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Outros Cuidados 
Sempre que possível: 
 

• Incentivar ingestão de líquidos (água, sucos, 
chás, etc.) 
 

• Manter a pele limpa e sem umidade. 
 
• Preferir agentes de limpeza suave e água 

morna para o banho. Evitar fricção excessiva.  
 
• Usar creme hidratante ou óleo para pele a 

cada banho 
 
• Massagear a pele a cada 2h, evitando as 

proeminências ósseas. 
 

• Manter roupas íntimas e fraldas descartáveis 
secas. Evitar usar lençóis como fralda.  

 
• Manter lençóis de cama esticados, evitando 

dobras e presença de migalha de alimentos. 
 
• Nas mudanças de decúbito, usar a travessa 

(lençol móvel) para erguer o corpo. 
 
•  
 
 
 

 
 

ATENÇÃO 
 
• Se você identificar locais avermelhados, 

ou bolhas na pele: intensifique os 
cuidados acima e comunique a equipe de 
tratamento! 

• Pacientes com feridas abertas exigem – 
além dos cuidados descritos aqui - 
curativos diários adequados para cada 
caso.  

• Feridas profundas, escurecidas e com 
secreção requerem consulta médica e de 
enfermagem.  

 
Apoio:  
ELeMe 

Enfermagem Lesão Medular 
 

Hospital Pelópidas Silveira 
BR-232, KM 6, Curado – Recife/PE 

CEP: 50.730-680 
Telefone: (81) 3183.0303 

 

 
Prevenir e Curar: 

Úlceras por 
Pressão   
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No paciente acamado, 

manter o calcanhar elevado 

por apoio ou travesseiro, 

evitando contato contínuo 

com o leito. 

Se o paciente 
não for capaz 
de realizar 
essa manobra 
sozinho, um 
auxiliar deve 
inclinar seu 
corpo fora do 
assento por 
01 minuto a 
cada hora 
sentado. 
 



O que é a  
Úlcera por Pressão? 

 
Úlcera por pressão (escara de decúbito) é a 
ferida que se forma quando ocorre pressão 
prolongada sobre a pele. 

 

O principal fator para prevenir essas lesões e 
garantir a sua cura é modificar a posição do 
corpo periodicamente. 
 

Outros fatores podem colaborar na formação 
da úlcera por pressão:  

• Umidade 

• Atrito das roupas e lençóis  
• Má nutrição 

• Pressão baixa 

• Hidratação prejudicada 
 
 
 

Quem pode 
desenvolver Úlcera 

por Pressão? 
 
 

• Pessoas com dificuldade para se 
movimentar. 

 

• Pessoas com sensibilidade da pele 
alterada. 

 

• Pacientes sonolentos e/ou acamados. 
 
 

Quais as Áreas de 
Risco para Úlceras 

por Pressão? 
 

• As úlceras por pressão acontecem nas 
áreas onde os ossos são pouco protegidos 
por músculos. 

 

• A pele deve ser examinada diariamente 
pelo cuidador ou pelo próprio paciente, 
utilizando um espelho. 

 
 

              
 

• Atenção especial deve ser dada as 
seguintes áreas: 

 

 

 Como prevenir as 
Úlceras por 
Pressão? 
 

• Se o paciente anda, estimule-o a sair do 
leito. 
 

• Se o paciente está acamado e é incapaz 
de virar-se sozinho, ele deve ser auxiliado 
a modificar o decúbito a cada 2 horas, 
obedecendo à sinalização (“Relógio da 
Pele”): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Se o paciente está na poltrona ou na 
cadeira-de-rodas, ele deve levantar os 
quadris, apoiando os braços e contar até 
15 (15 segundos), repetindo essa 
manobra a cada 15 minutos: 
    

 

Se o paciente é incapaz 

de realizar essa 

manobra, ele pode 

inclinar-se na cadeira 

para os lados e para 

frente, sempre contando 

15 segundos para cada 

lado: 


