
Úlcera por Pressão
A Prevenção é o Melhor Tratamento

Avaliação e Regiões  mais Frequentes 

As condutas dependem da avaliação da lesão. Todos os produtos descritos estão no manual de procedimentos de enfermagem 
(curativos ) na Intranet. Se houver dúvidas sobre qual cobertura aplicar, solicitar avaliação dos enfermeiros do GETRAFE.

UP estágio I                     UP estágio II           Suspeita de lesão profunda        Indeterminado UP estágio III                        UP estágio IV

Limpeza  de feridas infectadas -
antisséptico  
(ex: clorexidine)

Se lesão COM  tecido desvitelizado  
– papaína 10% e 2%, colagenase, hidrogel

Se lesão SEM tecido desvitelizado
– carvão ativado com prata, alginato de 
cálcio hidrogel, hidrocolóide, espuma de 
poliuretano, papaína 2%, colagenase

-analgesia s/n

Prevenção de nova UP
Evitar pressão – local

Escolher 1 opção:

-filme transparente
-hidrocolóide fino
-creme  ou óleo pós 
banho (ex: coldcream, 
AGE, pomada 
neonatal)
-espuma de poliuretano

-prevenção de nova 
UP

-evitar pressão – local

-AGE em raiom

-filme transparente

-hidrocolóide fino

-espuma poliuretano

-analgesia s/n

-prevenção de nova UP

-conduta conservadora

-proteção  contra 
infecção/trauma

-aguardar delimitar  a 
necrose

-AGE / espuma

-analgesia s/n

Desbridamento

Troca freqüente do curativo- 1 a 
3x/d

autolítico – hidrogel, hidrocolóide, 
espuma
enzimático – papaína 2%  e 10%, 
colagenase
Mecânico – fricção com gaze
Instrumental – enf°habilit. ou médico

Limpeza – SF 0,9% ou AD morna

Getrafe – Grupo de Prevenção e Tratamento de Feridas e Cuidados com Estomias              Getrafe – Grupo de  Prevenção e Tratamento de Feridas e Cuidados com Estomias              Getrafe – Grupo de  Prevenção e Tratamento de Feridas e Cuidados com Estomias

Dorsal                                         Lateral                                               Sentado

Apoio

Diretoria de Enfermagem

Cuidados com a pele – manter pele limpa, hidratada e protegida, evitar umidade por urina, fezes, suor ou exsudato e não 
massagear proeminências ósseas

Prevenção

Getrafe – Grupo de Prevenção e Tratamento de Feridas e Cuidados com Estomias              Getrafe – Grupo de  Prevenção e Tratamento de Feridas e Cuidados com Estomias              Getrafe – Grupo de  Prevenção e Tratamento de Feridas e Cuidados com Estomias

Colchões Especiais Nutrição e Hidratação Mudança de Posição 2/2h Posição lateral 30°

Uso do Forro Móvel Hidratantes para a pele Evitar Cisalhamento Decúbito 30°

Uso de coxins Evitar Inadequações Posição Prona Uso do Filme Transparente

Estadiamento

Getrafe – Grupo de Prevenção e Tratamento de Feridas e Cuidados com Estomias              Getrafe – Grupo de  Prevenção e Tratamento de Feridas e Cuidados com Estomias              Getrafe – Grupo de  Prevenção e Tratamento de Feridas e Cuidados com Estomias
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