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ÚLCERA DE PRESSÃO EM ACAMADOS 

Evolução e inovações numa visão holística 

 

Resumo 
 
Com o objetivo de atualizar e aprimorar o conhecimento em relação ao aparecimento de úlceras de 
pressão em acamados em geral, seja por doenças neurológicas, tempo de internação ou pacientes 
institucionalizados. A proposta deste trabalho é de realizar um levantamento bibliográfico dos anais 
do último Congresso de Feridas realizado no Rio de Janeiro em 2011 e outras fontes como o Livro 
Feridas, Bireme e Scielo. Assim verificar as causas e consequências que levam o indivíduo a 
desenvolver esse tipo de lesão, possíveis e atuais tratamentos considerados eficazes; formas de 
prevenção e o papel da equipe de enfermagem frente a esse quadro, trazendo à tona a discussão na 
qual a úlcera de pressão é colocada como falta de cuidado ao acamado ou um conjunto de múltiplos 
fatores que as desencadeiam, além de considerar a importância da biossegurança e a humanização 
como fator imprescindível no cuidado a esses clientes, minimizando o risco de agravos físicos e 
psicológicos. 
 
Palavras-chave: Úlcera de pressão; paciente acamado; prevenção de úlceras. 
 

 
Introdução 

 
 Úlceras de pressão 

Úlcera de pressão é uma ferida cônica, oriunda da submissão de certas áreas a um constante 

processo de isquemia e consequente morte tecidual ocasionada pelo comprometimento do aporte 

sanguíneo, resultando em oclusão de vasos e capilares (CARVALHO et al, 2009). 

As úlceras por pressão são lesões cutâneas decorrentes de uma insuficiência do fluxo 

sanguíneo e da irritação da pele localizada sobre uma proeminência óssea, nas regiões sofre pressão 

durante um período prolongado. Tem como causa direta a compressão da área corporal sobre a 

superfície do colchão, cadeira ou aparelho gessado reduzindo o fluxo sanguíneo, provocando 

trombose capilar e prejudicando a nutrição da região sob pressão (ALVES et al, 2009). 

São definidas pela American National Pressure Ulcer Advisory Panel e European Pressure 

Ulcer Advisory Panel como uma lesão localizada da pele e/ou tecido subjacente, normalmente sobre 

uma proeminência óssea, em resultado da pressão ocasionada por isquemia na falta de mudança de 

decúbito ou uma combinação entre esta e forças de torção, associada a fatores contribuintes 

(OLIVEIRA et al, 2010).  

Quanto à questão de localização de úlceras de pressão, a maior incidência é a região sacra, 

seguido pela região do calcâneo e trocânteres glúteos com predomínio da faixa etária é acima de 70 

anos (CHAYAMITI et al, 2009; OLIVEIRA et al, 2011). 

Vários fatores estão relacionados com a instalação da lesão cutânea, dos quais se destacam: 

pressão, forças de deslizamento, mobilidade física prejudicada, desnutrição, fricção e o contato com 

urina e fezes. Entre as regiões mais afetadas por esse tipo de lesão destacam-se a região sacra, 

trocantérica, isquiática, os calcanhares e cotovelos (ALVES et al, 2009). 

 A prevalência maior dos casos de úlceras de pressão está em UTIs e idosos 

institucionalizados, onde a desnutrição grave causa alteração da regeneração tissular, reação 

inflamatória e redução da função imune (SERPA et al, 2007). 



As discussões em torno dos cuidados relacionados ao aparecimento de úlceras de pressão 

vão desde deficiência na qualidade de assistência da enfermagem prestada onde se afirma a falta de 

mudança de decúbito, hidratação de pele e a importância da utilização da escala de Braden na 

identificação dos pacientes em risco e medidas a serem adotadas, até a multifatoriedade das lesões 

(OLIVEIRA et al, 2010). 

Para eficácia no tratamento é necessária a recuperação do estado nutricional e a cicatrização 

de feridas na terapia nutricional domiciliar, para isso a oferta calórica e proteica deve ser adequada 

ao paciente (LIMA et al, 2010).  

 

Tratamentos atualmente utilizados 

Foi desenvolvida no hemocentro de Botucatu a cola de fibrina ou Biofibrin, eficaz na produção 

de auto-desbridamento e na condução da regeneração tecidual (COTRIM et al, 2001). 

 O uso de cobertura de carvão ativado com prata foi considerado eficaz na absorção do 

exsudato de médio e ou grande quantidade (MARTINS et al, 2005).  

A papaína é descrita como desbridante químico nos tecidos necróticos e desvitalizados 

(SOARES et al, 2010). 

O tratamento do processo de cicatrização com o PHMB (Polihexametileno-Biguanidas) é 

considerado antimicrobiano para controle de microorganismos presentes em feridas infectadas 

(ANTONUCCI et al, 2011). 

 A utilização de própolis vermelha na cicatrização de úlceras por pressão em paciente 

institucionalizada acelerou o aparecimento de tecido de granulação (VANDERLEI et al 2011). 

O laser de baixa intensidade é eficaz na aceleração da cicatrização tecidual, modulação da 

inflamação e produção de analgesia (PINTO et al, 2011). 

O gerador de alta frequência é um recurso que vem sendo utilizado como auxílio no 

tratamento de lesões cutâneas (MARTINS et al, 2012). 

Além da grande variedade disponível no mercado de curativos industrializados, existe a 

opção da utilização do açúcar refinado, sendo de fácil execução em ambiente domiciliar e tendo em 

vista sua eficácia, baixo custo e, ainda, o tempo de tratamento que demanda, parece que ele supera 

os agentes tópicos no tratamento de feridas infectadas por Pseudomonas sp (ALVES et, 2009). 

De todos os tratamentos apresentados, o mais utilizado é o desbridante químico papaína, 

para feridas com necrose, seguido do curativo de carvão ativado para feridas com exsudato em 

excesso e como terapia de complementação os demais citados pelo alto custo dos mesmos. 

A utilização de açúcar refinado é prática pouco utilizada pela necessidade de trocas 

constantes desse curativo e risco de atrair insetos como formigas. 

 

Enfermagem em relação às úlceras de pressão 

O cuidado de feridas com qualidade e competência profissional associado à utilização de 

recursos tecnológicos avançados, são uma conquista para a equipe de saúde, pacientes, instituição e 

fontes pagadoras (MARTINS et al, 2011).  



A definição de Integridade Tissular Prejudicada e Integridade da Pele Prejudicada, segundo 

North American Nursing Association (NANDA) têm semelhanças em relação aos conceitos e 

diagnósticos sendo difícil estabelecer diferença entre eles, sugerindo que fossem consolidados em 

um único (SILVA et al, 2010). 

Foi exaltada a importância de uma equipe multidisciplinar por meio de programas educativos, 

direcionados à enfermagem, cuidadores e seus familiares. (PELLENZ et al, 2010). 

As escalas de risco têm por objetivo avaliar os riscos para o desenvolvimento de úlceras de 

pressão têm pontos negativos e positivos em suas especificidades, sendo a escala de Braden 

apontada como a mais abrangente e utilizada pela enfermagem (SILVA et al, 2009). 

O cuidado do profissional de enfermagem ao paciente com esse tipo de úlcera tem sido 

focalizado na ferida, sendo desconsiderado o lado emocional (PORTO et al 2011). 

 A abordagem multiprofissional no tratamento das úlceras de pressão é indispensável pela 

multicausalidade do aparecimento das úlceras de pressão (BROZZI et al, 2011). 

 

Objetivos 
 

Identificar as e causas e consequências das úlceras de pressão em pessoas acamadas seja 

em domicílio ou internadas em hospitais e instituições. 

Pesquisar novas formas de tratamento para esse tipo de lesão. 

Apontar os fatores de risco para infecções e incentivar ações no controle de infecções em 

feridas e motivar os profissionais e cuidadores formais e informais a prestar um cuidado de qualidade. 

 

Metodologia  

 
Estudo retrospectivo baseado em pesquisa de artigos científicos publicados em bases de 

dados eletrônicos dos Anais do III Congresso Brasileiro de Tratamento de Feridas realizado no Rio de 

Janeiro de 11 a 14 de outubro de 2011 e livro lançado pela revista Nursing 2ª edição de 2008 sobre 

feridas (fundamentos e atualizações), além de Bancos de dados eletrônicos (SCIELO e BIREME), 

conduzidos a partir das palavras-chave “Úlceras de pressão”; “prevenção e controle”; “assistência 

domiciliar e institucional”, a fim de adquirir dados que possam satisfazer os objetivos propostos neste 

estudo. 

 

Desenvolvimento 

 
Úlceras de pressão 

As taxas de natalidade estão diminuindo, a expectativa de vida avançando e a população 

envelhecendo elevando as condições crônicas, sofrimento, incapacidades e perdas econômicas além 

de pacientes idosos com doenças críticas e crônicas, sendo um dos maiores desafios deste século 

(CHAYAMITI et al, 2009). 

A população apontada como predisposta seria a idosa pela diminuição da mobilidade 

associada à diminuição da capacidade funcional na realização das atividades diárias, sendo que a 



imobilização leva a síndrome do desuso. Com o aumento da idade e prevalência de condições 

crônicas associadas à fisiologia do envelhecimento, afeta os estágios de cicatrização e reparação 

tecidual. O predomínio da faixa etária é acima de 70 anos e a condição nutricional requer avaliações 

frequentes (CHAYAMITI et al, 2009). 

Deve-se redesenhar o atual modelo de saúde, segundo bases inovadoras e práticas eficazes, 

norteada pelo SUS, para atender às necessidades das populações em promoção, prevenção, 

tratamento e reabilitação (CHAYAMITI et al, 2009). 

Com o envelhecimento aumenta-se o número de indivíduos acamados e com isso, a 

ocorrência de complicações secundárias, entre elas a úlcera de pressão que apresenta como fatores 

de risco a idade, sexo, hipótese diagnóstica, nível de consciência, umidade, nutrição inadequada 

além de colchão inadequado e o posicionamento em um mesmo decúbito por mais de 2 horas 

(CARVALHO et al, 2009). 

As úlceras de pressão também estão associadas a fatores contribuintes (causalidade, 

fisiopatogenia e estratégias de prevenção, cujo papel ainda não se encontra totalmente esclarecido; 

avaliando por escala de Braden o estado nutricional, mobilidade, percepção sensorial, fricção, 

cisalhamneto, umidade e grau de atividade física. (OLIVEIRA et al, 2010). 

A região sacra tem a maior incidência, seguida de calcâneos e glúteos e em menor número 

em outras regiões do corpo onde exista pressão prolongada entre uma proeminência óssea em uma 

superfície (OLIVEIRA et al, 2010). 

 A intensidade, duração da pressão e a tolerância da pele e estruturas subjacentes para 

suportá-la, formam um conceito para o estudo da etiologia das úlceras de pressão onde o estado 

nutricional é avaliado por índice de massa corpórea e algumas características da pele (SERPA et al, 

2007).  

 Em um estudo onde foram avaliados 47 pacientes com idades entre 21 a 91 anos, em 

assistência domiciliária; as maiores frequências de aparecimento de úlceras de pressão foram em 

idosos brancos, dependentes de cuidadores; sendo as regiões de maior frequência os trocânteres do 

fêmur e calcâneo (CHAYAMITI et al, 2009). 

As discussões em torno dos cuidados relacionados ao aparecimento de úlceras de pressão 

vão desde deficiência na qualidade de assistência da enfermagem prestada onde se afirma a 

importância da utilização da escala de Braden (OLIVEIRA et al, 2010). 

  A assistência domiciliária ressurge como estratégia capaz de responder a uma necessidade 

real da pessoa em condições crônicas quando há dificuldades para locomoção até o serviço de 

saúde; reduzindo o período hospitalar, risco de infecção, maior conforto, além da proximidade de 

familiares, assim como redução dos custos da assistência (CHAYAMITI et al, 2009). 

  Sendo que essa assistência requer, na prevenção de úlceras de pressão uma abordagem 

sistemática, com a avaliação do paciente admitido considerando os riscos presentes e adoção de 

medidas apropriadas envolvendo toda a equipe de saúde (CHAYAMITI et al, 2009). 

Avaliação o estado geral, estado mental, atividade, mobilidade, incontinência, percepção 

sensitiva, atrito e umidade cutânea na prevenção de úlceras de pressão associada ao diabetes 



mellitus e hipertensão arterial desde seu aparecimento apontando como fator contribuinte a 

desnutrição e a necessidade de suplementação na dieta caseira (OLIVEIRA et al, 2010). 

 Apresentaram piora do estado nutricional, os pacientes que estavam em uso de dieta 

artesanal, um pequeno número com dieta artesanal suplementada e nenhum com dieta 

industrializada. (LIMA et a,; 2010).  

  A anemia diminui a quantidade de oxigênio para os fibroblastos, reduzindo a formação de 

colágeno. A persistente falta de apetite e restrições impostas pelo tratamento, além de dependência 

de ajuda para comer; aumentando a perda de nutrientes e as medicações que alteram o apetite; 

devendo-se considerar também fatores psicossociais como isolamento e depressão (SERPA et al, 

2007). 

  Segundo HOUWING et al (2011); pacientes que receberam suplemento dietético 

enriquecido com proteína, arginina, zinco e antioxidantes apresentaram menor índice de úlceras de 

pressão. 

 Em decorrência de sua permanente exposição ao meio externo, a pele está sujeita a 

intensa contaminação microbiana. O Sthaphylococcus epidermidis é um microrganismo encontrado 

em abundância na pele, além dos germes estreptococos alfa-hemolíticos, Sthaphylococcus aureus, 

Corynebacterium sp e bactérias da família Enterobacteriaca (SILVA et al, 2008). 

 

Em estágios mais avançados as úlceras de pressão podem apresentar infecção que, além de 

retardar a cicatrização, podem ser letais. Entre os agentes infecciosos estão as Pseudomonas, que é 

um patógeno oportunista. Foi utilizado açúcar refinado para o tratamento de infecção por 

Pseudomonas spem úlcera por pressão, em função de suas propriedades antissépticas, 

antibacterianas, bacteriostáticas, anti-inflamatórias e cicatrizantes (ALVES et al, 2009). 

A frequência das trocas do curativo e do açúcar visava manter a osmolaridade elevada na 

superfície da lesão, o que é fundamental para que ocorram seus efeitos terapêuticos. O tratamento foi 

mantido, pelo período de três dias. No terceiro dia foi realizado novo exame de cultura da lesão. 

Foram realizados, exames periódicos de controle a cada mês até obter-se a completa cicatrização da 

lesão (ALVES et al, 2009). 

Esses resultados obtidos com o uso do açúcar no tratamento de feridas e úlcera por pressão 

se devem a seu efeito osmótico na membrana e parede celular bacteriana. Foi possível a eliminação 

de Pseudomonas sp em três dias, o que leva à conclusão de que o tratamento foi eficaz (ALVES et al, 

2009). 

Segundo estudos, imediatamente após o banho a população desses microrganismos 

aumenta, voltando gradativamente aos índices anteriores após algum tempo; em uma ferida 

excessivamente úmida, pode-se gerar um meio adequado à proliferação microbiana (SILVA et al, 

2008). 

E entre as estratégias de prevenção destacou-se a capacidade dos profissionais em 

reconhecer os pacientes de risco e a avaliação do estado nutricional e hidratação; para aqueles com 

restrição de movimento há necessidade de orientações e medidas de suporte da equipe ou familiar 

(HOUWING et al, 2011). 



É bastante comum que, no cotidiano profissional, haja confusão quanto ao fato de estar 

diante de uma ferida infeccionada, contaminada ou apenas colonizada. Diante disso, faz-se 

necessário definir infecção, colonização e contaminação (SILVA et al, 2008). 

Na contaminação há presença de um microrganismo sobre a superfície epitelial sem que haja 

invasão tecidual, reação fisiológica ou dependência metabólica com o hospedeiro. A colonização é 

caracterizada pela relação de dependência metabólica com o hospedeiro e a formação de colônias, 

mas sem a expressão clínica e reação imunológica (SILVA et al, 2008). 

 É o que ocorre com a microbiota humana em situações de equilíbrio, como nas alças 

intestinais, por exemplo. Infecção: implica parasitismo (com interação metabólica) e reação 

inflamatória e da imunidade. Todas as feridas, sejam elas agudas ou crônicas, estão expostas a 

microrganismos (SILVA et al, 2008). 

 
Tratamentos atualmente utilizados 

 Em uma experiência relatada no III Congresso de Feridas no Rio de Janeiro, o 

Hemocentro de Botucatu no uso de biocurativos para tratamento de feridas crônicas, a produção de 

biocurativos ou curativos biológicos a base de sangue. Inicialmente foi produzida a cola de fibrina 

denominada Biofibrin, demonstrando melhorias por parte da equipe de enfermagem e cuidadores 

surgiu (como aprimoramento do Biofibrin) o gel laminar de plaquetas ou Biogel; mais recentemente 

um terceiro produto teve a aprovação para uso em pesquisa clínica, o gel mix, contendo propriedades 

do Biofibrin e com adição de hormônios derivados de plaquetas (COTRIM et al, 2011).  

 Na sequência as etapas foram: produção de biocurativos com a validação do plasma 

fresco com mais de 12 meses a acondicionamento e criopreservados a -30ºC rastreando as unidades 

de plasma de doadores fidelizados e posteriormente a construção do pool de 10 unidades de plasma, 

sendo um emulgel de aplicação diária em superfícies cruentas (feridas abertas), indicadas para 

tecidos danificados, presença de esfacelos e necessidade de desbridamento; foi testado em paralelo 

com fitoterápicos com papaína em 100 pacientes, mostrando resultado superior. A cola de fibrina se 

mostrou eficaz na produção de auto-desbridamento e na condução da regeneração tecidual, 

aumentando a neovascularização da região beneficiada. Com a necessidade de estimular a 

neoangiogênese (processo fisiológico que envolve o crescimento de novos vasos) e de hormônio que 

estimulasse a epitelização, surgiu o gel de plaquetas laminar ou Biogel com importante papel no 

estímulo da neovascularização, aumentado em até 8 vezes o número de vasos na área tratada em 15 

dias, com trocas a cada 4 dias, não podendo ser aplicado em feridas contaminadas e oncológicas 

(COTRIM et al, 2011).  

 Em um estudo sobre fasceíte necrotizante (inflamação da fáscia), realizado em um 

paciente masculino de 23 anos internado em uma instituição hospitalar no RS, utilizando curativos de 

cobertura no tratamento, associa o cuidado de feridas estimulado pelo aprimoramento contínuo de 

tecnologias e práticas inovadoras, vem ocasionando questionamentos sobre a eficácia dessas 

coberturas em feridas. Acredita-se que o uso seguro das coberturas, a previsão da periodicidade das 

trocas, a padronização das técnicas de realização e o acompanhamento por profissionais habilitados, 

constituem praticas inovadoras em relação aos custos, desperdícios de materiais e medicamentos e 

diminuição do tempo da enfermagem na realização deste curativo (MARTINS et al, 2011). 



 O uso de cobertura de carvão ativado com prata, considerado eficaz na absorção do 

exsudato de médio e ou grande quantidade e ação bactericida e desodorizante.  Associaram-se 

também Ácidos Graxos Essenciais nas bordas; sendo a mesma medida em extensão e profundidade, 

aspecto cicatricial, quantidade e características do exsudato, presença de odor durante 30 dias. 

Curativo inicial com pontos necróticos, secreção purulenta abundante e fétida. Houve significativa 

redução de medidas em torno de 15 dias, com redução do exsudato e odor e mantendo o leito úmido 

da ferida (MARTINS et al, 2011). 

A papaína se origina do látex das folhas e frutos do mamão verde adulto como desbridante 

químicos nos tecidos necróticos e desvitalizados e em baixas concentrações utilizado também em 

tecidos de granulação, favorecendo o processo de cicatrização (SOARES et al, 2010).  

Foi realizada avaliação de paciente em uso de papaína em úlcera de pressão onde, após três 

meses com curativos diários houve diminuição da lesão, ausência do processo infeccioso com 

desaparecimento do odor fétido e da secreção purulenta com aparecimento de tecido de granulação 

e epitelização, além de favorecer a qualidade de vida e a reintegração social e familiar (NOGUEIRA 

et al, 2011). 

 O tratamento do processo de cicatrização com o PHMB (Polihexametileno-Biguanidas) que é 

um antisséptico do grupo da clorexidine que atua em bactérias Gram positivas e Gram negativas e 

em anaeróbios responsáveis pelo odor, sendo considerado antimicrobiano para controle de 

microorganismos presentes em feridas infectadas, atuando na modificação de permeabilidade da 

membrana citoplasmática microbiana que leva à perda de componentes fundamentais e morte 

celular, além de alívio da dor (ANTONUCCI et al, 2011). 

 Foi observada a utilização de própolis vermelha (uma mistura complexa, formada por material 

resinoso e balsâmico coletado pelas abelhas dos ramos, flores, pólen, brotos e exsudados de árvores 

que apresentam diversas atividades biológicas como: antimicrobiana, cicatrizante e regenerador 

celular) na cicatrização de úlceras por pressão em paciente institucionalizada, que continham tecido 

desvitalizado no leito, exsudato moderado, profundidade (túnel) e bordas irregulares constatando-se 

que após vinte e um dias, diminuição do exsudato, praticamente não havia tecido desvitalizado e 

presença de tecido de granulação em úlceras de grau IV, sem necessidade de desbridamento 

instrumental cirúrgico, acelerando o aparecimento de tecido de granulação (VANDERLEI et al, 2011). 

O laser de baixa intensidade (LBI) para aceleração da cicatrização tecidual, modulação da 

inflamação e produção de analgesia, consiste em um equipamento portátil composto por dois lasers. 

Um emite 660 nm e outro 830 nm de comprimento de onda, cada um com 100 MW de potência, 

tempo de irradiação de 5 a 40 segundos por ponto de modo contínuo a 2 mm do tecido, necessitando 

entre 4 a 20 sessões para total cura da lesão (PINTO et al, 2011). 

O gerador de alta frequência é um recurso utilizado como auxílio no tratamento de lesões 

cutâneas. Tem efeito cicatrizante, térmico, analgésico e anti-inflamatório importantes para o 

tratamento de lesões da pele (MARTINS et al, 2012).  

A ação bactericida e antisséptica, sendo utilizado em lesões dermatológicas infectadas por 

bactérias e fungos.  Seu maior espectro de ação é o seu efeito bactericida e/ou fungicida,  inclusive 

associado ao oxigênio hiperbárico. Entretanto, esse efeito ainda é pobremente ilustrado, 



principalmente quando o uso do O3 é atribuído ao uso do gerador de alta frequência, principal objetivo 

da presente pesquisa (MARTINS et al, 2012).  

Nas pesquisas com seres humanos, o uso do gerador de alta frequência apresentou 

resultados satisfatórios em úlceras de pressão. Também foi observada atividade fungicida como 

tratamento complementar aos fármacos convencionais para tratamento das onicomicoses
 
e para 

tratamento de verruga ungueal. O aparelho de alta frequência apresentou efeito bactericida em 

cultura de S. aureus in vitro após 15 intervenções, em uma frequência semanal de 5 aplicações, com 

tempo de exposição diária de 15 minutos (MARTINS et al, 2012). 

 

Enfermagem em relação às úlceras de pressão 

Segundo MARTINS et al (2011), o cuidado de feridas com qualidade e competência 

profissional associado à utilização de recursos tecnológicos avançados, são uma conquista para a 

equipe de saúde, pacientes, instituição e fontes pagadoras. Essa associação de qualificação 

profissional e inovações tecnológicas geram novos saberes e práticas através de um olhar crítico e 

reflexivo pautado em trabalhos cientificamente comprovados. Acredita-se que o uso seguro das 

coberturas, a previsão da periodicidade das trocas, a padronização das técnicas de realização e o 

acompanhamento por profissionais habilitados, constituem praticas inovadoras em relação aos 

custos, desperdícios de materiais e medicamentos e diminuição do tempo da enfermagem na 

realização deste curativo.  

Foi exaltada por PELLENZ et al (2010), a importância de uma equipe multidisciplinar, 

envolvida no cuidado de prevenção e cura dessas lesões com responsabilidade associada ao 

conhecimento e a prática por meio de programas educativos estruturados, organizados, amplos, 

direcionados à enfermagem, cuidadores e seus familiares, visando promoção, prevenção e 

tratamento de lesões por meio de conhecimentos científicos e sua aplicabilidade prática capacitiva. 

Foram questionadas por SILVA et al (2010), quais as características/atributos definidores 

apontados na literatura para definir Integridade Tissular Prejudicada e Integridade da Pele 

Prejudicada, segundo North American Nursing Association (NANDA), sendo que foi concluído que a 

proximidade conceitual é grande e parece não haver um critério fortemente estabelecido para escolha 

entre um ou outro na prática, sendo que as características definidoras estão intrinsicamente 

relacionadas podendo causar confusão e dificuldade para o uso; sendo sugerido estudo de validação 

conceitual para consolidação em apenas um tendo em vista sua semelhança. 

PELLENZ et al (2010) coloca a importância de uma equipe multidisciplinar, envolvida no 

cuidado e prevenção e cura dessas lesões com responsabilidade associada ao conhecimento e a 

prática por meio de programas educativos estruturados, organizados, amplos, direcionados à 

enfermagem, cuidadores e seus familiares, visando promoção, prevenção e tratamento de lesões por 

meio de conhecimentos científicos e sua aplicabilidade prática capacitiva.  

Foram avaliadas as escalas de risco para o desenvolvimento de úlceras de pressão, 

investigando pontos negativos e positivos das escalas de Norton, Gosnell, Waterlow e Braden, a 

partir da escala de Braden, realizada no Hospital Estadual de Bauru, onde se concluiu que em 

comparação a escala de Gosnell obteve maior percentual de contemplação dos itens abordados por 



todas as escalas investigadas e a que mais apresenta associação com os fatores de risco descritos 

pela literatura é o cartão de Waterlow com avaliações específicas da pele. A escala de Norton foi a 

mais limitante, trazendo poucos itens a serem avaliados; a escala de Gosnell apresenta variada gama 

de fatores de risco sendo mais compatível; a escala de Braden é a mais familiarizada pela equipe de 

saúde, com fatores de risco agrupados, facilitando sua aplicação e fazendo referência à avaliação da 

percepção sensorial, fricção e cisalhamento como fatores associados ao desenvolvimento de úlceras 

de pressão (SILVA et al, 2009). 

O cuidado do profissional de enfermagem a paciente com esse tipo de úlcera tem sido 

focalizado na ferida; os problemas indiretamente causados por ela, como o nível de capacidade 

funcional, a dor, as emoções relacionadas à presença das lesões, não são monitorados ou tratados 

(PORTO et al, 2011). 

A abordagem multiprofissional no tratamento das úlceras de pressão é indispensável. 

Composta por vários profissionais da saúde como o enfermeiro no cuidado direto dessas feridas, 

englobando prevenção e tratamento; o nutricionista para prescrição e acompanhamento do suporte 

de nutrientes em quantidade e qualidade ideais para a formação e reparação do tecido lesado e 

fonoaudiologia na reabilitação da deglutição em pacientes em processo de desmame de terapia 

nutricional. Concluindo melhora do estado geral do sujeito da pesquisa, completa epitelização de 

duas úlceras de pressão e outra progressiva em região Inter glútea, com desmame de gastrostomia 

para via oral parcial, favorecendo qualidade de vida e ganho progressivo de autonomia (BROZZI et al,  

2011). 

A implementação de protocolos de Comissões de Curativos visando à padronização das 

condutas de enfermagem e planejamento das ações a serem desenvolvidas, sendo observado um 

maior envolvimento e motivação por parte dos profissionais, elevação da autoestima pelos resultados 

positivos alcançados (ZAIDEN et al, 2011). 

É importante a participação ativa do enfermeiro no processo de padronização do cuidado 

(sistematização da assistência de enfermagem), para a classificação da ferida e definição do curativo, 

onde o primeiro atendimento seria feito pelo enfermeiro e um ficha de acompanhamento do curativo 

feita pelo técnico de enfermagem descrevendo os materiais utilizados na padronização, diminuindo as 

internações hospitalares, o tempo de resolução e alta e o custo final com curativos, considerando a 

enfermagem como uma profissão científica alicerçada em bases sólidas, quando bem aplicada. 

(GOMES et al, 2011). 

A implementação de protocolos de Comissões de Curativos visando a padronização das 

condutas de enfermagem e planejamento das ações a serem desenvolvidas, sendo observado um 

maior envolvimento e motivação por parte dos profissionais, elevação da autoestima pelos resultados 

positivos alcançados (ZAIDEN et al, 2011). 

No que se refere às medidas preventivas, a maioria dos cuidadores e familiares desconhece 

a maneira de aplicá-las, aumentado a incidência de úlceras de pressão (CHAYAMITI et al, 2009). 

A lavagem das mãos é a medida isolada mais importante no controle de infecções, garante a 

diminuição da carga contaminante, que pode ser uma poderosa fonte de infecção. As mãos da equipe 

de saúde são as principais fontes de infecção hospitalar, contaminando-se ao lidar com locais de alta 



concentração microbiana, tais como feridas infectadas, fezes, lixo e saco coletor de urina (SILVA et 

al, 2008).  

Se não lavadas, os germes podem permanecer como microbiota transitória, daí a importância 

desse procedimento no controle de infecções. Quando um profissional de saúde toca uma ferida 

contaminada sem luvas, suas mãos consequentemente contaminam-se com os microrganismos 

presentes na lesão e mesmo que utilize luvas, ele deve lavar suas mãos antes e depois de qualquer 

procedimento, a fim de diminuir a contaminação (SILVA et al, 2008). 

 Antes de cada curativo, esse hábito deve ser incorporado à sua rotina de trabalho, melhorando o 

nível da assistência prestada e garantindo o controle das infecções. A utilização do álcool a 70% 

facilitou a vida dos profissionais de saúde em seu cotidiano, pois, em um mesmo cliente, quando for 

realizar um curativo, por exemplo, e precisar mexer na infusão venosa, ele pode utilizar o álcool gel. 

Porém, o álcool gel não substitui a lavagem das mãos (SILVA et al, 2008). 

 

Considerações Finais 

 

 Concluímos que a prevenção ainda é a melhor conduta, tendo uma visão holística do 

indivíduo em relação às condições de higiene, nutrição, deglutição, mobilização, cuidados referentes 

à integridade da pele e disponibilidade de tempo, seja de familiares ou cuidadores formais 

(enfermagem) e informais (familiares e contratados) em dispensar atenção e carinho, tornado o 

cuidado agradável a ambos e alcançando resultados motivadores, além da redução de custos. 

 Uma vez constatada a lesão, encontramos uma gama de tratamentos com seus pontos 

positivos e negativos, embora nenhuma dessas soluções agisse sozinha, e sim associada aos fatores 

já citados acima. 

 O planejamento das ações de enfermagem em equipe na orientação aos cuidadores formais 

e informais é de suma importância para o sucesso do tratamento e deve ser feita constante avaliação 

dos resultados obtidos, baseados em atualizações constantes, sistematizando cada caso.  

 Faz-se necessária a continuação das pesquisas tanto no campo da procura por outros tipos 

de curativos, como aprimoramento no processo de cuidar, ressaltando que o cliente portador de 

qualquer tipo de ferida deve ser encarado como um sujeito que se emociona, que sente, que deseja e 

que, como qualquer outro, tem necessidades. É preciso deixar de lado algumas expressões utilizadas 

para referir-se a tais clientes como: “o cliente da úlcera por pressão”. 

 Não se pode desconsiderar a ideia de que as emoções, os medos, os constrangimentos, o 

preconceito e a perda da autoimagem, consequentes da presença de feridas, são situações que 

podem causar as “feridas da alma”, pouco consideradas pelos profissionais de saúde, muitas vezes 

não é sequer identificada, pois é “guardada a sete chaves” pelos clientes. 

Para aliviar esse outro tipo de ferida, o profissional deve associar práticas subjetivas às objetivas, 

para conseguir cuidar do indivíduo como um todo: sendo solidário; demonstrando respeito e afeto 

pelo cliente e sua família; sabendo ouvir; tocar sem medo; conversar para decidir o que fazer; 

aconselhar; e partilhar conhecimentos (SILVA et al, 2008). 
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