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Cuidado humanizado

Gestão de materiais

Conhecimento científico

Educação Continuada

Registro dos cuidados

Acolhimento do paciente

Organização do setor

TÉCNICO DE ENFERMAGEM



A PESSOA NÃO É SÓ UMA  LESÃO.

Mudar o foco da lesão para o indivíduo ;

Chamar a pessoa pelo nome;

Realizar acordo e nunca imposições;

Ouvir sua opinião no decorrer do tratamento;

Respeito às crenças;

Ouvir a sua história de vida com atenção;

Orientar sobre a terapêutica que foi prescrita;

Estimular a autonomia.

CUIDADO HUMANIZADO



É uma postura ética que implica:

• Na escuta do usuário em suas queixas,

• Na responsabilização pela resolução com

ativação escuta de redes de compartilhamento

de saberes.Política Nacional de Humanização 

Não tem local nem 

hora certa para 

acontecer.

Nenhum profissional 

específico para fazê-lo
É um processo constitutivo 

das práticas de produção 

e promoção de saúde que 

implica responsabilização 

da equipe pelo usuário, 

desde a sua chegada até 

a sua saída

É reconhecer o outro e o 

que ele traz como sua 

necessidade de saúde. 

ACOLHIMENTO

As diferentes definições de acolhimento convergem em torno da comunicação, sendo considerado
um modo de escuta no qual se estabelece empatia, demonstrando interesse pela fala do outro
(COSTA, 2004)



IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO



ORGANIZAÇÃO DO SETOR



GESTÃO DE MATERIAIS

Materiais especiais

• Coberturas especiais conforme prescrição do 
enfermeiro para cada paciente

Materiais comuns

• Insumos básicos para realização de curativos: 
gaze, atadura, soro, agulha 40x12, etc



REGISTRO DOS CUIDADOS

Registrando o procedimento: pode ser feito tanto pelo 

técnico (que só registra curativo especial e simples) 



EDUCAÇÃO CONTINUADA



 Realizar curativos nas feridas sob a supervisão do enfermeiro conforme prescrição 

do mesmo; 

 Auxilia o enfermeiro nos curativos;

 Informa ao paciente os procedimentos a serem realizados e os cuidados com a 

ferida;

 Registra no prontuários os procedimentos realizados, as características da ferida, 

as queixas apresentadas;

 Comunica ao enfermeiro quanto a qualquer anormalidade que a ferida apresente;

 Mantem se atualizado nos programas de educação permanente;

 Organiza o setor, deixando disponíveis os materiais necessários para a execução 

dos curativos;

 Comunica ao enfermeiro quanto a falta de qualquer material;

 Orienta ao paciente medidas de prevenção.

ATRIBUIÇÕES – O QUE TÉCNICO FAZ RESOLUÇÃO 567/2018



– É de responsabilidade legal do Enfermeiro, avaliar a pessoa com lesão

e/ou ferida, prescrever, delegar e supervisionar a realização do curativo

pelo técnico de enfermagem, e realizar curativos quando as condições

clínicas determinam uma complexidade do paciente.

– A delegação de realização dos curativos deverá ser realizada pelo

Enfermeiro, após avaliação do paciente e da lesão, levando em

consideração a gravidade do paciente e a complexidade da lesão.

– Quanto aos Técnicos de enfermagem os mesmos poderão realizar os

curativos nas feridas de estágio I e II e, realizar os curativos nas feridas

de estágio III e quando delegado pelo Enfermeiro e auxiliar os

Enfermeiros nos curativos de estágio III e IV.

PARECER COREN – BA N⁰ 009/2016

Assunto: Realização de curativos de alta complexidade por 

técnicos de enfermagem. 



Feridas Complexas

ÚLCERAS DIABÉTICAS/NEUROPÁTICAS

 Causadas por danos nos nervos e vasos

em áreas com pouca circulação

sanguínea. Esses tipos de úlceras são

comumente presentes em pacientes com

diabetes, hanseníase e outras;

 Localizadas normalmente na região 

plantar do pé;

 Pode ser causada pela  perda da 

sensibilidade,anidrose somada ao    

cisalhamento e pressão local ou somada 

ao alteração estrutural do pé;

 Pode apresentar-se inicialmente como 

uma calosidade.



ÚLCERAS VENOSA: FERIDAS COMPLEXAS

As úlceras venosas são causadas por uma disfunção nas

válvulas venosas ou uma bomba muscular da panturrilha

inadequada.

As úlceras venosas são freqüentemente localizadas na  

área frontal da perna e caracterizam-se por:

• formato irregular;

•Pigmentação de cor castanha na área da pele peri-ulceral

(muitas vezes com eczema);

•pulso normal do pé;



ÚLCERAS ARTERIAL: FERIDAS COMPLEXAS

•Lesão isquêmica causada pela

insuficiência arterial. Pode ser

observada entre os dedos ou

pontas dos dedos e região lateral do

pé.

•As úlceras de origem arterial são

produzidas quando o fluxo

sanguíneo para os membros

inferiores está diminuído, resultando

em isquemia e necrose.



TIPOS DE TECIDOS VIÁVEIS



GRANULAÇÃO



EPITELIZAÇÃO



GRANULAÇÃO X EPITALIZAÇÃO



TIPOS DE TECIDOS INVIÁVEIS



NECROSE DE COAGULAÇÃO/ESCARA



OBS.: ESCARIFICAÇÃO



NECROSE DE LIQUEFAÇÃO/ESFACELO



CROSTA



QUERATOSE



QUERATOSE



BORDAS DEFINIDAS



BORDAS INDEFINIDAS



EXSUDATO 



MACERAÇÃO



SINAIS FLOGÍSTICOS



BORDA ENROLADA/EPÍBOLE



BORDA DESCOLADA



GRANULAÇÃO VERMELHA ESCURA OU 
ROSA PÁLIDO



LESÃO CAVITÁRIA



LESÃO ONCOLÓGICA



DEFORMIDADE



BOTA DE UNNA

1

2



BOTA DE UNNA

1
2
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ALGORITMO



Avaliação

• Aspectos a serem avaliados:

• Quem é o paciente? Qual a condição clinica?

• Qual a origem desta ferida?

• Há quanto tempo existe a ferida?

• Que tratamento já foi realizado?

• Qual o tamanho da ferida?

• Qual a localização?

• Qual a fase predominante do processo de cicatrização?

• Como está a pele ao redor da lesão?

• Tem exsudato? Qual a característica?

• Qual odor?

• Necessita desbridamento? Que tipo?

• É infectada ou colonizada?

• Qual o microrganismo infectante?

• Qual tipo de cobertura deve-se utilizar?



• Medir o eixo mais 

longo da ferida  

como

cumprimento;

• A seguir medir o eixo

perpendicular  mais 

largo como largura;

• Medir em

centímetros.

AVALIAÇÃO: TAMANHO (LARGURA E 

COMPRIMENTO) EM CENTÍMETROS.



Caracterizam-se pela falta de  vascularização, insensibilidade à dor, coloração

escura e com odor. 

Esfacelo

Necrose

Tecido necrosado, consistência delgada, mucóide, macia e de

coloração amarela ou cinza. Formado por bactérias, fibrina,elastina,

colágeno, leucócitos, fragmentos celulares, exsudato. Podem estar

firmes ou, frouxamente aderidos no leito e nas bordas da ferida.

Processo de desnaturação das proteínas, consistência dura, seca e

coriácea, podendo ser macia dependendo do grau de hidratação.

Coloração cinza, marrom ou preta e firme aderência no leito ou

bordos daferida.

Escara
Capa de necrose de aspecto coreáceo cobrindo todo o leito da  ferida

AVALIAÇÃO: PRESENÇA DE TECIDO NECRÓTICO/ 

DESVITALIZADO



AVALIAÇÃO: ESCOLHA DA COBERTUTRA

Situação do leito

Preto - Desbridar, hidratar

Amarelo - Desbridar, hidratar, absorver, proteger pele ao redor

Vermelho - Hidratar, absorver, preencher,

proteger pele ao redor

• Seco - Hidratar

• Úmido - Preservar a umidade

• Excessivo - Absorver

Sem visualização do leito não há condições de avaliação da ferida

(ROLTAND; OVINGTON; HARRIS, 2000)



PELE ÍNTEGRA: HIDRATAR E PREVINIR

• Hidratantes a base deAGE ou ureia a 10%;

• Creme Dermoprotetor;



• Hidrocolóide transparente;

• Creme Dermoprotetor;

• Hidratantes a base deAGE ou ureia a 10%

HIPEREMIA FIXA: REGRESSÃO AO EPITÉLIO 

NORMAL



• Espumas de poliuretano;

• Espumas com silicone

• Hidrocolóides;

• Gazes não aderentes.

ABRASÃO DE PELE: HIDRATAR E CONTROLAR A 

UMIDADE



• Cremes Barreira/ Dermoprotetor â base de  

dimeticona

• Cremes a base de dexapentenol

• Cremes antimicrobianos e antifúngicos – no  caso de

infecção

DERMATITE ASSOCIADA À INCOTINÊNCIA: 

REGENERAÇÃO DA PELE



BORDAS MACERADAS

• CREME BARREIRA



HIPERQUERATOSE: DEBRIDAMENTO 

INSTRUMENTAL CONSERVADOR

Ureia a 20 ou 30%



• Gazes não aderentes com AGE/ Petrolato

• Espumas de poliuretano

• Espumas de poliuretano com silicone

SKIN TEARS; REGENERAÇÃO DA PELE



MANTER BOLHA ÍNTEGRA PARA REABSORÇÃO 

DO LIQUIDO
Flictemas

Bolha íntegra

• Gazes não aderentes com AGE/ Petrolato

• Espumas de poliuretano com silicone

Flictemas



Bolha rompida

• Espumas de poliuretano;

• Espumas de poliuretano com silicone;

• Curativos hidrocolóidess;

• Gazes não aderentes com AGE.

Flictemas

TRATAR COMO FERIDA ABRASIVA



EPITELIZAÇÃO: HIDRATAR E PROTEGER

• Hidrocolóides Transparentes;

• Cremes barreira com dimeticona;

• Hidratante a base de AGE.



GRANULAÇÃO: CONTROLAR UMIDADE E 

PROTEÇÃO DE BORDAS

• Espumas de poliuretano

• Espumas de poliuretano com silicone

• Curativos alginato de cálcio

• Gazes não aderentes com AGE



ESFACELO: DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICOESFACELO

• Curativos Hidrogéis hidratantes amorfo

• Curativos Hidrogéis em placa

• Papaína*

• Colagenase*

Pouco exsudato



ESFACELO: DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO

Exsudativo

• Curativos a base de  alginato de 

cálcio

• Curativos de espuma de  

poliuretano

• Gazes impregnadas com  

antimicrobiano

• Curativos com  

carboximetilcelulose



NECROSE: DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO

Exsudativo
• Curativos Hidrogéis hidratantes  amorfo

• Curativos Hidrogéis em placa

• Papaína*

• Colagenase*



LESÕES INFECTADAS: TRATAMENTO DA

INFECÇÃO

• Espumas de poliuretano com prata;

• Curativos de alginato com prata;

• Sulfadiazina com prata;

• Curativos carvão ativado com prata;

• Soluçoes de limpeza à base de PHMB;

• Pomada, estéril, composto por 

cadexômero, polietilenoglicol



CAVIDADES E DESLOCAMENTOS: PREENCHER 

CAVIDADES E DESCOLAMENTOS E TRATAR INFECÇÃO

Com infecção

• Espuma de poliuretano para cavidade com prata;

• Alginato de cálcio com prata fita/placa;

• Pomada, estéril, composto por cadexômero,

polietilenoglicol



LESÕES DOLOROSAS: TRATAMENTO LOCAL

• Espuma de poliuretano para ibuprofeno



ÚLCERAS VENOSAS

• Bandagem de algodão inelástico impregnada com óxido de zinco;

• Bandagem flexível, de tecido misto de poliéster e algodão, impregnado com

óxido de zinco e no mínimo 02 óleos;

• Bandagem elástica de tecido misto de poliéster e gaze de algodão branca, impregnada com pasta não

solidificável, óxido de zinco, acácia, glicerina, óleo de rícino e petrolato branco.



LESÕES ONCOLÓGICAS: CONTROLE DA DOR, 

EXSUDATO E ODOR

• Curativos Carvão ativado;

• Espumas de poliuretano com prata;

• Curativos com carboximetilcelusose



• O tratamento consiste na inalação de oxigênio a

100% dentro de um equipamento totalmente

fechado, a uma pressão, no mínimo, duas vezes e

meia maior que a atmosférica;

• Indicado para feridas extensas, complicadas ou de

difícil cicatrização que poderiam se beneficiar com a

suplementação de oxigênio;

TERAPIAS ADJUVANTES: OXIGENIOTERAPIA 

HIPERBÁRICA:
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