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Intervascular/Cirurgia Vascular - HRTN

Terapia por Pressão Negativa Adaptada como Prática Inovadora no Tratamento de 

Feridas Complexas

PALAVRAS-CHAVE

Cicatrização; Tratamento de ferimento com Pressão Negativa; 

Multiprofissional.

Diante das complexidades relacionadas ao processo cicatricial em pacientes 

com doença arterial periférica e diabetes, novas tecnologias surgem para o 

tratamento de feridas. Entre os processos inovadores a Terapia por Pressão 

Negativa (TPN) tem se mostrado eficaz como adjuvante no tratamento de 

feridas, tendo como objetivo fundamental acelerar o processo de reparação 

e preparo do leito até a escolha da cobertura definitiva por meios dos 

métodos disponíveis de reconstrução tecidual (LIMA; COLTRO; JUNIOR 

FARINA, 2017).

Identificar o perfil de pacientes submetidos à terapia por pressão negativa 

adaptada no período de 2015 a 2017. 

Estudo coorte retrospectivo, com análise de pacientes atendidos com 

doença arterial periférica e pé diabético no período 2015-2017, submetido à

TPN adaptada. Na casuística, os parâmetros relacionados à ferida, isquemia 

e infecção (segundo a classificação WIfI), comorbidades, idade, tempo de 

internação, avaliação nutricional (NRS 2002), mortalidade e amputação 
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Ao avaliar o risco de amputação maior em um ano, pela Classificação do 

WIfi, 89,1% apresentaram alto e moderado risco. Os pacientes com pior 

gravidade, estágio 3 e 4 da Classificação WIfI, sofreram amputação maior e 

mortalidade (ambos com 5,4%), devido choque séptico de foco pulmonar. A 

TPN contribuiu para cicatrização da ferida em 40% dos casos.

Mesmo diante da complexidade e gravidade dos pacientes, a Terapia por 

Pressão Negativa Adaptada mostrou-se eficaz ao favorecer a formação de 

tecido viável no processo cicatricial, representando uma opção rápida, de 

baixo-custo e confortável para os pacientes, comparada aos métodos 

convencionais utilizados no tratamento de feridas. 
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A idade variou entre 43 à 83 anos, sendo a média de 61,4 anos, 

predominando o sexo masculino (72,9%). Quanto ao perfil de 

comorbidades, tendo estes dificultadores no processo de 

cicatrização, destacam-se Diabetes (91,8%), Hipertensão Arterial 

(89%), Tabagismo (64,8%), Insuficiência Renal não Dialítico e 

Etilismo (ambos com 29,7%), Doença Arterial Coronariana (18,9%) 

e Acidente Vascular Cerebral (16,2%). Outro fator influenciador na 

cicatrização e avaliado neste estudo é nutrição, assim utilizando a 

NRS 2002 54% apresentavam risco nutricional(> 3 pontos), destes 

24,3% foram classificadas com desnutrição leve, 18,9% desnutrição 

moderada e 5,4% desnutrição grave. 
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40% dos pacientesClassificação de feridas 

Grau 1 (infecção local e hiperemia < de 2cm) (43,2%). 

Grau 2  com hiperemia > de 2cm (51,3%)

Classificação WIfI – Infecção

Grau 0 (ITB maior ou igual 0,80)  (32,4%)

Grau 3 (ITB  ≤ a 0,39) (29,7%)

Classificação WIfI - Isquemia

Grau 2 com exposição óssea (70,2%);Classificação WIfI - Ferida

31 dias (3 - 85 dias)Tempo de internação

ResultadoVariação

Tabela 1. Resultados da avaliação dos 37 pacientes submetidos a 

terapia por pressão negativa no HRTN


