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 O conceito mais difundido de ferida é o da 

ruptura da integridade de um tecido ou órgão 

corpóreo, isto é, a quebra da estrutura anatômica 

ou fisiológica de um tecido ou órgão causado pr 

ferimento ou injúria( Tiago,1996)



 A pele é o maior órgão do corpo humano; é 

composto de três camadas distintas: epderme, 

derme e hipoderme.



 Fase de inflamação- funciona como resposta do 
tecido á irritação representada com 
vasoconstrição, seguida pelo sangramento e 
formação de coágulo o processo de fagocitose 
reduz as manifestações locais. Esta fase dura de 
4 a 5 dias e pode ser retardada pela presença de 
infecções e lesão física;

 Fase de reconstrução – caracterizado pela 
remoção de tecido morto e bactérias e pela 
aceleração de tecidos novos, ricos em colágeno ;

 Fase de maturação- é a fase de remodelagem do 
tecido cicatricial,onde uma grande parte do 
colágeno e destruída e substituída por novas 
fibras.



 Cicatrização por primeira intenção- ocorre em 
ferimentos assépticos com o mínimo de destruição 
do tecido, formando cicatriz lineares, quase 
imperceptíveis;

 Cicatrização por segunda intenção- ocorre em 
feridas sépticas, na presença de pus ou quando 
há perda de tecido por alguma razão, onde o 
processo de restauração do tecido é mais 
demorada;

 Cicatrização por terceira intenção- ocorre quando 
um ferimento não foi suturado ou sofreu 
deiscência, sendo, mais tarde novamente 
suturado.

)



 Caracterizam- se como o conjunto de elementos 

destinados as feridas com finalidade de cura- las.

 Seus objetivos são:

- Proporcionar um ambiente fisiológico favorável a 

cicatrização; 

- Reduzir infecções;

- Facilitar drenagem de secreções;

- Acelerar a hemóstasia;



 Curativo aberto quando a ferida for mantida 

exposta;

 Curativo fechado quando a ferida for protegida 

com gaze, atadura ou qualquer outro tipo de 

proteção.



 Deve constituir-se de duas partes:

a) Avaliar o estado de saúde do portador de ferida;

b) E avaliar a ferida propriamente dita.

A avaliação deve constar de:

- Exame físico geral e específico;

- Avaliação da ferida:Avaliação da dor, do edema 
e da aréa;

- Avaliação do leito da ferida: tecido vitalizado, 
tecido desvitalizado, tecido granulação, tecido 
necrótico, esfacelos e escara.



Avaliação da pele circulante da ferida

- coloração da pele

Avaliação do exudado

- exudado seroso;

- exudado hemorrágico;

- exudado supurativo ou purulento;

- exudado fibrinoso;

Avaliação do risco de infecção

- feridas limpas 

- feridas sujas 



SOLUÇÕES MAIS UTILIZADAS NO

TRATAMENTO DE FERIDAS

 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA

- A lavagem da ferida com soro fisiológico a jato 
sobre pressão facilita a remoção dos tecidos 
necrótico;

- Evita o choque térmico;

- Provoca a vasoconstrição dos capilares;

- Em contato com a lesão, estimula o processo de 
autólise do tecido desvitalizado;

- Graças a ação de uma enzima autolítica: a 
hidrólise ácida.

- A divisão celular ocorre no organismo a uma 
temperatura fisiológica de 37º;



- Retornando a velocidade normal de 3 á 4 horas 
após a limpeza da ferida;

- Para preservar o processo de divisão celular:

È importante manter a temperatura em 37º;

Que exige o uso de uma solução salina isotónica
entre 36º e 37º.

 POVIDINE –POLIVENILPIRROLIDONA-IODO

- Atua na parede celular, alterando a síntese do 
ácido nucléico através da oxidação;

- Deve ser utilizado na anti-sepsia



da pele e mucosas pericateteres;

- Introdutores e fixadores externos para prevenir a 

colonização de microorganismos.

 Contra- Indicados

- Em feridas abertas, pois é rapidamente 

neutralizada na presença de matéria orgânica 

como: pus, sangue e demais secreções;

- Pode causar: irritação na pele, reações alérgicas, 

coceira, inchaços local. 



 Clorexidina

Tem larga ação nas bactérias gram positivas e 

negativas;

Seu efeito é de seis á oito horas;

É bastante eficaz em uma única aplicação;

Reduz bem a microbiota da pele;

Com mais de uma aplicação ela reduz o seu efeito 

por esse motivo de sua escolha de anti-septico.

 Indicação

- Para pele e mucosas íntegras;

- Nos procedimentos de introdução de 

pericateteres, periintrodutores e fixadores



 EFEITOS

- Efeito citológico e letal na membrana 

citoplasmática bacteriana;

- Sua atividade germicida se mantém inalterada 

na presença de matéria organica;

- Em lesões abertas, pode alterar o processo 

cicatricial danificando o tecido. 





TERAPÊUTICA ESPECÍFICA

Pomadas enzimáticas: atua na degradação e

digestão da enzima como desbridante químico,

facilitando o crescimento e regeneração celular.

TIPOS:

A base de 
Colagenase

A base de 
fibrinolisinas



POMADAS ENZIMÁTICAS

 INDICAÇÃO:

 Desbridamento
enzimático suave e 
não invasivo de lesões;

CONTRA-INDICADO:

 Feridas de
cicatrização por
primeira intenção ou
nas pessoas alérgicas
às enzimas.

 Atuam na dissolução de 

exsudato e tecidos 

necróticos, favorecendo o 

debridamento também 

suave e não invasivo nas 

lesões.

 Tem em sua fórmula 1% 

de cloranfenicol.

A base de 
Colagenase

A base de 
fibrinolisinas



A BASE DE COLAGENASE A BASE DE FIBRINOLISINA



HIDROCOLÓIDE:

 Composto de um dorso de espuma impregnado por um 

adesivo à base de hidrocolóides naturais.

 Absorve o exsudato da ferida, formando um gel que 

favorece a cicatrização;

 INDICAÇÃO:

 Úlcera de estase venosa; Úlcera de decúbito;

 Feridas limpas com pequena quantidade de exsudato;

 Queimaduras de 2º grau;

 Usa como adesivo protetores nas incisões cirúrgicas e 

fixação de drenos e cateteres.

Pode permanecer na ferida por até 7 dias



HIDROCOLÓIDE
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TERAPÊUTICA ESPECÍFICA

 HIDROPOLÍMERO: é um adesivo 
composto por uma almofada de 
espuma de hidropolímero;

 INDICAÇÃO: feridas abertas, 
com pouco exsudato e 
assépticas;

 FINALIDADE: proporcionar um 
ambiente úmido à ferida;

 CONTRA- INDICAÇÃO: lesões 
infectadas, com grande 
quantidade de secreção;

 Queimaduras de 3º grau.

 Troca-se a cada 48 horas

 HIDROGEL: curativo 
transparente;

 INDICAÇÃO: feridas de 
queimaduras que 
necessitem de remoção de 
crostas;

 Feridas limpas com pouca 
quantidade de secreção.

 CONTRA- INDICAÇÃO: feridas 
infectadas;

 Pele íntegra e incisões 
cirúrgicas fechadas.



HIDROPOLÍMERO HIDROGEL



PAPAÍNA

Atua como desbridante químico;

Tem ação: bacteriostática, bactericida e antiinflamatória;

Proporciona alinhamento das fibras de colágeno, 

promovendo crescimento tecidual uniforme;

Aumenta a força tênsil da cicatriz e diminui a formação de 

quelóides;



Presença de tecido de granulação:

 Papaína não deve exceder a 2%

Feridas exsudativas ou necrose:

 Papaína deve ser diluída em 4 ou 6%;

Com necrose de coagulação;

 Deve ser diluída de 8 a 10%.

Deixar sobre a superfície da ferida por 10 a15 minutos

UTILIZAÇÃO



 INDICAÇÃO: lesões por 
queimaduras, usadas 
tanto no tratamento como 
na prevenção de infecção;

 Tem ação: bacteriostática 
e bactericida dos sais de 
prata.

 A troca se faz a cada 12 
horas

 INDICAÇÃO: úlcera venosa da
perna e edema linfático;

 CONTRA-INDICADO: úlceras
arteriais, lesões com presença de
infecção ou miíase;

 É uma malha de gaze elástica
impregnada com óxido de zinco,
glicerina, gelatina em pó e água;

 FINALIDADE: facilita o retorno 
venoso.

SULFADIAZINA DE 
PRATA

BOTA DE UNNA



SULFADIAZINA DE PRATA



BOTA DE UNNA



 FILME TRANSPARENTE:

 É elástico, semipermeável que adere a locais secos;

 FINALIDADE: mantér o local da lesão úmida , permitindo troca gasosa e 

evaporação de água;

 INDICAÇÃO: pele íntegra, curativos de cateteres e curativos cirúrgicos a 

partir do 2º dia de cirúrgia;

 CONTRA-INDICAÇÃO: feridas abertas

 PROTETORES CUTÂNEOS DE PERIOSTOMIAS
 São compostos de gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e 

poliisobutileno;

 APRESENTAÇÕES: pó, pasta, compressa e bastão:

 INDICAÇÃO: tratamento de dermatites e na prevenção de dermatites;

 FUNÇÃO: proteger e regenerar a pele ao redor das ostomias e ao redor das 

fístulas.



FILME TRANSPARENTE



ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE)

 PODEM SER:



DERSANI



ÁCIDO LINOLÉICO (DERSANI): promovem a 

quimiotaxia e neo-angiogênese;

 Mantém o meio úmido e aceleram o processo de 

granulação;

 Composto pelos: ácidos linoléico, caprílico, cáprico, 

vitaminas A e E e lecitina;

 Utilizado: cicatrização de feridas, profilaxia de úlceras de 

pressão.

Ácido linoléico com lanolina: tem a função de 

lubrificação e proteção da pele;

Ácido ricinoléico: efeito bactericida, denridante químico e 

facilitados do processo cicatricial.



ALGINATO DE CÁLCIO

É derivado de algas marinhas marrons;

 INDICAÇÃO: feridas abertas, naquelas cavitárias;

FINALIDADE: auxiliar no desbridamento, absorção da 

secreção, diminuir os sangramentos e manter o meio 

úmido;

CONTRA-INDICAÇÃO: feridas superficiais, sem ou 

com pouca secreção e lesões por queimaduras;

Trocar o curativo do alginato a cada 24 ou 48 

horas



ALGINATO DE CALCIO



ALBUMINA

É um tratamento alternativo, podendo usar-se clara do ovo 

in natura;

Tem propriedade cicatrizante e mantém a lesão úmida;

Facilita a neo-angiogênese e formação de tecido de 

granulação;

 INDICAÇÃO: queimaduras de 1º e 2ª grau, lesões ulceradas

e dermatites periostomias.

Trocar entre 12 ou 24 horas.



CARVÃO ATIVADO

Cobertura composta de uma almofada de não tecido,

contendo em seu interior um impregnado de carvão ativado

e prata a 0,15%, é estéril e embalado individualmente;

Age como limpador mecanico;

 INDICAÇÃO: feridas infectadas, fétidas e com grande

quantidade de esxudato;

CONTRA-INDICAÇÃO: feridas com exposição óssea,

feridas limpas e queimaduras;

Troca do curativo é de 48 a 72 horas.



CARVÃO ATIVADO





1- CATETERES, INTRODUTORES E FIXADORES 

EXTERNOS:

- Material:

- Pacote de curativo com pinças (anatômica, Kelly reta 

ou mosquito);

- Gazes estéreis;



- SF 0,9%;

- Solução anti-séptica (PVPI ou Clorexidina);

- Esparadrapo ou micropore;

- Saco plástico branco para resíduos sólidos (lixo).





• Reunir o material em bandeja ou carrinho de curativo;

• Lavar as mãos;

• Orientar o cliente sobre a execução do curativo;

• Manter a privacidade do cliente, fechando porta ou 

colocando o biombo e expor apenas o necessário 

para a realização do curativo;



• Colocar o cliente na posição adequada;

• Abrir o material no carrinho de curativo ou mesinha 

auxiliar, expondo as pinças na borda do campo e 

materiais necessários;

• Com as pinças, faça um bonequinho de gaze, 

umedeça com SF 0,9% e retire



o esparadrapo ou micropore, desprezando na cuba  rim 

ou lixo próprio;

• Montar nova gaze com as pinças e umedecer com SF 

0,9%;

• Realizar a limpeza da inserção do cateter,com 

movimentos circulares;

• Secar a região, com movimentos circulares;



• Montar uma nova gaze na pinça, umedecer com 

solução anti-séptica e aplicar no local da inserção do 

cateter e, após, na região ao redor;

• Proteger o cateter com gaze cortada;

• Fixar com esparadrapo ou micropore;

• Identificar o curativo com o nome de quem o realizou, 

data e hora da realização;



• Recompor o cliente e recolher o material;

• Guardar o material, encaminhar as pinças para o 

expurgo e realizar desinfecção nos equipamentos;

• Lavar as mãos;

• Realizar anotações, descrevendo a localização, 

características da lesão, tipo de curativo e evolução.



• Material:

• Pacote de curativo;

• Gazes estéreis;

• SF 0,9%;

• Saco plástico branco.



• Técnica:

• Reunir o material em bandeja;

• Lavar as mãos;



• Orientar o cliente;

• Manter a privacidade;

• Colocá-lo na posição;

• Abrir o material no carrinho;



• Com as pinças, faça um bonequinho de gaze, 

umedeça, retire o esparadrapo, desprezando no lixo 

próprio. Realize a limpeza da incisão, mudando o 

lado da gaze e trocando quantas vezes forem 

necessárias;

• Realizar a limpeza de todos os pontos;

• Realizar a limpeza das laterais da incisão;



• Secar a incisão e laterais em movimentos únicos, 

trocando os lados da gaze;

• Ocluir  a incisão com gazes e esparadrapo ou 

micropore;

• Identificar o curativo;

• Recompor o paciente;

• Recolher o material;



• Lavar as mãos;

• Realizar anotações, descrevendo a localização, 

características da lesão, evolução, entre outras.



• TIPOS

Evisceração, lesões traumáticas, ulcerações, 
neoplasias, lesões inflamatórias.

• MATERIAL

• Pacote de curativo;

• Gazes;

• SF 0,9%;



• Seringa de 20 ml e agulha calibrosa;

• Campo impermeável;

• Bacia;

• Saco plástico.



• Reunir o material no carrinho;

• Lavar as mãos;

• Orientar o cliente;

• Manter a privacidade;

• Colocar o impermeável sob o cliente;



• Abrir o material;

• Faça os bonequinhos de gaze;

• Em casos de curativos muito grandes e 

contaminados, deve-se utilizar a mão enluvada para 

retirar o esparadrapo;

• Calçar luvas estéreis;

• Realizar a limpeza ao redor da ferida, com 

movimentos únicos;



• Realizar a limpeza da ferida com jatos de SF, com 
auxílio da seringa e agulha;

• Após a limpeza, secar ao redor do leito da ferida;

• Ocluir a incisão com gaze, mantendo o leito da ferida 
úmida, proporcionando um meio mais propício para a 
cicatrização;

• Identificar o curativo;

• Guardar o material, lavar as mãos e realizar 
anotações.



• Utilizar sempre os EPI’s ( máscaras, avental, óculos e 

luvas );

• Lavar as mãos, antes e após a realização de um 

curativo;

• Calçar luvas, sempre ao contato com sangue e 

secreções;

• Não falar sobre a ferida;



• Utilizar sempre material esterelizado na realização de 

um curativo;

• Limpar a ferida partindo da área menos contaminada 

para a mais contaminada;

• Nas feridas assépticas, proceder a limpeza das 

laterais, para retirar as marcas possíveis de 

esparadrapo;

• Não encostar a ponta da almotolias na gaze;



• Se as gazes estiverem aderidas ao ferimento, 

umedece-las com SF;

• Todo o material utilizado deve ser imergido em 

solução desinfetante.



OBRIGADA!!!!


