
Protocolo de Atenção às 
Pessoas com Feridas
Algoritmo Solutions®



O Algoritmo Solutions® para o cuidado de feridas é um conjunto de guias visuais projetado para ajudar os 
profissionais de saúde a avaliar as características da ferida que afetam a identificação e o tratamento subsequente 
desejado. As explicações e ilustrações tornam mais fáceis cada passo no processo de decisão. Podemos confiar 
que um conhecimento sólido do Algoritmo Solutions® para o cuidado de feridas ajudará a conduzir, 
invariavelmente, resultados bem-sucedidos.

"As feridas que podem
deteriorar-se até a espessura
total exigirão o dobro do
tempo de cicatrização,
aumentando o ônus clínico,
humano e econômico do
tratamento e
expondo os pacientes a um
risco prolongado de
complicações, como dor e 
infecção.”

—Bolton y col., J WOCN.
2004

“O conhecimento de como 
avaliar uma ferida e qual 
curativo usar requer 
compreender o processo de 
cicatrização de feridas, 
conhecer os achados clínicos 
significativos, entender como 
essas variáveis afetam o 
cuidado ao paciente e 
selecionar a modalidade de 
tratamento mais efetiva.”

—Beitz y Van Rijswijk, J
WOCN. 2004

“O uso de uma ferramenta de 
predição de lesão por 
pressão validada, juntamente 
com algoritmos de prevenção 
eficazes, produtos apoiados 
por evidências e educação da 
equipe foram essenciais para 
reduzir as taxas de incidência 
de lesão de pressão em 
duas unidades de cuidados 
prolongados.”

—Lyder y col. Ostomy, J
WOCN. 2004

“A implementação de um
protocolo integral de
cuidados com feridas reduziu 
a prevalência de
feridas crônicas, a frequência 
da troca de curativos, o
tempo de cicatrização e os 
custos dos cuidados.”

—McIsaac, Ostomy
Wound Manage. 2005

Algoritmos Solutions® para o cuidado com feridas
Como relacionar as características das feridas com as soluções de produtos tópicos

O que os estudos mostram:



 

Ao longo do texto, o número dentro deste ícone enviará para uma página do 
Guia Abrangente de Prevenção e Manejo de Feridas. Use-o se precisar de
informações mais detalhadas para guiá-lo pelo algoritmo.

Avaliação de feridas
Decida que tipo de ferida está tratando

Indique o próximo passo a ser
dado de acordo com a avaliação / intervenção.

Indica que é necessário tomar
uma decisão sobre o próximo passo 

Objetivos do tratamento
Determine o que deseja que 
o tratamento atinja

Plano de tratamento de feridas
Crie um plano e indique um produto

Algoritmos Solutions® para o cuidado de feridas

Exemplos:

Diagnósticos Médicos:
Úlceras arteriais, diabéticas, por pressão, venosas ou mistas.

Diagnósticos de Enfermagem:
Alteração da integridade da pele ou dos tecidos.

CARACTERÍSTICAS DO PRÉ-ALGORITMO:

•  OBJETIVOS DO CUIDADO AO PACIENTE 
Reduzir os fatores de risco para uma nova úlcera, prevenir complicações e acelerar a cicatrização.

• AVALIE O EXSUDATO E A PORCENTAGEM DE TECIDO NECRÓTICO
Escolha uma opção abaixo e vá para essa seção. Se as características da ferida não corresponderem à descrição da 
página, retorne e reavalie.

Seca Úmida Muito úmida

#1

Seca: 
umidade 
mínima,

≤25% de 
tecido 

necrótico

Algoritmo Solutions®

Instruções



Algoritmo 1
SECA: umidade mínima, ≤25% de tecido necrótico

• Exsudato mínimo ou ausente.
• ≤25% da ferida coberta por tecido necrótico (pode ser crosta ou esfacelo); o restante pode ser tecido de
granulação.
• Diagnóstico médico de um dos seguintes tipos de úlceras: arterial, diabética, por pressão, venosa ou mista
arteriovenosa.

Exemplos de feridas:

Lesão por pressão Úlcera diabética Úlcera diabéticaLesão por pressão

1. Avaliar os sinais de infecção

2. Avaliar a profundidade

Se houver sinais e sintomas de infecção profunda (exsudato aumentado ou purulento, inflamação aumentada, 
cicatrização lenta, odor fétido, descoloração do tecido de granulação e deterioração do tecido e bordas), considere a 
utilização da cultura por meio da biópsia tecidual, antibióticos sistêmicos e o curativo Aquacel® Ag+ Extra™.

Espessura
parcial superficial

Danos na superfície da 
epiderme.

 Perda da espessura 
cutânea parcial da 
epiderme e/ou derme.

Espessura total

Estende-se através da 
derme com dano/necrose 
do tecido subcutâneo, 
músculo ou osso.



Saudável:

Delimitada, contorno 
claramente visível, sem 
descolamento e ao nível 
da base da ferida.

Danificada:

Estão presentes um ou 
mais dos sinais abaixo:

-Bordas bem definidas, 
não ligadas à base da 
ferida. 

-Bordas bem definidas, 
fibróticas, cicatrizadas, 
com hiperqueratose.

-Enroladas, com epibolia
e/ou presença de 
cavidades ou túneis.

3. Avaliar a pele adjacente

4. Avaliar as bordas da ferida

As imagens mostradas abaixo ilustram as bordas e pele adjacente e 
não refletem o leito da ferida.

Saudável

Pele perilesional normal. Avermelhada ou branqueável (fica branca 
ao aplicar pressão e volta ao avermelhado).



5. Objetivos para o cuidado 
da ferida

6. Escolha o plano de cuidados 
apropriado para a ferida

Promover um leito limpo.
Criar um ambiente úmido.

Limpeza

SF 0,9%, preferencialmente 
aquecido por volta dos 37 °C

Obter uma leito limpo.
Obter uma borda saudável.
Fornecer um ambiente úmido.
Evitar o fechamento precoce da ferida.

Llimpeza da ferida  



Cobrir com um curativo que 
retenha umidade

Não necessita

Cobertura secundária

Curativo primário

* Pode ser difícil determinar a 
diferença entre feridas com
espessura parcial e total. Avalie 
as estruturas anatômicas mais
que a profundidade (cm), que 
varia, dependendo da localização
e do peso corporal.

Curativo DuoDERM® Extra Thin®

Promover desbridamento 
autolítico

*Feridas em processo de epitelização, 
utilizar Foam Lite™

DuoDERM® Gel
Saf-Gel®

Curativo DuoDERM® Signal
Curativo DuoDERM® CGF®

Cobrir com um curativo que 
retenha umidade
Curativo DuoDERM® Signal
Curativo DuoDERM® CGF™

Aquacel® Foam



7. Escolher o plano de cuidados 
apropriado para o paciente 

 

 

Úlceras arteriais: tabagismo, hipertensão, hiperlipidemia e sedentarismo. Rever as opções de tratamento 
cirúrgico para melhorar a circulação arterial.

REDUZIR OU GERENCIAR OS FATORES DE RISCO PARA FERIDAS CRÔNICAS QUE RETARDAM A 
CICATRIZAÇÃO. 

Úlceras diabéticas: tabagismo, hipertensão, obesidade, hiperlipidemia e glicemia elevada. Revise as 
opções de manejo clínico ou cirúrgico e use técnicas apropriadas de remoção de carga/alívio de pressão.

Lesão por Pressão: condições de pressão, fricção, cisalhamento, deficiências nutricionais, desidratação e 
pele seca, exposição da pele à umidade ou contaminação da ferida por incontinência, sudorese ou outros 
fluidos (opções: Aquacel® Foam Pro, Aquacel® Foam, FoamLite™, SensiCare™ Barreira Protetora de Pele e 
Flexi-Seal™ (nos casos de incontinência fecal). Verificar alívio de pressão, redução da fricção e forças de 
cisalhamento, bem como proteção da pele, com controle de microclima.

Úlceras arteriovenosas mistas: tabagismo, hipertensão, sedentarismo, hiperlipidemia. Reveja as opções de 
tratamento clínico/cirúrgico e use ataduras de compressão/contenção, se apropriado ao caso (opções: 
SurePress™ ou Flexi-Dress™).

Todos os pacientes: fornecer instruções e apoio ao paciente e/ou cuidador. Confirme e faça o manejo da 
infecção, se necessário (opção: Aquacel® Ag + Extra™). Avalie e faça o manejo do odor da ferida, se presente 
(opção: Carboflex™).

Úlceras venosas: reduzir o edema com elevação do membro, deambulação e compressão ou contenção. 
Se o paciente não estiver em ambulatório, não se esqueça de flexionar o tornozelo com frequência. Reveja 
as opções de tratamento clínico/cirúrgico e use ataduras de compressão/contenção, se apropriado ao caso 
(opções: SurePress™ ou Flexi-Dress™). Para a compressão, certificar-se sobre a ausência de comprometi-
mento arterial que contraindique a terapia. 



9. Cicatrização retardada

8. Resultados esperados

• Ausência de infecção na ferida
• Cicatrização da ferida evidenciada por:

- Ausência ou redução do tamanho dentro de 2 a 4 semanas
- Ausência de fissuras na pele nova
- Retorno ou manutenção da pele saudável adjacente

Reavaliar o plano de cuidados ou gerenciar a etiologia subjacente se a úlcera não tiver diminuído de tamanho
dentro de 2 a 4 semanas de tratamento. Feridas podem sofrer cicatrização tardia devido a numerosos fatores
de risco e fatores causais, conforme identificado no item 7. Depois de gerenciar os fatores de risco e os 
fatores causais citados com uma equipe multidisciplinar, considere alterar o plano de gerenciamento tópico 
com um teste de 2 a 4 semanas. 

Investigue também a presença de biofilme. 

Opção:

• Curativos Aquacel® Ag+ Extra™

Estes algoritmos são baseados nos padrões aceitos atualmente e devem ser usados apenas como guias. As 
decisões finais de tratamento devem sempre ser consistentes com o objetivo geral do cuidado ao paciente e 
desenvolvidas a partir de uma abordagem multidisciplinar.



 

Ao longo do texto, o número dentro deste ícone enviará para uma página do 
Guia Abrangente de Prevenção e Manejo de Feridas. Use-o se precisar de
informações mais detalhadas para guiá-lo pelo algoritmo.

Avaliação de feridas
Decida que tipo de ferida está tratando

Indique o próximo passo a ser
dado de acordo com a avaliação / intervenção.

Indica que é necessário tomar
uma decisão sobre o próximo passo 

Objetivos do tratamento
Determine o que deseja que 
o tratamento atinja

Plano de tratamento de feridas
Crie um plano e indique um produto

Algoritmos Solutions® para o cuidado de feridas

Exemplos:

Diagnósticos Médicos:
Úlceras arteriais, diabéticas, por pressão, venosas ou mistas.

Diagnósticos de Enfermagem:
Alteração da integridade da pele ou dos tecidos.

CARACTERÍSTICAS DO PRÉ-ALGORITMO:

•  OBJETIVOS DO CUIDADO AO PACIENTE 
Reduzir os fatores de risco para uma nova úlcera, prevenir complicações e acelerar a cicatrização.

• AVALIE O EXSUDATO E A PORCENTAGEM DE TECIDO NECRÓTICO
Escolha uma opção abaixo e vá para essa seção. Se as características da ferida não corresponderem à descrição da 
página, retorne e reavalie.

Seca Úmida Muito úmida

#2

Seca:
umidade 
mínima, 

>25% de 
tecido 

necrótico

Algoritmo Solutions®

Instruções



Algoritmo 2
SECA: umidade mínima, >25% de tecido necrótico

• Exsudato mínimo ou ausente.
• 26% a 100% da ferida coberta por tecido necrótico (pode ser crosta ou esfacelo); o restante pode ser tecido de
granulação.
• Diagnóstico médico de um dos seguintes tipos de úlceras: arterial, diabética, por pressão, venosa ou mista

Lesão por pressão Lesão por pressão Úlcera de pé diabético Úlcera venosa
1. Avaliar para detectar sinais de infecção

2. Avaliar profundidade

Se houver sinais e sintomas de infecção profunda (exsudato aumentado ou purulento, inflamação aumentada, 
cicatrização lenta, odor fétido, descoloração do tecido de granulação e deterioração do tecido e bordas), 
considere a utilização da cultura por meio da biópsia tecidual, antibióticos sistêmicos e o curativo
Aquacel® Ag+ Extra™.

Espessura parcial 
superficial

Danos na superfície da 
epiderme.

Perda da espessura 
cutânea parcial da 
epiderme e / ou derme.

Espessura total

Estende-se através da 
derme com dano/necrose 
do tecido subcutâneo, 
músculo ou osso.

Exemplos de feridas:



Saudável:

Delimitada, contorno 
claramente visível, sem 
descolamento e ao nível 
da base da ferida.

Danificada:

Estão presentes um ou 
mais dos sinais abaixo:

-Bordas bem definidas, 
não ligadas à base da 
ferida. 

-Bordas bem definidas, 
fibróticas, cicatrizadas, 
com hiperqueratose.

-Enroladas, com epibolia
e/ou presença de 
cavidades ou túneis.

3. Avaliar a pele adjacente

4. Avaliar as bordas da ferida

As imagens mostradas abaixo ilustram as bordas e pele adjacente e 
não refletem o leito da ferida.

Saudável

Pele perilesional normal. Avermelhada ou branqueável (fica branca 
ao aplicar pressão e volta ao avermelhado).



DESBRIDAMENTO Autolítico: remoção do tecido necrótico (liquefação) na 
presença de um ambiente úmido.

DuoDERM® Gel

Saf-Gel®

5. Objetivos para o cuidado 
da ferida

6. Escolha o plano de cuidados 
apropriado para a ferida

Promover um leito limpo.
Criar um ambiente úmido.

Limpeza

SF 0,9%, preferencialmente 
aquecido por volta dos 37 °C

Obter uma leito limpo.
Obter uma borda saudável.
Fornecer um ambiente úmido.
Evitar o fechamento precoce da ferida.

Llimpeza da ferida  



Cobrir com um curativo que 
retenha umidade

Não necessita

Cobertura secundária

Curativo primário

* Pode ser difícil determinar a 
diferença entre feridas com
espessura parcial e total. Avalie 
as estruturas anatômicas mais
que a profundidade (cm), que 
varia, dependendo da localização
e do peso corporal.

Curativo DuoDERM® Extra Thin®

Promover desbridamento 
autolítico
DuoDERM® Gel
Saf-Gel®Curativo DuoDERM® Signal

Curativo DuoDERM® CGF®

Cobrir com um curativo que 
retenha umidade
Curativo DuoDERM® Signal
Curativo DuoDERM® CGF™

Aquacel® Foam



7. Escolher o plano de cuidados 
apropriado para o paciente 

 

 

Úlceras arteriais: tabagismo, hipertensão, hiperlipidemia e sedentarismo. Rever as opções de tratamento 
cirúrgico para melhorar a circulação arterial.

REDUZIR OU GERENCIAR OS FATORES DE RISCO PARA FERIDAS CRÔNICAS QUE RETARDAM A 
CICATRIZAÇÃO. 

Úlceras diabéticas: tabagismo, hipertensão, obesidade, hiperlipidemia e glicemia elevada. Revise as 
opções de manejo clínico ou cirúrgico e use técnicas apropriadas de remoção de carga/alívio de pressão.

Lesão por Pressão: condições de pressão, fricção, cisalhamento, deficiências nutricionais, desidratação e 
pele seca, exposição da pele à umidade ou contaminação da ferida por incontinência, sudorese ou outros 
fluidos (opções: Aquacel® Foam Pro, Aquacel® Foam, FoamLite™, SensiCare™ Barreira Protetora de Pele e 
Flexi-Seal™ (nos casos de incontinência fecal). Verificar alívio de pressão, redução da fricção e forças de 
cisalhamento, bem como proteção da pele, com controle de microclima.

Úlceras arteriovenosas mistas: tabagismo, hipertensão, sedentarismo, hiperlipidemia. Reveja as opções de 
tratamento clínico/cirúrgico e use ataduras de compressão/contenção, se apropriado ao caso (opções: 
SurePress™ ou Flexi-Dress™).

Todos os pacientes: fornecer instruções e apoio ao paciente e/ou cuidador. Confirme e faça o manejo da 
infecção, se necessário (opção: Aquacel® Ag + Extra™). Avalie e faça o manejo do odor da ferida, se presente 
(opção: Carboflex™).

Úlceras venosas: reduzir o edema com elevação do membro, deambulação e compressão ou contenção. 
Se o paciente não estiver em ambulatório, não se esqueça de flexionar o tornozelo com frequência. Reveja 
as opções de tratamento clínico/cirúrgico e use ataduras de compressão/contenção, se apropriado ao caso 
(opções: SurePress™ ou Flexi-Dress™). Para a compressão, certificar-se sobre a ausência de 
comprometimento arterial que contraindique a terapia. 



9. Cicatrização retardada

8. Resultados esperados

• Ausência de infecção na ferida
• Cicatrização da ferida evidenciada por:

- Ausência ou redução do tamanho dentro de 2 a 4 semanas
- Ausência de fissuras na pele nova
- Retorno ou manutenção da pele saudável adjacente

Reavaliar o plano de cuidados ou gerenciar a etiologia subjacente se a úlcera não tiver diminuído de tamanho
dentro de 2 a 4 semanas de tratamento. Feridas podem sofrer cicatrização tardia devido a numerosos fatores
de risco e fatores causais, conforme identificado no item 7. Depois de gerenciar os fatores de risco e os 
fatores causais citados com uma equipe multidisciplinar, considere alterar o plano de gerenciamento tópico 
com um teste de 2 a 4 semanas. 

Investigue também a presença de biofilme. 

Opção:

• Curativos Aquacel® Ag+ Extra™

Estes algoritmos são baseados nos padrões aceitos atualmente e devem ser usados apenas como guias. As 
decisões finais de tratamento devem sempre ser consistentes com o objetivo geral do cuidado ao paciente e 
desenvolvidas a partir de uma abordagem multidisciplinar.



 

Ao longo do texto, o número dentro deste ícone enviará para uma página do 
Guia Abrangente de Prevenção e Manejo de Feridas. Use-o se precisar de
informações mais detalhadas para guiá-lo pelo algoritmo.

Avaliação de feridas
Decida que tipo de ferida está tratando

Indique o próximo passo a ser
dado de acordo com a avaliação / intervenção.

Indica que é necessário tomar
uma decisão sobre o próximo passo 

Objetivos do tratamento
Determine o que deseja que 
o tratamento atinja

Plano de tratamento de feridas
Crie um plano e indique um produto

Algoritmos Solutions® para o cuidado de feridas

Exemplos:

Diagnósticos Médicos:
Úlceras arteriais, diabéticas, por pressão, venosas ou mistas.

Diagnósticos de Enfermagem:
Alteração da integridade da pele ou dos tecidos.

CARACTERÍSTICAS DO PRÉ-ALGORITMO:

•  OBJETIVOS DO CUIDADO AO PACIENTE 
Reduzir os fatores de risco para uma nova úlcera, prevenir complicações e acelerar a cicatrização.

• AVALIE O EXSUDATO E A PORCENTAGEM DE TECIDO NECRÓTICO
Escolha uma opção abaixo e vá para essa seção. Se as características da ferida não corresponderem à descrição da 
página, retorne e reavalie.

Seca Úmida Muito úmida

#3

Úmida:
com 

exsudato 
leve, ≤25% 
de tecido 
necrótico

Algoritmo Solutions®

Instruções



 

 

Algoritmo 3
ÚMIDA: umidade mínima, ≤25% de tecido necrótico

• Ligeiramente exsudativa
• ≤25% ferida coberta com tecido necrótico (pode ser crosta ou escara); o restante pode ser tecido de 
granulação.
• Diagnóstico médico de um dos seguintes tipos de úlceras: arterial, diabética, por pressão, venosa ou mista
arteriovenosa.

Exemplos de feridas:

Úlcera arterial Lesão por pressão Úlcera venosa Úlcera venosa

1. Avaliar os sinais de infecção

2. Avalie a profundidade

Se houver sinais e sintomas de infecção profunda (exsudato aumentado ou purulento, inflamação aumentada, 
cicatrização lenta, odor fétido, descoloração do tecido de granulação e deterioração do tecido e bordas), 
considere a utilização da cultura por meio da biópsia tecidual, antibióticos sistêmicos e o curativo Aquacel® 
Ag+ Extra™.

Espessura parcial 
superficial

Danos na superfície da 
epiderme.

 Perda da espessura 
cutânea parcial da 
epiderme e/ou derme.

Espessura total

Estende-se através da 
derme com dano/necrose 
do tecido subcutâneo, 
músculo ou osso.



Saudável:

Delimitada, contorno 
claramente visível, sem 
descolamento e ao nível 
da base da ferida.

Danificada:

Estão presentes um ou 
mais dos sinais abaixo:

-Bordas bem definidas, 
não ligadas à base da 
ferida. 

-Bordas bem definidas, 
fibróticas, cicatrizadas, 
com hiperqueratose.

-Enroladas, com epibolia
e/ou presença de 
cavidades ou túneis.

3. Avaliar a pele adjacente

4. Avaliar as bordas da ferida

As imagens mostradas abaixo ilustram as bordas e pele adjacente e 
não refletem o leito da ferida.

Saudável

Pele perilesional normal. Avermelhada ou branqueável (fica branca 
ao aplicar pressão e volta ao avermelhado).



5. Objetivos para o cuidado 
da ferida

6. Escolha o plano de cuidados 
apropriado para a ferida

Promover um leito limpo.
Criar um ambiente úmido.

Limpeza

SF 0,9%, preferencialmente aquecido 
por volta dos 37°C

Obter uma leito limpo.
Obter uma borda saudável.
Fornecer um ambiente úmido.
Evitar o fechamento precoce da ferida

Llimpeza da ferida  



Cobrir com um curativo que 
retenha umidade

Não necessita Não necessita

Cobertura secundária

Curativo primário

* Pode ser difícil determinar a 
diferença entre feridas com
espessura parcial e total. Avalie 
as estruturas anatômicas mais
que a profundidade (cm), que 
varia, dependendo da localização
e do peso corporal.

Curativo DuoDERM® Extra Thin®

Cobrir com curativo que
retenha umidade 

Curativo DuoDERM® Signal
Curativo DuoDERM

Aquacel® Foam
Aquacel® Ag Foam

® CGF®



7. Escolher o plano de cuidados 
apropriado para o paciente 

 

 

Úlceras arteriais: tabagismo, hipertensão, hiperlipidemia e sedentarismo. Rever as opções de tratamento 
cirúrgico para melhorar a circulação arterial.

REDUZIR OU GERENCIAR OS FATORES DE RISCO PARA FERIDAS CRÔNICAS QUE RETARDAM A 
CICATRIZAÇÃO. 

Úlceras diabéticas: tabagismo, hipertensão, obesidade, hiperlipidemia e glicemia elevada. Revise as 
opções de manejo clínico ou cirúrgico e use técnicas apropriadas de remoção de carga/alívio de pressão.

Lesão por Pressão: condições de pressão, fricção, cisalhamento, deficiências nutricionais, desidratação e 
pele seca, exposição da pele à umidade ou contaminação da ferida por incontinência, sudorese ou outros 
fluidos (opções: Aquacel® Foam Pro, Aquacel® Foam, FoamLite™, SensiCare™ Barreira Protetora de Pele e 
Flexi-Seal™ (nos casos de incontinência fecal). Verificar alívio de pressão, redução da fricção e forças de 
cisalhamento, bem como proteção da pele, com controle de microclima.

Úlceras arteriovenosas mistas: tabagismo, hipertensão, sedentarismo, hiperlipidemia. Reveja as opções de 
tratamento clínico/cirúrgico e use ataduras de compressão/contenção, se apropriado ao caso (opções: 
SurePress™ ou Flexi-Dress™).

Todos os pacientes: fornecer instruções e apoio ao paciente e/ou cuidador. Confirme e faça o manejo da 
infecção, se necessário (opção: Aquacel® Ag + Extra™). Avalie e faça o manejo do odor da ferida, se presente 
(opção: Carboflex™).

Úlceras venosas: reduzir o edema com elevação do membro, deambulação e compressão ou contenção. 
Se o paciente não estiver em ambulatório, não se esqueça de flexionar o tornozelo com frequência. Reveja 
as opções de tratamento clínico/cirúrgico e use ataduras de compressão/contenção, se apropriado ao caso 
(opções: SurePress™ ou Flexi-Dress™). Para a compressão, certificar-se sobre a ausência de 
comprometimento arterial que contraindique a terapia. 



9. Cicatrização retardada

8. Resultados esperados

• Ausência de infecção da ferida 
• Cicatriz da ferida como evidenciado por: 
          - Ausência - redução do tamanho dentro de 2 a 4 semanas
          - Ausência de rachaduras na pele nova 
          - Retorno ou manutenção da pele saudável adjacente

Esses algoritmos são baseados nos padrões aceitos atualmente e devem ser usados apenas como guias. As 
decisões finais de tratamento devem sempre ser consistentes com o objetivo geral do cuidado  ao paciente e 
desenvolvido a partir de uma abordagem multidisciplinar

Reavaliar o plano de cuidados ou gerenciar a etiologia subjacente se a úlcera não tiver diminuído de tamanho
dentro de 2 a 4 semanas de tratamento. Feridas podem sofrer cicatrização tardia devido a numerosos fatores 
de risco e fatores causais, conforme identificado no item 7. Depois de gerenciar os fatores de risco e os 
fatores causais citados com uma equipe multidisciplinar, considere alterar o plano de gerenciamento tópico 
com um teste de 2 a 4 semanas. 

Investigue também a presença de biofilme. 

Opção:
• Curativos Aquacel® Ag+ Extra™



 

Ao longo do texto, o número dentro deste ícone enviará para uma página do 
Guia Abrangente de Prevenção e Manejo de Feridas. Use-o se precisar de
informações mais detalhadas para guiá-lo pelo algoritmo.

Avaliação de feridas
Decida que tipo de ferida está tratando

Indique o próximo passo a ser
dado de acordo com a avaliação / intervenção.

Indica que é necessário tomar
uma decisão sobre o próximo passo 

Objetivos do tratamento
Determine o que deseja que 
o tratamento atinja

Plano de tratamento de feridas
Crie um plano e indique um produto

Algoritmos Solutions® para o cuidado de feridas

Exemplos:

Diagnósticos Médicos:
Úlceras arteriais, diabéticas, por pressão, venosas ou mistas.

Diagnósticos de Enfermagem:
Alteração da integridade da pele ou dos tecidos.

CARACTERÍSTICAS DO PRÉ-ALGORITMO:

•  OBJETIVOS DO CUIDADO AO PACIENTE 
Reduzir os fatores de risco para uma nova úlcera, prevenir complicações e acelerar a cicatrização.

• AVALIE O EXSUDATO E A PORCENTAGEM DE TECIDO NECRÓTICO
Escolha uma opção abaixo e vá para essa seção. Se as características da ferida não corresponderem à descrição da 
página, retorne e reavalie.

Seca Úmida Muito úmida

#3 #4

com 
Úmida:

com 
exsudato 

leve, >25% 
de tecido 
necrótico

Algoritmo Solutions®

Instruções



 

. 

Algoritmo 4
ÚMIDA: pouco exsudativa, >25% de tecido necrótico

• Ligeiramente exsudativa
• >25% da ferida coberta com tecido necrótico (pode ser crostaou escara); o restante pode ser tecido de 
granulação.
• Diagnóstico médico de um dos seguintes tipos de úlceras: arterial, diabética, por pressão, venosa ou 

Exemplos de feridas:

Úlcera venosa Lesão por pressãoÚlcera venosa Lesão por pressão

1. Avaliar os sinais de infecção

2. Avalie a profundidade

Se houver sinais e sintomas de infecção profunda (exsudato aumentado ou purulento, inflamação 
aumentada, cicatrização lenta, odor fétido, descoloração do tecido de granulação e deterioração do 
tecido e bordas), considere a utilização da cultura por meio da biópsia tecidual, antibióticos sistêmicos 
e o curativo Aquacel® Ag+ Extra™.

Espessura parcial 
superficial

Danos na superfície da 
epiderme.

 Perda da espessura 
cutânea parcial da 
epiderme e/ou derme.

Espessura total

Estende-se através da 
derme com dano/necrose 
do tecido subcutâneo, 
músculo ou osso.



Saudável:

Delimitada, contorno 
claramente visível, sem 
descolamento e ao nível 
da base da ferida.

Danificada:

Estão presentes um ou 
mais dos sinais abaixo:

-Bordas bem definidas, 
não ligadas à base da 
ferida. 

-Bordas bem definidas, 
fibróticas, cicatrizadas, 
com hiperqueratose.

-Enroladas, com epibolia
e/ou presença de 
cavidades ou túneis.

3. Avaliar a pele adjacente

4. Avaliar as bordas da ferida

As imagens mostradas abaixo ilustram as bordas e pele adjacente e 
não refletem o leito da ferida.

Saudável

Pele perilesional normal. Avermelhada ou branqueável (fica branca 
ao aplicar pressão e volta ao avermelhado).



5. Objetivos para o cuidado 
da ferida

6. Escolha o plano de cuidados 
apropriado para a ferida

Promover um leito limpo.
Criar um ambiente úmido.

Obter uma leito limpo.
Obter uma borda saudável.
Fornecer um ambiente úmido.
Evitar o fechamento precoce da ferida

Limpeza

SF 0,9%, preferencialmente 
aquecido por volta dos 37°C

Llimpeza da ferida

DESBRIDAMENTO Autolítico: remoção do tecido necrótico (liquefação) na 
presença de um ambiente úmido.

Saf-Gel®

 

DuoDERM® Gel



Cobrir com um curativo que 
retenha umidade

Não necessita Não necessita

Cobertura secundária

Curativo primário

* Pode ser difícil determinar a 
diferença entre feridas com
espessura parcial e total. Avalie 
as estruturas anatômicas mais
que a profundidade (cm), que 
varia, dependendo da localização
e do peso corporal.

Curativo DuoDERM® Extra Thin®

Cobrir com curativo que
retenha umidade 

Curativo DuoDERM® Signal
Curativo DuoDERM

Aquacel® Foam
Aquacel® Ag Foam

® CGF®



7. Escolher o plano de cuidados 
apropriado para o paciente 

 

 

Úlceras arteriais: tabagismo, hipertensão, hiperlipidemia e sedentarismo. Rever as opções de tratamento 
cirúrgico para melhorar a circulação arterial.

REDUZIR OU GERENCIAR OS FATORES DE RISCO PARA FERIDAS CRÔNICAS QUE RETARDAM A 
CICATRIZAÇÃO. 

Úlceras diabéticas: tabagismo, hipertensão, obesidade, hiperlipidemia e glicemia elevada. Revise as 
opções de manejo clínico ou cirúrgico e use técnicas apropriadas de remoção de carga/alívio de pressão.

Lesão por Pressão: condições de pressão, fricção, cisalhamento, deficiências nutricionais, desidratação e 
pele seca, exposição da pele à umidade ou contaminação da ferida por incontinência, sudorese ou outros 
fluidos (opções: Aquacel® Foam Pro, Aquacel® Foam, FoamLite™, SensiCare™ Barreira Protetora de Pele e 
Flexi-Seal™ (nos casos de incontinência fecal). Verificar alívio de pressão, redução da fricção e forças de 
cisalhamento, bem como proteção da pele, com controle de microclima.

Úlceras arteriovenosas mistas: tabagismo, hipertensão, sedentarismo, hiperlipidemia. Reveja as opções de 
tratamento clínico/cirúrgico e use ataduras de compressão/contenção, se apropriado ao caso (opções: 
SurePress™ ou Flexi-Dress™).

Todos os pacientes: fornecer instruções e apoio ao paciente e/ou cuidador. Confirme e faça o manejo da 
infecção, se necessário (opção: Aquacel® Ag + Extra™). Avalie e faça o manejo do odor da ferida, se presente 
(opção: Carboflex™).

Úlceras venosas: reduzir o edema com elevação do membro, deambulação e compressão ou contenção. 
Se o paciente não estiver em ambulatório, não se esqueça de flexionar o tornozelo com frequência. Reveja 
as opções de tratamento clínico/cirúrgico e use ataduras de compressão/contenção, se apropriado ao caso 
(opções: SurePress™ ou Flexi-Dress™). Para a compressão, certificar-se sobre a ausência de 
comprometimento arterial que contraindique a terapia. 



9. Cicatrização retardada

8. Resultados esperados

• Ausência de infecção na ferida
• Cicatrização da ferida evidenciada por:

- Ausência ou redução do tamanho dentro de 2 a 4 semanas
- Ausência de fissuras na pele nova
- Retorno ou manutenção da pele saudável adjacente

Reavaliar o plano de cuidados ou gerenciar a etiologia subjacente se a úlcera não tiver diminuído de tamanho 
dentro de 2 a 4 semanas de tratamento. Feridas podem sofrer cicatrização tardia devido a numerosos fatores 
de risco e fatores causais, conforme identificado no item 7. Depois de gerenciar os fatores de risco e os 
fatores causais citados com uma equipe multidisciplinar, considere alterar o plano de gerenciamento tópico 
com um teste de 2 a 4 semanas. 

Investigue também a presença de biofilme.
 
Opção:
• Curativos Aquacel® Ag+ Extra™

Estes algoritmos são baseados nos padrões aceitos atualmente e devem ser usados apenas como guias. As 
decisões finais de tratamento devem sempre ser consistentes com o objetivo geral do cuidado ao paciente e 
desenvolvidas a partir de uma abordagem multidisciplinar.



 

Ao longo do texto, o número dentro deste ícone enviará para uma página do 
Guia Abrangente de Prevenção e Manejo de Feridas. Use-o se precisar de
informações mais detalhadas para guiá-lo pelo algoritmo.

Avaliação de feridas
Decida que tipo de ferida está tratando

Indique o próximo passo a ser
dado de acordo com a avaliação / intervenção.

Indica que é necessário tomar
uma decisão sobre o próximo passo 

Objetivos do tratamento
Determine o que deseja que 
o tratamento atinja

Plano de tratamento de feridas
Crie um plano e indique um produto

Algoritmos Solutions® para o cuidado de feridas

Exemplos:

Diagnósticos Médicos:
Úlceras arteriais, diabéticas, por pressão, venosas ou mistas.

Diagnósticos de Enfermagem:
Alteração da integridade da pele ou dos tecidos.

CARACTERÍSTICAS DO PRÉ-ALGORITMO:

•  OBJETIVOS DO CUIDADO AO PACIENTE 
Reduzir os fatores de risco para uma nova úlcera, prevenir complicações e acelerar a cicatrização.

• AVALIE O EXSUDATO E A PORCENTAGEM DE TECIDO NECRÓTICO
Escolha uma opção abaixo e vá para essa seção. Se as características da ferida não corresponderem à descrição da 
página, retorne e reavalie.

Seca Úmida Muito úmida

#5

Úmida:
com exsudato 

moderado,
≤25% de 

tecido 
necrótico

Algoritmo Solutions®

Instruções



Exemplo de ferida:

Úlcera venosa Lesão por pressão Úlcera venosa Úlcera mista

Algoritmo 5
ÚMIDA: moderadamente exsudativa,  < 25% tecido necrótico

• Moderadamente exsudativa
• <25% da ferida coberta com tecido necrótico (pode sercrosta ou escara); o restante pode ser tecido 
de granulação.
• Diagnóstico médico de um dos seguintes tipos de úlceras: arterial, diabética, por pressão, venosa ou 
mista arteriovenosa.

Espessura total? Continue 
com o Algoritmo #6 nos 
próximos passos.

ATENÇÃO:

1. Avaliar para detectar sinais de infecção

2. Avaliar profundidade

Se houver sinais e sintomas de infecção profunda (exsudato aumentado ou purulento, inflamação 
aumentada, cicatrização lenta, odor fétido, descoloração do tecido de granulação e deterioração do 
tecido e bordas), considere a utilização da cultura por meio da biópsia tecidual, antibióticos sistêmicos e 
o curativo Aquacel® Ag+ Extra™.

Espessura parcial 
superficial

Danos na superfície da 
epiderme.

Perda da espessura 
cutânea parcial da 
epiderme e/ou derme.

Espessura total

Estende-se através da 
derme com dano/necrose 
do tecido subcutâneo, 
músculo ou osso.



Saudável:

Delimitada, contorno 
claramente visível, sem 
descolamento e ao nível 
da base da ferida.

Danificada:

Estão presentes um ou 
mais dos sinais abaixo:

-Bordas bem definidas, 
não ligadas à base da 
ferida. 

-Bordas bem definidas, 
fibróticas, cicatrizadas, 
com hiperqueratose.

-Enroladas, com epibolia
e/ou presença de 
cavidades ou túneis.

3. Avaliar a pele adjacente

4. Avaliar as bordas da ferida

As imagens mostradas abaixo ilustram as bordas e pele adjacente e 
não refletem o leito da ferida.

Saudável

Pele perilesional normal. Avermelhada ou branqueável (fica branca 
ao aplicar pressão e volta ao avermelhado).



Limpeza

Llimpeza da ferida  

5. Objetivos para o cuidado 
da ferida

6. Escolha o plano de cuidados 
apropriado para a ferida

Promover um leito limpo.
Criar um ambiente úmido.

SF 0,9%, preferencialmente 
aquecido por volta dos 37°C

Obter uma leito limpo.
Obter uma borda saudável.
Fornecer um ambiente úmido.
Evitar o fechamento precoce da ferida.



Cobrir com um curativo que 
retenha umidade

Não necessita

Cobertura secundária

Curativo primário

* Pode ser difícil determinar a 
diferença entre feridas com
espessura parcial e total. Avalie 
as estruturas anatômicas mais
que a profundidade (cm), que 
varia, dependendo da localização
e do peso corporal.

Curativo DuoDERM® Extra Thin®

Promover desbridamento 
autolítico
Preencher espaço morto

Aquacel® Extra™

Aquacel® Ag+ Extra™

Curativo DuoDERM® Signal
Curativo DuoDERM® CGF®

Cobrir com um curativo que 
retenha umidade

Curativo DuoDERM® Signal
Curativo DuoDERM® CGF™

Aquacel® Foam



7. Escolher o plano de cuidados 
apropriado para o paciente 

 

 

Úlceras arteriais: tabagismo, hipertensão, hiperlipidemia e sedentarismo. Rever as opções de tratamento 
cirúrgico para melhorar a circulação arterial.

REDUZIR OU GERENCIAR OS FATORES DE RISCO PARA FERIDAS CRÔNICAS QUE RETARDAM A 
CICATRIZAÇÃO. 

Úlceras diabéticas: tabagismo, hipertensão, obesidade, hiperlipidemia e glicemia elevada. Revise as 
opções de manejo clínico ou cirúrgico e use técnicas apropriadas de remoção de carga/alívio de pressão.

Lesão por Pressão: condições de pressão, fricção, cisalhamento, deficiências nutricionais, desidratação e 
pele seca, exposição da pele à umidade ou contaminação da ferida por incontinência, sudorese ou outros 
fluidos (opções: Aquacel® Foam Pro, Aquacel® Foam, FoamLite™, SensiCare™ Barreira Protetora de Pele e 
Flexi-Seal™ (nos casos de incontinência fecal). Verificar alívio de pressão, redução da fricção e forças de 
cisalhamento, bem como proteção da pele, com controle de microclima.

Úlceras arteriovenosas mistas: tabagismo, hipertensão, sedentarismo, hiperlipidemia. Reveja as opções de 
tratamento clínico/cirúrgico e use ataduras de compressão/contenção, se apropriado ao caso (opções: 
SurePress™ ou Flexi-Dress™).

Todos os pacientes: fornecer instruções e apoio ao paciente e/ou cuidador. Confirme e faça o manejo da 
infecção, se necessário (opção: Aquacel® Ag + Extra™). Avalie e faça o manejo do odor da ferida, se presente 
(opção: Carboflex™).

Úlceras venosas: reduzir o edema com elevação do membro, deambulação e compressão ou contenção. 
Se o paciente não estiver em ambulatório, não se esqueça de flexionar o tornozelo com frequência. Reveja 
as opções de tratamento clínico/cirúrgico e use ataduras de compressão/contenção, se apropriado ao caso 
(opções: SurePress™ ou Flexi-Dress™). Para a compressão, certificar-se sobre a ausência de 
comprometimento arterial que contraindique a terapia. 



9. Cicatrização retardada

8. Resultados esperados

• Ausência de infecção na ferida
• Cicatrização da ferida evidenciada por:

- Ausência ou redução do tamanho dentro de 2 a 4 semanas
- Ausência de fissuras na pele nova
- Retorno ou manutenção da pele saudável adjacente

Estes algoritmos são baseados nos padrões aceitos atualmente e devem ser usados apenas como guias. As 
decisões finais de tratamento devem sempre ser consistentes com o objetivo geral do cuidado ao paciente e 
desenvolvidas a partir de uma abordagem multidisciplinar.

Reavaliar o plano de cuidados ou gerenciar a etiologia subjacente se a úlcera não tiver diminuído de 
tamanho dentro de 2 a 4 semanas de tratamento. Feridas podem sofrer cicatrização tardia devido a 
numerosos fatores de risco e fatores causais, conforme identificado no item 7. Depois de gerenciar os 
fatores de risco e os fatores causais citados com uma equipe multidisciplinar, considere alterar o plano de 
gerenciamento tópico com um teste de 2 a 4 semanas. 

Investigue também a presença de biofilme.

Opção:
• Curativos Aquacel® Ag+ Extra™



 

Ao longo do texto, o número dentro deste ícone enviará para uma página do 
Guia Abrangente de Prevenção e Manejo de Feridas. Use-o se precisar de
informações mais detalhadas para guiá-lo pelo algoritmo.

Avaliação de feridas
Decida que tipo de ferida está tratando

Indique o próximo passo a ser
dado de acordo com a avaliação / intervenção.

Indica que é necessário tomar
uma decisão sobre o próximo passo 

Objetivos do tratamento
Determine o que deseja que 
o tratamento atinja

Plano de tratamento de feridas
Crie um plano e indique um produto

Algoritmos Solutions® para o cuidado de feridas

Exemplos:

Diagnósticos Médicos:
Úlceras arteriais, diabéticas, por pressão, venosas ou mistas.

Diagnósticos de Enfermagem:
Alteração da integridade da pele ou dos tecidos.

CARACTERÍSTICAS DO PRÉ-ALGORITMO:

•  OBJETIVOS DO CUIDADO AO PACIENTE 
Reduzir os fatores de risco para uma nova úlcera, prevenir complicações e acelerar a cicatrização.

• AVALIE O EXSUDATO E A PORCENTAGEM DE TECIDO NECRÓTICO
Escolha uma opção abaixo e vá para essa seção. Se as características da ferida não corresponderem à descrição da 
página, retorne e reavalie.

Seca Úmida Muito úmida

#6

Úmida:
com exsudato 

moderado, 
>25% de 

tecido 
necrótico

Algoritmo Solutions®

Instruções



Úlcera mistaÚlcera de pé diabéticaLesão por pressão Lesão por pressão

Algoritmo 6
ÚMIDA: moderadamente exsudativa, >25% de tecido necrótico.

• Moderadamente exsudativo
• >25% da ferida coberta com tecido necrótico(pode ser crosta ou escara); o restante pode ser tecido de 
granulação.
• Diagnóstico médico de um dos seguintes tipos de úlceras: arterial, diabética, por pressão, venosa ou mista
arteriovenosa.

Espessura total? Continue 
com o Algoritmo #5 nos 
próximos passos.

ATENÇÃO:

Exemplos de feridas:

2. Avaliar profundidade

Se houver sinais e sintomas de infecção profunda (exsudato aumentado ou purulento, inflamação 
aumentada, cicatrização lenta, odor fétido, descoloração do tecido de granulação e deterioração do tecido 
e bordas), considere a utilização da cultura por meio da biópsia tecidual, antibióticos sistêmicos e o 
curativo Aquacel® Ag+ Extra™.

Espessura parcial 
superficial

Danos na superfície da epiderme.

Perda da espessura cutânea 
parcial da epiderme e/ou derme.

Espessura total

Estende-se através da 
derme com dano/necrose 
do tecido subcutâneo, 
músculo ou osso.

1. Avaliar para detectar sinais de infecção



Saudável:

Delimitada, contorno 
claramente visível, sem 
descolamento e ao nível 
da base da ferida.

Danificada:

Estão presentes um ou 
mais dos sinais abaixo:

-Bordas bem definidas, 
não ligadas à base da 
ferida. 

-Bordas bem definidas, 
fibróticas, cicatrizadas, 
com hiperqueratose.

-Enroladas, com epibolia
e/ou presença de 
cavidades ou túneis.

3. Avaliar a pele adjacente

4. Avaliar as bordas da ferida

As imagens mostradas abaixo ilustram as bordas e pele adjacente e 
não refletem o leito da ferida.

Saudável

Pele perilesional normal. Avermelhada ou branqueável (fica branca 
ao aplicar pressão e volta ao avermelhado).



 

5. Objetivos para o cuidado 
da ferida

6. Escolha o plano de cuidados 
apropriado para a ferida

Limpeza

Llimpeza da ferida  

DESBRIDAMENTO
Autolítico: remoção do tecido necrótico (liquefação) na presen-
ça de um ambiente úmido.

Prevenir o fechamento precoce da ferida.

Saf-Gel®

DuoDERM® Gel

 

Promover um leito limpo.
Criar um ambiente úmido.

SF 0,9%, preferencialmente 
aquecido por volta dos 37°C

Obter uma leito limpo.
Obter uma borda saudável.
Fornecer um ambiente úmido.
Evitar o fechamento precoce da ferida.



Cobrir com um curativo que 
retenha umidade

Não necessita

Cobertura secundária

Curativo primário

* Pode ser difícil determinar a 
diferença entre feridas com
espessura parcial e total. Avalie 
as estruturas anatômicas mais
que a profundidade (cm), que 
varia, dependendo da localização
e do peso corporal.

Promover desbridamento 
autolítico
Preencher espaço morto

DuoDERM® Gel
Saf-Gel®

Aquacel® Extra™

Aquacel® Ag+ Extra™

Curativo DuoDERM
®

 Signal
Curativo DuoDERM
Aquacel® Foam

® CGF®

Cobrir com um curativo que 
retenha umidade

Curativo DuoDERM® Signal
Curativo DuoDERM® CGF™

Aquacel® Foam



7. Escolher o plano de cuidados 
apropriado para o paciente 

 

 

Úlceras arteriais: tabagismo, hipertensão, hiperlipidemia e sedentarismo. Rever as opções de tratamento 
cirúrgico para melhorar a circulação arterial.

REDUZIR OU GERENCIAR OS FATORES DE RISCO PARA FERIDAS CRÔNICAS QUE RETARDAM A 
CICATRIZAÇÃO. 

Úlceras diabéticas: tabagismo, hipertensão, obesidade, hiperlipidemia e glicemia elevada. Revise as 
opções de manejo clínico ou cirúrgico e use técnicas apropriadas de remoção de carga/alívio de pressão.

Lesão por Pressão: condições de pressão, fricção, cisalhamento, deficiências nutricionais, desidratação e 
pele seca, exposição da pele à umidade ou contaminação da ferida por incontinência, sudorese ou outros 
fluidos (opções: Aquacel® Foam Pro, Aquacel® Foam, FoamLite™, SensiCare™ Barreira Protetora de Pele e 
Flexi-Seal™ (nos casos de incontinência fecal). Verificar alívio de pressão, redução da fricção e forças de 
cisalhamento, bem como proteção da pele, com controle de microclima.

Úlceras arteriovenosas mistas: tabagismo, hipertensão, sedentarismo, hiperlipidemia. Reveja as opções de 
tratamento clínico/cirúrgico e use ataduras de compressão/contenção, se apropriado ao caso (opções: 
SurePress™ ou Flexi-Dress™).

Todos os pacientes: fornecer instruções e apoio ao paciente e/ou cuidador. Confirme e faça o manejo da 
infecção, se necessário (opção: Aquacel® Ag + Extra™). Avalie e faça o manejo do odor da ferida, se presente 
(opção: Carboflex™).

Úlceras venosas: reduzir o edema com elevação do membro, deambulação e compressão ou contenção. 
Se o paciente não estiver em ambulatório, não se esqueça de flexionar o tornozelo com frequência. Reveja 
as opções de tratamento clínico/cirúrgico e use ataduras de compressão/contenção, se apropriado ao caso 
(opções: SurePress™ ou Flexi-Dress™). Para a compressão, certificar-se sobre a ausência de 
comprometimento arterial que contraindique a terapia. 



9. Cicatrização retardada

8. Resultados esperados

• Ausência de infecção na ferida
• Cicatrização da ferida evidenciada por:

- Ausência ou redução do tamanho dentro de 2 a 4 semanas
- Ausência de fissuras na pele nova
- Retorno ou manutenção da pele saudável adjacente

Reavaliar o plano de cuidados ou gerenciar a etiologia subjacente se a úlcera não tiver diminuído de tamanho 
dentro de 2 a 4 semanas de tamento. Feridas podem sofrer cicatrização tardia devido a numerosos fatores de 
risco e fatores causais, conforme identificado no item 7. Depois de erenciar os fatores de risco e os fatores 
causais citados com uma equipe multidisciplinar, considere alterar o plano de gerenciamento tópico com um 
teste de 2 a 4 semanas. 

Investigue também a presença de biofilme.
 
Opção:
• Curativos Aquacel® Ag+ Extra™

Estes algoritmos são baseados nos padrões aceitos atualmente e devem ser usados apenas como guias. As
decisões finais de tratamento devem sempre ser consistentes com o objetivo geral do cuidado ao paciente e
desenvolvidas a partir de uma abordagem multidisciplinar.



 

Ao longo do texto, o número dentro deste ícone enviará para uma página do 
Guia Abrangente de Prevenção e Manejo de Feridas. Use-o se precisar de
informações mais detalhadas para guiá-lo pelo algoritmo.

Avaliação de feridas
Decida que tipo de ferida está tratando

Indique o próximo passo a ser
dado de acordo com a avaliação / intervenção.

Indica que é necessário tomar
uma decisão sobre o próximo passo 

Objetivos do tratamento
Determine o que deseja que 
o tratamento atinja

Plano de tratamento de feridas
Crie um plano e indique um produto

Algoritmos Solutions® para o cuidado de feridas

Exemplos:

Diagnósticos Médicos:
Úlceras arteriais, diabéticas, por pressão, venosas ou mistas.

Diagnósticos de Enfermagem:
Alteração da integridade da pele ou dos tecidos.

CARACTERÍSTICAS DO PRÉ-ALGORITMO:

•  OBJETIVOS DO CUIDADO AO PACIENTE 
Reduzir os fatores de risco para uma nova úlcera, prevenir complicações e acelerar a cicatrização.

• AVALIE O EXSUDATO E A PORCENTAGEM DE TECIDO NECRÓTICO
Escolha uma opção abaixo e vá para essa seção. Se as características da ferida não corresponderem à descrição da 
página, retorne e reavalie.

Seca Úmida Muito úmida

#7

Muito úmida: 
exsudato 

abundante
 ≤25% de 

tecido 
necrótico

Algoritmo Solutions®

Instruções



Lesão por pressão Úlcera venosa Úlcera venosaLesão por pressão

Espessura total? Continue 
com o Algoritmo #8 nos 
próximos passos.

ATENÇÃO:

Exemplos de feridas:

Se houver sinais e sintomas de infecção profunda (exsudato aumentado ou purulento, inflamação 
aumentada, cicatrização lenta, odor fétido, descoloração do tecido de granulação e deterioração do 
tecido e bordas), considere a utilização da cultura por meio da biópsia tecidual, antibióticos sistêmicos e 
o curativo Aquacel® Ag+ Extra™.

Espessura parcial 
superficial

Danos na superfície da 
epiderme.

Perda da espessura 
cutânea parcial da 
epiderme e/ou derme.

Espessura total

Estende-se através da 
derme com dano/necrose 
do tecido subcutâneo, 
músculo ou osso.

2. Avaliar profundidade

1. Avaliar para detectar sinais de infecção

Algoritmo 7
MUITO ÚMIDA: altamente exsudativa, ≤ 25% de tecido necrótico.

• Altamente exsudativa 
• ≤ 25% da ferida coberta com tecido necrótico (pode ser crosta ou escara); o restante pode ser tecido de 
granulação.
• Diagnóstico médico de um dos seguintes tipos de úlceras: arterial, diabética, por pressão, venosa ou mista
arteriovenosa.



3. AVALIAÇÃO DA PELE

Saudável Inviável

Hiperpigmentação Hiperqueratose

Maceração

 Pele perilesional dentro 
da normalidade

 Avermelhada ou 
hiperpigmentada.

Prejudicada - inviável

4 AVALIAÇÃO DAS BORDAS
DA FERIDA

Saudável
 Contorno 
claramente visível, 
sem descolamento 
e ao nível da base 
da ferida.

 Bordas soltas.

 Bordas com 
hiperqueratose.

 Bordas escavadas - 
presença de túneis ou 
cavidades.

As imagens mostradas abaixo ilustram as bordas e pele adjacente e 
não refletem o leito da ferida.

•

•

•

•

•

•



Limpeza

SF 0,9%, preferencialmente aquecido 
por volta dos 37°C

  •Obter uma leito limpo.
  •Obter uma borda saudável.
  •Fornecer um ambiente úmido.
  •Evitar o fechamento precoce da ferida.

Limpeza da ferida  

5. Objetivos para o cuidado 
da ferida

6. Escolha o plano de cuidados 
apropriado para a ferida



Cobertura secundária

Curativo primário

* Pode ser difícil determinar a 
diferença entre feridas com 
espessura parcial e total. Avalie 
as estruturas anatômicas mais 
que a profundidade (cm), que 
varia dependendo da localização 
e do peso corporal.

Promover hidratação da ferida
Preencher espaço morto

Aquacel® Extra™

Aquacel® Ag+ Extra™

Cobrir com um curativo que 
retenha umidade
Curativo DuoDERM® Signal
Curativo DuoDERM® CGF®

Curativo Aquacel® Foam



7. Escolher o plano de cuidados 
apropriado para o paciente 

 

 

Úlceras arteriais: tabagismo, hipertensão, hiperlipidemia e sedentarismo. Rever as opções de tratamento 
cirúrgico para melhorar a circulação arterial.

REDUZIR OU GERENCIAR OS FATORES DE RISCO PARA FERIDAS CRÔNICAS QUE RETARDAM A 
CICATRIZAÇÃO. 

Úlceras diabéticas: tabagismo, hipertensão, obesidade, hiperlipidemia e glicemia elevada. Revise as 
opções de manejo clínico ou cirúrgico e use técnicas apropriadas de remoção de carga/alívio de pressão.

Lesão por Pressão: condições de pressão, fricção, cisalhamento, deficiências nutricionais, desidratação e 
pele seca, exposição da pele à umidade ou contaminação da ferida por incontinência, sudorese ou outros 
fluidos (opções: Aquacel® Foam Pro, Aquacel® Foam, FoamLite™, SensiCare™ Barreira Protetora de Pele e 
Flexi-Seal™ (nos casos de incontinência fecal). Verificar alívio de pressão, redução da fricção e forças de 
cisalhamento, bem como proteção da pele, com controle de microclima.

Úlceras arteriovenosas mistas: tabagismo, hipertensão, sedentarismo, hiperlipidemia. Reveja as opções de 
tratamento clínico/cirúrgico e use ataduras de compressão/contenção, se apropriado ao caso (opções: 
SurePress™ ou Flexi-Dress™).

Todos os pacientes: fornecer instruções e apoio ao paciente e/ou cuidador. Confirme e faça o manejo da 
infecção, se necessário (opção: Aquacel® Ag + Extra™). Avalie e faça o manejo do odor da ferida, se presente 
(opção: Carboflex™).

Úlceras venosas: reduzir o edema com elevação do membro, deambulação e compressão ou contenção. 
Se o paciente não estiver em ambulatório, não se esqueça de flexionar o tornozelo com frequência. Reveja 
as opções de tratamento clínico/cirúrgico e use ataduras de compressão/contenção, se apropriado ao caso 
(opções: SurePress™ ou Flexi-Dress™). Para a compressão, certificar-se sobre a ausência de 
comprometimento arterial que contraindique a terapia. 



9. Cicatrização retardada

8. Resultados esperados

• Ausência de infecção na ferida
• Cicatrização da ferida evidenciada por:

- Ausência ou redução do tamanho dentro de 2 a 4 semanas
- Ausência de fissuras na pele nova
- Retorno ou manutenção da pele saudável adjacente

Reavaliar o plano de cuidados ou gerenciar a etiologia subjacente se a úlcera não tiver diminuído de tamanho 
dentro de 2 a 4 semanas de tamento. Feridas podem sofrer cicatrização tardia devido a numerosos fatores de 
risco e fatores causais, conforme identificado no item 7. Depois de erenciar os fatores de risco e os fatores 
causais citados com uma equipe multidisciplinar, considere alterar o plano de gerenciamento tópico com um 
teste de 2 a 4 semanas. 

Investigue também a presença de biofilme.

Opção:
• Curativos Aquacel® Ag+ Extra™

Estes algoritmos são baseados nos padrões aceitos atualmente e devem ser usados apenas como guias. As
decisões finais de tratamento devem sempre ser consistentes com o objetivo geral do cuidado ao paciente e
desenvolvidas a partir de uma abordagem multidisciplinar.



 

Ao longo do texto, o número dentro deste ícone enviará para uma página do 
Guia Abrangente de Prevenção e Manejo de Feridas. Use-o se precisar de
informações mais detalhadas para guiá-lo pelo algoritmo.

Avaliação de feridas
Decida que tipo de ferida está tratando

Indique o próximo passo a ser
dado de acordo com a avaliação / intervenção.

Indica que é necessário tomar
uma decisão sobre o próximo passo 

Objetivos do tratamento
Determine o que deseja que 
o tratamento atinja

Plano de tratamento de feridas
Crie um plano e indique um produto

Algoritmos Solutions® para o cuidado de feridas

Exemplos:

Diagnósticos Médicos:
Úlceras arteriais, diabéticas, por pressão, venosas ou mistas.

Diagnósticos de Enfermagem:
Alteração da integridade da pele ou dos tecidos.

CARACTERÍSTICAS DO PRÉ-ALGORITMO:

•  OBJETIVOS DO CUIDADO AO PACIENTE 
Reduzir os fatores de risco para uma nova úlcera, prevenir complicações e acelerar a cicatrização.

• AVALIE O EXSUDATO E A PORCENTAGEM DE TECIDO NECRÓTICO
Escolha uma opção abaixo e vá para essa seção. Se as características da ferida não corresponderem à descrição da 
página, retorne e reavalie.

Seca Úmida Muito úmida

#8

Muito úmida: 
exsudato 

abundante, 
>25% de 

tecido 
necrótico

Algoritmo Solutions®

Instruções



Lesão por pressão Úlcera venosaÚlcera venosaLesão por pressão

Exemplos de feridas:

2. Avaliar profundidade

Se houver sinais e sintomas de infecção profunda (exsudato aumentado ou purulento, inflamação 
aumentada, cicatrização lenta, odor fétido, descoloração do tecido de granulação e deterioração do 
tecido e bordas), considere a utilização da cultura por meio da biópsia tecidual, antibióticos sistêmicos e 
o curativo Aquacel® Ag+ Extra™.

Espessura total

Estende-se através da 
derme com dano/necrose 
do tecido subcutâneo, 
músculo ou osso.

1. Avaliar para detectar sinais de infecção

Algoritmo 8
MUITO ÚMIDA: altamente exsudativa, >25% de tecido necrótico.

• Altamente exsudativa
• >25% da ferida coberta com tecido necrótico (pode ser crosta ou escara); o restante pode ser tecido de 
granulação.
• Diagnóstico médico de um dos seguintes tipos de úlceras: arterial, diabética, por pressão, venosa ou mista 
arteriovenosa.



3. AVALIAÇÃO DA PELE

Saudável Inviável

Hiperpigmentação Hiperqueratose

Maceração

 Pele perilesional dentro 
da normalidade

 Avermelhada ou 
hiperpigmentada.

Prejudicada - inviável

4 AVALIAÇÃO DAS BORDAS
DA FERIDA

Saudável
 Contorno 
claramente visível, 
sem descolamento 
e ao nível da base 
da ferida.

 Bordas soltas.

 Bordas com 
hiperqueratose.

 Bordas escavadas - 
presença de túneis ou 
cavidades.

As imagens mostradas abaixo ilustram as bordas e pele adjacente e 
não refletem o leito da ferida.

•

•

•

•

•

•



SF 0,9%, preferencialmente aquecido 
por volta dos 37°C

�  Obter uma leito limpo.
�  Obter uma borda saudável.
�  Fornecer um ambiente úmido.
�  Evitar o fechamento precoce da ferida.

Llimpeza da ferida

Limpeza

 

5. Objetivos para o cuidado 
da ferida

6. Escolha o plano de cuidados 
apropriado para a ferida



Cobertura secundária

Curativo primário

* Pode ser difícil determinar a 
diferença entre feridas com 
espessura parcial e total. Avalie 
as estruturas anatômicas mais 
que a profundidade (cm), que 
varia dependendo da localização 
e do peso corporal.

Manejar o exsudato
Aquacel® Extra™

Aquacel® Ag+ Extra™

Cobrir com um curativo que potencialize 
o manejo do exsudato

Aquacel® Foam



7. Escolher o plano de cuidados 
apropriado para o paciente 

 

 

Úlceras arteriais: tabagismo, hipertensão, hiperlipidemia e sedentarismo. Rever as opções de tratamento 
cirúrgico para melhorar a circulação arterial.

REDUZIR OU GERENCIAR OS FATORES DE RISCO PARA FERIDAS CRÔNICAS QUE RETARDAM A 
CICATRIZAÇÃO. 

Úlceras diabéticas: tabagismo, hipertensão, obesidade, hiperlipidemia e glicemia elevada. Revise as 
opções de manejo clínico ou cirúrgico e use técnicas apropriadas de remoção de carga/alívio de pressão.

Lesão por Pressão: condições de pressão, fricção, cisalhamento, deficiências nutricionais, desidratação e 
pele seca, exposição da pele à umidade ou contaminação da ferida por incontinência, sudorese ou outros 
fluidos (opções: Aquacel® Foam Pro, Aquacel® Foam, FoamLite™, SensiCare™ Barreira Protetora de Pele e 
Flexi-Seal™ (nos casos de incontinência fecal). Verificar alívio de pressão, redução da fricção e forças de 
cisalhamento, bem como proteção da pele, com controle de microclima.

Úlceras arteriovenosas mistas: tabagismo, hipertensão, sedentarismo, hiperlipidemia. Reveja as opções de 
tratamento clínico/cirúrgico e use ataduras de compressão/contenção, se apropriado ao caso (opções: 
SurePress™ ou Flexi-Dress™).

Todos os pacientes: fornecer instruções e apoio ao paciente e/ou cuidador. Confirme e faça o manejo da 
infecção, se necessário (opção: Aquacel® Ag + Extra™). Avalie e faça o manejo do odor da ferida, se presente 
(opção: Carboflex™).

Úlceras venosas: reduzir o edema com elevação do membro, deambulação e compressão ou contenção. 
Se o paciente não estiver em ambulatório, não se esqueça de flexionar o tornozelo com frequência. Reveja 
as opções de tratamento clínico/cirúrgico e use ataduras de compressão/contenção, se apropriado ao caso 
(opções: SurePress™ ou Flexi-Dress™). Para a compressão, certificar-se sobre a ausência de 
comprometimento arterial que contraindique a terapia. 



8. Resultados esperados

9. Cicatrização tardia

• Ausência de infecção na ferida
• Cicatrização da ferida evidenciada por:

- Ausência ou redução do tamanho dentro de 2 a 4 semanas
- Ausência de fissuras na pele nova
- Retorno ou manutenção da pele saudável adjacente

Reavaliar o plano de cuidados ou gerenciar a etiologia subjacente se a úlcera não tiver diminuído de tamanho
dentro de 2 a 4 semanas de tratamento. Feridas podem sofrer cicatrização tardia devido a numerosos fatores
de risco e fatores causais, conforme identificado no item 7. Depois de gerenciar os fatores de risco e os 
fatores causais citados com uma equipe multidisciplinar, considere alterar o plano de gerenciamento tópico 
com um teste de 2 a 4 semanas. 

Investigue também a presença de biofilme.
 
Opção:
• Curativos Aquacel® Ag+ Extra™

Estes algoritmos são baseados nos padrões aceitos atualmente e devem ser usados apenas como guias. As
decisões finais de tratamento devem sempre ser consistentes com o objetivo geral do cuidado ao paciente e
desenvolvidas a partir de uma abordagem multidisciplinar.




