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As ÚLCERAS por PRESSÃO e escaras são problemas sérios que
podem causar

dor, levar a uma longa permanência do doente no

hospital ou exigir cuidados familiares intensos, aumentar os gastos
com o tratamento e dificultar a recuperação da saúde. Todas as pessoas
que precisam ficar restritas à cadeira, cama ou cadeira de rodas devido a
doença ou paralisias podem ter úlceras de pressão, no entanto, a maior
parte delas podem ser evitadas com um cuidado adequado. Quando as
úlceras se formam, a prevenção e tratamento corretos podem impedir
que as úlceras piorem.
Este manual descreve como as úlceras se formam e podem dizer
se você, ou a pessoa que você está cuidando, está em risco de ter o
problema. Ele também dá os passos que você deve tomar para prevenir
as úlceras ou evitar que fiquem piores e sugere como se deve trabalhar,
eficazmente, com a equipe de saúde.
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O que é ÚLCERA por PRESSÃO ?

A ÚLCERA por PRESSÃO é uma lesão geralmente causada por
um excesso de pressão em alguma parte do corpo, que danifica a pele e
os outros tecidos abaixo dela como músculo e ossos. Também são
chamadas de escaras e variam em gravidade: de úlcera leve, quando
somente a pele está avermelhada (estágio I), ao de uma úlcera ou ferida
grave, quando crateras profundas chegam até músculos e ossos (estágio
IV).
As úlceras também podem ser vistas na forma de bolhas na pele,
manchas roxas ou escoriações. Depois de certo tempo, se o problema
continuar, ficam escuras e formam uma crosta, conhecida como escara.

PRESSÃO PELO PESO DO CORPO

MÚSCULOS

OSSO

TECIDOS

PELE
COLCHÃO (CAMA)
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Este manual foi adaptado das Diretrizes publicadas pelo
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Como a ÚLCERA por PRESSÃO se forma?

Departamento Norte-Americano de Serviços Humanos e de Saúde.(
U.S. Department of Health and Human Services) para previsão e
prevenção de úlceras de pressão em adultos:

A pressão não aliviada na pele, comprime os pequenos vasos
sanguíneos que fornecem alimentos e oxigênio para a pele. Quando a
pele fica sem nutrientes e oxigênio por muito tempo os tecidos morrem

Bergstron N. , Allman R.M. ; Carlson , C.E. ,et al. Pressure Ulcers in

e as úlceras se formam. O avermelhamento da pele que desaparece após

Adults: prediction and prevention. AHCPR, May 1992.

a mudança de posição e a pressão ser removida é normal e não é uma
ÚLCERA por PRESSÃO. A presença da casca preta indica que aquele

Mais informações no site:

local ficou sem nutrientes e oxigênio e os tecidos estão mortos. O

www2.eerp.usp.br/site/grupos/feridascronicas

tratamento indicado tem o objetivo de evitar que a ferida se agrave e
identificar e remover a causa do surgimento da úlcera.
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QUAIS SÃO AS CAUSAS responsáveis pelo surgimento da ÚLCERA por PRESSÃO?
Vários fatores podem causar ÚLCERA por PRESSÃO. O fator
principal é a imobilidade da pessoa acamada ou em cadeira de rodas.
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3 - MELHORE A SUA CAPACIDADE DE MOVIMENTAR-SE:
Um programa de reabilitação pode ajudar certas pessoas a
voltarem a movimentar-se e a ser mais independente.

Outro fator é a falta de sensibilidade . Os dois juntos são as causas
principais da úlcera. Nas pessoas com sensibilidade normal, os nervos
normalmente "dizem" para o corpo quando é necessário movimentar-se
para aliviar a pressão da pele. Porém algumas doenças ou problemas de
saúde comprometem essa capacidade do organismo de sentir dor ou
incômodo. Às vezes as pessoas estão com sensibilidade normal porém
não conseguem se mover sozinhas.

As pessoas na cama que são

incapazes de mover-se com freqüência, podem desenvolver as úlceras
após terem ficado na mesma posição por somente de uma a duas horas.
Aquelas pessoas que ficam sentadas e que não podem mover-se,
podem desenvolver o problema em um tempo ainda menor, porque a
força na pele e músculos é ainda maior na posição sentada. Também a
presença de incontinência urinária e fecal assim como o estado de

4 - TOME PARTE ATIVA NO CUIDADO DE SUA SAÚDE:
O melhor programa para prevenir ÚLCERAS POR PRESSÃO
deve levar em conta os seus desejos e suas condições de saúde. Nem
todas as recomendações são apropriadas para todas as pessoas.
Assegure-se de fazer perguntas para tirar todas as suas dúvidas, explicar
as suas necessidades, desejos e preocupações, compreender o que está
sendo feito para você e porque está sendo feito.
Saiba o que é melhor para você, fale com seu médico ou
enfermeira sobre o que você pode fazer para prevenir ÚLCERA POR
PRESSÃO em sua casa, no hospital ou se você estiver num asilo ou casa
de repouso. Você pode ajudar a prevenir a ÚLCERA POR PRESSÃO, o
esforço extra que você vai fazer pode significar uma melhor saúde.

nutrição da pessoa vai influenciar no aparecimento de úlcera.
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Para as pessoas que estão sentadas em cadeiras ou cadeiras de rodas:
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A FORMA COMO A PESSOA É CUIDADA INFLUENCIA NO SURGIMENTO DA ÚLCERA?

1 - ALIVIE A PRESSÃO:
Sim, os fatores externos também colaboram para o surgimento
Para aliviar a pressão deve-se usar travesseiros ou almofadas de
espuma, gel ou ar. Pergunte ao seu médico ou enfermeira quais são
apropriados para você. Evite sentar-se em almofadas com buraco no
meio, já que isso vai aumentar o risco de desenvolver ÚLCERA POR
PRESSÃO. Não permaneça mais de uma hora sentado sem mudar de

da úlcera como a maneira de deixar a pessoa na cama ou cadeira, a
forma de movimentá-la e os cuidados com a pele.
Por exemplo, a pessoa que está acamada com a cabeceira da
cama elevada, freqüentemente se escorrega para os pés da cama, ou se

posição ou peça que lhe mudem de posição. Faça alívio da pressão

está sentada em uma cadeira, pode escorregar para baixo. Estes

elevando-se na cadeira, apoiando-se com os braços e mãos ou peça

movimentos podem fazer os vasos sanguíneos se esticarem ou

ajuda. É importante que você se sinta confortável e mantenha uma boa

dobrarem-se impedindo a circulação do sangue até os tecidos causando,

postura.

assim, a ÚLCERA por PRESSÃO.
As pesquisas recentes mostram que mesmo o "esfregar de leve"

2- COMA BEM:

ou fazer massagem na pele na região das proeminências ósseas que já
Faça uma alimentação balanceada. As proteínas e calorias são
muito importantes para manter uma boa alimentação e reduzir a
probabilidade de desenvolver uma ÚLCERA POR PRESSÃO. Se você
não pode comer uma dieta normal, fale com o seu médico sobre
suplementos nutritivos que podem ser indicados no seu caso.

16

estão avermelhadas, pode iniciar ou agravar a ÚLCERA por PRESSÃO.
Se a pessoa mudar ou for mudada de posição com frequência e fizer uso
de cremes hidratantes diariamente nas regiões com proeminências
ósseas vai colaborar para evitar o surgimento da úlcera.
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Se você está completamente imóvel, as almofadas devem ser
colocadas abaixo de suas pernas, na região das panturrilhas (batata da

As úlceras se formam nos locais onde os ossos causam a maior

perna)

para manter os calcanhares elevados da cama e reduzir a

força na pele e nos tecidos, e os comprimem contra uma superfície

pressão. Nunca coloque travesseiros na curva atrás dos joelhos pois

externa. Isto pode ocorrer quando as partes ósseas do corpo exercem

pode comprimir a circulação.

pressão prolongada contra outras partes do corpo ou contra o colchão
da cama, maca ou contra a cadeira dura. Se a pessoa precisa ficar na
cama, de costas, a maior parte das úlceras se formam na região baixa
das costas (sacro), nádegas e calcanhares. Se fica mais na posição
lateral, as úlceras vão ocorrer principalmente na região superior da coxa
(trocanter) e no lado do pé (maléolo).
Em pessoas que passam a maior parte de seu tempo em cadeiras
ou cadeiras de rodas, o ponto onde a úlcera vai se formar, depende da
posição em que a pessoa fica sentada mas o mais comum é na região
isquiática (osso da bacia). As úlceras podem também se formar nos
joelhos, ossos do ombro, na parte posterior da cabeça e na espinha.

06

15

Guia de prevenção

ÚLCERA POR PRESSÃO ou ESCARAS

Guia de prevenção

ÚLCERA POR PRESSÃO ou ESCARAS

PONTOS DE PRESSÃO

Peça para alguém avaliar periodicamente se o seu colchão de ar
está cheio adequadamente para facilitar a redução da pressão quando
deitado. A avaliação é feita colocando a palma da mão embaixo do
colchão e fazê-la atravessar de um lado para outro da cama. Se o corpo
estiver comprimindo o colchão para baixo e não deixa a mão atravessar
livremente, o seu colchão pode estar precisando de mais ar para que
possa funcionar da forma adequada.
Você pode usar almofadas e travesseiros em forma de cunha,
para evitar que seus joelhos e calcanhares se toquem um no outro.
Quando você estiver de lado, evite apoiar-se diretamente sobre o osso da
coxa (trocanter). Fique em uma posição que o peso e a pressão se
distribua por todo o corpo. As almofadas podem facilitar isto.
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Se enfermeiros ou outras pessoas estão ajudando você a se

O RISCO PARA DESENVOLVER A ÚLCERA

levantar ou movimentar-se, eles podem usar lençóis ou aparelhos
Os fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento da

especiais para levantá-lo.

ÚLCERAS DE PRESSÃO são: estar restrito a cama ou cadeira, ser
incapaz de mover-se, não ter o controle da bexiga ou intestino, ter uma
nutrição pobre (não alimentar-se bem), falta de sensibilidade nervosa
ou estar paralisado ou falta de lucidez mental. O risco vai resultar com o
aumento do número e a seriedade dos fatores de risco que aplicam-se

Evite sentar em almofadas de ar, água ou espuma que tenham
um buraco no meio. Elas podem aumentar seu risco de desenvolver uma
ÚLCERA POR PRESSÃO, pois reduzem o fluxo de sangue na região
central e podem levar a inflamação e "inchaço" dos tecidos e causar a
úlcera. Use almofadas quadradas ou redondas sem orifício.

para você ou para a pessoa que você está cuidando.
Para pessoas que ficam confinadas na cama
1-PERMANECER NA CAMA OU CADEIRA - se você precisa permanecer na
cama, cadeira ou cadeira de rodas durante todo o tempo, o risco de ter
ÚLCERAS por PRESSÃO pode aumentar.

Existem colchões especiais feitos de espuma, ar, água ou gel que
ajudam a prevenir as ÚLCERAS POR PRESSÃO. O custo e eficácia
destes produtos variam, assim, é importante que você converse com seu

2-FALTA DE ATIVIDADE - se você não pode mover-se ou mudar de

médico ou enfermeira para que eles lhe recomendem o colchão mais

posição sem ajuda, você tem maior risco. As pessoas em estado de coma,

apropriado para você. A cabeceira de sua cama deve ficar com pouca

aquelas que estão paralisadas ou que tenham fraturado a bacia ou o

elevação e por pouco tempo, se for necessário, devido suas condições de

fêmur tem um risco maior. O risco de ter uma úlcera diminui quando as
pessoas podem movimentar-se sozinhas.

08

saúde ou outras restrições. Quando a cabeceira se eleva mais de trinta
graus, você poderá escorregar para os pés da cama, lesando a pele e
pequenos vasos sanguíneos.
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3-FALTA DE CONTROLE DA URINA E EVACUAÇÃO - você tem um risco maior

COMO PROTEGER SUA PELE DAS LESÕES

de ter ÚLCERA POR PRESSÃO se você não consegue manter sua pele
Evite massagear a pele nas partes ósseas do corpo, onde os ossos
se sobressaem, a massagem pode fazer que as úlceras se desenvolvam.
Evite o excesso de pressão nas partes do corpo que tenham
proeminências ósseas. Você pode mudar a posição ou pedir que a pessoa
que está cuidando de você, mude-o (a) de posição.
Se você estiver na cama, deve
mudar de posição pelo menos a cada
duas horas, se estiver em uma cadeira
deve ser mudado, pelo menos, de hora
em hora.
Se você mesmo pode mudar
de posição, faça-o a cada quinze
minutos enquanto estiver sentado.

limpa de urina, evacuação ou suor, já que a umidade pode irritar sua
pele.

4 - MÁ NUTRIÇÃO - se você não pode manter uma alimentação
adequada, a sua pele não receberá os nutrientes necessários para
manter-se sadia.

5 - FALTA DE LUCIDEZ MENTAL e FALTA DE SENSIBILIDADE - quando as
capacidades mentais diminuem, a pessoa não pode fazer o que é
necessário para evitar a úlcera e precisa de ajuda. A lucidez mental pode
ser afetada por problemas de saúde, medicamentos ou anestesia. As
pessoas com falta de sensibilidade podem aprender a cuidar de si
mesmas para que o problema não ocorra.

Reduza a fricção, assegurando-se que quando você está sendo
mudado de posição, seja levantado ao invés de arrastado. A fricção pode
desgrudar a capa exterior da pele dos músculos e lesar os vasos
sanguíneos que estão debaixo desta. Você pode ajudar nas mudanças
segurando-se num trapézio que pode estar preso acima de sua cabeça,
na cama ou no teto.
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O que pode ser feito para reduzir o risco que tenho de desenvolvimento da ÚLCERA
POR PRESSÃO?
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A sua pele deve ser limpa logo que se sujar; limpe-a com pano
macio ou esponja suave para reduzir a possibilidade de machucá-la.

Existem algumas recomendações para prevenção da úlcera
que são baseadas
em pesquisas além da experiência e
conhecimento dos profissionais de saúde do Brasil e outros países.
Fazemos aqui algumas recomendações que são pertinentes para a
prevenção e outras que se referem a certas condições específicas. Seu
médico e enfermeira, podem lhe dar as recomendações apropriadas
para o seu caso específico.

Tome um banho quando for necessário para se sentir confortável ou
limpo. Se você preferir um banho diário, você deve tomar as precauções
para reduzir a irritação e prevenir o ressecamento da pele. Quando você
toma banho de banheira ou chuveiro use água morna e um sabonete
neutro para não deixar a pele ressecada.
Para prevenir o ressecamento da pele, use cremes hidratantes ou
óleos na pele, evite o contato com o frio ou ar seco, evite que a umidade
da urina, evacuação, suor, ou secreção de uma ferida entre em contato

O cuidado de sua pele

com a pele.

A pele deve ser examinada, pelo menos, uma vez ao dia. Preste
atenção especial a qualquer área que permaneça avermelhada após você
mudar de posição. Esta revisão pode ser feita por você ou pela pessoa
encarregada do seu cuidado. Você pode usar um espelho para ajudar a
ver as áreas difíceis de serem observadas. Preste uma atenção especial
aos pontos de pressão mostrados na página 7. O objetivo é encontrar e
corrigir os problemas antes que as úlceras se desenvolvam ou apareçam.

Obs: O mais indicado é o uso de hidratantes porque o óleo não
hidrata, apenas lubrifica a pele.
Geralmente a perda de urina pode ser tratada. Quando a
umidade não pode ser controlada deve-se usar coletores de urina,
forros ou fraldas que absorvam a urina e cuja superfície se seque
rapidamente para que a umidade não fique em contato direto com a
pele. Também pode ser útil usar um creme, pomada ou loção que
proteja a pele contra a umidade da urina, evacuação ou a secreção de
uma lesão.
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