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Diante do número de casos de infecção pelo coronavírus (COVID-19), a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) declarou que a doença se trata de uma pandemia de alerta e mobilização 
mundial, estando presente em vários países e continentes1.

No Brasil, a pandemia chegou no final de fevereiro de 2020 e vem causando alerta pelo 
aumento no número de contaminados relacionado com a alta capacidade de transmissão da 
doença. Nos doentes acometidos, o vírus pode causar desde sintomas simples, que podem ser 
tratados em casa, até internações hospitalares, assistência em unidades de terapia intensiva e 
pode inclusive levar à morte2.

Frente a essa pandemia, os profissionais que prestam assistência aos pacientes com suspeita 
ou confirmação de infecção pela COVID-19 constituem uma população de alto risco de 
contágio. Dessa forma, medidas preventivas tais como higiene adequada das mãos e utilização 
de equipamentos de proteção individual (EPI) vêm sendo reforçadas.

Dentre os EPIs, as máscaras de proteção respiratória, do tipo N95 e similares, devem ser 
utilizadas para realização de procedimentos que gerem aerossóis, tais como: intubação, ventilação 
não invasiva, aspiração e outros cuidados. Além disso, a Sociedade de Medicina Intensiva 
recomenda a utilização constante dessa proteção em ambientes de terapia intensiva que atendem 
pacientes com confirmação e/ou suspeita de COVID-193.

A OMS reconhece a necessidade da utilização de máscara de proteção respiratória, porém 
chama a atenção para que esta não seja utilizada por um período maior que 4 h seguidas, devido 
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ao incômodo decorrente da sua utilização. No entanto algo vem chamando a atenção dos enfermeiros, especialmente dos 
estomaterapeutas, que são as lesões por pressão relacionadas a dispositivo médico4,5 causadas pelo uso da máscara N-95. 
Frequentemente temos visto em mídias sociais6 a divulgação de fotos (Figs. 1 e 2) de profissionais de saúde com lesões de 
pele na área de aplicação desse EPI7.

As lesões por pressão relacionadas a dispositivos médicos4,5 vêm ganhando destaque na pesquisa nacional e internacional, 
especialmente por sabermos que os dispositivos utilizados no cuidado à saúde por muitas vezes são indispensáveis, cabendo 
então a implementação de diretrizes que auxiliem na preservação da integridade da pele, na área exposta ao risco.

Todavia, até aqui, as orientações tem sido direcionadas aos pacientes que estão sob nossos cuidados, porém, frente às 
demandas atuais, é fundamental voltarmos a atenção também para a manutenção da integridade da pele do profissional, 
uma vez que a ocorrência da lesão pode causar impactos na assistência, na qualidade de vida e na autoestima, bem como 
apresentar-se como porta aberta para infecções.

Pensando nisso, algumas recomendações que em geral são direcionadas e realizadas para o cuidado aos pacientes, podem 
ser aplicadas também aos profissionais da saúde em uso de máscaras respiratórias e outros EPIs, a fim de contribuir com 
a manutenção da pele íntegra8,9:

• Higienizar a pele com sabonete líquido, de preferência com pH compatível com a pele (levemente acidificado) e 
hidratar a pele com produto cosmético (creme hidratante) sem presença de lipídeos;

• Aplicar uma cobertura profilática como interface entre a pele e a área de fixação da máscara (quando esta for utilizada 
por um longo período, especialmente na região do zigomático e osso nasal), tais como: espuma de poliuretano fina, 
silicone, filme transparente ou placas de hidrocoloide extrafino;

Figura 1. Profissionais brasileiras com LP relacionada ao uso de máscara. Imagens publicadas com autorização.

Figura 2. Imagens de profissionais da saúde chinesas com lesões por pressão causadas por EPIs.6
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• Programar minutos de alívio de pressão, mediante possibilidade de retirada da máscara, a cada 2 h;
• Inspecionar a pele frequentemente e atentar-se à sinais de dor, desconforto, hiperemia e lesões;
• Evitar colocar a máscara e outros EPIs sobre áreas de lesões de pele, eczema ou hiperemia, sem o devido tratamento 

tópico prévio.

Os profissionais de saúde, especialmente a equipe de enfermagem, são mundialmente reconhecidos pelo heroísmo, 
pela luta e abnegação em cuidar de si mesmo para cuidar dos outros. No entanto é fundamental que o autocuidado impere 
nesse momento de pandemia, pois é necessário que os profissionais estejam com sua saúde preservada para colaborarem 
com um cuidado efetivo para a sociedade.
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