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Introdução: Em estado crítico, a paciente com AVCI Carotídeo desenvolveu úlcera por 

pressão sacral – estágio II/III apresentando cicatrização demorada devido à perda de fezes 

líquidas com presença de clostridium sp. Acompanhar a reparação tecidual prejudicada e risco 

grave para infecção foi importante para a decisão por terapêutica precoce. A assistência do 

enfermeiro requer conhecimento da fisiopatologia da reparação. A diversidade de coberturas e 

produtos adjuvantes, apesar de fator positivo, torna a decisão desafiadora ¹. Objetivo: Relatar 

a eficiência do “Sistema para Controle da Incontinência Fecal“ em conter e desviar o débito 

fecal auxiliando o processo de cicatrização da lesão sacral. Metodologia: Paciente de 36 anos, 

fem., com diagnóstico de AVCI Carotídeo admitida na Semi-intensiva com rebaixamento do 

nível de consciência, tontura, queda da própria altura e hemiplegia a Esquerda, submetida à 

Craniectomia Descompressiva de urgência. Desenvolveu úlcera por pressão sacral II/III, 

apesar de tratada com cobertura adequada não obteve sucesso pela presença de fezes líquidas 

com clostridium sp.  A equipe médica e de enfermagem solicitaram avaliação da Enfermeira 

Pós-Graduada em Estomaterapia – Ambulatório Multiprofissional – Grupo de Curativos. 

Realizada avaliação detalhada da úlcera conforme protocolo pré-estabelecido. Definição da 

terapêutica ideal: na úlcera sacral (estágio II/III): utilizou-se cobertura bactericida composta 

por espuma com Ag (nano), glicerina vegetal, e surfactante (F68) para modulação do exsudato 

e combate à colonização bacteriana da ferida. Trocas dos curativos a cada 48hs. Apesar da 

cobertura adequada, a presença de fezes líquidas (clostridium sp) não permitia a efetivação da 

prescrição. Após treinamento da equipe de enfermagem da unidade de internação da paciente, 

decidiu-se pelo uso do Sistema para Controle da Incontinência Fecal. Com avaliação 

sistemática da ferida, cobertura adequada e controle da incontinência fecal, esta apresentou 

melhora acentuada obtendo 95% do processo de cicatrização, melhora do aspecto da pele 
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perilesional, diminuição da manipulação e satisfação da família pela diminuição dos gastos, 

do tempo de internação e conforto proporcionado à paciente. Conclusão: Observamos que o 

“Sistema para Controle de Incontinência Fecal” mostrou-se eficaz em conter e desviar as 

fezes líquidas proporcionando: maior tempo de permanência dos curativos acelerando o 

processo de cicatrização, maior conforto para a paciente e redução de custos com o 

tratamento. 
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