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Editorial

Orto & Trauma chega ao seu terceiro número com enfoque prioritário no estudo 

de casos. E com apresentação gráfica irrepreensível. Enfatizando a importância de 

reconhecer precocemente os sinais e os sintomas das complicações em ortopedia, 

este número apresenta a síndrome da artéria mesentérica superior, que, se não re-

conhecida a tempo, pode levar o paciente à morte. A síndrome é descrita de forma 

bem didática, com ilustrações bem cuidadas.

Temos também a apresentação de patologia infreqüente, a melorreostose, num 

caso em que o padrão radiológico de cera de vela se derretendo atinge o pé.

Sob a ótica da enfermagem, aborda-se e discute-se, ainda, o cuidado individuali-

zado ao paciente com escaras de decúbito, as intrigantes e desafiadoras úlceras de 

pressão.

As observações que nos têm chegado a respeito desta publicação nos encorajam 

a prosseguir no caminho planejado, ajudando a promover o aprimoramento do mé-

dico e o engrandecimento da ciência médica.

DR. SÉRGIO VIANNA

Coordenador de Ensino e Pesquisa do Instituto Nacional de Tráumato-Ortopedia – INTO; 
chefe do Grupo de Pé e Tornozelo do INTO, Rio de Janeiro
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Relato de Caso

Síndrome da artéria mesentérica 
superior após correção de 

deformidades vertebrais

INTRODUÇÃO

A síndrome da artéria mesentérica superior, ou com-
pressão vascular do duodeno, corresponde à obstrução 
da terceira porção do duodeno pela artéria mesentérica 
superior. Tem sido chamada de “síndrome do gesso”, de-
nominação imprópria, uma vez que a tração causadora da 
síndrome pode ser exercida sem a imobilização.

O primeiro a publicar um caso de obstrução vascular 
foi Boemeius, em 1752. Em 1861, Von Rokiiansky reco-
nheceu e descreveu a síndrome de compressão vascular 
mesentérica do duodeno. Em 1878, Willet expôs o pri-
meiro caso da síndrome da artéria mesentérica superior 
associada ao uso de colete. Em 1908, Stavely realizou a 
primeira duodenojejunostomia com êxito, mas as indica-
ções para a cirurgia não eram bem estabelecidas. Quando, 
em 1933, Pool et al. revisaram o assunto, definiram os cri-
térios diagnósticos e sugeriram a duodenojejunostomia 
como procedimento cirúrgico de escolha para a verda-
deira obstrução vascular mesentérica(1).

Durante o desenvolvimento do intestino delgado na 
vida fetal, ocorre uma rotação, fazendo com que a segun-
da, terceira e quarta porções do duodeno assumam posi-
ção retroperitoneal. Normalmente, a terceira porção do 
duodeno origina-se do lado direito do corpo da quarta 
vértebra lombar e passa para a esquerda com inclinação 
superior e adiante da segunda vértebra lombar, tornando-
se a quarta porção, parte mais fixa do intestino mantida 
em seu local pelo ligamento de Treitz(1, 4).

A artéria mesentérica superior origina-se da aorta ab-
dominal, 1,25cm abaixo do tronco celíaco, formando um 
ângulo agudo que varia de 20° a 70°, e a distância desse 
ângulo ao duodeno é de 4,5cm a 16cm(2, 6).

Dr. Luiz Eduardo Carelli
Médico do Grupo de Coluna do Instituto Nacional de Tráumato-
Ortopedia (INTO)

Dr. Luiz Claudio Schettino
Chefe do Grupo de Coluna do INTO

Dr. Claudio Villela Pedras
Ex-médico do Grupo de Coluna do INTO

Dra. Simone Villela Pedras
Ex-médica do Grupo de Coluna do INTO

A horizontal ou terceira porção do duodeno passa 
entre a aorta e os corpos vertebrais posteriormente; e a 
raiz do tronco arterial mesentérico, anteriormente, sen-
do a lordose lombar máxima no nível de L4, contribuindo 
para uma ocasional compressão duodenal nesse nível(4, 7) 
(Figura 1).

Pacientes com síndrome da artéria mesentérica su-
perior apresentam o ângulo de origem dessa artéria 
mais agudo, variando de 10° a 20°, e a distância desse 
ângulo ao duodeno de 2 a 3cm, demonstrados na aor-
tografia(2, 5).

A síndrome tem sido relatada em pacientes com es-
coliose, trauma múltiplo, queimaduras ou com outras pa-
tologias que exigem a colocação de uma espica gessada(4). 
Em escoliose e outras deformidades da coluna, a síndro-
me geralmente ocorre em pacientes magros e astênicos 
após a correção significante das curvas com instrumenta-
ção, coletes e trações esqueléticas(9).
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Figura 1 • Anatomia: relação 
aortomesentérica na terceira porção 
do duodeno

Figura 2 • 
Pré-operatório 
de cifose de 
Scheuermann

Figuras 3 e 4 • 
Radiografias pré-
operatórias em 
AP e perfil

Com a correção da curva, o ângulo entre a artéria me-
sentérica superior e a aorta fica estreitado e ocorre obs-
trução da terceira porção do duodeno. Inicia-se um quadro 
de obstrução gastrointestinal alta com náuseas e vômitos 
que, em geral, contêm bile; os vômitos descomprimem o es-
tômago, condicionando intervalos assintomáticos antes do 
próximo episódio(4). Ocorrem distensão abdominal mínima 
e desconforto epigástrico, mas o abdome se mantém flácido, 
com o murmúrio intestinal normal ou hipoativo(3, 8).

A freqüência e a gravidade dos vômitos aumentam, 
resultando em desidratação e alcalose hipocalêmica. É 
preciso alto grau de tirocínio médico para que se consiga 
fazer o diagnóstico precocemente, o qual pode ser con-
firmado por exame radiográfico e aortografia(1, 2).

O tratamento primário é o mesmo da obstrução in-
testinal, com restrição da ingesta, sucção nasogástrica e 
manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico. Métodos es-
pecíficos, como as mudanças de decúbito, aliviam a obs-
trução. Aos casos nos quais o tratamento conservador 
não funcionar estará indicada a cirurgia(1).

RELATO DE DOIS CASOS

Entre outubro de 1997 e março de 2000, observamos 
dois casos de obstrução vascular do duodeno. O primeiro 
deles foi o de um paciente portador de cifose de Scheuer-
mann (90° Cobb) (Figuras 2, 3 e 4), no qual foram reali-
zadas videodiscetomia em cinco níveis e correção por via 
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Figuras 6 e 7 • Pós-operatório de correção clínica

Figura 5 • Seriografia gastroduodenal

Figuras 8 e 9 • Radiografias pós-operatórias em AP e perfil

posterior com instrumental de 
Cotrel Dubousset para 54° Cobb. 
No primeiro dia pós-operatório, 
o paciente apresentou náuseas 
e vômitos, que não melhoraram 
com a terapia medicamentosa. 
Tendo o quadro se agravado, foi 
solicitada seriografia gastroduo-
denal (Figura 5), observando-se 
o quadro radiológico típico do 
pinçamento da terceira porção 
do duodeno pela artéria mesen-
térica superior. Foi estabelecido, 
de imediato, o tratamento con-
servador com colocação do leito 
em Trendelemburg associada a 
decúbito lateral esquerdo. Apesar 
de o paciente não ter tolerado a 
sonda nasogástrica, o quadro clínico evoluiu favoravelmen-
te com início da alimentação líquido-pastosa a partir do 
décimo dia pós-operatório (Figuras 6, 7, 8 e 9).

O segundo caso trata de uma paciente com cifose to-
racolombar (90° Cobb) pós-laminectomia com facetecto-
mia bilateral em três níveis, para ressecção de um neuro-
fibroma intra-raquiano (Figuras 10, 11, 12, 13 e 14). Foi 
realizada correção da deformidade cifótica para 50° Cobb 
através de duplo acesso e três abordagens (posterior, an-

terior, posterior), no mesmo dia, 
com duração de 12 horas. A pa-
ciente manifestou síndrome de 
obstrução vascular do duodeno 
no quarto dia pós-operatório, 
com náuseas, vômitos e peristal-
tismo diminuído. Nos dias subse-
qüentes, o quadro gastrointestinal 
piorou, tornando os vômitos in-
coercíveis e biliares. Foi realizado 
o estudo radiológico com bário, 
verificando-se novamente o as-
pecto radiológico típico, agora 
com distensão gástrica (Figura 
15). A obstrução parecia ser par-
cial, pois observou-se passagem 
de pouca quantidade de contraste 
no nível do cruzamento da artéria 

mesentérica com o duodeno. Foi instituído o mesmo trata-
mento conservador, tendo a paciente manifestado melhora 
por volta do vigésimo primeiro dia pós-operatório (Figu-
ras 16, 17 e 18).

DISCUSSÃO

A síndrome da artéria mesentérica é rara, e, se não for 
diagnosticada e tratada precocemente, pode levar à morte(2).
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Figuras 10 e 11 • 
Ressonância 
magnética de 
tumor 
(neurofibroma)

Figuras 12 e 13 • 
Radiografias pré-
operatórias de 
cifoescoliose pós-
laminectomia

Figura 14 • 
Ressonância 
magnética: 
cifose angular 
demonstrando 
compressão 
medular

Ocorre mais amiúde na segunda década de vida, 
tendo 80% dos pacientes entre 13 e 20 anos de idade, 
provavelmente devido à maior flexibilidade da colu-
na em jovens(1). É mais comum em homens, mas esta 
razão não está elucidada, uma vez que a escoliose é 
cinco vezes mais freqüente nas mulheres(2).

Manifesta-se com náuseas e vômitos intermitentes 
ou contínuos, dependendo da magnitude da obstru-
ção, distensão abdominal, desidratação, alcalose meta-
bólica, podendo haver oligúria, choque e morte se não 
se iniciar o tratamento apropriado precocemente(1, 2).

A obstrução duodenal será causada por qualquer 
condição que estreite o ângulo de origem da artéria 
mesentérica superior, desloque o duodeno ou diminua 

o espaço entre eles(3).
Redução de peso com conseqüente perda de gordu-

ra no mesentério resulta em diminuição do ângulo de 
origem da artéria mesentérica superior e compressão 
vascular(2, 7, 8).

A musculatura da parede abdominal ajuda a manter 
o intestino na sua posição. Escoliose paralítica e lassi-
tude da musculatura da parede abdominal favorecem a 
visceroptose, permitindo que o intestino ceda em di-
reção à pelve, exercendo tração no pedículo vascular 
mesentérico.

A explicação para que a imobilização com colete ini-
cie a compressão vascular do duodeno é obscura. Um 
dos mecanismos seria a restrição das forças de distensão 
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abdominal do estômago dilata-
do, expandindo caudalmente o 
duodeno e causando estiramen-
to dos vasos mesentéricos(3).

A posição supina prolongada 
é outro fator importante(7, 8).

A lordose lombar, que mui-
tas vezes acompanha a esco-
liose, desloca o duodeno ante-
riormente, diminuindo o espaço 
entre a artéria mesentérica e a 
aorta(3, 8).

A artrodese vertebral, a ins-
trumentação e a correção das 
deformidades alteram a confi-
guração da coluna vertebral e a 
relação entre artéria mesentéri-
ca e duodeno(1, 3). Os casos re-
latados apresentam duas carac-
terísticas comuns: a primeira é 
que, em ambos, o tratamento da 
deformidade era primordialmente no sentido sagital, ou 
seja, correção de cifose. A primeira, numa cifose regular, 
e a segunda, numa angular. A segunda característica simi-
lar é que, nos dois casos, o procedimento de correção 
foi realizado no mesmo tempo operatório. Isso nos faz 
crer que a correção abrupta pode ter colaborado para 
o aparecimento da síndrome.

Uma radiografia simples do abdome poderá mostrar 

distensão gástrica e duodenal 
com pouco gás no restante do 
intestino. O exame radiográfico 
contrastado com bário, através 
de uma seriografia gastrointesti-
nal superior, mostrará a obstru-
ção da terceira porção duodenal. 
Outro recurso é a fluoroscopia, 
que irá demonstrar peristalse re-
versa no duodeno proximal(1, 6, 8).

A aortografia biplanar de-
monstra o ângulo de origem da 
artéria mesentérica superior, 
sendo um meio de diagnóstico 
mais preciso, porém invasivo(6) 
(Figuras 19 e 20). Entram no 
diagnóstico diferencial a colo-
litíase, a pancreatite, a doença 
ulcerosa péptica e outras causas 
que levam a obstrução intestinal 
alta. Como complicações podem 

surgir ulceração gastroduodenal, broncoaspiração, sepse, 
desidratação grave e ruptura gástrica(4, 6).

Uma vez estabelecido o diagnóstico, deve-se iniciar 
prontamente o tratamento com restrição da ingesta oral, 
combate à desidratação, à alcalose metabólica e ao dese-
quilíbrio eletrolítico e realizar descompressão do estô-
mago com sonda nasogástrica(2, 8).

Métodos específicos, como colocar o paciente em 

Relato de Caso

Figura 15 • Seriografia gastroduodenal

Figura 16 • 
Radiografia 
pós-operatória: 
correção da 
cifose

Figuras 17 e 18 • 
Pós-operatório 
de correção 
clínica
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Figuras 19 e 20 • Arteriografias 
aortomesentéricas: normal e 
com ângulo diminuído

Relato de Caso
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decúbito lateral esquerdo ou ventral, e a deambula-
ção, aliviam a obstrução. Caso a evolução seja favorá-
vel, reinicia-se a alimentação oral com dieta líquido-
pastosa(3).

Caso a obstrução persista por vários dias, geral-
mente é necessário iniciar alimentação parenteral, 
que ajuda a manter a situação nutricional dos pacien-
tes(9).

Caso o tratamento conservador não funcione, es-
tará indicado o cirúrgico. O procedimento é a duo-
denojejunostomia laterolateral. Outras técnicas ci-
rúrgicas para aliviar a obstrução, como a secção do 
ligamento de Treitz ou a gastrojejunostomia, são me-

nos eficazes(2, 7, 10).

CONCLUSÃO

A síndrome da artéria mesentérica é, provavelmen-
te, muito mais freqüente do que tem sido relatado, pois 
certamente muitos dos casos passaram despercebidos. 
Outro fato relevante é que, na ausência do diagnóstico, 
essa síndrome pode levar o paciente à morte. Entre-
tanto, devido à melhora das medidas de suporte clíni-
co, o tratamento cirúrgico tem declinado nos últimos 
anos.
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Melorreostose no pé
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INTRODUÇÃO

Melorreostose, ou doença de Leri, foi primeiramen-
te descrita por Leri e Joanny em 1922. É uma displasia 
óssea esclerosante progressiva, sem caráter hereditá-
rio, que acomete crianças e adultos, sem preferência 
por sexo. Sua etiologia ainda não é totalmente conhe-
cida, mas parece decorrer de um defeito na formação 
óssea tanto endocondral quanto intramembranosa(1, 2).

A doença tem início insidioso, desenvolvendo-se de 
forma arrastada no adulto e rapidamente na criança, 
podendo causar debilidade progressiva(3, 4). Quanto à 
distribuição das lesões, a doença pode ser monostótica 
ou poliostótica, monomélica ou, mais raramente, aco-
meter vários membros e até o tronco.

RELATO DO CASO

J. S. O., sexo feminino, negra, 43 anos de idade, relata 
início insidioso, há dois anos, de dor em pontada na região 
posterior do retropé esquerdo, lateralmente ao tendão-
de-aquiles. Refere ter notado, na época, edema ao redor 
da área dolorosa, associado a parestesia. Devido à piora 
da dor, a paciente procurou assistência médica.

Como patologias pregressas a paciente informa ter 
nascido com sindactilia do quarto e quinto dedos da 
mão esquerda, já operada quando criança, e ser por-
tadora de vitiligo. Ao exame físico apresentava marcha 
com discreta claudicação. Comparativamente, a dorsi-
flexão do pé esquerdo era ligeiramente menor que a 
do pé direito. A dor era desencadeada pela palpação 
da região póstero-lateral do calcâneo e da inserção do 
tendão-de-aquiles, assim como dos extremos da mobi-
lização passiva do tornozelo. A pele sobre a área dolo-
rosa era tensa e havia aumento do volume local.

A radiografia evidenciava lesão osteoblástica na 
face posterior do tálus, estendendo-se para o calcâneo, 
com exostose exuberante. A ressonância nuclear mag-

nética (RNM) delimitava a lesão e mostrava extensão 
para as estruturas vizinhas.

A paciente foi submetida à exérese da exostose, 
tendo sido o material enviado para estudo histopato-
lógico, confirmando o diagnóstico de melorreostose. 
Houve remissão da sintomatologia, e a paciente mos-
trou-se satisfeita com o procedimento cirúrgico.

DISCUSSÃO

A melorreostose é uma doença rara que afeta a 
faixa etária de 2 a 64 anos. Sua sintomatologia pode ser 
mínima ou severa.

Os sintomas aparecem, na maioria das vezes, no início 
da adolescência, com dor, deformidade e rigidez articular. 
Em alguns casos, as anormalidades radiológicas podem ser 
encontradas por acaso(4). O acometimento dos tecidos 
circunjacentes é devido à própria ossificação exuberante, 
assim como à ossificação heterotópica, à calcificação e à 
fibrose. O encarceramento da musculatura causa dimi-
nuição do arco de movimento, assim como contraturas 
em flexão de várias articulações, principalmente quadril e 
joelho. Campbell, Papademetriou e Bonfiglio (1968) rela-
taram 14 casos cujas principais anormalidades dos mem-
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bros inferiores eram as deformidades em varo/valgo dos 
pés, assim como overlapping toes e contratura do tendão-
de-aquiles(4, 6).

A pele sobrejacente, na maioria das vezes, se encon-
tra brilhante, eritematosa e tensa pela fibrose do subcu-
tâneo. A associação com esclerodermia linear e pigmen-
tação anômala é conhecida. As anormalidades cutâneas 
podem surgir anos antes do aparecimento da hiperosto-
se(3, 5). Fibrose, fraqueza e atrofia da musculatura podem 
estar combinadas(6).

Pode haver relação com doenças vasculares como 
hemangiomas, nevo vascular, varizes, tumor glômico, 
malformação arteriovenosa e aneurisma. A rede linfática 
pode ser acometida, dando origem a linfedema e linfan-
giectasia(1).

Não há relato de fraturas ou degeneração maligna(3) 
nem anormalidades nos exames laboratoriais.

A melorreostose está freqüentemente associada à 
dor no adulto, ao contrário das crianças, em que a dor 
normalmente está ausente(3). Edema intermitente, dor e 
limitação do movimento são mais freqüentes em adul-
tos(2), ao passo que aumento do diâmetro, angulação e 
dismetria do membro acometido o são em crianças. As 

manifestações clínicas progridem rapidamente na infân-
cia e mais lentamente na idade adulta(2, 3).

Em estudo envolvendo 14 crianças, todas tinham 
discrepância dos membros e contraturas, sendo a mais 
comum a contratura em flexão do joelho(3).

As alterações radiológicas, na maioria dos casos, es-
tão limitadas a um membro, em que vários ossos podem 
estar afetados, isto é, envolvimento monomélico polios-
tótico(2). Os membros inferiores são mais acometidos 
que os superiores, sendo rara a observação de lesões 
em crânio, ossos da face, costelas e vértebras.

Normalmente um lado do osso é afetado, com for-
mação de excrescências ósseas que se estendem longi-
tudinalmente, criando uma imagem semelhante à vela 
de cera se derretendo (Figuras 1 e 2). Esse aspecto 
radiológico deu origem ao termo melorheostosis, donde 
melos e rhein, palavra gregas que significam membro e 
escoar, respectivamente.

O carpo e o tarso podem apresentar imagens seme-
lhantes a manchas que lembram osteopecilose(1, 4).

Calcificação e ossificação heterotópica não são in-
freqüentes, havendo preferência por áreas adjacentes à 
articulação, o que pode comprometê-la(2).

Figura 1 • (imagem do pé completo) Aspecto de cera 
derretida e escorrida

Figura 2 •  (imagem parcial) Visão aumentada do que se 
vê na Figura 1 em incidência que define ossificação em 
partes moles
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As alterações se encontram basicamente na cortical, 
mas as imagens de esclerose linear podem se estender 
à medular óssea. A predominância do acometimento 
endosteal, marcante nas crianças, causa o aparecimento 
de listras nos ossos longos e imagens circunscritas nos 

ossos do carpo e do tarso, o que difere da forma subpe-
riosteal ou extracortical, vista mais freqüentemente no 
adulto(3).

Os ossos longos dos membros são os principais lo-
cais de acometimento, mas qualquer osso da mão ou do 

Figuras 3 e 4 • Ressonância magnética definindo a lesão

Figura 5 • Ressonância magnética: estudo em T1 em corte 
sagital

Figura 6 • Ressonância magnética: estudo em T1 no plano 
axial
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pé pode ser afetado, o que raramente acontece com o 
esqueleto axial.

A cintilografia óssea é invariavelmente positiva na 
melorreostose, havendo predomínio de captação na 
cortical, ao contrário da osteopecilose e da osteopatia 
estriada, em que não há captação(2). A tomografia com-
putadorizada (TC) mostra a lesão, permitindo demarcar 
o seu limite com o osso são. A RNM mostra diminuição 
do sinal em todas as seqüências.

As alterações histopatológicas foram primeiramente 
descritas por Putti em 1927 e, apesar de algumas diver-
gências, a maioria dos autores concordou que as carac-
terísticas microscópicas da melorreostose se asseme-
lham a outras condições com hiperostose óssea, como 
a osteopecilose.

Ossificação membranosa normalmente está presen-
te. Nas lesões periarticulares pode haver formação de 
cartilagem e ossificação endocondral. As trabéculas ós-
seas são maiores, espessas e irregulares, causando obli-
teração do sistema haversiano(4). Há espessamento da 
cortical e estreitamento de cavidade medular. Na epífise 
dos ossos longos e nos ossos do tarso são visíveis ilhas 
de osso denso entre as trabéculas espessas de osso es-
ponjoso.

Tecido fibroso está presente na cavidade medular(2). 
Obstrução vascular e vasculite foram observadas em 
cortes histológicos de membros acometidos pela do-
ença. Macroscopicamente, há fibrose no subcutâneo e a 
musculatura é edemaciada e subdesenvolvida(3, 4).

A forma poliostótica da melorreostose tem aparên-
cia bem característica na radiografia convencional, não 
sendo difícil seu diagnóstico. No entanto a forma menos 
severa da doença, a monostótica, pode ser confundida 

com miosite ossificante, osteoma ou osteossarcoma 
paraosteal. A melorreostose também pode ser tida, 
equivocadamente, como com osteopatia estriada na ra-
diografia, mas as estriações na melorreostose são mais 
afastadas e largas.

A melorreostose é uma doença progressiva, e seu 
tratamento baseia-se na correção das anormalidades 
por ela causadas, como contraturas, rigidez articular e 
deformidades dos membros acometidos. O tratamento 
cirúrgico tem-se mostrado difícil e recorrência é a regra.

Procedimentos como alongamento tendinoso, exci-
são das excrescências ósseas, fasciotomias, capsuloto-
mias e osteotomias são os mais utilizados. A análise da 
progressão da dismetria dos membros permite a esco-
lha do tempo certo para epifisiodese. As contraturas e 
as deformidades nas crianças são normalmente resisten-
tes à manipulação(3).

Raramente a dor pode se tornar severa a ponto de 
se indicar simpatectomia ou amputação(6, 7).

Lesão vascular levando a gangrena após correção 
de graves deformidades já foi relatada, sendo os proce-
dimentos de encurtamento com osteotomia de cunha 
fechada mais aconselháveis do que os alongamentos, vis-
to terem menor risco de recidiva e de lesão vascular. 
As intervenções cirúrgicas devem, sempre que possível, 
aguardar a maturidade esquelética(3).

O caso relatado demonstra o curso insidioso da for-
ma monostótica da doença no adulto e a relação da 
sintomatologia com o acometimento de articulações e 
tecidos adjacentes. O resultado do tratamento no adul-
to normalmente é gratificante, visto que o curso é mais 
arrastado e as recidivas menos freqüentes.
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Este relato refere-se ao tratamento individualizado 
prestado ao paciente M. M. A. F., 22 anos, que deu entrada 
no Hospital de Tráumato-Ortopedia/Instituto Nacional 
de Tráumato-Ortopedia (HTO/INTO) em 3/12/2002 ví-
tima de traumatismo raquimedular, sofrido quando pra-
ticava mergulho, com fratura de C4 e C5, deficit motor 
e sensitivo, sendo submetido a descompressão medular 
cervical e artrodese cervical anterior. Evoluiu com qua-
dro compatível com diagnóstico de tetraplegia.

No décimo dia de internação, o paciente apresenta-
va úlcera de decúbito na região sacra de grau I, o que 
corresponde a área de eritema que não desaparece com 
pressão, temperatura da pele elevada, tecidos macios e 
congestionados. Posteriormente, as úlceras também sur-
giram nas regiões trocantéricas direita e esquerda, maleola-
res direita e esquerda, calcâneas direita e esquerda e tibial 
esquerda.

As úlceras de pressão, que correspondem a focos lo-
calizados de necrose celular, são mais comuns em área 
onde há comprometimento da circulação secundário a 
compressão. Elas podem ser superficiais, causadas por 
oclusão dos capilares da pele, com subseqüente mace-
ração da superfície, ou profundas, atingindo os tecidos 
subjacentes, como músculos e ossos(2).

Vale ressaltar que, ao dar entrada no hospital, o pa-
ciente apresentava obesidade, que é considerada um fator 
de risco para o desenvolvimento de úlcera de pressão.

A não-padronização do tratamento de úlceras de 
pressão, no que se refere aos curativos e às técnicas im-
plementados, gera resultados inconstantes e insatisfató-
rios, culminando no aumento (agravamento) das feridas 
e, conseqüentemente, em maior desafio ao processo de 
cuidar.

Cuidados de enfermagem 
individualizados a paciente 

portador de úlcera de pressão

Enfas. Ana de Almeida Campos, Érica de Almeida 
Leite Silva, Flávia Cristina de Lucena Banaggia, Lia 
Silva Santos, Valdiara Manhães Gomes
Residentes de Enfermagem da Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro (UNIRIO) lotadas no Instituto Nacional de 
Tráumato-Ortopedia (INTO)

Enfa. Jane Conceição
Chefe de Enfermagem do Setor de Internação Masculina do 
INTO

Enfa. Marisa Peter Silva
Responsável pela residência de Enfermagem do INTO

O objetivo deste trabalho é discutir a necessidade 
da elaboração de uma rotina de enfermagem aplicada ao 
paciente com úlcera de pressão. A seleção da técnica de 
curativo a ser adotada em cada etapa do tratamento da 
úlcera de pressão deve ser pautada por critérios que pri-
vilegiem uma conduta individualizada.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de caso, de caráter qualitativo, 
desenvolvido em duas etapas:
1. de 3/12/02 a 30/6/03 – primeira internação do paciente;
2. de 15/9/03 até a presente data – reinternação do pa-
ciente.

Para o registro dos dados utilizamos fotografias, ob-
servação direta e leitura do prontuário, após obtermos a 
aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
do INTO.
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DISCUSSÃO

Embasados em Smeltzer e Bare(5), levantamos os se-
guintes problemas apresentados pelo paciente, os quais 
podem estar associados ao aparecimento de úlcera de 
pressão:

Estado nutricional diminuído – As deficiências nu-
tricionais, as anemias e os distúrbios metabólicos con-
tribuem para o desenvolvimento da úlcera de pressão.

Umidade aumentada – O contato prolongado com 
a umidade devido a transpiração, urina, fezes ou líquido 
de drenagem produz a maceração da pele. A pele rea-
ge às substâncias cáusticas nessas secreções e tende a 
romper-se. Uma vez rompida a pele, a área é invadida 
por microorganismos e a infecção acontece.

Imobilidade – O aparecimento da úlcera está dire-
tamente ligado à duração da imobilidade. Se esta for 
prolongada, ocorrem necrose tissular e trombose de 
pequenos vasos. As áreas de proeminência óssea são 
mais suscetíveis ao desenvolvimento da ulceração por-
que são cobertas por pele e pequena quantidade de 
tecido subcutâneo.

Atrito e tracionamento – As forças mecânicas con-
tribuem para o desenvolvimento de úlceras de pressão. 
As úlceras devidas a atrito e tração ocorrem quando 
o paciente desliza para a parte inferior da cama ou 
quando é movimentado ou posicionado inadequada-
mente. Os músculos espásticos e a paralisia aumentam 
a vulnerabilidade às úlceras relacionadas com atrito e 
tração.

Potter e Perry(4) consideram a depressão também um 
fator de risco. A depressão é um estado emocional 
anormal caracterizado por sentimentos exagerados 
e desproporcionais de tristeza, melancolia, desânimo, 
inutilidade, vazio e desesperança. Pode ser resultante 
de uma preocupação a respeito da saúde ou de neces-
sidades familiares e financeiras, atuais ou futuras. Uma 
vez que a imobilização impede que o paciente realize 
suas atividades diárias, ele tem mais tempo para se pre-

ocupar com a sua incapacidade, o que pode rapidamen-
te aumentar a depressão, causando isolamento.
Tendo em vista os fatores de risco apresentados, a con-
duta adotada deve contemplar os aspectos em que são 
considerados de modo amplo tanto o paciente quanto 
a ferida, pois, para Potter e Perry(4), pelo processo de 
enfermagem o profissional avalia as necessidades fisio-
lógicas, psicossociais e de desenvolvimento, diagnostica 
problemas reais ou potenciais relacionados à imobiliza-
ção, planeja e dá assistência para suprir as necessidades 
do paciente e evitar ou resolver problemas. Como os 
efeitos da imobilidade podem ser prolongados ou per-
manentes, a assistência a esses pacientes é um desafio 
ao profissional.
O quadro grave apresentado pelo paciente em questão, 
associado aos fatores de risco, contribuiu para que as 
úlceras atingissem o grau IV de evolução, que se carac-
teriza por estender-se até as estruturas subjacentes, 
como músculos, ossos e articulações, com secreção 
purulenta e fétida, indicativa de infecção. Era possível 
se localizar, ainda, bolsas profundas de infecção sob a 
pele ao redor da lesão e, em alguns pontos, exposição 
óssea.
No decorrer do tratamento foram selecionadas e uti-
lizadas nas úlceras de pressão as seguintes opções te-
rapêuticas:

Carvão ativado – Mostra-se eficaz na absorção de 
substâncias químicas liberadas pelas feridas fétidas e 
é o único curativo bactericida. Apresenta grande van-
tagem se associado a outros produtos, como ácidos 
graxos essenciais e alginatos.

Alginato – Curativo interativo, pois sua estrutura se 
altera à medida que ele reage com a ferida. Quando ab-
sorve o exsudato, o curativo muda sua estrutura fibro-
sa para a consistência de gel. É apropriado para feridas 
com exsudação moderada a grande e pode exigir um 
curativo secundário. 

Gaze não-aderente – Preserva o tecido em granula-
ção e não adere ao leito da ferida. É indicada para áreas 
cruentas pós-trauma e contra-indicada para ferida com 
secreção purulenta.
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Figura 2 • Úlcera na região glútea (desbridada)

Figura 5 • Úlcera na região trocantérica esquerda

Figura 3 • Úlcera na região trocantérica direita

Figura 6 • Úlcera na região tibial direita

Figura 1 • Úlcera na região glútea

Figura 4 • Úlcera na região trocantérica direita após o 
uso de carvão ativado
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Ácidos graxos essenciais (AGE – Dersanni®) – 
Mantêm a integridade da epiderme, uma vez que tor-
nam a membrana celular mais resistente aos estímulos 
agressivos, deixam o meio úmido e aceleram o proces-
so de granulação.

Hidrogéis – Têm a capacidade de absorver o exsudato 
e de hidratar feridas ressecadas, como escaras necróti-
cas, facilitando, assim, o desbridamento. Podem ser utili-
zados em feridas com exsudação de baixa a moderada e 
em pequenas cavidades. Exigem curativos secundários.

Terapia por vácuo – É utilizada através de pressão 
negativa da ferida, estimulando o fluxo sangüíneo e uma 
rápida granulação. A pressão é feita por um aparelho 
que contém uma esponja revestida por curativo-filme, 
com a finalidade de criar um selo hermético. A esponja 
é ajustada à ferida e se liga à bomba por meio de um 
receptáculo para coletar o exsudato.

A freqüência de troca dos curativos depende da 
indicação do fabricante, bem como da necessidade de 
substituição, pois, de acordo com Tashiro(6), o curativo 
deve ser trocado sempre que estiver úmido, já que a 
secreção irrita a pele e age como possível meio de cul-
tura.

No paciente em questão existiam, inicialmente, áreas 
extensas de necrose, onde optou-se pelo uso do curativo 
de carvão ativado, verificando-se melhora significativa e 
diminuição do tecido desvitalizado. Diante da alteração 
do quadro apresentado, com presença de apenas pou-
cas áreas de necrose, tornou-se necessário modificar 
o tratamento, já que o carvão ativado não está fisica-
mente adequado a lesões pequenas, por não poder ser 
cortado. Adotou-se um esquema à base de alginato de 

cálcio e hidrogel, que promovem desbridamento autolí-
tico de tecido. Nesse estágio ainda não havia exposição 
óssea. Com o emprego dos curativos acima citados, o 
paciente apresentou boa evolução, com início da fase 
de cicatrização tanto das úlceras maleolares direita e 
esquerda como das calcâneas direita e esquerda e da 
tibial esquerda, e obteve alta hospitalar.

Por ocasião da reinternação verificou-se piora signi-
ficativa das lesões, com aumento de extensão e profun-
didade principalmente na região sacra. Nesse momento, 
as áreas de exposição óssea foram protegidas com gaze 
não-aderente e AGE, e voltou-se a utilizar carvão ativa-
do nas áreas de necrose e secreção. Como a evolução 
não foi satisfatória, optou-se pelo emprego de novo 
tratamento (terapia por vácuo), através do qual vem se 
obtendo melhora considerável das úlceras de pressão 
na região.

CONCLUSÃO

Ao realizarmos o estudo, observamos o quanto é 
importante que seja adotada uma rotina preestabele-
cida de técnicas e tipos de curativo para tratamento 
das úlceras de pressão, visto que a uniformização das 
ações contribuirá para o controle e o acompanhamen-
to adequados das lesões, propiciando melhor prognós-
tico ao paciente. Como contribuição para a facilitação 
das ações de enfermagem, em face do disposto, sugeri-
mos a utilização de uma escala que possibilite o acom-
panhamento da evolução das úlceras e de um manual 
de rotinas que especifique o uso dos diversos tipos de 
curativo de que se dispõem na instituição e a seqüência 
ideal de evolução da ferida.
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