
Resumo 

Associação de tecnologias para tratamento de úlcera por pressão: relato de um 

caso clínico. 

Santana, Juliana Aparecida. 

Tratar de lesões é uma tarefa muito difícil, visto a existência de tantos produtos no 

mercado, e de tantos fatores que influenciam negativamente a cicatrização. Pensando 

nisso resolvemos relatar um caso clinico envolvendo processo de cicatrização de úlceras 

por pressão em membros inferiores, em um paciente que apresentava vários fatores de 

dificuldade na cicatrização. A atuação do enfermeiro foi essencial para o progresso 

positivo no processo de cicatrização das úlceras por pressão, tanto no que diz respeito á 

indicação das terapias como na discussão do caso com os demais membros da equipe 

multiprofissional afim de indicar o melhor tratamento possível para o paciente. 

Abordamos os métodos utilizados ressaltando sua importância em cada fase da 

cicatrização, e evidenciando o papel do enfermeiro neste processo. Como beneficio 

buscamos esclarecer os profissionais envolvidos quanto ao uso de algumas terapias e o 

momento mais adequado para  indicação de alteração desta terapia. O objetivo deste 

estudo foi exaltar a importância das avaliações periódicas das lesões e o cuidado na 

indicação das terapias a serem utilizadas. O método utilizado foi pesquisa de campo de 

um único paciente que apresentava seis lesões importantes de membros inferiores; 

evidenciando a eficácia da alteração da terapia indicada tanto com a descrição em 

prontuário como em registro fotográfico; além de pesquisa bibliográfica pertinente das 

terapias indicadas durante seu tratamento. Os resultados foram expostos em forma de 

achados durante as avaliações do enfermeiro e alterações do padrão de realização do 

curativo. Concluímos que a indicação de produtos nas diversas fases do processo de 

cicatrização foi um fator conclusivo para se atingir os resultados esperados, mesmo no 

paciente que apresenta outras comorbidades associadas; o enfermeiro é o elo de ligação 

efetivo entre a terapia e os resultados alcançados. 
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