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INTRODUÇÃO

► Problema de Saúde Pública

► Gastos com tratamento

► Afetam a qualidade de vida

► Marginalização

► + encontradas: ùlceras crônicas (DM, HAS, MH, Alcoolismo).



PRINCIPIOS IMPORTANTES

►Tratamento Multidisciplinar  e holístico

►Estimular o autocuidado

►Co-responsabilidade: equipe X paciente

►Prevenção – Tratamento – Reabilitação 

►Utilização racional dos recursos

►Humildade – reconhecer limites e encaminhar se 

preciso



ANATOMIA E FISIOLOGIA DA PELE

A pele é o maior órgão que reveste e delimita nosso corpo,

representa 15% do peso corporal e é composta de três camadas:

epiderme, derme, hipoderme ou tecido subcutâneo.

Epiderme

Derme

Tecido subcutâneo



FUNÇÕES DA PELE

►Controlar a temperatura do corpo

►Barreira entre o corpo e ambiente, penetração de

microrganismos e saída de fluidos corporais

►Sensação: tato, calor, dor, frio,pressão e abrasão

►Atividade antibacteriana e antifúngica – secreção

sebácea

►Síntese de Vitamina D

►Acolchoamento – impactos e traumas



CICATRIZAÇÃO – Processo dinâmico, contínuo, complexo e

interdependente, composto por uma série de fases sobrepostas,

denominadas de cicatrização.

Processo de cicatrização

Reação Imediata

Reação Vascular Reação Inflamatória

Proliferação Granulação

EpitelizaçãoContração 
Maturação e

Remodelagem



Reação imediata
1ª etapa do processo – Reação vascular e inflamatória

 Vasoconstrição 

 Coagulação

 Formação da matriz extra celular 

 Migração de células inflamatórias

 Mecanismos de proteção e reparação de tecidos

A inflamação leva às conhecidas manifestações

clínicas de calor, dor, edema e perda da função,

sinais que podem ser mínimos, transitórios ou

duradouros. A infecção intensifica e prolonga a

inflamação.



Proliferação

2ª etapa do processo - granulação,

epitelização e contração.

►Granulação – formação novos capilares

(angiogênese), proliferação e da migração

dos fibroblastos (síntese de colágeno).

►Produção do colágeno - aumento da força

de tração

►Epitelização - multiplicação das células

epiteliais da borda, redução da capilarização

e aumento do colágeno.

►Contração – reduz o tamanho das úlceras -

ação especializada dos fibroblastos.



Maturação e remodelagem
3ª etapa do processo – lento

►Inicio com a formação do tecido de

granulação e da reorganização das fibras de

colágeno estendendo-se por meses após a

reepitelização.

►Reorganização do processo de reparação da

lesão, com depósito de colágeno.

►Cicatrização tem aspecto plano –

posteriormente, enrijece-se e se eleva.

►Após um determinado tempo, a cicatriz se

torna mais clara, menos rígida e mais plana,

ocorrendo sua redução.



Fisiopatologia do processo de 

cicatrização Migração celular 



FATORES QUE INTERFEREM NA CICATRIZAÇÃO

►Tempo de evolução, localização, dimensões e profundidade

►Pressão, calosidades e imobilizações – interrompem fluxo            

sangüíneo

►Infecção e corpos estranhos – inibe a angiogênese 

►Edema – diminui O2 e nutrição celular

►Agentes tópicos – corticóides, degermantes, anti-sépticos, antibióticos

►Técnica de curativo

►Idade

►Estado nutricional

►Medicamentos sistêmicos

►Tabagismo e etilismo

►Estresse, ansiedade e depressão

►Doenças – DM, HAS, DPOC, MH, Ca, entre outras



CLASSIFICAÇÃO DAS FERIDAS

Causa da Lesão Tempo de Reparação Profundidade

•Cirúrgicas

•Não cirúrgicas

•Agudas 

•Crônicas

Estágios I, II, II 

e IV



TIPOS DE FERIDAS

►Úlcera Neuropática

►Úlcera Venosa

►Úlcera Arterial

►Úlcera por Pressão

►Ferida Cirúrgica

►Queimadura



Úlcera Neuropática

Esta úlcera é causada por neuropatia periférica, em decorrência de

algumas patologias de base, tais como MH, DM, alcoolismos, etc

Características

Perda de sensibilidade protetora

Pele seca e inelástica (anidrose)

Bolhas e calosidades

Perda do coxim do metatarso

Paralisia dos músculos do pé

Anestesia da região plantar

Deformidades

Fonte- Internet



Úlcera Neuropática

Prevenção e Tratamento

Hidratação e lubrificação da pele

Massagem

Exercícios ativos e passivos

Imobilização dos membros

Adaptação de instrumentos de trabalho e da vida diária

Não andar descalço, dar passos curtos e lentos, não

realizar longas caminhadas sem período de descanso,

examinar diariamente os pés e calçados, repousar

Calçados adaptados e cuidados com meias

Higiene e exame diários dos pés e calçados

Remoção de calosidades

Curativos adequados

Fonte- Internet



Úlcera Venosa

É devida à insuficiência venosa crônica por varizes primárias, seqüela

de trombose profunda, anomalias valvulares venosas ou outras causas

que interferem no retorno do sangue venoso.

Características

►Após trauma, erisipela, celulite 

►Evolução lenta

►Bordas infiltradas, fibrina e infecção secundária

►MMII quentes

►Varizes

►Dor em pontada ou contínua

►Esclerose e hiperpigmentação

►Localização mais freqüente- maléolo e 1/3 distal 

da perna

Fonte- Internet

Fonte- Enfª Lissandra R. Porto



Úlcera Venosa

Prevenção e Tratamento

►Repouso e hidratação dos MMII

►Meias de compressão (edema e bomba muscular)

►Caminhadas e exercícios para panturrilha

►Reduzir peso corporal

►Avaliação clinica periódica (anemia, HAS, etc)

►Evitar traumatismos nos MMII

►Hidratação e tratamento de infecções se necessário

►Curativos adequados



Úlcera Arterial

É produzida pela desnutrição

cutânea devido a uma

insuficiência arterial que tem

como resultado a isquemia.

Características
►MMII frios e escuros

►Palidez

►Ausência de estase

►Retardo no retorno da cor após a elevação do membro

►Pele atrófica, perda de pêlo

►Diminuição ou ausência das pulsações das artérias do pé

►Dor severa aumentada com a elevação das pernas

►Bordas cortadas a pique, irregular

►Localizada nos tornozelos, maléolos e extremidades digitais



Úlcera Arterial

Prevenção e tratamento
►Elevação da cabeceira da cama em 20cm.

►Proteção contra traumatismos

►Evitar ou recuperar atrofias musculares.

►Cuidado com paroníquias e unha encravada

►Pesquisar e tratar as micoses superficiais

►Reduzir e controlar de triglicérides e colesterol

►Controlar a HAS e o DM

►Reduzir o uso de cafeína e tabaco

►Hidratar a pele

►Curativos adequados



Sinais e Sintomas Venosas Arteriais

Localização Maléolo medial ou 

próximo 

Dedos, pés ou lateral 

da perna

Evolução Lenta Rápida

Aparência    Leito amarelado ou 

com granulação, 

exsudato e bordas 

irregulares

Sinais de isquemia, 

necrose, palidez e 

bordos regulares

Aparência da perna Marrom, manchas 

varicosas, eczemas, 

quente

Brilhante, fria, 

descorada

Edema Presente, piora no 

final da tarde

Presente qdo imóvel

Dor Varia, associada a 

edema e infecção 

Muito dolorosa

Pulso pedial Presente Reduzido ou ausente

História Clinica TVP, flebite, veias 

varicosas

DVP,DM, D cardíacas 

Isquêmicas

QUADRO COMPARATIVO: ÚLCERAS VENOSAS X ARTERIAIS



ÚLCERA POR PRESSÃO

Área de trauma tecidual causada por pressão contínua e

prolongada, excedendo a pressão capilar normal, aplicada à

pele e tecidos adjacentes provocando uma isquemia que

pode levar à morte celular.

Geralmente ocorre entre uma proeminência óssea e uma

superfície dura, por exemplo, na região sacral, calcâneos,

trocanter maior do fêmur, tuberosidades do ísquio e maléolos

externos. A UP costuma ocorrer nos doentes com neuropatia

periférica quando este faz uso de curativos volumosos e/ou uso

de calçados apertados, acamados, paraplégicos, em uso de

gesso, etc.

Fonte- Enfª Lissandra R. Porto
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ESTÁGIOS DAS ÚLCERAS
Profundidade

Estágio I

Estágio II

Estágio III

Estágio IV

Camadas da 

pele

Epiderme

Derme

Subcutâneo

Músculos



Classificação das Úlceras por Pressão

II estágio

Estágios de I a IV

I Estágio – Eritema que não desaparece 

a digitopressão – pele intacta.



Classificação das Úlceras por Pressão

I estágio

Estágios de I a IV

II Estágio – Lesão envolvendo epiderme e/ou derme –

abrasão, bolha ou cratera rasa.



Classificação das Úlceras por Pressão

Estágios de I a IV

III Estágio – Comprometimento ou 

necrose do tecido subcutâneo –

cratera profunda.



Classificação das Úlceras por Pressão

Estágios de I a IV

IV Estágio – Comprometimento muscular, ósseo, 

tendões e articulações – atinge cavidades.

Fonte- Enfª Lissandra R. Porto



ÚLCERA POR PRESSÃO

Prevenção e tratamento

►Mudança de decúbito a cada 2Hs ou menos

►Movimentos passivos ao mobilizar o paciente no leito

►Utilizar forro móvel para mudança de posicionamento

►Cabeceira da cama elevada, no máximo, em 30º

►Massagem de conforto

►Atenção ao paciente c/ nível de consciência diminuída

►Proteger as proeminências ósseas

►Enxugar cuidadosamente o paciente

►Manter a pele limpa e seca (banho, roupas de cama e fraldas)

►Utilizar sabonete neutro

►Pacientes incontinentes – coletores de urina e fralda

►Roupas fáceis de vestir, sem muitas costuras, e macias.

►Controlar o peso

►Dieta variada e líquidos VO se não houver contra indicação

►Evitar o uso de talcos ou soluções alcoólicas

►Hidratar a pele com óleos, loções 

►Equipamentos de proteção e curativos



Ferida Cirúrgica ou operatória

É a ferida causada durante um ato cirúrgico, intencional,

programada e em condições assépticas. Pode ser aberta ou

fechada.

Exemplos: enxertos, áreas doadoras de enxertos,

laparotomias, mamoplastias, etc.

Deiscência – Ruptura da ferida cirúrgica.

Limpeza cirúrgica após faciíte 

necrosanteSAD-Sul-2002

SAD-Leste/Nortel-2005



Tratamento

►Lesões c/ fechamento por 1ª intenção – baixo risco de 

contaminação

►Após 24 ou 48Hs – Não há necessidade de cobertura 

►Devem ser mantidos limpos e secos

►A ferida pode ser lavada durante o banho

►Exceto nos casos de exsudação e necessidade de conforto

►Curativo e cobertura adequada



Queimaduras - São lesões causadas por

Agentes químicos: Substâncias ácidas ou cáusticas, gasolina, álcool, 

etc

Físicos: Radiação (Rt, sol, nuclear), Calor (vapor, objetos e líquidos 

quentes), Frio (gelo) e eletricidade (corrente elétrica, raio)

Biológicos: Animais (lagarta-de-fogo, água-viva) e vegetais (urtiga, 

latéx de algumas plantas)

Fonte- Enfª Lissandra R. Porto
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Superficial – 1º grau

(epiderme)

Parcial – 2º grau

(derme)

Perda total – 3º grau

(subcutâneo)

Classificação das queimaduras qto à profundidade



Gravidade da lesão

►% de área queimada

►Idade do paciente

►Lesões pulmonares

►Moléstias associadas

Cálculo da superfície 

corporal queimada – regra 

dos nove (Wallace)



Prevenção e tratamento

►Prevenir e evitar situações de risco

►Primeiros-socorros

►Alivio da dor

►Proteção da pele queimada: risco de 

infecção e desidratação

►Curativo tópico não aderente.



TÉCNICAS DE LIMPEZA E 

COBERTURAS UTILIZADAS NA PMC

Finalidades do curativo

Produtos Disponíveis

Técnicas de limpeza

Fonte- Enfª Lissandra R. Porto



FINALIDADES DO CURATIVO

Ser seguro

Auxiliar na hemostasia 

Proteger contra traumas mecânicos e 

infecções.

Limitar o movimento dos tecidos ao redor da 

úlcera.

Promover e manter o meio úmido – feridas 

abertas.



Absorver secreções – minimizar 

compressão.

Tratar as cavidades

Promover o desbridamento.

Ser confortável e aliviar a dor.

Ser impermeável: fluídos e 

bactérias.

Fornecer isolamento térmico.

FINALIDADES DO CURATIVO



Ser isento de substâncias tóxicas e contaminadas.

Ser de fácil aplicação e remoção - traumas.

Ser aceito pelo paciente.

Servir para transporte de medicamentos.

Permitir o monitoramento da ferida.

Proporcionar condições favoráveis às AVD.

FINALIDADES DO CURATIVO



Permitir trocas gasosas.

Manter constantes suas propriedades

Não ser inflamável

Ser esterilizável

Estar disponível 

Permitir diminuição do tempo das trocas

FINALIDADES DO CURATIVO



CICATRIZAÇÃO EM MEIO ÚMIDO

Estimula: epitelização – granulação 

Remoção de tecido necrótico

Impede a formação de fibrina

Barreira protetora contra 

microorganismos 

Promove a diminuição da dor

Mantém a temperatura corpórea

Evita a perda excessiva de líquidos 

Evita traumas na troca do curativo



TÉCNICAS DE LIMPEZA

Técnica estéril ou asséptica – é utilizado material ou

luvas estéreis para manipulação da lesão. A cobertura

também é estéril. Esta técnica é recomendada para o

tratamento hospitalar devido aos riscos aumentados

de infecção.

Técnica limpa – pode ser utilizado material limpo na

manipulação da lesão, luvas de procedimento, água

tratada ou filtrada. Porem a cobertura deve ser

preferencialmente estéril. Esta técnica é utilizada no

AD e criteriosamente nos tratamentos ambulatoriais.



TÉCNICAS DE LIMPEZA

Técnica Limpa 

Fonte- Enfª Lissandra R. Porto



As mãos devem ser lavadas com solução anti-

séptica ou água e sabão antes e após o curativo

A limpeza de feridas com tecido de granulação deve ser

preferencialmente feita através de irrigação com jato de SF

morno, com seringa de 20 ml e agulha 40x12 ou 25x8, ou ainda

frasco de soro perfurado de diferentes maneiras.

O SF - aquecido em forno

microondas p/ 20 seg em

potência alta. No domicilio

pode ser utilizado o banho-

Maria. É recomendável

testar a temperatura da

solução na face interna do

antebraço (tal qual ao

verificar a temperatura do

leite de mamadeira).



AGE 

Hidrocolóide 

Gel hidroativo

Soro Fisiológico

PVPI

Bota de Unna

Carvão ativado ( no SAID)

Atadura de Rayon

Fitoterápicos:

Babosa

Calendula

Hamamélis

Arnica

Camomila

Tanchagem

Papaína

PRODUTOS DISPONÍVEIS



Indicações – Anti-sepsia da pele e mucosas peri-cateteres, peri-

introdutores, fixadores externos.

Contra-indicações – Feridas abertas de qualquer etiologia

Modo de usar – Após limpeza com SF, aplicar e ocluir com gaze

ou cobertura semi-permeável.

PVPI - tópico

Composição – Polivinilpirrolidona iodo a10%

em H20

Mecanismo de ação – penetra na parede

celular alterando a síntese de ácido nucléico

através da oxidação.



Periodicidade de troca – coberturas de gaze a

cada 24Hs e semipermeáveis de acordo com o

fabricante

Observações:
Neutralizado rapidamente na presença de

matéria orgânica

Pode causar irritação cutânea ou alérgica

Em lesões abertas pode alterar o processo de

cicatrização e reduzir a força tensil

PVPI - tópico



Composição – Óleo vegetal composto por ácido

linoleico, ácido caprilico, ácido cáprico, vitamina A e

E e lecitina de soja

Mecanismo de ação – Quimiotaxia (leucócitos) e

angiogênese, mantêm o meio úmido e acelera o

processo de granulação tecidual.

Indicações – Prevenção de UP e tratamento de

feridas abertas com ou sem infecção.

Contra indicações – Não encontrado.

AGE – Ácidos Graxos Essenciais



Modo de usar – Espalhar no leito da ferida ou embeber

gazes estéreis de contato o suficiente para manter para

manter o leito da ferida úmido até a próxima troca. Em

feridas extensas embeber previamente a gaze com SF.

Ocluir com cobertura de gaze , chumaço ou outra

cobertura seca

Periodicidade de troca – se saturado ou a cada 24 Hs

Observações – Pode ser associado ao Alginato de Ca,

Carvão e diversas outras coberturas.

AGE – Ácidos Graxos Essenciais



Composição – partículas hidroativas em

polímero inerte impermeável (gelatina,

pectina e carboximetilcelulose sódica)

Mecanismo de ação – Estimula a

angiogênese e o desbridamento autolítico

e acelera o processo de granulação.

Indicações – Prevenção e tratamento de

feridas abertas não infectadas, rasas, com

leve ou moderada exsudação.

Contra indicações – Feridas

colonizadas e infectadas, tecido

desvitalizado e queimaduras de 3º grau.

HIDROCOLÓIDE

Papaína*

Fonte- Enfª Lissandra R. Porto



Modo de usar – o diâmetro deve ultrapassar a borda da

ferida em pelo menos 3 cm. Pressionar a placa do centro

para fora, evitando a formação de bolhas e fixando bem as

bordas e datar. Se necessário reforçar com micropore.

Periodicidade de troca – Trocar sempre que extravasar

ou no máximo a cada 7 dias.

Observações – a interação do exsudato com o

hidrocolóide produz um gel amarelo semelhante à secreção

purulenta. Nas 1ª trocas pode ocorrer um odor desagradável

devido ao desbridamento.

HIDROCOLÓIDE



Mecanismo de ação – adsorve o exsudato e filtra o odor. A Ag

exerce ação bactericida.

Indicações – feridas fétidas, infectadas e exsudativas

Contra indicações – Lesões limpas e lesões de queimaduras

Modo de usar – trocar a cobertura 2ª sempre que saturada.
Remover o exsudato e tecido desvitalizado se necessário, colocar o

carvão sobre a ferida e ocluir com curativo 2º

CARVÃO ATIVADO

Composição – Cobertura de baixa aderência, envolta em

camada de não tecido e almofadada impregnada por carvão

ativado e Ag 0,15%.



Periodicidade de troca – O carvão no inicio será

trocado a cada 48 ou 72Hs, dependendo da

capacidade de adsorção.

Qdo não houver mais infecção pode ser trocado a

cada 7 dias.

Observações – Não pode ser cortado. Qdo reduzir o

exsudato e o odor e houver granulação substituir por

outro tipo de cobertura.

Qdo há granulação costuma aderir muito ao leito da

lesão, podendo neste caso o uso associado de gaze

não aderente.

CARVÃO ATIVADO



Composição
Bandagem inelástica pronta para uso impregnada de

pasta não solidificável, composta no mínimo óxido de

zinco, glicerina, óleo de castor ou mineral.

Mecanismo de ação – Facilita o retorno venoso

e auxilia na cicatrização de úlceras, evita edemas

em MMII.

Indicações – Úlceras venosas, edema linfático e

erisipela.

Contra indicações – Úlceras arteriais e artério-

venosas. Presença de infecção e miíases.

BOTA DE UNNA



Modo de usar:

Aplicar após repouso com MMII elevados,

preferencialmente pela manhã.

Realizar limpeza da ferida e pele peri ferida e colocar

cobertura adequada.

Enfaixar com a bandagem iniciando do pé até logo abaixo

do joelho com técnica em “oito” ou “circular”.

Cobrir o local da ferida com gaze sobre a bandagem se

necessário (feridas exsudativas).

Enfaixar com atadura de crepe.

Periodicidade de troca – Pode permanecer por até 7

dias, porém indicar retorno do paciente em 2 dias após a

primeira colocação para avaliação do paciente e troca do

curativo secundário.

BOTA DE UNNA



Recomendações  Importantes no uso da Bota de Unna

• Sinais e Sintomas de compressão/colocação inadequada: 

• Avaliar a cada troca a redução do edema através da medida da 
circunferência da panturrilha e tornozelo. 

• Avaliar e orientar o paciente a observar os sinais e sintomas de 
alerta como aumento da dor, sensação de formigamento, piora 
do edema, cianose de extremidades e piora da úlcera.

• Observar sinais de infecção local ou sistêmica durante o 
tratamento.



Apresentação Creme Gel

Tipo Hidrófobo Hidrófilo

Grau de 

Penetração

Endodérmico Epidérmico

Fitoterápicos

A apresentação dá 

opções diferentes 

de tratamento



Composição – Enzimas proteolíticas do

látex do mamão papaia.

Mecanismo de ação
Dissociação das moléculas de proteína (desbridamento

Qco).

 Antiinflamatório, bactericida e bacteriostático.

Estimula a força tensil e acelera o processo cicatricial.

Indicações – Tratamento de feridas abertas, infectadas

ou não, com tecido desvitalizado ou não.

Contra indicações – Desde que usada a concentração

adequada não há contra-indicação.

PAPAÍNA



Modo de usar
Pode ser usada substituindo o SF na limpeza.

Na presença de necrose dura e seca realizar

escarotomia e escarectomia.

A cobertura primária deve ser úmida.

Proteger a pele peri-lesão com AGE, ou fitoterápico creme.

Utilizar cobertura secundária absorvente.

Periodicidade de troca – Sempre que o curativo

secundário estiver saturado ou no máximo a cada 24Hs.

PAPAÍNA



Observações
Diluir em AD ou SF

Se optar pela fruta, utilizar a polpa do

mamão verde, evitar contato com

utensílios de metal, guardar a fruto na

geladeira em saco opaco, preparar

somente no momento do uso.

A solução é estável 24Hs após o

preparo, fora da geladeira.

Pode ser associado com carvão

ativado, hidrocolóide e fitoterápicos

padronizados

PAPAÍNA



DILUIÇÃO

1g + 100ml     = 01%

1g +  50ml      = 02%

2g +  50ml      = 04%

3g +  50ml      = 06%

4g +  50ml      = 08%

5g +  50ml      = 10%

PAPAÍNA

CONCENTRAÇÃO

Necrose por coagulação – 10%

Exsudato purulento – 4 a 6%

Tecido de granulação – até 2%



ALOÉ VERA  (parênquima)

creme e gel 25%

Composição:
Aloína

Mucilagens

Aloe emodina. 

Aloeferon

vitaminas

Água

Sais minerais

Enzimas

Mecanismo de Ação:
Emoliente

Auxilia a cicatrização (regeneradora)

 Antiinflamatória 

Bactericida

Analgésica

Imuno-estimulante 

Reduz a vasoconstrição  e preserva a 

vascularização da derme

CERA (1982) e RAINE (1980).



Indicações:
Feridas abertas, infectadas ou não, em que o fator dor ou 

sensibilidade tátil, seja muito importante como:

Queimaduras térmicas, químicas e físicas

Erisipela

Seborréia

Psoríase

Eczema 

ALOÉ VERA  

Contra-indicação:

Não há na literatura pesquisada.



Periodicidade de troca – 1 a 3 vezes ao dia. 

Observação: 

Uso com cautela em queimaduras de 3º grau.

Contra-indicado o uso interno. 

O látex pode causar irritação cutânea e ocular.

Evitar o uso em crianças <6meses.

Proteger do sol e do calor.

ALOÉ VERA  (parênquima)

Modo de usar – Aplicar com

espátula de plástico ou madeira,

sobre a gaze úmida e ocluir a ferida,

utilizando cobertura 2ª.



CALÊNDULA OFICINALLIS (flores)  

Creme e Gel à 5% e tintura

Mecanismo de Ação:
Cicatrizante

Antiinflamatória

Anti-séptica

Bactericida

Antifúngica

Composição - óleos essenciais, carotenóides, mucilagens

e flavonóides. Vários mono e sesquiterpenos oxigenados,

saponosídeos, carotenóides (solúveis em gordura),

flavonóides, álcoois triterpênicos e pentacíclico,

polissacarídeos, ácido málico, esteróis-sistosterol,

estigmasterol, isofucosterol, caempferol, metil-enecolesterol,

colesterol e também ácido salicílico.



CALÊNDULA OFICINALLIS (flores)  

Creme e Gel à 5% e tintura

Indicações:
Feridas abertas, infectadas ou não, como:

Dermatites amoniacal, fúngicas e de contato.

Úlceras vasculogênicas e UP

etc

Contra-indicação:

Não há na literatura pesquisada.



CALÊNDULA OFICINALLIS (flores)  

Creme e Gel à 5% e tintura

Periodicidade de troca – 1 a 3 vezes ao dia. 

Observação: 

Uso com cautela em  lesões muito extensas e disseminas e sem 

diagnóstico.

Não utilizar com antibioticoterapia concomitante.

Evitar o uso em crianças <6meses.

Proteger do sol e do calor.

Modo de usar – Aplicar com espátula

de plástico ou madeira, sobre a gaze

úmida e ocluir a ferida, utilizando

cobertura 2ª.



ARNICA MONTANA (flores e rizomas)

Creme e gel – 5% e tintura

Composição:

Óleo essencial

Arnicina 

Saponina

Arnidiol

Isoquercitina 

Taninos 

Flavonas
Mecanismo de ação:
Antiinflamatória (óleos essenciais)

Antiequimótica,

Antiflogística, 

Cicatrizante 

Atividade imunoestimulante 

Antibacteriana

Analgésica   



ARNICA MONTANA (flores e rizomas)

Creme e gel – 5% e tintura

Indicações:
Lesões  2ª à contusões traumatismos e 

entorses

Dores musculares e articulares

Inflamações locais

Hematomas

Massoterapia (SAD) 

Apresentação gel associado ao 

ultrassom por(C.R.F.).

Contra-indicações:
Descartar possibilidade de fraturas, luxações ou rupturas 

musculares.

Não utilizar em RN



Modo de usar – Aplicar com espátula 

de plástico ou madeira, sobre a gaze ou 

mão enluvada e massagear 

delicadamente o local, próximo à lesão. 

Aplicação de calor local potencializa seus 

efeitos.

Periodicidade de troca – 1 a 3 vezes 

ao dia. 

Observação:
Usar em PELE ÍNTEGRA (toxicidade).

O uso interno dessa droga não é aconselhável

Evitar o uso prolongado

ARNICA MONTANA (flores e rizomas)

Creme e gel – 5% e tintura



HAMAMÉLIS VIRGINIANA (casca e folhas) 

Creme e gel –

10% 
Composição:
Flobafenos

Saponinas 

Mucilagens

Resinas 

Oxalato de cálcio

Ácidos graxos (oleína e palmitina)

Flavonóides(caempferol, quercitina)

Óleo essencial 0,5%

Taninos(hamamelitanino 3-8%). 

Mecanismo de Ação:

vasoconstritora periférica (vasomotor)

Adstringente (taninos)

Hemostático (hemorragias de origem capilar)

Acalma as dores, nos casos de varizes.



HAMAMÉLIS VIRGINIANA (casca e folhas) 

Creme e gel –

10% 
Indicações:

Úlceras varicosas

varizes (alivia dores)

úlceras por pressão (c/ ou s/ crosta necrótica)

Flebites

Hemorróidas

dermatite seborrêica.

Contra-Indicações – Não citada 
na literatura consultada.



HAMAMÉLIS VIRGINIANA (casca e folhas) 

Creme e gel –

10% 

Observação:

Uso com cautela em lesões muito

extensas e disseminas e sem diagnóstico.

Não utilizar com antibioticoterapia concomitante.

Evitar o uso em crianças <6meses.

Proteger do sol e do calor.

Modo de usar – Aplicar com espátula

de plástico ou madeira, sobre a gaze

úmida e ocluir a ferida, utilizando

cobertura 2ª.

Periodicidade de troca – 1 a 3 vezes

ao dia.



Escolha do Produto

?



ESCOLHA DO TRATAMENTO

FERIDA

►PORTADOR – Diagnóstico: localização, 

aspecto, dor,  etc

►PROGNÓSTICO

►AMBIENTE

►CUIDADOR

►PROFISSIONAIS

►ESTOQUE



Glossário

Desbridamento ou debridamento: Remoção de tecido

necrosado ou desvitalizado da ferida, por meio

cirúrgico, enzimático ou autolítico.

Escarotomia e escarectomia



Escara: crosta composta de camadas de tecidos

dessecados e comprimidos, normalmente, dura e seca,

mas poderá também ser macia, dependendo do grau de

hidratação da mesma. Coloração preta, cinza ou

marrom e de firme aderência no leito da ferida.

Também chamados de necrose de coagulação.

Fonte- Enfª Lissandra R. Porto



Esfacelo: tecido necrosado de consistência delgada,

mucóide, macia e de coloração amarela, bronzeada ou

cinza. É formado por bactérias, fibrina, elastina,

colágeno, leucócitos intactos, fragmentos celulares,

exsudato e grande quantidade de DNA. Também

chamados de necrose de liquefação

Fonte- Enfª Lissandra R. Porto



Tecido de Granulação: tecido conectivo frágil que 

contém novos colágenos, fibroblastos e arcos 

capilares. Freqüentemente descrito como de cor 

"vermelho carne"

Fonte- Enfª Lissandra R. Porto



Maceração: amolecimento do tecido, geralmente 

em torno das bordas da ferida. É associada com 

umidade excessiva e é susceptível de ruptura

Fonte- Enfª Lissandra R. Porto



Exsudato: liquido que se 

acumula numa ferida 

devido ao aumento da 

permeabilidade capilar.

Fonte- Enfª Lissandra R. Porto



ALGORÍTIMO DE TRATAMENTO

Tecido Desvitalizado
Não Sim

Epitelização e/ou 

granulação
Características

Exsudato ExsudatoInfecçãoCor

Baixo a 

moderado

Moderado 

a intenso

Branca 

amarelada

Marrom 

ou negra

Sim

Não

Baixo a 

moderado

Moderado 

a intenso
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