema de Classificação ISTAP encontra-se em fase final de adaptação cultural
e validação no Brasil, por Silva, Campanili, LeBlanc, Baranoski e Santos).

Os membros do Painel participam em atividades científicas e
educacionais, como congressos e reuniões de consenso, e promovem a
prática baseada em evidências na prevenção e tratamento das lesões por
fricção.
O Painel teve a honra de receber o Prêmio Most Progressive Society Award
durante o Congresso quadrienal do World Union of Wound Healing Societies –
WUWHS, em 2016.
O Painel tem publicado numetrosos artigos relacionados às lesões por fricção
incluindo: Skin Tears: State of the Science: Consensus Statements for the
Prevention, Prediction, Assessment, and Treatment of Skin Tears;
International Skin Tear Advisory Panel: Putting it all together, a Tool Kit to
aid in the Prevention, Assessment and Treatment of Skin Tears; Validation of
a New Classification System for Skin Tears; The Art of Dressing Selection: A
Consensus Statement on Skin Tears and Best Practice, dentre outros.

Em janeiro de 2016, ISTAP tornou-se oficialmente um Grupo de Interesse da Canadian
Association for Enterostomal Therapy (CAET).

