Prêmios Internacionais
O ISTAP participa ativamente da educação
global e promove a prática baseada em evidências na prevenção e tratamento de lágrimas
cutâneas. O ISTAP teve a honra de receber o
Prêmio Sociedade Mais Progressista na Conferência da União Mundial das Sociedades de
Cura de Feridas em 2016.

Parceiros Oficiais Internacionais
Em janeiro de 2016, a ISTAP tornouse um grupo oficial de interesse
das
Enfermeiras
Especializadas
em Ferida, Ostomia e Continência
Canadá (NSWOCC).
Em dezembro de 2018, a ISTAP
tornou-se parceira internacional oficial
da European Wound Management
Association (EWMA).
Em 2019, a ISTAP tornou-se parceira
oficial da União Mundial da Sociedade
de Cura de Feridas (WUWHS).
Em 2019, a ISTAP tornou-se parceira
oficial do Prêmio Journal of Wound
Care WUWHS.

Ferramentas disponíveis
O kit de ferramentas de lágrima de pele ISTAP
pode auxiliar sua facilidade no gerenciamento
de lágrimas de pele.
Outras ferramentas disponíveis para você:
•
•
•
•

Caminho de Avaliação e Tratamento
Caminho de avaliação de riscos
Programa de Redução de Riscos
Algoritmo de Decisão
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Painel Consultivo
Internacional skinTear
As lágrimas de pele são dolorosas, mas um
problema de saúde em grande parte evitável.
As lágrimas de pele afetam todas as idades e
continuam a ser um problema comum em todos
os ambientes de saúde.
Existem informações e ferramentas para usar
em suas instalações e em casa para ajudar a
prevenir e cuidar de lágrimas de pele localizadas
no site da ISTAP.

Inscreva-se hoje!
www.skintears.org

Gostaríamos de convidá-lo a receber um
Registro de Membro ISTAP gratuito e receber
as últimas informações sobre lágrimas de
pele, incluindo recomendações de boas
práticas para a prevenção e gerenciamento de
lágrimas de pele em pele envelhecida (Wounds
International, 2018) para que você melhore os
resultados do paciente.

Trabalhando em direção
a um mundo sem lágrimas de pele
O International Skin Tear Advisory Panel (ISTAP)
é uma colaboração interprofissional dedicada
a melhorar os resultados para indivíduos em
risco e/ou experimentar lágrimas de pele em
todo o contínuo cuidado através da educação,
pesquisa e advocacia.

Sistema de classificação de lágrimas de pele ISTAP
“Uma ruptura de pele é uma ferida traumática
causada por forças mecânicas, incluindo a remoção de adesivos. A gravidade pode variar
de profundidade (não estendendo-se através
da camada subcutânea).”LeBlanc et al, 2018

O Sistema de Classificação de Lágrimas de Pele
ISTAP deve ser utilizado para garantir uma linguagem comum para identificar e documentar
lágrimas de pele.

Introdução
•

“Uma ruptura de pele é uma ferida
traumática causada por forças mecânicas,
incluindo a remoção de adesivos. A
gravidade pode variar de profundidade
(não estendendo-se através da camada
subcutânea)” LeBlanc et al, 2018

•

Um retalho solto de tecido pode resultar,
e geralmente pode ser reaproximado.
Lágrimas de pele têm um alto risco de se
tornarem uma ferida crônica complexa.
As prevalências de rasgos de pele são
iguais ou maiores do que as das úlceras
de pressão.
Lágrimas de pele podem ocorrer em
qualquer idade. Isso inclui o idoso,
os doentes críticos e as populações
neonatais pediátricas e prematuras.
Uma avaliação abrangente do risco
deve incluir a avaliação da saúde
geral do indivíduo (doença crônica/
crítica, polifarmácia e estado cognitivo,
sensorial, visual, auditivo e nutricional).

•
•
•

•

Definição de retalho: “Um retalho em lágrimas de pele é definido como uma porção da pele (epiderme/derme) que é separada
involuntariamente (parcial ou totalmente) de seu lugar original devido à tesoura, atrito e/ou força bruta. Este conceito não deve ser
confundido com tecido que é intencionalmente separado de seu local de origem para uso terapêutico, por exemplo, enxerto cirúrgico da
pele” Van Tiggelen et al, 2020
O Sistema de Classificação de Lágrimas de Pele pode ser acessado em vários idiomas on-line em skintears.org/education/tools,
incluindo:
•
•
•
•
•
•

Árabe
Chinês
Tcheco
Dinamarquês
Holandês
Inglês

•
•
•
•
•
•

Francês
Alemão
Hebraico
Italiano
Japonês
Portuguese

•
•
•
•

Brazilian
Portuguese
Espanhol
Sueco
Turco

If you’d like the tool translated into another language, please
contact info@skintears.org.

