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1.Fisiologia da Pele

Sistema de Terapia por Pressão Negativa



Powell J. Skin Physiology. Acute Care: The Foundation Years. 2007; 3(5):193–196

Lembre-se
das funções
da pele...

Camada superficial: exposta ao ambiente externo e a EPIDERME.
Camada intermediária: sob a epiderme é a DERME.
Camada profunda:  sob a derme é a HIPODERME ou TECIDO SUBCUTÂNEO.

1. Fisiologia da pele

A pele é um órgão e é o maior do corpo humano.
É constituído por diferentes camadas, sendo: 

Vasodilatação e vasoconstrição
Glândulas sudoríparas (sudorese)

Barreira física Primeira barreira contra o exterior

Possui receptores mecânicos, pressão, temperatura e 
vibração

A água e os componentes orgânicos dos eletrólitos (Na, Cl) 
são excretados através do suor

A pele possui células especializadas (células de Langerhans) 
que são responsáveis pelo reconhecimento de antígenos de 
microorganismos para desencadear uma resposta de defesa

A luz solar produz na pele a transformação da vitamina D

Contém 10% de todo o sangue no organismo
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1.
1.1.   é a camada mais superficial da pele e é composta de 5 camadas
(estrato basal, camada espinhosa, camada granular, camada lúcida e estrato córneo), 
estas camadas são formadas por queratinócitos que são as células principais da epiderme,
Dentro disso, são também as células de Langerhans (importantes nos mecanismos de defesa 
contra agentes externos), melanócitos (produzem pigmentos de melanina que dão coloração 
escura à pele) e células Merckel (eles percebem os estímulos mecânicos na pele).

Na imagem, você
pode ver as diferentes 
camadas da epiderme 

com queratinócitos que, 
quando uma lesão é 
gerada, começará a 

proliferar para recuperar 
a estrutura anterior da 

referida camada.

Uma queimadura solar
é um exemplo de lesão 

para esta camada da
pele e, quando o dano é 

reparado, sem deixar 
cicatriz.  

Figura 1.
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1.
1.2. DERME: É uma estrutura complexa constituída por diferentes células que possuem múltiplas
funções. O tipo de célula predominante na derme são os fibroblastos que são responsáveis por 
fazer e organizar a matriz extracelular que forma a maior parte da derme. O principal componente 
da matriz extracelular é o colágeno, mas também contém muitas outras proteínas, proteoglicanos 
e polissacarídeos que proporcionam elasticidade, espessura e absorção do impacto que são 
propriedades da pele. A derme também fornece suporte e nutrientes à epiderme e é dividida em 
duas camadas: a superficial ou papilar e a lâmina fina ou reticular. 

Figura 2.

Nesta camada da pele, você deve identificar os fibroblastos que são células de origem 
mesenquimática que tem como função a síntese de componentes fibrilares (colágeno
e elastina) e não fibrilares (glicoproteínas e proteoglicanas) da matriz extracelular do 
tecido conjuntivo. Você também verá que há células chamadas macrófagos que serão 
importantes porque limitarão os danos e segregarão fatores de crescimento essenciais 
para proliferar os fibroblastos e os vasos sanguíneos.
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1. isiologia da pele
1.3. HIPODERME ou TECIDO SUBCUTÂNEO: O tecido subcutâneo é composto principalmente
de tecido gordo e conjuntivo, o que ajuda a proteger as estruturas internas do corpo.

A última camada da pele é a graxa que mantém as camadas já 
verificadas. Não se esqueça de que existem outras estruturas
que fazem parte da pele, tais como folículos capilares, glândulas 
sebáceas, glândulas sudoríparas, vasos sanguíneos, diferentes 
células importantes nas funções da pele, mas não são
importantes no processo de cicatrização. 

Figura 3.



Philadelphia, PA: Lippincott, Williams and Wilkins; 1999:865–881

2. Processo de cicatriza

A cicatrização das feridas é o resultado da completa interação das células com seu ambiente 
bioquímico e físico, isto tem sido tradicionalmente descrito em quatro fases sequênciais que 
se sobrepõem:

É importante que você identifique cada uma dessas etapas, 
pois será o processo para reparar uma ferida, que é como uma 
orquestra que deve levar uma sequência para atingir o objetivo: 
CICATRIZAÇÃO. 

 Hemostasia
Inflamação 
Proliferação 
Epitelização (remodelação)

Figura 4.

  Etapas da cicatrização



Philadelphia, PA: Lippincott, Williams and Wilkins; 1999:865–881

2.1. Hemostasia
Quando o tecido está danificado, ocorre vazamento de plaquetas dos vasos sanguíneos 
lesados que aderem ao tecido e iniciam hemostasia pela liberação de trombina. Isso converte o 
fibrinogênio em fibrina formando um coágulo que impede a perda de sangue. Simultaneamente, 
as plaquetas liberam muitos mediadores químicos, incluindo fatores de crescimento, que causam 
vasoconstrição e também permitem que os vasos sanguíneos intactos adjacentes
se dilatem e se tornem mais porosos.

Esta fase começa imediatamente após ocorrer uma lesão. Seu principal objetivo é 
evitar a perda de sangue, interrompendo o sangramento e formando um coágulo 
com plaquetas, esse coágulo ativará outras células que irão iniciar a próxima fase: 
INFLAMAÇÃO. 

Figura 5.
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2.2. Inflamação
À medida que os vasos sanguíneos se dilatam, há uma elevação da temperatura local e o fluxo 
sanguíneo aumenta, aparece o eritema, os poros entre as células endoteliais se alargam e 
alguns dos seus conteúdos escapam para o tecido adjacente. Esta vasodilatação e 
extravasação produzem edema, pressionando as terminações nervosas locais causando dor. 
Clinicamente, a inflamação é reconhecida por sinais de eritema, edema, dor e elevação da 
temperatura local. As células brancas circulantes chamadas Leucócitos Polimorfonucleares ou 
Neutrófilo são atraídas pelas plaquetas e dentro de algumas horas da lesão, aderem ao 
endotélio de vasos sanguíneos adjacentes e migram para o tecido próximo para defender o 
corpo contra a invasão microbiana destruindo os microrganismos . Eles também iniciam a fase 
de cicatrização que começa com a liberação de enzimas para macrófagos, que chegam após 
dois dias após a lesão.

Este é o sinal do início da segunda etapa da cicatrização, granulação:

Tanto os neutrófilos quanto os macrófagos liberam enzimas e participam da destruição e 
fagocitose de microrganismos.

Figura 6.

Esta fase começa nos primeiros 
minutos do dano e dura até 6 dias.

É uma resposta protetora e tenta 
destruir os agentes que representam 

um perigo para o tecido, uma vez 
que, sem a remoção das células 

afetadas, a formação de tecido novo 
não começará, através da ativação 

de fibroblastos. 



Philadelphia, PA: Lippincott, Williams and Wilkins; 1999:865–881

Nesta fase (Figura 7) temos o coágulo que foi gerado na fase de hemostasia. Agora,
o que acontece é: ao leito da ferida, chegam células diferentes como macrófagos e 
plaquetas que secretam fatores de crescimento (proteínas) fundamentais para
ativar os fibroblastos e vasos sanguíneos e começam a proliferar e com isso
a lesão começa ser reparada. 

Coágulo Macrófagos Fatores de
crecimento

Fibroblastos

Figura 7.
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2.3. Proliferação

Nas feridas, fatores de crescimento e outras moléculas de sinalização intercelular de 
macrófagos, células endoteliais e plaquetas atraem fibroblastos, estimulando sua proliferação 
e síntese da matriz de colágeno através da qual são formados novos vasos sanguíneos. 
Esses elementos criam uma nova derme provisória chamada tecido de granulação até que 
seja coberta por um novo epitélio. Alguns fibroblastos no tecido de granulação respondem à 
mistura de fatores de crescimento e outros mediadores bioquímicos, organizando suas 
pontes de actina e miosina em órgãos contráteis que iniciam o reenvio das bordas da ferida 
em um processo conhecido como contração da ferida. Essas células chamadas 
miofibroblastos são particularmente visíveis em feridas de espessura total.

Na (Figura 8), os fibroblastos começam a proliferar, bem como os vasos sanguíneos, 
clinicamente você o verá como tecido de granulação (Figura 8A), lembre-se de que
os fibroblastos continuam a sinterizar proteínas para a matriz extracelular ordenando 
todo o processo. Observe também como as bordas da ferida se contraem, um 
processo que culminará na próxima etapa.    

Figura 8. Figura 8A.
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Figura 9.

Em feridas de espessura parcial que não se estendem além da derme e na granulação tardia
de feridas profundas, a nova derme atinge o nível da pele original. Os queratinócitos são 
estimulados pela mistura de fatores de crescimento, processo inflamatório, fibroblastos e 
também pela nova derme rica em colágeno e proteínas.

Esses queratinócitos são encontrados na base da epiderme ou alguns apêndices epidérmicos, 
como folículo piloso, glândulas sebáceas ou glândulas sudoríparas, migram na superfície e 
proliferam até que a derme seja coberta com uma nova epiderme. À medida que proliferam, 
eles empurram suas células filhas para cima da derme, onde gradualmente perdem seu núcleo 
e diluem formando a Barreira Epidérmica Externa (Stratus Corneo).

Finalmente, ocorre um processo de remodelação, que leva muitos meses e deve resultar na 
recuperação da força original antes da lesão.

No final do processo 
de cicatrização, o 

objetivo será cobrir 
toda a cama com 

tecido epitelial feito 
pelos queratinócitos 

que estão na primeira 
camada da pele. Nesta 

fase, também será 
gerada a remodelação 

de colágeno (tipo III 
pelo tipo I), que tem 
como objetivo gerar 
maior resistência à 

tração na ferida.



2. Bishop SM, Walker M, Rogers AA, Chen WYJ. Importance of Moisture Balance at the Wounddressing Interface. J of Wound Care. 2003; 12(4):125-8.

3. Fatores que 

3.1. Fatores Sistêmicos: 

Doenças Vasculares e Inflamatórias:

Doenças metabólicas: 

Idade:

Saúde, nutrição e hábitos:

Outros fatores sistêmicos: 

3.2. Fatores relacionados a localização anatômica:

u u



Neuropatía:

2. Bishop SM, Walker M, Rogers AA, Chen WYJ. Importance of Moisture Balance at the Wounddressing Interface. J of Wound Care. 2003; 12(4):125-8.

disfunção valvular, hipertensão venosa, dano tecidual isquêmico e ulceração.

3.3. Fatores Locais:

isquemia, inflamação local, edema e excesso de exsudato.

ia: Insuficiência arterial e venosa prolongada devido a uma compressão externa 
ineficiente pode levar o tecido à isquemia e ativar a inflamação, o que pode levar à 
decomposição do tecido. Os ciclos de isquemia-reperfusão também são reconhecidos como 
causa da inflamação local e da deterioração dos tecidos.

Edema e excesso de exsudado: O edema está associado à inflamação do tecido que gera 
excesso de exsudato que produz maceração do tecido circundante. Em feridas crônicas, as 
enzimas proteolíticas no fluído podem causar lesão direta na ferida e no tecido adjacente.

Infecção: Substâncias como as enzimas proteolíticas liberadas por microrganismos podem 
causar danos diretos nas feridas. Indiretamente, a infecção provoca inflamação aumentada 
que também é conhecida causa de deterioração do tecido.

Corpos estranhos: Os corpos estranhos, especialmente em grandes quantidades, 
representam uma barreira física ao processo de cicatrização, atrasando o processo de 
cicatrização e fazendo com que o tecido cicatrize de maneira desordenada.

Insuficiência venosa:



4. História da Pressão
Negativa e modos de

aplicação



Otterbourg K. The bloody patent battle over a healing machine. Fortune Management. CNN Money, Oct-Nov. 2012.

4.1. História de Pressão Negativa 
A Terapia por Pressão Negativa (TPN) é uma modalidade comumente utilizada para facilitar a 
formação do tecido de  granulação e assim acelerar o processo de cicatrização. Enquanto os 
modernos sistemas de vácuo são bastante sofisticados, suas origens históricas remontam à 
antiguidade. Esta revisão histórica destaca o desenvolvimento do TPN desde a antiguidade até 
a era moderna.

Suas raízes remontam às primeiras civilizações. O uso da boca humana 
é anterior à esponja, vedante e tubos utilizados hoje.

Milhares de anos atrás, foi usado pela primeira vez como um adjuvante 
em técnicas de acupuntura da medicina chinesa pela sua capacidade 
de produzir hiperemia local.

Durante os tempos romanos, eles se juntaram aos vários exércitos em 
todo o vasto império, pessoal médico ou indivíduos que se pensava ter 
poderes de cura hereditários, que receberam sucção oral direta às 
feridas sofridas na batalha e possível "feridas venenosas".

Século XVIII. O uso de "ventosas" foi usado para extrair fluído de uma 
ferida aberta. Estas ventosas em forma de cúpula foram aplicadas no 
local da ferida e para ativar a sucção, o calor foi aplicado dentro do 
recipiente à medida que esfriou, aumentando a sucção.

Século XIX. O Dr. Anel inventou uma seringa de sucção com uma ponta 
triangular e uma cânula larga para substituir a necessidade de contato 
direto com a boca. Esta ferramenta foi utilizada para drenar abcessos e 
hematomas.



Otterbourg K. The bloody patent battle over a healing machine. Fortune Management. CNN Money, Oct-Nov. 2012.

Na década de 1990, Drs. Louis Argenta e Michael Morykwas, da Escola 
de Medicina da Universidade Wake Forest, Estados Unidos, começaram 
a perceber o conceito de usar um vácuo gigante, com o uso de uma 
espuma de poliuretano e um vácuo mecânico, inicialmente tentaram com 
sucesso em porcos.

Em 1993, um contrato de licença de marketing global foi assinado com 
(Kinetic Concepts Inc), San Antonio, Texas e a marca registrada é VAC™. 
O mesmo é o acrônimo de "fechamento assistido por vácuo" ou 
fechamento de ferida mediada por vácuo.

A guerra soviético-afegã promoveu esta necessidade de avanços na 
técnica cirúrgica e nos cuidados com feridas. O Dr. Nail Bagaoutdinov, 
um cirurgião soviético, começou a usar uma unidade de pressão 
negativa com bandagens de espuma para tratar feridas infectadas.

Em 1821, o Dr. Francis Fox, um médico britânico, inventou a 
"Sanguessuga de vidro", que era um dispositivo de sucção com um 
copo largo e aderiu à pele de uma maneira muito semelhante à de uma 
sanguessuga. Mais tarde.
Em 1890, o Dr. Gustav Bier desenvolveu um sistema de ventosas com 
copos de vidro em uma variedade de formas e tamanhos, o que 
permitiu extrair as secreções de feridas de várias partes do corpo.

Na década de 2000, foram desenvolvidos sistemas de pressão negativa 
portáteis para promover a alta hospitalar precoce e melhorar a qualidade 
de vida dos pacientes.

2016 duas tecnologias poderosas: Terapia por Pressão Negativa, 
portátil e descartável, mais a Tecnologia Hydrofiber® juntaram para 
continuar escrevendo a história, aumentando seus benefícios.



4.2. Modos de Aplicação da iva

Qual a diferença entre a pressão negativa contínua, intermitente e variável?

CONTÍNUA 

Atualmente é o mais usado. A figura de pressão permanece constante, por exemplo, a 80 mmHg.

INTERMITENTE 

A pressão negativa é aplicada e interrompida repetidamente (exemplo, alternando entre 0 e 80 
mmHg).

A pressão intermitente não é comumente usada porque mudanças repentinas na pressão negativa 
fazem causar um desconforto e dor ao paciente, porém a formação do tecido de granulação 
seja mais rápido do que o modo contínuo, mas com limitações de indicações.  

VARIÁVEL

O tratamento foi introduzido com dois níveis diferentes de pressão negativa (exemplo, 10 e 80 

mmHg).



5.Princípios básicos e
fisiologia da 

Pressão Negativa

Sistema de Terapia por Pressão Negativa



Aumentar o aporte de oxigênio e nutrientes via endógena através da angiogênese.
Acidificar o pH da área, criando um ambiente bacteriostático que diminua o risco de 

infecção.
Facilitar a migração celular de Neutrófilos e Macrófagos.
Controlar o exsudato sem danificar a pele perilesional.
Manter a temperatura adequada, estimulando assim a fibrinólise. 
Diminuir a dor.
Proteger as feridas da contaminação.
Reduzir os tempos de cicatrização.

Diversos estudos mostraram o efeito benéfico do tratamento úmido na cicatrização de feridas. 
Este efeito foi observado em diferentes estágios do processo de cicatrização das lesões, como 
desbridamento, estimulação da angiogênese, granulação e epitelização.

Por esta razão, a abordagem terapêutica das lesões cutâneas mudou nos últimos anos e o 
conceito de deixar as lesões expostas ao ar e cobri-las com curativos absorventes simples deu 
lugar ao conceito de cura em um ambiente úmido.

Os produtos que geram um ambiente úmido geralmente exercem uma absorção e retenção do 
exsudato, controlando sua quantidade entre o curativo e a lesão. Estes produtos são 
constituídos por substâncias com grande afinidade para a água, que juntamente com o 
exsudato da lesão, mantêm um ambiente úmido que favorece a cicatrização.

Fundamentos da cicatrização em ambiente úmido
Para iniciar, devemos entender que a fisiologia da cicatrização em ambiente úmido consiste em:



Field, Charles K., and Morris D. Kerstein. "Overview of wound healing in a moist environment." The American journal of surgery167.1 (1994): S2-S6.

5.1. Princípios da cicatrização em ambiente úmido
Em 1994, Field e Kernstein sugeriram que um ambiente úmido é mais favorável para o 
processo de cicatrização que em um ambiente seco porque:

No ambiente úmido causa as seguintes consequências nas feridas:

Fase inflamatória menos intensa e prolongada
Proliferação e migração dos queratinócitos
Diferenciação inicial de queratinócitos para restaurar a barreira cutânea 
Aumento da proliferação de fibroblastos
Maior síntese de colágeno
Melhor desenvolvimento da angiogênese
Contração anterior da ferida

Promove a 
angiogênese

Reduz o tempo 
de cicatrização

Aumenta a 
decomposição 
de tecido morto 

e fibrina

Reduz a dor

Previne a 
desidratação 

do tecido

Figura 10.



Ref. 2: Henderson V, Timmons J, Hurd T, Deroo k, Maloney S, Sabo 2; NPWT en la práctica diaria Made Easy. Wounds International Nov 2010; 1 (5): 
Disponible en http://www.woundsinternational.com. Accedido en marzo de 2016.

5.2. Princípios gerais da Pressão Negativa
A pressão negativa começou a ser usada como mecanismo habitual no tratamento de 
feridas desde a década de 1990.

O método consiste na aplicação de pressão negativa (75mmHg até 125 mmHg) a uma 
interface que foi colocada sobre a superfície da ferida, além disso, o sistema é selado com 
um filme adesivo para fazer o vácuo e diminuir a perda de pressão, além de evitar a entrada 
do ar ambiente.

Para evitar a perda de pressão sobre a ferida, o curativo é selado hermeticamente cobrindo-o
com um adesivo permeável ao vapor de água, transparente e à prova de bactérias.

Este curativo é conectado à fonte de vácuo através de um tubo de conexão, através do qual 
a pressão é conduzida.



Ref. 2: Henderson V, Timmons J, Hurd T, Deroo k, Maloney S, Sabo 2; NPWT en la práctica diaria Made Easy. Wounds International Nov 2010; 1 (5): 
Disponible en http://www.woundsinternational.com. Accedido en marzo de 2016.

Reduz o risco de 
infecção

Formação de tecido de 
granulação

Estímulo da 
angiogênese

5.3. Mecanismos de ação da Pressão Negativa

Redução do edemaCria um ambiente úmido 
controlado 

O mecanismo de sucção constante 
facilita a absorção do exsudato 
através da interface (curativo), bem 
como diminui a exposição do tecido 
aos componentes tóxicos e enzimas 
catabólicas que fazem parte do 
exsudato. 

A estimulação física do vácuo, faz 
com que ocorra um favorecimento de 
contração das bordas da ferida, 
reduzindo sua superfície e diminuindo 
de tamanho.   

A sucção aumenta a velocidade do 
fluxo no nível capilar, aumenta o 
calibre dos microvasos e, portanto, o 
fluxo sangüíneo local, estimulando a 
proliferação endotelial e angiogênese 
(criação de novos vasos sanguíneos) 
nos espaços intersticiais, que durante 
a fase inflamatória eles foram 
obliterados (ocluídos)

O aumento da perfusão sanguínea 
local e o aumento da vascularização, 
resultam em maior contribuição de 
oxigênio e nutrientes, o que garante 
um crescimento correto do tecido. 

O aumento da mitose representa um 
aumento de todas as células na ferida 
incluindo os macrófagos, o que 
diminui o conteúdo bacteriano, 
reduzindo o risco de infecção. Além 
disso, todos os mecanismos acima 
funcionam concomitantemente 
permitindo a eliminação de moléculas 
que inibem o crescimento celular. 

Produz um efeito de microtensão que, 
através da microdeformação no leito 
da ferida, permite que ocorra um 
estiramento celular e consequente- 
mente, as células são atraídas para a 
superfície do curativo e quando 
entram em contato com o curativo, 
estimula a migração de fibroblastos na 
ferida e aumentando o processo de 
mitose (divisão) celular. 

Durante a fase inflamatória, os micro 
capilares estão sob tensão devido ao 
edema. A estimulação física do vácuo  
remove o excesso de fluído no 
interstício, promovendo uma melhor  
perfusão para o leito da ferida.  

O curativo, devido às suas 
características de absorção, que é 
reforçada pelo mecanismo de sucção, 
mantém o equilíbrio de umidade na 
ferida, protegendo as bordas da 
maceração. Do mesmo modo, a 
transmissão de vapor de 
umidade através do curativo mantém 
o equilíbrio de umidade da ferida. 

Durante a fase de inflamação, o 
líquido intracelular extravasa para o 
interstício. A sucção contínua evacua 
esse fluído (que é parte do exsudado), 
que também é absorvido e preso pelo 
curativo, o que ajuda a reduzir o 
edema de tecidos. 

Remoção do exsudato

Estimulação do fluxo 
sanguíneo 

Estimula mecanicamente 
o leito da ferida

Contração das bordas da 
ferida



Benef

Controle do exsudato: Protege a pele perilesional, que otimiza o processo de cicatrização
: 

Redução do risco de infecção: Redução de custos associados a complicações e o risco de infecção

Henderson V, Timmons J, Hurd T, Deroo k, Maloney S, Sabo 2; NPWT en la práctica diaria Made Easy. Wounds International Nov 2010; 1 (5): Disponible en http://www.woundsinternational.-
com. Accedido en marzo de 2016.

Rápida granulação, epitelização e contração da ferida: O TPN estimula o crescimento de novos 
tecidos. Também produz bem-estar, porque o paciente vê resultados positivos rapidamente

Menor dor nas trocas de curativo: Em um estudo em que o TPN foi utilizado, a redução da dor do 
ferimento foi observada durante as mudanças de curativo em 80% das remoções

 Reduz o odor da ferida: O melhor controle do exsudado significa que o cheiro da ferida geralmente 
diminui durante o tratamento

Reabilitação: TPN não evita, impede fisioterapia ou mobilização, de modo que os pacientes possam 
fazer reabilitação simultaneamente com o tratamento

Custos de tratamento: A menor frequência de trocas de curativo e o fechamento mais rápido da ferida 
contribuem para reduzir os custos gerais do tratamento

Redução do número de troca de curativos: Reduz a frequência de troca do curativo e um fechamento 
mais rápido da ferida, podendo  suportar a redução dos custos gerais de tratamento 



Henderson V, Timmons J, Hurd T, Deroo k, Maloney S, Sabo 2; NPWT en la práctica diaria Made Easy. Wounds International Nov 2010; 1 (5): Disponible en http://www.woundsinternational.-
com. Accedido en marzo de 2016.

Gerenciamento

Um fechamento limpo da ferida por meio de um curativo impede que as bactérias ambientais 
penetrem, mas também evite que as bactérias do paciente se espalhem. Este elemento é 
particularmente importante em pacientes com feridas infectadas com microrganismos 
resistentes à meticilina, como Staphilococus Aureus MSRA, também reduz o risco de infecção 
cruzada e o desenvolvimento de resistência bacteriana.

Os curativos transparentes permitem um monitoramento clínico contínuo da pele adjacente 
através do filme com o qual o curativo foi corrigido.

Técnica de cobertura limpa reduz o vazamento de exsudato para a roupa do paciente, o que 
diminui o tempo e recursos de enfermagem.

Redução no número de troca dos curativos (apenas necessárias a cada dois ou três dias), o 
que reduz os tempos de enfermagem na cicatrização, particularmente em pacientes com 
feridas altamente exsudativas.

Comodidade do paciente

Mobilização fácil e inicial do paciente.

Atraente para o paciente porque permite sua mobilização sem risco de vazamento do 
exsudado.



  6. O que é o
Sistema Avelle™?

 

Sistema de Terapia por Pressão Negativa



Quando se combinam duas tecnologias, 
coisas incríveis acontecem...

6.1. Componentes do sistema.

Indicador de Luz
(sem alarme sonoro) 

Equipamento

ON/OFF

Curativo

Conector com equipamento

Conector do 
curativo 

Tubo extensor

Tubo
conector 

do curativo

Soft Port

O Sistema Avelle™ de Terapia por Pressão Negativa (TPN) consiste
em um equipamento não estéril, um curativo estéril para feridas

tiras de fixação e baterias



3

Película impermeável de poliuretano
Fornece uma barreira bacteriana e viral, impermeável e permite 
a evaporação, ajudando o gerenciamento geral do exsudato

4
Camada de espuma de poliuretano
Ajudas na distribuição da pressão negativa através do curativo

5
Núcleo de Tecnologia Hydrofiber® (8 camadas) 

A Tecnologia Hydorfiber® se gelifica quando entra em 
contato com o exsudato aprisionando as bactérias. Os 
canais da hidrofibra permitem que o exsudato se mova 
através do curativo garantindo que o exsudato seja 
aprisionado.

6
Camada de Tecnologia Hydrofiber®

Se gelifica em contato com a secreção da ferida e é projetado 
para manter a integridade do curativo quando ele é removido.

7
Bordas adesiva de silicone perfurado
É amigável com a pele, ajuda a manter o curativo no lugar.

Soft Port
1

2
Tubo conector 

do curativo

CURATIVO

Quando se combinam duas tecnologias, 
coisas incríveis acontecem...



6.2. Primeiro sistema que combina a Terapia por
Pressão Negativa e a Tecnologia  Hydrofiber
para cicatrização de feridas 

O curativo pode permanecer no máximo 7 dias.

O equipamento é uma unidade descartável que 
pode ser usada por um máximo de 30 dias em 
um único paciente.

O Sistema Avelle™ é fácil de usar, pequeno e 
portátil, sem alarmes sonoros.

O Sistema Avelle™ foi projetado para uso nas 
diferentes áreas de saúde.

O sistema de Terapia por Pressão Negativa 
Avelle™ e o poder da Tecnologia Hydrofiber® 
são projetados para ajudar a criar um ambiente 
úmido que promova a cicatrização.

Mantém uma pressão negativa nominal de 
80 mmHg na superfície da lesão com o 
equipamento Avelle™.

O exsudato da lesão é gerenciado pelo curativo 
graças à capacidade de absorção e gelificação 
da Tecnologia Hydrofiber ® e através da 
evaporação da umidade da camada superficial.

 

 

CURATIVO

EQUIPAMENTO

®



6.3. Características e benefícios

Pressão de 
Negativa de 
80mmHg

Portátil e 
descartável 

Vida útil do 
equipamento

30 dias 

Borda Adesiva
de Silicone 

Sem alarmes  
sonoro

Único sistema TPN 
que incorpora a 

Tecnologia Hydrofiber®



7. Indicações e
contraindicações do 

Sistema Avelle™

Sistema de Terapia por Pressão Negativa



Feridas crônicas
Feridas agudas
Feridas subagudas e lesões com deiscência
Feridas traumáticas
Retalhos e enxertos
Incisão cirúrgica

7.1. Indicações
O Sistema Avelle™ TPN é indicado para pacientes que podem se beneficiar do uso do dispositivo 
de Pressão Negativa em lesões com exsudato LEVE ou MODERADO, tais como:

Feridas superficiais Ferida com profundidade
Preencher a lesão com 

AQUACEL™ Ag+ Extra™ Fita
com a profundidade de 

0,5 cm a 2 cm 

Incisões cirúrgicas



FOCO INICIAL

  Paciente com alto fator de risco:
- Obesidade
- Diabetes
- Diálise
- DPOC
- Imunossupressão 

Incisão 
cirúrgica

  Procedimento com alto risco de infeção:

- Cirurgia de alta complexidade
- Transplante
- Artroplastia primária ou de revisão (quadril e 

joelho) 
- Procedimento cirúrgico pós radioterapia  

  Outros fatores de risco:
- Idade
- Tabagismo
- Infecção pré-existente
- Insuficiência Renal
- Hipoalbuminemia 
- Corticoesteroides 

SIM



Pacientes sensíveis ou alérgicos a curativos de silicone / acrílico, carboximetilcelulose.
sódica ou nylon

Lesões malignas (leito da lesão / margens comprometidas), exceto nos pacientes em 
cuidados paliativos. 

Fístulas não entéricas e inexploradas.

Lesões com osteomielite confirmada e não tratada.

Lesões necróticas ou lesões com crosta.

Lesões com artérias, veias, nervos ou órgãos expostos.

Sitio com anastomose recente.

Drenagem pleural, mediastinal ou torácica. Para aspiração de emergência do trato 
respiratório.

Queimaduras, incluindo queimaduras de espessura parcial.

7.2. Contraindicações  

O sistema de Avelle™ TPN NÃO DEVE ser utilizado nas seguintes situações: 



8. Técnica de
aplicação do Avelle™

Sistema de Terapia por Pressão Negativa



8.1. Aplicação do curativo

Certifique-se sempre de que a pele perilesional esteja seca.

Se necessário, remova todo o excesso de pelo da pele perilesional, a fim de 
garantir umum bom contato entre a pele e o adesivo (tanto o adesivo do curativo 
quanto as tiras de fixação).  

Se o Sensi-Care™ Barreira for 
utilizado, siga as instruções de uso 
e verifique se a pele está 
completamente seca.

Remova o curativo da embalagem 
estéril.

Remova e libere a cobertura.

Aplique o curativo com o Soft Port  
localizado distante da ferida e na 
pele integra. Verifique se a ferida 
está coberta pelo curativo.

Preparação da área da ferida



Corrigir o curativo no lugar, 
evitando a formação de dobras. 
Reposicione-se sem perder a 
adesão se precisar evitar dobras.

Evite qualquer formação de 
dobra no curativo. Isso poderá 
comprometer a vedação. 

Aplique as tiras de fixação que são 
numeradas de 1 a 3 e seguem a 
sequência ao corrigi-las em todos 
os 4 lados do curativo.

Para isso, remova a tira de fixação.

Posicione a tira e remova o rótulo. 
Finalmente, remova o protetor 
superior.

Certifique-se de que há 1 cm de 
sobreposição em todos os lados 
do curativo.
Tenha cuidado para não prender o 
tubo conector do curativo.

Essas tiras são recomendadas 
para garantir que a vedação seja 
mantida ao longo do tempo de uso 
do curativo.

Quando o curativo é selecionado, o seguinte deve ser considerado:

Por exemplo, um curativo de 16x21cm fornece um espaço disponível para tratar uma
ferida de aproximadamente 6x7cm.

Seleção do curativo

O Soft Port deve ser posicionado em pele integra.

Certifique-se de que a área da ferida não seja superior a 25% da área do curativo e
que cubra pelo menos 1 cm da pele perilesional.

1

2



A luz indicadora amarela 
acenderá se a pressão negativa 
não estiver ajustada ou se uma 
fuga de ar tiver sido detectada. 
Verifique a vedação do curativo e 
elimine as dobras. Verifique as 
conexões do tubo.

O curativo se comprimirá  
quando a pressão negativa for  
alcançada.

Pressione e segure o botão azul na frente do equipamento por 3 segundos para 
começar.

A luz indicadora verde acenderá para confirmar se o equipamento está funcionando. 
Levará cerca de 30 segundos para estabelecer pressão negativa; 
O equipamento pode ser ouvido durante este tempo.

Equipamento 
funcionando Bateria fraca 

Vazamento
detectado



Desligue o equipamento 
pressionando e segurando 
o botão azul por 3 
segundos e desconecte o 
tubo do equipamento do 
curativo antes de mudá-lo.   

Puxe cuidadosamente as 
tiras de fixação para quebrar 
a vedação adesiva antes de 
remover o curativo.

8.2. Troca dos curativos

O curativo pode ser alterado quando clinicamente indicado. O curativo também pode ser 
alterado se houver sinais de vazamento, obstrução da entrada ou perda de aderência. 
Tempo máximo de uso 7 dias.

Tempo médio de uso entre 3 a 4 dias.

Desconectar aqui



8.3. Conexão com o equipamento

Remova do equipamento, o tubo conector e a tampa da bateria.

Insira 3 pilhas AAA na parte de trás do equipamento e verifique se o 
compartimento da bateria está coberto.

Certifique-se de utilizar baterias de lítio.

Certifique-se de conectar o tubo firmemente ao equipamento e girá-lo
para o tubo de curativo.

O curativo pode ser conectado diretamente ao equipamento se uma
conexão mais curta for preferida. 



Equipamento 
funcionando

Vazamento
detectado

Bateria fraca

Equipamento
desligado

8.4. Troca do equipamento

O equipamento é projetado para 
operar por 30 dias após o início da 
Terapia por Pressão Negativa (uso 
em um único paciente)

Substitua as baterias, se necessário, 
dentro de 30 dias (Baterias de lítio

A luz indicadora amarela acenderá 
quando as pilhas estiverem fracas.     

Após 30 dias, todas as luzes 
indicadoras deixarão de iluminar.

Para trocar o equipamento, 
desconecte o tubo do equipamento 
do curativo desenroscando os 
conectores e conecte novo 
equipamento ao novo tubo. 



8.5. Preenchimento, camada de contato e compressão

Para feridas profundas, até 2cm de profundidade, você deve utilizar para preencher a 
cavidade com o Aquacel™ Extra™ ou Aquacel™ Ag+ Extra™ fita. Os curativos de 
preenchimento devem ser trocados ao mesmo tempo que o curativo Avelle™.

O Sistema Avelle™ pode ser usado em conjunto com terapia de compressão, se necessário. 
Tenha cuidado para que o equipamento esteja posicionado fora da atadura de compressão.



8.6. Apresentações dos curativos

16 cm x 16 cm 16 cm x 21 cm 12 cm x 21 cm 12 cm x 31 cm

Tamanho do curativo (Dimensão externa do curativo): 
16 x 16 cm

Dimensão do curativo (Incluindo a sobreposição da borda 
adesiva): 10 x 10 cm

Dimensão interna do curativo (Camada de contato com 
a ferida Hidrofiber®): 8 x 8 cm

Sobreposição da borba adesiva sobre a espuma: 1 cm

Borda adesiva (Até o limite da espuma): 3 cm

Exemplo: curativos de 16x16cm

CÓDIGO
DO CURATIVO

TAMANHO
DO CURATIVO

DIMENSÃO
DO CURATIVO

DIMENSÃO 
INTERNA DO 

CURATIVO

DIMENSÃO
DA BORDA
ADESIVA

421552
(CVT 1713633)

421553
(CVT 1713634)

421554
(CVT 1713635)

421555
(CVT 1713636)

16 cm x 16 cm

16 cm x 21 cm

12 cm x 21 cm

12 cm x 31 cm

10 cm x 10 cm

10 cm x 15 cm

6 cm x 15 cm

6 cm x 25 cm

8 cm x 8 cm

8 cm x 13 cm

4 cm x 13 cm

4 cm x 23 cm

3 cm

3 cm

3 cm

3 cm



Dia 1 - Troca a cada 5 dias.

Dia 39

8.7. Caso clínico
Paciente do sexo feminino, 77 anos, retirado retalho muscular de vasto lateral de perna 
esquerda, sem evolução no processo de cicatrização. 



Notas



Sistema de Terapia por Pressão Negativa

Pressão Negativa
Força Positiva


