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Introdução
 em busca de informações para controlar este problema. Neste estudo enfocamos a prevenção e o tratamento da úlcera de pressão por 

meio do uso de um colchão de "visco elástico", da empresa Vesimed (Londrina-PR). A espuma de "visco elástico" traz características positivas 
e exclusivas do material desenvolvido pela NASA. A mobilização periódica do paciente pretende alterar zonas de pressão, mobilizar as 
articulações e dividir o peso corporal adequadamente, para permitir o fluxo sangüíneo normal, várias regiões corpóreas sujeitas ao contato 
com a superfície de apoio. O presente estudo enfoca a prevenção e tratamento de úlcera de pressão por meio do uso de colchão de visco 
elástico, que traz características positivas, exclusivas do material.

Objetivo
 avaliar a eficácia do colchão em pacientes que possuem alto potencial para o desenvolvimento de úlceras de pressão.

Metodologia
 estudo de caso com uma paciente portadora de Alzheimer, acamada, com úlcera de grau III em região sacral e em maléolo externo 

direito e cotovelo direito. A coleta de dados foi realizada por documentação fotográfica, observações das lesões e leitura do prontuário entre 
01/04/2006 à 08/12/2006. Foi feito uma sobreposição com o colchão de visco elástico no colchão hospitalar padrão. O colchão de visco 
elástico possui densidade 66 (padrão americano) e 7cm de espessura, 80cm de largura e 1,90cm de comprimento. Seu revestimento é feito 
com capa de malha de algodão impermeabilizado para manter a qualidade da espuma. Este colchão foi testado previamente em laboratório 
para determinar o grau de redução da pressão através de um programa computadorizado (TekScan Pressure Measurement System 2.04C), na 
DMR-USP.

Resultado
 a regressão do tamanho das úlceras do maléolo externo e do cotovelo direito foi evidenciada assim que iniciou o uso do colchão. A 

úlcera da região sacral começou a formar tecido de granulação bem vitalizado e houve epitelização da borda superior. Ausência de hiperemia 
nos locais de proeminências ósseas e a não recidiva das feridas cicatrizadas foram os resultados mais relevantes. Devido às características 
positivas, exclusivas do material, de obedecer aos contornos do corpo, tomando por base a temperatura e o peso do mesmo, faz dele um 
material de extrema qualidade. Possui capacidade superior de absorção e distribuição da pressão, favorece a circulação sangüínea, 
promovendo a sensação de descanso e conforto. Outro fator positivo é a alta durabilidade. Além disso, não retém calor, mantendo a 
temperatura estável, este fator é importante no equilíbrio do metabolismo celular.

Conclusão
 A equipe de enfermagem é de extrema importância tanto à paciente como para a família ofertando a assistência e o apoio necessário. 

Poder contribuir na prevenção das úlceras trouxe sentimentos de satisfação e a certeza de que podemos disponibilizar processos e produtos 
que contribuem na solução de problemas. Com isso os resultados positivos surgiram através da capacidade de criar, investigar e contribuir na 
elaboração de tratamentos novos para a prevenção e cicatrização da úlcera de pressão.
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