
JOURNAL OF AGING AND INOVATION 
(EM LINHA) ISSN: 2182-696X / (IMPRESSO) ISSN: 2182-6951	 Volume 4. Edição 2                                                                             

Aplicação de materiais ortopédicos na prevenção/tratamento de úlceras por pressão  

Application of orthopedic materials in the prevention / treatment of pressure ulcers 

Aplicación de materiales ortopédicos en la prevención / tratamiento de las úlceras por presión 

Autores 
 Pablo Etchegoyen, Filipe Lopes, Vanessa Saraiva 
  
Corresponding Author: vanessasbsaraiva@hotmail.com 

REVISÃO NARRATIVA/ NARRATIVE REVIEW JUNHO  2015                                                                                                      

Resumo 

As úlceras de pressão constituem ainda hoje, na atualidade, um grande flagelo nos cuidados de saúde. A sua incidência e prevalência elevam 

o número de dias de internamento em unidades de cuidados de saúde e representam custos elevados na sua resolução e reabilitação.  Por 

conseguinte, sendo os utentes o nosso principal foco de cuidados, devemos intervir nas várias frentes que levam ao seu aparecimento.  

Encontra-se portanto demonstrado que a prevenção é a melhor arma disponível para a diminuição da incidência nas estatísticas 

atuais.Segundo a EPUAP as superfícies de apoio são um dos pilares para a prevenção da UPP . No contexto real são utilizados dispositivos e 

materiais a fim de intervencionar junto desta problemática, nomeadamente, as peles naturais, donuts, calcanheiras, colchões viscoelásticos, 

colchões  de pressão alterna, colchões  de gel, entre outros. Contudo, muitos destes produtos estão contraindicados para o tratamento e 

prevenção, como é o caso das lãs naturais (como iremos abordar no trabalho). Tentaremos abordar e evidenciar através de revisão 

bibliográfica os melhores produtos para tratamento e prevenção das UPP. A revisão bibliográfica remete-se para a análise de artigos 

encontrados nos últimos cinco anos, sendo as plataformas de pesquisa utilizadas o Google académico, Elsevier, B-On. As palavras-chave 

utilizadas para a realização da pesquisa foram UPP, escaras, colchão, reabilitação, tratamento.  Ainda que breve podemos concluir que o tema 

encontra-se pouco desenvolvido a, com falhas na avaliação e na documentação de resultados referentes a efetividade do uso dos produtos de 

apoio ortopédicos, capazes de reduzir e/ou prevenir o aparecimento de UPP. 

Palavras-Chave: Úlcera de Pressão, prevenção, materiais 

Abstract 
Pressure ulcers are still a major scourge in health care today. Its incidence and prevalence increase the number of days of hospitalization in 

health care settings and are costly in its resolution and rehabilitation. Therefore, users being our main focus of care, we must intervene in 

several fronts that lead to be appearance. It is shown that prevention is the best weapon available to reduce the impact on current statistics. 

According to EPUAP bearing surfaces are one of the pillars for the prevention of UPP. In the real context are used devices and materials to be 

intervened with this problem, in particular, the natural skins, donuts, heel straps, viscoelastic mattresses, mattresses pressure switches, gel 

mattresses, among others. However, many of these products are contraindicated for treatment and prevention, as is the case of natural wool (as 

we discuss at work). We approach and evidence based on a review the best products for treatment and prevention of UPP. The literature review 

refers to the analysis of articles found in the last five years, the research platforms used academic Google, Elsevier, B-On. The keywords used 

for the research were UPP, bedsores, mattress, rehabilitation, treatment. 

However brief, we can conclude that the issue is little developed, with failures in the evaluation and documentation of results for the 

effectiveness of the use of orthopedic support products that can reduce and / or prevent the onset of UPP. 

Key words: Pressure Ulcer; prevention; devices. 
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INTRODUÇÃO 

Em pleno século XXI continua a ser 
preocupante a realidade em que vivemos ao 
nível da Saúde, a redução de incidência e 
prevenção das úlceras por pressão (UPP). Esta 
é uma realidade que continua atual, mesmo face 
aos avanços tecnológicos e científicos que 
temos vindo a assistir nas últimas décadas. 

Quando as UPP se desenvolvem 
acarretam grande sofrimento ao utente e suas 
famílias, perdas em qualidade de vida, aumento 
de numero dias de internamento com 
consequente atraso na reintegração social e 
custos elevados na saúde que se traduzem em 
custos elevados para todos nós. 

São portanto as boas práticas dos 
profissionais de saúde no que toca à avaliação 
do risco de desenvolvimento de UPP, avaliação 
do estado da pele, estado nutricional e 
posicionamentos, que aliadas aos dispositivos 
ortopédicos indicados na prevenção/tratamento 
de úlceras de pressão como gestão de 
superfícies de apoio indicadas, que fazem a 
grande diferença entre o seu aparecimento e/ou 
tratamento eficaz (BOLANDER, 1998). 

U P P e F a c t o r e s p a r a o s e u 
desenvolvimento 

Segundo a Definição Internacional de 
Úlcera de Pressão de NPUAP/EPUAP, “Uma 
Úlcera de Pressão é uma lesão localizada na 
pele e/ou tecido subjacente, normalmente sobre 
uma proeminência óssea, em resultado da 
pressão ou de uma combinação entre esta e 
forças de torção” (EPUAP & NPUAP, 2015).  

A úlcera de pressão desenvolve-se 
quando existe uma compressão do tecido mole 

entre uma proeminência óssea e uma superfície 
dura por um período de tempo prolongado 
(BOLANDER, 1998). 

Os locais anatómicos com maior 
propensão para o seu desenvolvimento variam 
com o tipo de posicionamento a que o utente 
que não se mobiliza se encontra sujeito, por 
longos períodos de tempo, no entanto, centram-
se com maior frequência na região sagrada, 
calcâneos, nádegas, trocânteres, olecrâneos e 
maléolos (BOLANDER, 1998). 

Importa no entanto referir que as UPP 
classificam-se de acordo com as estruturas 
envolvidas e o nível de profundidade que 
atingem, em diferentes categorias. Segundo o 
Sistema de Classificação, que apresentamos no 
quadro 1, as UPP classificam-se em Categoria I, 
II, III e IV conforme se descreve (EPUAP & 
NPUAP, 2015) (BOLANDER, 1998). 

Vários são os factores de risco para o 
desenvolvimento de UPP, não obstante à 
imobilidade ou mobilidade reduzida, há que ter 
em linha de conta o estado da pele, estado 
nutricional individual do utente, alterações 
vasculares, patologias respiratórias, endócrinas 
e oncológicas que diminuem a perfusão 
tecidular e a oxigenação, história prévia de UPP 
e idades extremas (>65 anos e < a 5 anos). 
Para se apurar o nível de risco de UPP, os 
Profissionais de Saúde recorrem a escalas 
validadas para delinearem um plano de 
intervenções individualizadas a cada utente, tal 
como é exemplo a Escala de Braden, no 
entanto, as escalas de avaliação de risco só 
devem ser utilizadas como instrumentos de 

auxílio e nunca como substituição da avaliação 

do Profissional de Saúde ou como instrumento 
isolado de avaliação de risco (BOLANDER, 
1998). 
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Como recomendações para prevenir o 
seu aparecimento, os utentes com risco 
moderado a elevado de UPP, devem ser sempre 
avaliados individualmente por uma equipa 
multidisciplinar, desde a sua admissão nas 
Unidades de Saúde até à sua alta. Os 
posicionamentos devem ser alternados por 
períodos de tempo não superiores a duas horas, 
com o auxílio de dispositivos adequados que 

visem minimizar a pressão nas proeminências 
ósseas que entram em contacto com as 
superfícies de acordo com os posicionamentos 
que se pretendam efetuar (BOLANDER, 1998). 

Esses dispositivos terão de ser ajustados e 
selecionados de acordo com as necessidades 
de cada utente. O estado nutricional é também 
ele de extrema importância, pelo que se deve 

estabelecer planos direcionados e ajustados 
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Categorias: Definição:

Categoria I Eritema não branqueável em pele intacta. Pele intacta com 

eritema não branqueável de uma área localizada, 

normalmente sobre uma proeminência óssea, descoloração 

da pele, calor, edema, tumefacção ou dor podem também 

estar presentes. Em pele escura pigmentada pode não ser 

visível o branqueamento.

Categoria II Perda parcial da espessura da pele ou flictena. Perda parcial 

da espessura da derme que se apresenta como uma ferida 

superficial (rasa) com leito vermelho rosa sem crosta. Pode 

também apresentar-se como flictena fechada ou aberta 

preenchido por líquido seroso ou sero- hemático.

Categoria III Perda total da espessura da pele (tecido subcutâneo visível). 

Perda total da espessura tecidular. Pode ser visível o tecido 

adiposo subcutâneo, mas não estão expostos os ossos, 

tendões ou músculos. Pode estar presente algum tecido 

desvitalizado (fibrina húmida). Pode incluir lesão cavitária e 

encapsulamento.

Categoria IV Perda total da espessura dos tecidos (músculos e ossos 

visíveis). Perda total dos tecidos com exposição dos tendões 

e músculos. Pode estar presente tecido desvitalizado (fibrina 

húmida) e ou tecido necrótico. Frequentemente são cavitárias 

e fistuladas.

Tabela 1. Sistema de Classificação das Úlceras de Pressão da NPUAP/EPUAP
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e selecionados de acordo com as necessidades 
de cada utente. O estado nutricional é também 
ele de extrema importância, pelo que se deve 
estabelecer planos direcionados e ajustados aos 
desequilíbrios individuais de cada utente. 

Análise  

As UPP podem ser consideradas como 
um problema multifactorial, para além dos 
fatores anteriormente mencionados, deveremos 
prestar atenção à pressão que é exercida entre 
uma superfície de apoio e uma zona de 
proeminência óssea (Giral Lemos, 2012).  

Pode-se instalar uma UPP se existe uma 
pressão acima de 32mmHG no tecido capilar 
arterial, mesmo uma pressão elevada por um 
curto período de tempo ou uma baixa pressão 
por um longo período, podem conduzir a um 
dano tecidular (Giral Lemos, 2012). Uma 
pressão de 32 mmHg durante 2hs poderá ser 
tolerada sem problema algum, enquanto a 
mesma pressão durante 4 hs tornar-se-á 
intolerável, do mesmo modo uma pressão de 
80mmHg pode-se tolerar durante 1h, pode levar 
ao aparecimento de uma UPP apos 8hs 
(Dirección de Enfernería. CRM;, 2010). 

Como formas de lidar com as pressões 
podemos citar: as mobilizações, as mudanças 
posturais, proteções locais e o uso de produtos 
de apoio específicos (Rodíguez Palma & Lopez 
Casanova, 2007). 

Os termos “produtos de apoio” ou 
“ajudas técnicas” são muito conhecidos na área 
da reabilitação, referindo todos os equipamentos 
que são utilizados para substituir ou compensar 
a realização das atividades da vida diária frente 
a uma limitação ou incapacidade (Coutinho 
Cunha Da Silva, 2014).  

As superfícies especiais para o controlo 
das pressões são aquelas que reduzem ou 
aliviam a pressão estando as pessoas em 
decúbito ou em sedestacão. Todas as pessoas 
com risco de desenvolver UPP devem utilizar 
este tipo de dispositivos, tanto para a prevenção 
como também no tratamento das UPP 
(Dirección de Enfernería. CRM;, 2010).  

Os pacientes “em risco” nunca devem 
ser posicionados em superfícies convencionais 
(Dirección de Enfernería. CRM;, 2010). 

Existem no mercado uma grande 
quantidade de dispositivos que ajudam na 
redução da pressão sobre os tecidos, segundo o 
sistema de funcionamento estas superfícies 
podem agrupar-se em:  
• S u p e r f í c i e s e s t á t i c a s : a t u a m 

aumentando a área de contacto 
diminuindo assim a pressão localizada. 
Estas podem ser feitas de água, ar, 
espumas viscoelásticas, gel, etc. Estes 
sistemas precisam que o paciente 
consiga-se mover por si mesmo. 

• Superfícies dinâmicas: permitem variar a 
pressão nas zonas de contacto do 
paciente com a superfície de apoio , por 
meio e um sistema elétrico que aumenta 
ou diminui a quantidade de ar dentro do 
dispositivo. Estas superfícies estão 
indicadas para pacientes com um risco 
médio ou elevado no desenvolvimento 
de UPP (Giral Lemos, 2012). 

A eficácia destas superfícies na redução 

do aparecimento de UPP quando combinadas 
com mudança de posição dos pacientes já foi 
testada em diversos estudos. O facto de se 
utilizarem superfícies especiais e não colchões 
normais de hospital, pode reduzir em muito a 

incidência de UPP, podendo o tempo de 
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reposicionamento do paciente ser um pouco 
maior do que a NPUAP aconselha (2 em 2hs) 
(Dias dos Santos, 2012). 

Defloor, De Bacquer, & Grypdonck 
( 2005) estudaram o efeito de 4 medidas 
preventivas que incluíram mudanças posturais 
frequentes (2, 3 hs) com utilização de colchões 
convencionais e mobilizações com menor 
frequência ( 4,6 hs) e com utilização de 
colchões viscoelásticos. Obtiveram a conclusão 
de que com  a utilização de um colchão 
viscoelástico e um possicionamento a cada 4hs 
se produzia uma diminução significativa no 
número de UPP. 

Da mesma forma, segundo o guia de 
referência rápida para a prevenção de UPP 
(EPUAP & NPUAP, 2015) o uso de produtos de 
apoio em proeminências ósseas permitem a 
redução de UPP, os calcâneos devem 
encontrar-se elevados sem que seja exercida 
carga sobre os mesmos. Para tal efeito poderão 
ser utilizados produtos de apoio como as 
c a l c a n h e i r a s e o u s o d e r o l o s d e 
posicionamento sob os joelhos.  

Todos os indivíduos que na posição de 
decúbito necessitem de um sistema de controlo 
de pressões precisarão sempre de uma 
almofada na posição de sedestação (Quesada 
Ramos & García Díez, 2007). Em indivíduos que 
passem o maior tempo na posição de sentados, 
estes devem conter uma superfície de 
distribuição de pressão sobre o seu assento de 
modo a que haja uma alternância de pressões 
durante a sua posição. Na mesmas base, se 
pode indicar que a pele de carneiro sintética, 
bem como o uso de produtos de apoio como os 
Donuts, luvas cheias de água, etc, se devem 
evitar na utilização para as UPP (EPUAP & 
NPUAP, 2015). 

Segunda a EPUAP & NPUAP (2015), 
tanto os colchões viscoelásticos como os de 
pressão alternada apresentam melhores 
resultados na prevenção de UPP que os 
colchões de espuma standard hospitalares. 
Também refere que a eficácia dos colchões 
viscoelásticos não é variável de colchão para 
colchão, sendo as superfícies de apoio 
dinâmicas recomendadas para indivíduos de 
alto risco de UPP, os quais não podem ser 
posicionados manualmente. Nestes casos, as 
células das superfícies dinâmicas devem ter no 
mínimo mais de 10cm de altura. 

No meio das superfícies de apoio 
estáticas/dinâmicas existem diferentes produtos 
com as suas respect ivas vantagens e 
desvantagens.  

Colchão de espuma viscoelástico: 
• Va n t a g e n s : f a c i l i d a d e d e 
adaptação à cama, inexistência do uso 
de energia eléctrica para o seu correcto 
funcionamente,  peso reduzido. Este 
produto de apoio promove a redução da 
pressão transcutânea, aumentando a 
área de contacto entre o corpo e o 

c o l c h ã o . M e l h o r a a c i r c u l a ç ã o 

sanguínea, da mesma forma que 
aumenta o conforto e a estabilidade do 
indivíduo. 
• Desvantagens: não pode estar 
em contacto com materiais perfurantes 
ou cortantes, permite o aumento da 
humidade e da temperatura corporal. O 
tempo de vida útil é limitado. Em indivíduos 

com incontinência é necessáro o uso de uma 
cobertura impermeável.  
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Colchão de água: 
• Vantagens: u t i l i zação fác i l , boa 

distribuição das pressões, higienização 
facilitada com água e sabão.  

• Desvantagens: pode d i f icu l tar a 
transferência do indivíduo e outros 
procedimentos. Não pode estar em 
contacto com objectos perfurantes ou 
cortantes. Elevado peso, pode provocar 
a diminuição da temperatura corporal do 
indivíduo. 

Colchões de Gel: 
• Vantagens: Durabil idade elevada, 

faci l idade de higienização e boa 
manutenção; pode ser utilizado com o 
acoplamento de um colchão de espuma. 

• Desvantagens: peso e custos elevados, 
sensível a objetos perfurantes e 
cortantes.
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Imagem 1 - Colchão Viscoelástico 

 Retirado de: http://www.systam.com/p-35-fr-viscoflex%C2%AE-monobloc.html; 13 de abril de 2015, 
pelas 22:51h.

Imagem 2 - Colchão de Água 

 Retirado de: http://www.medicare.com.mx/colchon_de_aire__agua.htm; 13 de Abril de 2015 23:00h.

http://www.medicare.com.mx/colchon_de_aire__agua.htm
http://www.medicare.com.mx/colchon_de_aire__agua.htm
http://www.systam.com/p-35-fr-viscoflex%25C2%25AE-monobloc.html
http://www.systam.com/p-35-fr-viscoflex%25C2%25AE-monobloc.html
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Colchões de pressão alternada: 
• Vantagens: Higienização fácil, 
promove a variação do local de 
concentração do peso do indivíduo, pode 
permitir uma distribuição desigual da 
pressão de vários pontos. O seu 
esvaziamento é rápido em casos de 
SOS. 

• Desvantagens: a alternância 
pode provocar incómodo nos indivíduos, 
bem como o ruído que o motor promove. 
Necessário o uso de energia elétrica. A 
diminuição da pressão numa zona pode 
levar ao aumento da mesma noutro 
ponto.(Dias dos Santos, 2012) 
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Imagem 3- Colchão de gel    

Retirado de: http://i00.i.aliimg.com/photo/v4/513231554/gel_mattress_for_bed_chair.jpg; 13 de Abril 2015 às 
23:15h.

Imagem  4 - Colchão de pressão alternada. 

 Retirado de: http://www.ricant.com/products/pic/Sensitiv700.png; 13 de Abril 2015 23:19h.
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Conclusões 

Todas as pessoas com algum risco de 
contrair UPP deveriam utilizar produtos de apoio 
para a prevenção das mesmas. 

Existem no mercado uma vasta gama de 
produtos para este objetivo, a eficácia dos 
mesmos encontra-se bem comprovada e 
referenciada em diferentes estudos. Existe um 
problema ao qual devemos prestar especial 
atenção e è que muitos dos produtos 
disponíveis encontram-se neste momento 
ultrapassados e com contraindicação na sua 
utilização, mesmo assim continuam a ser muito 
procurados pelos profissionais de saúde e pelos 
próprios utentes. 

Produtos viscoelásticos e dispositivos de 
pressão alternada são as soluções mas 
recomendadas para a prevenção e tratamento 
desta afeção. 

Há poucos estudos que comparem a 
eficácia dos diferentes tipos de dispositivos 
comparando-os entre si o método mas utilizado 
nos estudos foi o de comparar a não utilização 
com a utilização de algum produto e neste tipo 
de estudos pode -se reparar que o não uso de 
um dispositivo normalmente tem sempre piores 
resultados. O investimento neste tipo de 
prevenção vai levar sempre a uma redução nos 
custos totais criados pelas UPP. 
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