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As políticas atuais visam garantir o direito ao atendimento humanizado. A
humanização nos remete à fragilidade do ser humano. Talvez seja este um
dos principais motivos deste movimento ter ganhado força na área da saúde.
Os profissionais de saúde se propõe a cuidar do ser humano em sua
integralidade. Entendendo a importância deste cuidado, a vivência das
autoras gerou à seguinte questão norteadora: A prevenção de lesões de pele
em idosos hospitalizados está relacionada à humanização do cuidado?
Objetivando identificar o papel da enfermagem na prevenção de lesões de
pele em idosos hospitalizados e a sua correlação com os princípios da
humanização do cuidado, realizou-se uma revisão de literatura a partir de
livros, artigos científicos e outros documentos publicados em português nos
últimos cinco anos. Os resultados apontam que as alterações próprias do
envelhecimento tornam os idosos susceptíveis às lesões de pele, e que além
da dor e sofrimento do paciente e familiares, podem agravar o estado de
saúde e até causar a morte. O enfermeiro desenvolve um papel importante
nesse cenário já que é responsável por coordenar, planejar e supervisionar a
assistência visando à qualidade de vida desses pacientes e a prevenção de
danos, mediante uma assistência humanizada.
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