Ao Cuidador:

Prevenção de úlceras por pressão

Cuidar

da

pessoa

com

limitações

na

mobilidade,

requer

conhecimento, vontade, tolerância, vigilância e um cuidado especial
para que esta se sinta querida e amada.
O presente manual, tem como objetivo ajudar o cuidador na
prevenção de úlceras por pressão nas pessoas com mobilidade
reduzida.

MANUAL

O aparecimento de uma úlcera por pressão pode resultar em dor e

DO

infeção grave e até causar a morte. Mas pode ser evitada se forem

CUIDADOR

perda de urina e fezes, com uma alimentação e hidratação adequadas,

adotadas medidas simples tais como: cuidados com a pele, com a
bem como, com posicionamentos e transferências apropriados, entre
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outras.
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1. O QUE É UMA ÚLCERA POR PRESSÃO?
2. QUEM TEM MAIOR RISCO PARA TER UMA ÚLCERA

O QUE É UMA ÚLCERA POR PRESSÃO (UPP)?

A úlcera por pressão também conhecida por “escara” ou “chaga”
surge na pele quando uma pessoa permanece muito tempo na mesma
posição.

POR PRESSÃO?
Quando a pessoa não consegue mudar de posição sozinha, os locais do

3. ONDE É FREQUENTE SURGIR A ÚLCERA POR
PRESSÃO?
4. COMO PODE PREVENIR A ÚLCERA POR PRESSÃO?
a. Cuidados à pele

corpo onde os “ossos estão mais salientes” e devido ao peso da
pessoa, fazem pressão sobre a superfície onde está apoiada.
Desta forma, por falta de circulação do sangue, na zona sob pressão,
aparecem na pele, manchas vermelhas ou roxas, apresentando-se mais
quente, por vezes mais dura e sensível. Dizemos que:

b. Posicionamentos e Transferências
c. Alimentação e hidratação
d. Exercício

Já se formou uma úlcera por pressão!

Para além da pressão, outros fatores têm responsabilidade no

Se detetar estas alterações comunique com o enfermeiro de família,

aparecimento das úlceras:

para não deixar agravar a úlcera!

 O deslizamento da pessoa sobre a superfície (cama, cadeirão…)
A vitória é conseguir prevenir o aparecimento das úlceras por pressão
pelo que DEVE e PODE ajudar a preveni-las!

As úlceras por pressão:

 O aumento da temperatura do corpo (febre, excesso de
roupa/cobertores…), entre outros.



Provocam dor na pessoa;



Diminuem a qualidade de vida;



Podem infetar e ficar com cheiro desagradável;



Podem provocar o agravamento de outras doenças;



Causam stresse e preocupação no cuidador;



Podem levar ao internamento;



Demoram muitos meses ou até anos a cicatrizarem;



Têm custos elevados no tratamento;



Podem levar à morte.

2. QUEM ESTÁ EM MAIOR RISCO PARA TER UMA ÚLCERA POR
PRESSÃO?

3. ONDE É FREQUENTE SURGIR A ÚLCERA POR PRESSÃO?
Os locais mais comuns onde surgem as úlceras por pressão, são as

As pessoas que têm maior risco de ter uma úlcera por pressão, são

zonas do corpo, onde existe pouco tecido por baixo da pele e os “ossos

as que apresentam:

são mais salientes” pelo que a observação destes locais, deve ser



Mais idade;



Estado emagrecido;



Limitação da mobilidade (ex: dificuldade em mudar sozinho de
posição);



Sensibilidade reduzida (ex: dificuldade em sentir partes do
corpo);



Dependendo da posição, podemos encontrar pontos de maior
pressão:
Posição sentado

Incontinência (o contacto da urina e fezes com a pele
contribui para o aparecimento de lesões);



diária.

Pele seca ou com humidade excessiva (torna a pele menos

Omoplata

resistente);


Medicação (ex: a medicação para dormir pode tornar difícil
a movimentação da pessoa);



Região Sagrada ou Sacro

Estado geral de saúde (algumas doenças tornam a pessoa
mais suscetível a ter úlceras por pressão por ex: doenças

Região Isquiática

cardíacas e respiratórias, diabetes e outras).
Calcanhar

Decúbito dorsal (de barriga para cima)

Uma pessoa com uma úlcera por pressão tem mais risco em
desenvolver mais úlceras por pressão!

Nuca

Omoplata

Cotovelo
s

Sacro

Calcanhares

Decúbito lateral (de lado)
Costelas


Sempre que possível, evite posicionar a pessoa sobre uma
zona do corpo que esteja avermelhada.



Não massaje as zonas em que os ossos estão mais salientes,
ou zonas avermelhadas.

Tornozelo

Orelha
Joelho
Trocanter

Cotovelo
s

4. COMO PODE PREVENIR A ÚLCERA POR PRESSÃO?

a. Cuidados à pele



Seque a pele, sem esfregar, utilizando toalhas suaves e lisas
tendo especial atenção às pregas cutâneas;



Hidrate a pele com um creme;



Em situações de incontinência (perda de urina e/ou fezes)
limpe e seque a área o mais rapidamente
possível aplicando depois um creme barreira
(informe-se com o seu enfermeiro).

A presença de humidade em
contacto com a pele aumenta


Observe a pele diariamente durante a higiene e a mudança de
posição;



Mantenha a pele sempre limpa e sem humidade;



Utilize água morna e sabões não irritantes (pH menos alcalino)

o risco de ter
úlcera
por
r pressioneuma
essa zona
com
o pressão,

nos cuidados de higiene;


Se a pessoa não pode tomar banho no wc, pondere usar géis de

Para aumentar a ação protetora da pele, poderá aplicar

limpeza ou toalhetes de higiene sem necessidade de usar água.

uma solução de ácidos gordos hiperoxigenados

Existem também toucas para o cabelo sem uso de champô e

(informe-se com o seu enfermeiro).

água;

alívio de pressão.
Mobilizar para a cabeceira da cama

b. Posicionamentos e Transferências
As mudanças de posição são importantes porque:



Baixe as barras de proteção

lateral da cama e retire as almofadas;

 Evitam o aparecimento de úlceras por pressão;



 Aliviam a pressão nas zonas onde o corpo se encontra em contacto

Baixe a cabeceira e pés da cama

(se for cama articulada);

com a superfície (colchão, almofada, cadeira).

Como posicionar:



Posicione-se ao lado da cama;



Coloque as pernas da pessoa com

os joelhos dobrados e pés apoiados na
cama;
 Incentive e motive a pessoa



para mudar de posição enquanto

perto do corpo da pessoa e levante ao

esta ainda o consegue fazer!

mesmo tempo o resguardo e puxe para cima;

 Posicione a pessoa que não
consegue

mover-se



sozinha,

colocando

o movimento de 1º elevar e 2º deslocar);

que



Verifique o alinhamento do corpo;

nas



Coloque almofada sob a cabeça;

superfícies onde a pessoa está



Coloque almofadas para evitar as zonas de pressão.

redistribuam
apoiada.

dispositivos

Posicione com movimentos firmes e sem arrastar o corpo
(utilize um lençol dobrado ao meio “como elevador” para fazer

evitando zonas ou pontos de pressão
e

Segure no resguardo com as mãos

a

pressão

Como transferir da cama para a cadeira de

Posicionar de lado

rodas ou cadeirão
 Baixe

as

barras

de

proteção lateral da cama e
retire as almofadas da cama;
 Baixe a cabeceira e pés da
cama

(se

for

cama

articulada);
 Posicione-se ao lado da
cama;
 Coloque as pernas da pessoa com os joelhos dobrados e pés
apoiados na cama;
 Segure no resguardo com as mãos perto do corpo da pessoa;
 Levante ao mesmo tempo o resguardo e puxe para um dos lados
da cama, sem arrastar;


Posicione a pessoa de lado com o resguardo, para o lado da
cama que tem mais espaço;

 Verifique o alinhamento do corpo;


Coloque as almofadas para diminuir as zonas de pressão;

 Verifique se o ombro não está sobre pressão puxando-o para si,
com as suas a mãos a apoiar a articulação.

 Vista a pessoa e utilize calçado adaptado
ao pé e com sola antiderrapante, evite
chinelos;
 Coloque a cadeira de rodas ou cadeirão
ao lado da cama;
 Retire o braço da cadeira do lado da
cama;
 Remova os pedais da cadeira de rodas;
 Trave a cadeira!

Siga os passos:
1.

Assegure-se

que

na

cadeira de rodas ou cadeirão
existe uma almofada com a
capacidade

de

redistribuir

a

pressão do corpo;
2.

Posicione-se à frente da

cama e voltado para a pessoa;
3.

Ajude a pessoa a sentar-se

com as pernas para fora da cama;
4.

Estabilize os joelhos da

pessoa colocando os seus à frente;
5. Peça à pessoa que incline o tronco para
a frente, se conseguir e que coloque os
braços

em

redor

do

tronco

do

cuidador;
6. Coloque as suas mãos na região
dorsolombar

e

auxilie

na

transferência. Se a pessoa apresentar
grau de dependência elevado e/ou não
colaborar,

deverá

usar-se

meios

mecânicos para a transferir (ex: cintos

com pegas e elevadores mecânicos);
7. Rode a pessoa mantendo os joelhos estabilizados até ficar
enquadrado com a cadeira de rodas ou cadeirão;
8. A pessoa deverá dobrar o tronco e os joelhos suavemente e
progressivamente até ficar sentada;
9. Instale os pedais e o apoio de braço;
10. Verifique o alinhamento do corpo observando a pessoa de
frente;
11. Procure que a pessoa mantenha a
postura correta quando sentada.

Quando deve mudar de posição?

Qualquer que seja a superfície onde a pessoa está apoiada, deve ter um
dispositivo de alívio de pressão, que seja capaz de redistribuir a pressão

A frequência de mudança de posição depende:

do peso do corpo por toda a superfície de apoio.



da capacidade da pessoa em se movimentar;



da condição da pele;



do conforto;

Evite posições que aumentem a pressão, por exemplo,



do seu estado geral;

posição deitada com inclinação superior a 30º;



dos materiais de apoio usados para redistribuir
a pressão.

O tempo médio considerado para mudar de posição depende da
superfície em que a pessoa está apoiada, sendo, muito importante
ajustar o horário consoante o tempo que demore a pele a ficar
avermelhada.
Evite posições com inclinação a 90º
Conforme a tolerância da pessoa este tempo poderá ter que ser
diminuído ou aumentado, mas não deve exceder as 4 horas.
A escolha da posição deve ter em conta o conforto e respeitar a posição
natural do corpo.

Crie um plano individual para a pessoa
(sugestão de rotina de posicionamentos alternados)


Não utilize calcanheiras em pele de carneiro sintética;



Não utilize dispositivos recortados em forma de anel ou
“donut”;



Não utilize luvas cheias de água.

Muito importante: Como os calcanhares são uma das zonas
mais comuns onde surgem úlceras por pressão, está indicado
colocar uma almofada por baixo das pernas para elevar os
calcâneos da cama, ficando suspensos!



Deitar de costas



Deitar para o lado esquerdo



Deitar de costas



Deitar para o lado direito



Deitar de costas

Roupa da cama e vestuário


Mantenha os lençóis, almofadas e vestuário sempre limpos,

Alimentação e hidratação


úlcera por pressão devem ser

secos e bem esticados;


avaliadas



ponto

de

vista

As pessoas com úlcera por pressão
têm



do

nutricional por um nutricionista;

Escolha tecidos lisos, de preferência de algodão, sem costuras
grossas ou objetos duros aplicados (botões, bordados);

Todos as pessoas com risco de

necessidades

nutricionais

Escolha tecidos adequados à temperatura ambiente, leves e

acrescidas, necessitam de mais

quentes no Inverno e frescos e leves no Verão;

energia, proteínas, minerais e vitaminas do que as pessoas
saudáveis;



Evite deixar restos de comida ou objetos sólidos junto ao corpo



da pessoa.

Devem fazer entre 5 a 6 refeições por dia, e não esquecer que
beber água é essencial para a regeneração da pele (maior órgão
do nosso corpo);



As papas infantis não são adequadas para adultos nem para
idosos; não devem ser dadas como refeição pois não fornecem
os nutrientes necessários;



O jantar deve ser completo como o almoço, com sopa, prato e
fruta; a sopa não fornece todos os nutrientes necessários;



A sopa não substitui o prato da refeição principal;



As pessoas com úlcera por pressão têm necessidades mais

Estes exercícios mantêm o corpo a funcionar!!

elevadas de proteínas; devem ser utilizados produtos
nutricionais específicos que melhoram a cicatrização, assim

Pode ainda realizar alguns exercícios

como, alimentos ricos em proteínas como leite hiperproteico,

com

leite em pó, iogurtes hiperproteicos, carne, peixe, ovo, barritas

capacidade de se movimentar:

proteicas, entre outros para enriquecer a alimentação;






suavidade

à

pessoa

sem

Exercício aos braços

A gelatina não deve ser dada a pessoas com disfagia (problemas

Coloque uma mão no punho e outra

em engolir);

no cotovelo. Eleve o braço até ao
limite da tolerância, sem provocar

Se o seu familiar com úlcera por pressão ainda não foi avaliado

dor ou desconforto.

por um nutricionista solicite ao seu médico / enfermeiro o

Faça este movimento 10 vezes!

encaminhamento. Os nutricionistas também fazem domicílios.

Exercício

 Exercício às pernas

Encoraje sempre que possível a pessoa a realizar atividades de vida

Coloque a sua mão atrás do joelho e a

diária:

outra mão no calcanhar.


Pentear-se

Faça com que o joelho dobre



Lavar a cara

aproximadamente 90º, ou até ao limite de



Mudar de posição na cama

tolerância, rodando a sua mão até ao



Comer

joelho, acompanhando o movimento.



Passar da cama para o cadeirão

Depois, e com um movimento lento faça com que a perna fique

Se tiver dúvidas contacte a sua equipe de saúde!

novamente esticada, a sua mão deverá rodar novamente para atrás do
joelho acompanhando o movimento.
Faça este movimento 10 vezes!
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