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RESUMO
Objetivo: Relatar um caso de tratamento de lesão por pressão e des-
crever os resultados obtidos com o uso de gel à base de solução salina 
a 20%.
Método: Trata-se de um estudo retrospectivo, tipo relato de caso, 
por meio da análise de prontuário e acompanhamento diário, com 
registro fotográfico das lesões de um paciente com diagnóstico de 
acidente vascular cerebral isquêmico.
Resultados: Evidenciou-se desenvolvimento de lesões com necrose 
seca em região occipital e em calcâneo esquerdo e uso do gel à base 
de solução salina a 20% como tratamento implementado. Demons-
trou-se efetividade do tratamento após dois dias na lesão de calcâneo 
e após sete dias na lesão em occipital.
Conclusão: O tratamento escolhido é uma alternativa bem-sucedida 
para desbridamento autolítico deste tipo de necrose, apresenta baixo 
custo, sendo efetivo em curto período de tempo, evitando a exposi-
ção do paciente ao procedimento cirúrgico.
Descritores: Necrose. Úlcera por pressão. Cuidados críticos.
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ABSTRACT
Objective: to report a pressure injury treatment 
case and describe the results obtained using 
saline gel base to 20%. 
Method: This is a retrospective study, type case 
report through the records and daily monitoring 
analysis, photographic record, the lesions of a 
patient with a diagnosis of ischemic stroke. 
Results: It was evident development of lesions 
with dry necrosis occipital and left calcaneus and 
use of gel saline based on 20% as implemented 
treatment. It was demonstrated effectiveness of 
the treatment after two days in the calcaneus 
of injury and seven days after the lesion in the 
occipital.
Conclusion: The treatment of choice is a successful 
alternative to autolytic debridement of necrotic 
this type, is inexpensive, and effective in a short 
period of time by avoiding the exposure of the 
patient to the surgical procedure.
Descriptors: Necrosis. Pressure ulcer. Critical 
care.

RESUMEN
Objetivo: relatar un caso de tratamiento de lesión 
por presión y describir los resultados obtenidos con el 
uso de gel a base de solución salina al 20%. 
Método: Se trata de un estudio retrospectivo, tipo 
relato de caso, mediante análisis del historial y 
seguimiento diario, con registro fotográfico de las 
lesiones de un paciente con diagnóstico de accidente 
vascular cerebral isquémico.
Resultados: se evidenció el desarrollo de lesiones con 
necrosis seca en región occipital y en calcáneo izquierdo 
y uso del gel a base de solución salina al 20% como 
tratamiento implementado. Se demostró efectividad 
del tratamiento después de dos días en la lesión de 
calcáneo y siete días en la lesión en occipital.
Conclusión: El tratamiento escogido es una 
alternativa exitosa para desbridamiento autolítico 
de este tipo de necrosis, presenta bajo coste, siendo 
efectivo en un corto periodo de tiempo, evitando la 
exposición del paciente al procedimiento quirúrgico.
Descriptores: necrosis, úlcera por presión, cuidados 
críticos.
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INTRODUÇÃO
 O ambiente de cuidados críticos traz 
consigo desafios para prestação da assistência 
de enfermagem, sendo a integridade cutânea 
dos pacientes um fator preocupante, uma vez 
que dentro das unidades de terapia intensiva 
o indivíduo está submetido a limitações am-
bientais e psicobiológicas que favorecem o sur-
gimento de lesões de pele, como as lesões por 
pressão (LPPs).

 A LPP é um dano localizado na pele 
e/ou tecido mole subjacente, na maioria das 
vezes sobre proeminência óssea, ou pode tam-
bém estar relacionado a equipamentos médi-
cos ou outro tipo de dispositivo; pode apresen-
tar-se como pele intacta ou como úlcera aberta 
e pode ser dolente. Ocorre como consequência 
da intensa e/ou prolongada pressão ou de pres-
são associada ao cisalhamento1.

 No paciente crítico, a instabilidade he-
modinâmica, a restrição de movimentos por 
período prolongado de tempo e o uso de dro-
gas sedativas e analgésicas, as quais diminuem 
a percepção sensorial e prejudicam a mobili-
dade, aumentam o risco de desenvolvimento 
dessas lesões2.

 Dentre as regiões acometidas por essas 
lesões, as áreas mais frequentes para seu apa-
recimento são: região sacra (coccígena), calcâ-
neos (calcanhares), região glútea e trocânteres, 
podendo atingir áreas mais incomuns como 
região occipital, pavilhão auricular e joelhos1.

 As LPPs têm cicatrização demorada e 
fácil reincidência, tornando-se um desafio para 
as equipes de saúde, visto que, além de terem 
tratamento dispendioso, aumentam a morbi-
dade e os dias de internação, podendo ser fator 
contribuinte na mortalidade3. As LPPs impac-
tam na recuperação do paciente e aumentam 
significativamente os custos de assistência à 
saúde, além de trazerem repercussões para a 
saúde física e psicológica do cliente.

 É sabido que algumas coberturas são de 
extrema valia para favorecer o manejo do ex-
sudato da lesão, assim como a aceleração do 
processo cicatricial da ferida. 

 O intuito deste trabalho é relatar um 
caso de tratamento de lesão por pressão e des-
crever os resultados obtidos com o uso de gel 
à base de solução salina a 20%. Por meio dos 
resultados deste trabalho, almeja-se fornecer 

TRATAMENTO DE LESÕES POR PRESSÃO 
COM GEL À BASE DE SOLUÇÃO SALINA 20%: 

RELATO DE CASO
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subsídios para fomentar a qualificação de pro-
fissionais acerca das coberturas especiais, as-
sim como melhorar a qualidade de vida dos 
pacientes internados em Unidade de Terapia 
Intensiva.

MÉTODO
 Trata-se de uma pesquisa do tipo estudo 
de caso documental, que objetiva descrever a re-
moção da capa necrótica das LPPs, localizadas 
em região occipital e calcâneo esquerdo, tratadas 
com gel à base de solução salina 20%.

 O produto em questão é industrializado 
e tem em sua composição: gel à base de solução 
de cloreto de sódio a 20%, goma xantana e água. 
É indicado para desbridamento de necrose seca, 
mantendo o leito da ferida úmido e facilitando a 
eliminação da capa necrótica. Tem ação no leito 
da ferida por até 48h, sendo de fácil aplicação, 
diminuindo o tempo de tratamento da necrose 
seca, além da redução da multiplicação bacteria-
na no leito da lesão4.

 A pesquisa ocorreu em uma Unidade de 
Cuidados Intensivos de um hospital particular, 
conveniado ao Sistema Único de Saúde, localiza-
do em Salvador-Bahia. Utilizou-se o prontuário 
do paciente para coleta de dados, e a avaliação da 
evolução foi realizada por meio de exame clínico 
e registros fotográficos por meio de máquina di-
gital, durante todo o tratamento das LPPs.

 Para realização da pesquisa foi necessária a 
autorização do responsável legal do paciente, por 
meio de Termo de Consentimento Livre e Escla-
recido, além de aprovação do comitê de ética.

 Para a preservação da identidade de todas 
as pessoas envolvidas, assegurando assim a sua 
confidencialidade, o estudo obedeceu aos prin-
cípios éticos e legais da Resolução 466/2012. 
O projeto foi apresentado e aprovado pelo 
Comitê de Ética em pesquisa da Universida-
de Federal da Bahia (UFBA), sob o protocolo 
13395613.7.0000.5531. 

CASO CLÍNICO
 Idoso, 72 anos, proveniente de um hos-
pital da rede pública, localizado na cidade de 
Salvador, Bahia, onde permaneceu internado 
com diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral 
Isquêmico (AVCi). Foi admitido posteriormen-
te, no dia 02/02/13, na Unidade de Cuidados 
Intensivos (UCI) de um hospital, em Salvador, 
caracterizado como privado e conveniado ao Sis-
tema Único de Saúde (SUS). Os diagnósticos de 
internação foram: infecção do trato respiratório, 
tendo como comorbidades prévias AVCi extenso 
com sequelas, fibrilação atrial e hipertensão.

 Na ocasião da admissão encontrava-se se-
dado com midazolam e citrato de fentanila, em 
ventilação mecânica via tubo orotraqueal, evi-
denciando-se, após extubação, abertura ocular 
espontânea, reposta a comandos simples por ges-
tos, plegia à direita e paresia à esquerda, depen-
dente de ajuda para mobilização no leito, pele 
com turgor diminuído; apresentava ainda lesão 
por pressão em região sacra de grande extensão, 
em tratamento.

 No que diz respeito ao risco para desen-
volvimento de perda de integridade cutânea, 
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já na admissão o paciente foi classificado pela 
equipe de enfermagem como de alto risco para 
perda da integridade cutânea, tendo a pontua-
ção 10. Essa classificação se deu pela aplicação 
da escala de Braden, procedimento de rotina na 
unidade. Nesse sentido, deve ser levado em con-
sideração que o paciente já foi admitido com 
sequelas motoras e respiratórias e apresentando 
lesão em região sacra.

 A escala de Braden é uma escala valida-
da, que tem como objetivo avaliar o risco para o 
desenvolvimento de LPPs baseando-se na ocor-
rência de fatores extrínsecos e intrínsecos ao pa-
ciente, como: fricção, cisalhamentos, umidade, 
redução e/ou perda da sensibilidade, força mus-
cular e imobilidade, estado nutricional e nível de 
consciência.

 O acompanhamento cutâneo do paciente 
se deu diariamente pela equipe de assistência de 
enfermagem, na qual atuavam duas pesquisado-
ras, principalmente durante os banhos e higienes 
íntimas realizados conforme rotina institucional, 
sempre que necessário. Quando identificava al-
guma lesão, a equipe assistencial solicitava apoio 
da comissão de pele da instituição, na qual atua-
vam três das pesquisadoras.

 A pele era avaliada por meio de discussões 
entre as pesquisadoras sobre curativos e materiais 
a serem utilizados na prevenção de lesões por 
pressão, mantendo-se como rotina de prevenção 
de lesão a mudança de decúbito a cada duas ho-
ras, além de hidratação da pele e o uso de colchão 
piramidal.

 Entretanto, mesmo com as medidas de 
prevenção orientadas pelas pesquisadoras e as 
limitações de mobilidade do paciente, a equipe 
assistencial da unidade observou, no décimo sé-

timo dia de internação, lesão de pequena exten-
são em região occipital, com aproximadamente 
dois centímetros de comprimento, com capa 
necrótica, sendo desconhecida a profundidade, 
e informou às pesquisadores que faziam parte da 
comissão de pele da instituição (Figura 1).

figura 1 – Lesão em região occipital

 Ao ser identificada a lesão, a abordagem 
inicial das pesquisadoras foi a realização de 
desbridamento químico com aplicação do gel 
à base de cloreto de sódio 20%, uma vez ao 
dia, utilizando filme de carboximetilcelulose e 
poliuretano transparente como cobertura se-
cundária. A frequência de troca dos curativos 
acontecia em até quarenta e oito horas. 

 Após sete dias de tratamento (Figura 
2), foram realizadas três trocas de curativos. 
Ocorreu, então, transformação em tecido tipo 
esfacelo, não sendo mais necessário o uso do 
gel à base de cloreto de sódio 20%, em razão 
de sua principal característica, o desbridamen-
to de tecido necrótico. 

Fonte: Acervo pessoal do autor
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 Além da lesão em região occipital, as pes-
quisadoras observaram aparecimento de isque-
mia em calcâneo esquerdo, evoluindo para ne-
crose no dia 14/03/13, sendo também aplicado 
gel à base de cloreto de sódio a 20% e cobertura 
com curativo hidrocoloide transparente, tendo 
permanecido por dois dias. No dia 16/03/13, as 
pesquisadoras evidenciaram a transformação de 
necrose seca para úmida. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
 Diversos fatores podem predispor um in-
divíduo ao desenvolvimento de lesões. O tempo 
e intensidade da pressão e a tolerância do tecido 
são considerados fatores de risco da LPP 5. No 
paciente em estudo destacam-se como fatores de 
risco a idade avançada, a institucionalização e o 
diagnóstico de AVCI.

 Em um estudo de prevalência de LPPs 
em idosos institucionalizados, verificou-se que 
o AVC representou 73% dos diagnósticos. Esse 
estudo destaca ainda a idade elevada como um 
provável risco para as LPPs em decorrência das 
modificações ocorridas na pele e nos tecidos 
subcutâneos pelo processo de envelhecimento e 
pelas alterações cardiocirculatórias ocasionadas 
pelas doenças crônico-degenerativas. Destacam 
ainda que, frequentemente, os diagnósticos de 
hipertensão arterial sistêmica (HAS) e outras do-
enças crônicas não-transmissíveis podem afetar a 
capacidade perceptiva, a circulação sanguínea, a 
oxigenação, a mobilidade, o nível de consciência, 
além de alterar os níveis de eletrólitos e prote-
ínas. Ademais, podem aumentar, nos idosos, a 
chance de complicações pelo tempo prolongado 

 Foi instituído pelas pesquisadoras o tra-
tamento com hidrogel sem alginato estéril, exer-
cendo também função desbridante, porém eficaz 
para esse tipo de tecido. A epitelização comple-
ta da lesão aconteceu após vinte e cinco dias de 
acompanhamento da lesão (Figura 3).

figura 3 –  Epitelização completa da lesão

Fonte: Acervo pessoal do autor

Fonte: Acervo pessoal do autor

figura 2 –  Lesão com tecido tipo esfacelo
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de permanência no leito 6.

 Essas lesões podem se desenvolver em 
qualquer local onde haja proeminências ósseas. 
Em um estudo com 73 pessoas com LPPs foram 
evidenciadas lesões em cabeça, região sacrococ-
cígea, região ilíaca, membros superiores e mem-
bros inferiores. A região sacrococcígea foi a mais 
frequente, com 31,2% (23), seguida pela região 
de calcâneo bilateral, com 25,7% (19). A região 
occipital representou apenas 1,4% 7.

 A lesão em região occipital em adultos é 
pouco explorada na literatura em razão de sua 
pequena incidência. Apesar de incomuns em 
adultos, são frequentes em crianças 5-6. Um fa-
tor contribuinte para esta localização de lesão em 
crianças é o fato de que a distribuição da cabeça 
em relação ao corpo é proporcionalmente maior 
que no adulto, aumentando esse risco8.

 No paciente em questão, acredita-se que 
a confusão mental e a constante inquietude no 
leito aumentaram a frequência de cisalhamento 
sobre a pele, contribuindo para a vulnerabilidade 
do tecido. Define-se como cisalhamento a força 
de tração exercida sobre a pele, fazendo-a deslizar 
sobre o plano muscular, o que acarreta a oclusão 
ou até o rompimento dos capilares responsáveis 
pela perfusão da pele no local9.

 No que diz respeito ao tratamento de le-
sões com necrose seca, evidenciadas neste estudo 
em calcâneo e região occipital, pode ser realizado 
por meio de desbridamento mecânico ou quími-
co. O uso do desbridamento químico é um mé-
todo menos agressivo se comparado ao desbri-
damento mecânico, sendo muitas vezes utilizado 
como tratamento de escolha.

 Outros relatos são descritos com sucesso 
sobre a utilização do gel à base de cloreto de só-
dio a 20% no tratamento de necrose em ferida 
de lesão traumática por acidente automobilís-
tico10,11 e em lesão occipital e de calcâneos desen-
cadeadas por reação ao uso de alopurinol 12.

CONCLUSÃO
 Diante do exposto, pode-se considerar 
que, neste caso, o gel à base de solução salina 
a 20%, um tratamento não invasivo e de fá-
cil manipulação pelos profissionais de saúde, 
mostrou-se efetivo no desbridamento autolí-
tico da necrose seca em um curto período de 
tempo, evitando a exposição do paciente ao 
procedimento cirúrgico.

 Apesar de este estudo ter como limita-
ção o fato de ser um caso único, é relevante 
para os profissionais da saúde, principalmente 
os enfermeiros, para gestores das instituições e 
para a prática de cuidados a pessoas com LPP 
porque busca analisar a efetividade das tera-
pêuticas implementadas em lesões, e deve ser 
replicado em outras instituições e em outros 
perfis de pacientes.

 O tratamento das LPP é considerado um 

A LESÃO EM REGIÃO 
OCCIPITAL EM ADULTOS 
É POUCO EXPLORADA NA 
LITERATURA EM RAZÃO DE 
SUA PEQUENA INCIDÊNCIA.
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desafio para o cuidado em saúde; a busca por 
novas tecnologias e produtos que minimizem 
o tempo de terapêutica com eficiência deve ser 
cada vez mais valorizada nas instituições e, prin-
cipalmente, pelos enfermeiros, por ser a categoria 
profissional mais profissionalizada para esse cui-
dado. É necessário que as instituições fomentem 
a pesquisa com o intuito de testar e validar mé-
todos que possam gerar resultados importantes 
para uma assistência, cada vez mais, qualificada.  

CONFLITOS DE INTERESSE
 Não há conflitos de interesse relacionados 
a este estudo.
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