
Curativos: do aCurativos: do aCurativos: do aCurativos: do açúçúçúçúcar car car car àààà biotecnologiabiotecnologiabiotecnologiabiotecnologia

ComissComissComissComissãããão de Controle e Suporte de Curativos o de Controle e Suporte de Curativos o de Controle e Suporte de Curativos o de Controle e Suporte de Curativos 

Hospital do cHospital do cHospital do cHospital do cââââncer Incer Incer Incer I EnfEnfEnfEnfªªªª TerezaTerezaTerezaTereza GianniniGianniniGianniniGiannini

AAAA MultidisciplinaridadeMultidisciplinaridadeMultidisciplinaridadeMultidisciplinaridade no Tratamento no Tratamento no Tratamento no Tratamento 

de Feridasde Feridasde Feridasde Feridas OncolOncolOncolOncolóóóógicasgicasgicasgicas



A EvoluA EvoluA EvoluA Evoluçãçãçãção dos Curativoso dos Curativoso dos Curativoso dos Curativos

� Registro mais antigoRegistro mais antigoRegistro mais antigoRegistro mais antigo – 1930 – graxa, mel, fios de linho e carne fresca

� HipHipHipHipóóóócrates crates crates crates – 300 a C -
---- Limpeza: água morna, vinho e vinagre

- InflamaInflamaInflamaInflamaçãçãçãção:o:o:o: cataplasma

- CicatrizaCicatrizaCicatrizaCicatrizaçãçãçãção:o:o:o: própolis

� SushrutaSushrutaSushrutaSushruta – 14 tipos diferentes de curativos 

- Formigas negras, leite e derivados

do ado ado ado açúçúçúçúcar car car car àààà biotecnologiabiotecnologiabiotecnologiabiotecnologia



� PlPlPlPlíííínionionionio - Própolis para reduzir edema e cicatrização 

� Galeno Galeno Galeno Galeno –––– O O O O desenvolvimento do pus seria necessário para a cura

- Tinta de escrever, Teia de aranha, Argila

� AvicemaAvicemaAvicemaAvicema – 980 – 1037

– unguento de chumbo branco, folhas de sálix, mel cozido, 
mirra para  reduzir oreduzir oreduzir oreduzir o exsudatoexsudatoexsudatoexsudato das lesdas lesdas lesdas lesõõõõeseseses

A EvoluA EvoluA EvoluA Evoluçãçãçãção dos Curativoso dos Curativoso dos Curativoso dos Curativos



A EvoluA EvoluA EvoluA Evoluçãçãçãção dos Curativoso dos Curativoso dos Curativoso dos Curativos

� Teodorico BorgognoniTeodorico BorgognoniTeodorico BorgognoniTeodorico Borgognoni –––– 1205-1296
- Limpeza com vinho e água do mar

� ParParParParéééé ---- 1510-1590

- Gema de ovo, óleo de rosas e aguarrás, ““““AlimentaAlimentaAlimentaAlimentaçãçãçãção saudo saudo saudo saudáááávelvelvelvel””””

� LumiLumiLumiLumièèèèrererere

- Gaze impregnada em parafina

� TurnerTurnerTurnerTurner - 1986 – Revisão desenvolvimento de novas tecnologias



AVALIAAVALIAAVALIAAVALIAÇÃÇÃÇÃÇÃO ATUALO ATUALO ATUALO ATUAL

Abordagem HolAbordagem HolAbordagem HolAbordagem Holíííísticasticasticastica

FFFFíííísico         Mental         Espiritual         Emocionalsico         Mental         Espiritual         Emocionalsico         Mental         Espiritual         Emocionalsico         Mental         Espiritual         Emocional

ClClClClíííínicanicanicanica
Mobilidade  Controle da Dor  EliminaMobilidade  Controle da Dor  EliminaMobilidade  Controle da Dor  EliminaMobilidade  Controle da Dor  Eliminaçõçõçõções  Hidrataes  Hidrataes  Hidrataes  Hidrataçãçãçãção  Estado Nutricionalo  Estado Nutricionalo  Estado Nutricionalo  Estado Nutricional

LimpezaLimpezaLimpezaLimpeza

Soro FisiolSoro FisiolSoro FisiolSoro Fisiolóóóógico 0,9%  mornogico 0,9%  mornogico 0,9%  mornogico 0,9%  morno



ACOMPANHAMENTOACOMPANHAMENTOACOMPANHAMENTOACOMPANHAMENTO

ReavaliaReavaliaReavaliaReavaliaçãçãçãção Sistemo Sistemo Sistemo Sistemááááticaticaticatica
AvaliaAvaliaAvaliaAvaliaçãçãçãção Ordenadao Ordenadao Ordenadao Ordenada

O Cuidador InformalO Cuidador InformalO Cuidador InformalO Cuidador Informal

CondiCondiCondiCondiçõçõçõções  Socioecones  Socioecones  Socioecones  Socioeconôôôômicas e Culturaismicas e Culturaismicas e Culturaismicas e Culturais

Abordagem InterdisciplinarAbordagem InterdisciplinarAbordagem InterdisciplinarAbordagem Interdisciplinar

Abordagem EducativaAbordagem EducativaAbordagem EducativaAbordagem Educativa

Avaliar e RespeitarAvaliar e RespeitarAvaliar e RespeitarAvaliar e Respeitar

IntegraIntegraIntegraIntegraçãçãçãção das Vo das Vo das Vo das Váááárias Especialidadesrias Especialidadesrias Especialidadesrias Especialidades



� desbridante autolítico, lesões altamente
exsudativas, necróticas tipo esfacelo

� tem ação hemostática

� periodicidade de troca: diária ou quando saturar

AlginatoAlginatoAlginatoAlginato de Sde Sde Sde Sóóóódio e Cdio e Cdio e Cdio e Cáááálciolciolciolcio
composto a base de algas marinhas marronscomposto a base de algas marinhas marronscomposto a base de algas marinhas marronscomposto a base de algas marinhas marrons



� indicado para lesões altamente exsudativas, e, em combinação com a 
prata tem ação bactericida

� indicado para feridas colonizadas, infectadas e exsudativas com ou 
sem presença de necrose

� possui alto poder de absorção

CarvCarvCarvCarvãããão Ativado Impregnado em Pratao Ativado Impregnado em Pratao Ativado Impregnado em Pratao Ativado Impregnado em Prata

Composto de carvComposto de carvComposto de carvComposto de carvãããão ativado puro impregnado com pratao ativado puro impregnado com pratao ativado puro impregnado com pratao ativado puro impregnado com prata



� proteção do tecido neoformado 

no leito da lesão

Gaze NGaze NGaze NGaze Nãããão Aderenteo Aderenteo Aderenteo Aderente
material impregnado em petrolatum ou parafina



� indicado para feridas superficiais, cobertura de incisões 
cirúrgicas não drenantes, fixação de drenos

e cateteres, proteção da pele contra o atrito 

em regiões de risco e pressão.

Filme Adesivo TransparenteFilme Adesivo TransparenteFilme Adesivo TransparenteFilme Adesivo Transparente
película de poliuretano

�permeável a gases e vapores e impermeável a líquido e bactérias



� ajuda no desbridamento autolítico

� indicado para lesões com moderado exsudato

� utilizado em tecido de granulação

� pode ser utilizado como cobertura secundária 

� proteção de pele contra o atrito em regiões de risco e pressão

HidrocolHidrocolHidrocolHidrocolóóóóideideideide
composto a base ce carboximetilcelulose, gelatina e pectina



� promove desbridamento autolítico de necroses secas e tecidos 
desvitalizados amolecidos

HidrogelHidrogelHidrogelHidrogel AmorfoAmorfoAmorfoAmorfo
gel composto a base Água ( 80%) + CMC



Regenerador DRegenerador DRegenerador DRegenerador Déééérmicormicormicormico
Composto a base de ácidos graxos essenciais + Vit A e E

ou gel com ecossomas



NOSSA PROPOSTANOSSA PROPOSTANOSSA PROPOSTANOSSA PROPOSTA

�Atingir o alvo - RESTAURAÇÃO 

�Manter a avaliação nutricional de todos os pacientes 
na admissão e a intervalos regulares

�Respeitar os horários de refeição e diferenças culturais 

�Implementar diretrizes nutricionais para prevenção e 
tratamento de úlceras por pressão

�Implementar condutas para suprir as necessidades 
energéticas à pacientes em jejum prolongado 



“Todo observador cuidadoso dos doentes concordará
que, em meio à fartura, milhares de pacientes 
morrem de fome ano após ano, por falta de atenção 
aos únicos meios que lhes permitiriam ingerir 
alimentos”.

Florence Nightingale

Obrigada !Obrigada !Obrigada !Obrigada !
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