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A Higiene da Ferida é construída em um regime de 
quatro etapas desenvolvido para limpar e

descontaminar uma ferida, superando barreiras à 
cicatrização, muitas vezes causadas pela presença do 
biofilme.

A Estrutura de Capacidade Clínica da Higiene 
da Ferida foi desenvolvida para ajudá-lo a obter 
conhecimento e habilidades na realização da Higiene 
da Ferida com segurança e eficácia.

A estrutura define o nível exigido de conhecimento, 
compreensão e habilidades necessárias e age como 
um repositório de evidências do nível atual da prática 
clínica.

Diferença entre capacidade e competência
Desenvolvida como uma estrutura de capacidade, não 
de competência, é importante entender e reconhecer 
a diferença entre capacidade e competência. 

A capacidade está associada ao desenvolvimento 
contínuo da capacidade e do potencial de um 
profissional e é uma parte essencial da aprendizagem 
ao longo da vida e do desenvolvimento pessoal. 
A capacidade descreve até que ponto um 
indivíduo pode aplicar, adaptar, e sintetizar novos 
conhecimentos e experiências para continuar a 
melhorar o desempenho individual.

A competência descreve o que os indivíduos sabem 
ou podem fazer em termos de conhecimento e 
habilidades em um determinado momento.

As estruturas de capacidade se concentram em:
• Perceber todo o potencial do indivíduo

• Desenvolver a capacidade de adaptar e aplicar 
conhecimentos e habilidades

• Aprender com a experiência

• Prever o futuro e contribuir para que ele aconteça

Cada um desses pontos é fundamental para 
o desenvolvimento profissional de todos os 
profissionais de saúde atuais e futuros.

O documento da estrutura
Este documento fornece uma referência de 
conhecimento e habilidades práticas, os quais 
permitem que você registre seu nível atual de 
capacidade clínica relacionada à higiene da ferida.

Pode atender às suas necessidades educacionais 
e profissionais podendo ser transferido para 
seu portfólio profissional, evidenciando o 
desenvolvimento profissional contínuo e apoiando 
a revalidação. Por esse motivo, também pode fazer 
parte de sua avaliação anual com um gerente de linha.

Além disso, a estrutura irá ajudá-lo a reconhecer 

a necessidade de praticar a Higiene da Ferida, ao 
mesmo tempo em que aumentará a conscientização 
sobre o protocolo de tratamento de Higiene da 
Ferida.

A estrutura foi informada e adaptada do consenso 
Wound Hygiene, escrito por um dos autores originais, 
e foi revisado por líderes de opinião importantes no 
Reino Unido, EUA, Canadá e UE.

Responsabilidade individual
A estrutura se concentra em áreas de prática 
específicas para Higiene da Ferida e deve ser 
utilizada em combinação com seu código de conduta 
de registro profissional, escopos de prática de 
licenciamento, diretrizes reconhecidas localmente e 
documentação de competência principal.

A política e as diretrizes locais sustentam essa 
estrutura e você deve garantir que está praticando de 
acordo com seu contrato de trabalho, descrição do 
trabalho e/ou seguro de indenização. 
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Para saber mais sobre  a Wound Hygiene
e seus quatros passos,
acesse www.woundhygiene.com/
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A Estrutura de 
Capacidade Clínica
Esta Estrutura de Capacidade Clínica fornece uma descrição detalhada sobre 
conhecimento e habilidades necessários para implementar efetivamente 
a Higiene da Ferida e destina-se a permitir que sejam criadas confiança e 
capacidades nas quatro etapas da Higiene das Feridas.

A Estrutura de Capacidade Clínica foi desenvolvida para ser utilizada por:
• Profissionais de saúde interessados em aprimorar suas habilidades na 

implementação da Higiene das Feridas

• Profissionais de saúde que buscam apoio para seu desenvolvimento 
contínuo, avaliação, supervisão e revalidação.

• Líderes clínicos, para desenvolver mão de obra multiprofissional 

• Gerentes de linha, para avaliar a capacidade da sua mão de obra, identificar 
lacunas e planejar necessidades de desenvolvimento

• Institutos acadêmicos, para informar o aprendizado e o desenvolvimento 
necessários para os profissionais de saúde que trabalham no campo do 
tratamento de feridas.

Para qual nível de capacidade a Estrutura é relevante?
A Estrutura de Capacidade Clínica é relevante para todos os 
colaboradores que trabalham em um ambiente de tratamento de feridas, 
sendo desenvolvida para reconhecer os vários níveis ou graus da equipe 
de profissionais.

Entende-se que os profissionais de saúde ingressarão nessa estrutura em 
diferentes níveis e que as habilidades e a aplicabilidade das quatro etapas 
dependerão de vários fatores. Esses fatores podem incluir a natureza 
da função, contexto clínico, experiência anterior, educação anterior e 
objetivos pessoais e profissionais. 

* Descritores utilizados na identificação de níveis de prática fazem parte de um cenário profissional em rápida evolução. 
É provável que ocorram alterações neste documento nos próximos anos para garantir que a mão de obra e os serviços 
evoluam para atender às necessidades do paciente.

1 From Novice to Expert, Author – Patricia Benner, RN, PhD, FAAN, Year First Published – 1982.

Habilidade, experiência ou 
nível de prática*

Nível de Implementação
Pontuação de Benner¹  
(Nível 1 - 5)

Técnicas e ferramentas

1 2 3 4

Profissionais de saúde em níveis 
de assistente ou auxiliares gerais ✔ ✘ ✘ ✘

Limpeza com almofadas e 
lenços apropriados

Profissionais de saúde registrados, 
com algum treinamento em 
tratamento de feridas

✔ ✔ ✔ ✘

Conforme mencionado 
anteriormente, além de 
desbridar e remodelar com 
almofadas e lenços apropriados

Profissionais de saúde 
especializados, avançados e 
certificados

✔ ✔ ✔ ✔

Conforme mencionado 
anteriormente, além da 
remodelação com lâminas e 
curetas e seleção e aplicação de 
curativos apropriados
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Compreensão teórica ou 
prática de um assunto

Proficiências desenvolvidas 
por meio de treinamento, 
experiência ou prática

Conhecimento

Prática

Como realizar as 
avaliações

Cada etapa da avaliação da capacidade de 
Higiene da Ferida é dividida em duas seções 
distintas:

A estrutura foi desenvolvida como uma ferramenta 
inicial de autoavaliação para ajudá-lo a reconhecer 
seu nível atual de conhecimento e prática e identificar 
áreas específicas para desenvolvimento posterior.

Recomendamos que a avaliação seja concluída antes 
de iniciar a Higiene da Ferida, garantindo que aqueles 
que são novos na Higiene da Ferida reconheçam 
quaisquer lacunas em seus conhecimentos e 
trabalhem no âmbito da prática profissional.

A avaliação pode ser realizada por:
• Autoavaliação 

Por você com ou sem um mentor clínico ou 
avaliador.

• Avaliação formativa 
Por você e seu mentor/avaliador clínico durante o 
processo de capacitação.

• Avaliação somativa 
Por você e seu avaliador clínico para determinar 
nível de implementação.

Como as avaliações são realizadas, e por quem, serão 
conduzidas localmente, dependendo dos regulamentos 
individuais do corpo profissional e dos processos 
internos de governança do empregador. 

Recomenda-se que o mentor clínico tenha experiência 
na Higiene da Ferida e que um avaliador clínico seja 
um profissional de saúde registrado reconhecido 
por seu conhecimento especializado e habilidades 
na aplicação da Higiene da Ferida. O avaliador clínico 
deve, no mínimo, ser da mesma categoria profissional 
ou superior à pessoa que completa a estrutura de 
capacidade e deve possuir a capacidade de avaliar 
criticamente e ensinar a habilidade ou procedimento a 
outras pessoas.

Observe que as declarações objetivas nas avaliações 
não são apresentadas como uma hierarquia nem são 
progressivas. Para garantir que você seja avaliado 
quanto aos objetivos apropriados, é importante que 
você e seu avaliador decidam quais são apropriados 
para sua área clínica, função e nível de prática (consulte 
a página 7 para obter mais orientações sobre isso).

Se você estiver se autoavaliando, talvez seja necessário 
fornecer evidências de que alcançou com sucesso as 
competências para o nível considerado adequado à sua 
função.

Após a conclusão de uma autoavaliação, pode ser 
necessário discutir os níveis de conhecimento ou 
prática indicados com seu mentor clínico ou avaliador 
garantindo que você se avaliou no nível correto, 
podendo ser necessário desenvolver planos de ação ou 
desenvolvimento pessoal
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Como concluir a avaliação
Leia a declaração em ‘objetivo’ Usando as informações da tabela 

de níveis nesta página, decida 
qual nível de conhecimento você 
possui atualmente e marque 
a caixa de seleção apropriada                                

Preencha o plano de ação educacional 
para delinear os próximos passos 
para progredir em seu aprendizado e 
capacidade..

Conhecimento
Guia do usuário - 
níveis e avaliação
Para ser competente com qualquer habilidade, 
você precisará ter um nível de conhecimento 
teórico e compreensão prática de um assunto. 
Com estudos adicionais e aplicação prática de 
conhecimento, essa capacidade aumentará com 
o tempo. 

A estrutura de Higiene das Feridas utiliza 
a Taxonomia de Blooms como um método 
para avaliar o nível atual de conhecimento e 
compreensão.

Os usuários deste documento avaliarão inicialmente e indicarão seu nível de conhecimento com base nos descritores 
anteriores (nível 1 a 6).

Nível Marco

1 Conhecer Lembre-se de informações aprendidas anteriormente.

2 Entender Demonstre compreensão dos fatos

3 Aplicar Seja capaz de aplicar conhecimento em situações reais

4 Analisar Divida objetos ou ideias em partes mais simples e encontre evidências para 
apoiar generalizações

5 Avaliar Compile ideias de componentes em um novo todo ou proponha soluções 
alternativas

6 Criar Faça e defenda julgamentos com base em evidências internas ou critérios 
externos

Objetivo Nível de conhecimento 
(Marque com um ✔ )

Conhecimento 1 2 3 4 5 6

Tem conhecimento e compreensão da anatomia e 
fisiologia da pele. ✔

1 2

1

Plano de ação de educação do 
conhecimento

Data

Para apoiar as habilidades de 
desbridamento para aumentar o 
conhecimento de estruturas anatômicas 
subjacentes do membro inferior - 
recomendam-se sites de recursos de 
e-learning / online anatômico musculo- 
 esqueléticos.

3

2 3
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Prática
Guia do usuário - níveis
A Estrutura de Capacidade Clínica de Higiene da 
Ferida foi desenvolvida para fornecer um registro 
pessoal da aplicação prática da Higiene das 
Feridas na prática clínica, ajudando você a ganhar 
confiança clínica. 

O conceito de ‘novato a especialista’ de Benner1 
é utilizado nessa estrutura, sendo o Nível 1 
‘Novato’, sendo até o Nível 5  ‘Especialista’. Esse 
conceito permite aos indivíduos documentarem 
seu crescimento e indicarem os estágios da 
capacidade clínica. 

Para cada aspecto da Higiene das Feridas, 
recomenda-se que todos os indivíduos atinjam 
uma pontuação mínima de Nível 3 antes de 
serem considerados clinicamente competentes e, 
portanto, capazes de realizar essa habilidade sem 
supervisão direta. Qualquer indivíduo que indique 
abaixo do Nível 3 só deve realizar os aspectos 
práticos da Higiene das Feridas com supervisão 
direta.

Nível Aquisição1 Pontuação de Benner1

Novato 1 Pouca ou nenhuma compreensão ou experiência anterior. É incapaz de realizar esta atividade 
satisfatoriamente ao nível exigido para participar do ambiente clínico

Principiante 
avançado

2 Pode realizar esta atividade com uma compreensão dos princípios teóricos e práticos sem 
assistência ou supervisão direta, em um ritmo adequado e aderindo a práticas baseadas em 
evidências.

Competente 3 Can perform this activity, with an understanding of theory and practice principles,  
without assistance or direct supervision

Proficiente 4 Nesse nível a competência será mantida por pelo menos 6 meses ou será usada com frequência 
(2-3X por semana). O praticante demonstrará confiança e proficiência, e mostrará fluência e 
destreza na prática.
Este é o nível mínimo necessário para poder avaliar a competência de outros profissionais.
Pode realizar esta atividade com uma compreensão dos princípios teóricos e práticos sem 
assistência ou supervisão direta, em um ritmo apropriado e aderindo a práticas baseadas em 
evidências.
Nesse nível, o profissional será capaz de adaptar o conhecimento e a habilidade a situações 
especiais ou novas onde pode haver níveis elevados de complexidade ou risco.

Especialista 5 Pode realizar esta atividade com uma compreensão de princípios práticos e teóricos sem 
assistência ou supervisão direta, em um ritmo apropriado e se apoiando na prática baseada em 
evidência.
Demonstra iniciativa e adaptabilidade a situações especialmente problemáticas e pode direcionar 
outros a executar esta atividade.
Neste nível o profissional pode coordenar, liderar e auxiliar outros. Idealmente tem qualificação 
para ensinar ou mentorar.

1 Insert adapted from Novice to Expert, Author – Patricia Benner, RN, PhD, FAAN, Year First Published – 1982.
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Preencha a avaliação 
formativa, que é concluída 
durante a aprendizagem e 
utilizada para construir uma 
capacidade. 

Preencha a avaliação 
somativa, concluída no 
final de um período de 
aprendizagem e utilizada 
para determinar o nível 
de aprendizado após o 
treinamento.

Preencha o plano de ação 
educacional para delinear 
os próximos passos 
para progredir em seu 
aprendizado e capacidade.

Prática
Guia do usuário - avaliação

Leia a declaração em 
‘objetivo’

O ‘registro de prática’ 
existe para você registrar 
quando tiver realizado 
elementos da Higiene da 
Ferida. Para cada prática, 
você deve indicar seu nível 
de capacidade, utilizando a 
tabela da página 10 como 
referência.

Uma vez que o registro de 
prática é concluído, você 
deve indicar seu nível final 
de implementação. Espera-
se que, com o tempo, 
você demonstre uma 
progressão em capacidade, 
complexidade e habilidade.

Plano de ação de educação da prática

Date

Objetivo Pontuação de Benner¹(Nível 1 - 5) Avaliação formativa Avaliação somativa

Registro da prática Conclusão 
do marco 
(inclua a data)Prática A B C

Certifique-se de que o paciente esteja 
confortável com a ferida na posição mais 
adequada ou acessível.

2 3 4 4 
01-11-2021

Assegure o ponto de contato   
regular com o paciente 
durante todo o tratamento 
para verificar se estão 
confortáveis

Melhora na comunicação 
clara com o paciente ao 
completar o protocolo de 
cuidados da Higiene da Ferida

Alocar tempo antes e durante a troca 
do curativo para verificar o paciente e 
posicionamento. Esteja ciente do ambiente ao 
redor e concentre-se no dever de cuidar de si 
mesmo e do paciente.

1

1

6

6

2

2

3

3

4 5

5

4

1 Insert adapted from Novice to Expert, Author – Patricia Benner, RN, PhD, FAAN, Year First Published – 1982.
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Avaliações
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Princípios básicos do
manejo de feridas

Objetivo Nível de conhecimento sobre a 
Taxonomia de Bloom
(Marque com um X)

Conhecimento 1 2 3 4 5 6

Demonstra conhecimento e compreensão da anatomia e fisiologia da pele.

Reconhece a importância da avaliação holística precisa do paciente ao planejar 
intervenções para incluir comorbidades, antecedentes médicos anteriores e 
medicamentos.

Demonstra conhecimento e compreensão do processo de cicatrização de feridas.

Demonstra conhecimento e compreensão das barreiras e potenciais complicações 
no ambiente da ferida que podem retardar a sua cicatrização.

Demonstra conhecimento e compreensão da formação do biofilme na ferida.

Compreende os princípios da preparação do leito da ferida.

Demonstra conhecimento e compreensão dos procedimentos de controle de 
infecção (por exemplo, higiene das mãos) e técnicas para minimizar a infecção 
cruzada.

Ciente da documentação apropriada em relação a todas as quatro etapas da Higiene 
da Ferida, incluindo ferramentas, procedimentos e resultados.

Demonstra conhecimento e compreensão da comunicação do paciente em relação à 
realização das 4 etapas de Higiene da Ferida por exemplo; manejo da dor.

Nível de conhecimento sobre a Taxonomia de Bloom

1  Conhecer 2  Entender 3  Aplicar 4  Analisar 5  Avaliar 6  Criar

Plano de ação de educação do 
conhecimento

Data
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1 Insert adapted from Novice to Expert, Author – Patricia Benner, RN, PhD, FAAN, 
Year First Published – 1982.

Pontuação de Benner1 Nível de Prática

Novato Principiante 
avançado

Competente Proficiente Especialista

1 2 3 4  5

Preparação geral para o tratamento de feridas

Prática

Plano de ação de educação da prática

Data

Avaliação formativa Pontuação de Benner 1 (Nível 1 - 5) Avaliação formativa Avaliação somativa

Registro da prática Conclusão 
do marco 
(incluir data)Prática A B C

Certifique-se de que o paciente esteja confortável com a ferida na 
posição mais adequada ou acessível.

Avalie e aplique o nível apropriado de Técnica Asséptica Sem Toque

Remoção apropriada de curativos antigos - descarte de acordo com 
a política local.

Avalie o nível de dor do paciente e a necessidade de analgesia de 
suporte, por exemplo, tópica, local, com ou sem agentes sistêmicos, 
buscando aconselhamento adicional quando necessário. Reveja a 
eficácia da analgesia conforme necessário.

Select appropriate equipment and prepare the area.

Aplicável a todas as 4 etapas da Higiene da Ferida
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Etapa 1
Limpeza
A limpeza ajuda a alcançar os objetivos da Higiene da Ferida, 
removendo material solto, excesso de exsudato, detritos, e 
interrompendo o biofilme. 

Ela prepara o terreno para a ruptura do biofilme, a remoção do 
biofilme residual e a prevenção de uma nova formação de biofilme. 
Uma vez que o leito da ferida e a pele perilesional podem conter 
biofilme, ambas as áreas devem ser limpas.

Essa limpeza deve ser realizada com o máximo de força física 
tolerável pelo paciente. O procedimento deve repetir-se a cada 
troca do curativo e após o desbridamento. A seleção dos agentes 
de limpeza e a escolha das técnicas de limpeza serão baseadas na 
avaliação clínica.

©2022 Convatec. Convatec, o logotipo Convatec, o logotipo Wound Hygiene e a arte da capa são marcas registradas do grupo de empresas Convatec. Esses materiais são informações confidenciais e de propriedade da Convatec.
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Passo 1
Limpar



Objetivo Nível de conhecimento
(Marque com um X)

Conhecimento 1 2 3 4 5 6

Compreende os princípios da limpeza da ferida.

Capacidade de reconhecer sinais de pele danificada ou vulnerável, por exemplo, 
áreas de hiperemia, áreas de eczema, sinais de cisalhamento, fricção ou infecção.

Demonstra conhecimento e compreensão do processo de cicatrização das feridas.

Capacidade de selecionar o método mais adequado de limpeza das feridas para os 
pacientes e as feridas de forma individualizada.

Capacidade de comunicar adequadamente a necessidade da limpeza da ferida ao 
paciente.

Reconhece as próprias limitações.

Plano de ação de educação do 
conhecimento

Data

Etapa 1 Limpeza
Conhecimento

Pontuação de Benner1 Nível de Conhecimento

1  Conhecer 2  Entender 3  Aplicar 4  Analisar 5  Avaliar 6  Criar

©2022 Convatec. Convatec, o logotipo Convatec, o logotipo Wound Hygiene e a arte da capa são marcas registradas do grupo de empresas Convatec. Esses materiais são informações confidenciais e de propriedade da Convatec.
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INDIVÍDUO AVALIADO AVALIADOR
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Passo 1
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Objetivo Pontuação de Benner1 (Nível 1 - 5) Avaliação formativa Avaliação somativa

Registro da prática Conclusão 
do marco 
(incluir data)Prática A B C

Selecione o material de limpeza mais adequado.  
Observação - Se utilizar gaze ou panos de limpeza a seco, aplique o 
agente de limpeza apropriado.

Primeiro: limpe o leito da ferida. Usando força suave a moderada, 
conforme tolerado, tente soltar o tecido desvitalizado superficial, 
detritos da ferida e biofilme. Utilize um dispositivo de limpeza 
separado para diferentes locais ou tipos de feridas.

Segundo: limpe a pele perilesional (margem de 2 cm) para remover 
toda pele descamativa, crostas e outros detritos circundantes e 
descontaminar a área.

Troque o dispositivo de limpeza para usar uma gaze limpa ou 
almofadas e lenços de limpeza apropriados. 
Observação - Se utilizar gaze ou panos de limpeza a seco, aplique o 
agente de limpeza apropriado.

Terceiro: Utilizando força suave e conforme tolerado, limpe a pele 
perilesional de 10 – 20 cm de distância da borda da ferida, ou que 
esteja coberta pelo curativo - o que for maior - ou todo o membro, 
se apropriado. Não toque na ferida previamente limpa ou na 
margem perilesional de 2 cm. Siga as diretrizes locais ao limpar as 
áreas “limpas” (mais distantes da ferida) e “sujas” (mais próximas 
da ferida).

Descarte todos os equipamentos de acordo com as políticas e 
práticas locais.

Etapa 1 Limpeza
Prática

1 Insert adapted from Novice to Expert, Author – Patricia Benner, 
RN, PhD, FAAN, Year First Published – 1982.

©2022 Convatec. Convatec, o logotipo Convatec, o logotipo Wound Hygiene e a arte da capa são marcas registradas do grupo de empresas Convatec. Esses materiais são informações confidenciais e de propriedade da Convatec.

Pontuação de Benner1 Nível de Prática

Novato Principiante 
avançado

Competente Proficiente Especialista

1 2 3 4  5
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Etapa 1 Limpeza
Prática

Plano de ação de educação da prática

Data

©2022 Convatec. Convatec, o logotipo Convatec, o logotipo Wound Hygiene e a arte da capa são marcas registradas do grupo de empresas Convatec. Esses materiais são informações confidenciais e de propriedade da Convatec.
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Etapa 2
Desbridamento
O objetivo do desbridamento é remover e minimizar todos os 
materiais indesejados, mesmo que algum tecido saudável também 
seja removido. O desbridamento é necessário como parte do 
processo de remoção do biofilme, transformando o ambiente hostil 
em um ambiente saudável para o formação de novos tecidos.

Uma variedade de métodos de desbridamento pode ser utilizada, 
começando potencialmente com métodos mais intensivos, se 
necessário, e depois progredindo ao desbridamento mecânico. 
Este processo é uma parte vital da Higiene da Ferida e deve ser 
administrado a todas as feridas de difícil cicatrização.

O método selecionado deve depender da configuração e dos níveis 
de habilidade individual e do escopo de prática do licenciamento. 
Essa estrutura se concentrará em técnicas manuais e mecânicas 
utilizando um tecido ou almofada de desbridamento e realização de 
desbridamento completo utilizando uma cureta em forma de anel. 

©2022 Convatec. Convatec, o logotipo Convatec, o logotipo Wound Hygiene e a arte da capa são marcas registradas do grupo de empresas Convatec. Esses materiais são informações confidenciais e de propriedade da Convatec.
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Passo 2
Desbridar



Etapa 2 Desbridamento

Plano de ação de educação do 
conhecimento

Data

Objetivo Nível de conhecimento
(Marque com um X)

Conhecimento 1 2 3 4 5 6

Compreende os princípios do desbridamento e da preparação do leito da ferida.

Capacidade de reconhecer tecidos viáveis e não viáveis.

Compreende e reconhece onde o desbridamento não deve ser considerado ou não 
é necessário.

Ciente das complexidades que influenciam o desbridamento, por exemplo, 
fisiopatologia subjacente, medicação anticoagulante, níveis de dor do paciente, 
estruturas subjacentes.

Capacidade de selecionar o método de desbridamento mais apropriado para 
pacientes individuais, feridas e ambientes de cuidados.

Ciente das opções disponíveis para controlar o sangramento pós-desbridamento, 
incluindo elevação, pressão direta e o uso de agentes hemostáticos.

Ciente das diretrizes e políticas locais e nacionais relacionadas ao desbridamento de 
feridas e as implementa na prática clínica.

Capacidade de comunicar adequadamente a necessidade de desbridamento da 
ferida ao paciente.

Reconhece as próprias limitações.

Conhecimento

©2022 Convatec. Convatec, o logotipo Convatec, o logotipo Wound Hygiene e a arte da capa são marcas registradas do grupo de empresas Convatec. Esses materiais são informações confidenciais e de propriedade da Convatec.

Taxonomia de Bloom Nível de Conhecimento

1  Conhecer 2  Entender 3  Aplicar 4  Analisar 5  Avaliar 6  Criar
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Etapa 2 Desbridamento

Objetivo Pontuação de Benner1(Nível 1 - 5) Avaliação formativa Avaliação somativa

Registro da prática Conclusão 
do marco 
(incluir data)Prática A B C

Desbridamento mecânico

Selecione o dispositivo de desbridamento mecânico mais adequado.  
Observação - Se utilizadas almofadas de desbridamento a seco, pré-
umedeça com água da torneira, água estéril ou solução de surfactante, 
de acordo com a política local.

Utilizando pressão moderada a firme, conforme tolerado, mova a 
almofada em direção circular no leito da ferida com o objetivo de soltar 
suficientemente o tecido desvitalizado superficial e o biofilme. Não se 
preocupe com sangramento pontual. Utilize um dispositivo de limpeza 
separado para diferentes locais ou tipos de feridas.

Procure remover o máximo de tecido desvitalizado e biofilme possível.  
Para isso, pode ser necessário uma ou várias intervenções, dependendo 
do tipo de tecido desvitalizado e da tolerância do paciente.

Preste atenção específica à margem da ferida, garantindo que a borda 
do biofilme seja tratada.

Desbridamento com cureta em forma de anel (garantir que a prática esteja alinhada com os escopos de prática da sua licença, contrato de trabalho, descrição do trabalho e/ou seguro de indenização)

Selecione o tamanho apropriado da cureta em forma de anel estéril 
para a ferida e localização (3–5 mm).

Posicione a cureta na sua mão como uma caneta e faça um ângulo de 
45 graus em relação ao leito da ferida.

Prática

1 Insert adapted from Novice to Expert, Author – Patricia Benner, RN, PhD, FAAN, Year First Published – 1982.

©2022 Convatec. Convatec, o logotipo Convatec, o logotipo Wound Hygiene e a arte da capa são marcas registradas do grupo de empresas Convatec. Esses materiais são informações confidenciais e de propriedade da Convatec.
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Objetivo Pontuação de Benner1(Nível 1 - 5) Avaliação formativa Avaliação somativa

Registro da prática Conclusão 
do marco 
(incluir data)Prática A B C

Mantenha a cureta paralela à superfície da ferida, evitando girá-la 
sobre a borda. Usando golpe curto e pressão uniforme, comece a 
remover o tecido desvitalizado do tecido saudável.
À medida que o desbridamento progride, sangramento capilar 
pode ocorrer podendo ser controlado com pressão direta com a 
utilização de gaze estéril ou equivalente.

Procure remover o máximo de tecido desvitalizado e biofilme 
possível.  Se restos permanecerem no leito da ferida, remova-os 
limpando a ferida.

Descarte todos os equipamentos de acordo com as políticas e 
práticas locais.

Etapa 2 Desbridamento
Prática

Plano de ação de educação da prática

Data

©2022 Convatec. Convatec, o logotipo Convatec, o logotipo Wound Hygiene e a arte da capa são marcas registradas do grupo de empresas Convatec. Esses materiais são informações confidenciais e de propriedade da Convatec

1 Insert adapted from Novice to Expert, Author – Patricia Benner, RN, PhD, FAAN, 
Year First Published – 1982.
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Etapa 3
Remodelamento
Remodelar as bordas da ferida é uma etapa importante da Higiene da Ferida. 
Em todas as feridas de espessura total, as células primárias que facilitam a 
epitelização estão localizadas nas bordas da ferida e nos folículos pilosos. 
O biofilme é mais ativo nas bordas da ferida, onde promove a senescência 
celular (perda do poder de divisão e crescimento das células), evitando 
assim o crescimento de tecido novo e saudável. 

A remodelação vai além da descontaminação das bordas da ferida e remoção 
do tecido desvitalizado. Ela utiliza o desbridamento completo ou suave para 
agudizar as bordas da ferida na medida em que identifica o sangramento 
conforme permitido pela prática local, consentimento e tolerância do 
paciente. A remodelação das bordas da ferida geralmente apresenta 
pouco risco para o tecido, o qual  se regenera naturalmente como parte do 
processo da cicatrização.  A agudização estimulará a expressão de fatores de 
crescimento para iniciar a formação de uma pele saudável.

As bordas da ferida devem ser continuamente avaliadas, e as áreas que 
possam estar sendo colonizadas pelo biofilme (ou seja, bordas com epibolia, 
necrose seca, descolamento ou hiperqueratose) devem ser removidas.

O método selecionado deve depender da configuração e dos níveis de 
habilidade individual e do escopo de prática do licenciamento. Essa estrutura 
se concentrará em técnicas manuais e mecânicas utilizando um tecido ou 
almofada específica de desbridamento e utilizando desbridamento completo 
com auxílio de uma cureta em forma de anel.

©2022 Convatec. Convatec, o logotipo Convatec, o logotipo Wound Hygiene e a arte da capa são marcas registradas do grupo de empresas Convatec. Esses materiais são informações confidenciais e de propriedade da Convatec
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Passo 3
Remodelar



Etapa 3 Remodelamento

Objetivo Nível de conhecimento
(Marque com um X)

Conhecimento 1 2 3 4 5 6

Compreende a importância da ativação das células dos queratinócitos na 
cicatrização de feridas.

Compreende e reconhece onde a remodelação não deve ser considerada ou quando 
não é necessária.

Ciente das complexidades que influenciam a remodelação, por exemplo, 
fisiopatologia subjacente, medicação anticoagulante, níveis de dor do paciente, 
localização da ferida, tamanho da ferida, profundidade da ferida.

Capacidade de selecionar o método de remodelação mais apropriado para 
pacientes individuais, feridas e ambientes de cuidados.

Ciente das opções disponíveis para controlar o sangramento pontual, incluindo 
elevação, pressão direta e o uso de agentes hemostáticos.

Ciente das diretrizes e políticas locais e nacionais relacionadas à remodelação das 
feridas e a implementação na prática clínica.

apacidade de comunicar adequadamente a necessidade de remodelação da ferida 
ao paciente.

Reconhece as próprias limitações.

Plano de ação de educação do 
conhecimento

Data

Conhecimento

©2022 Convatec. Convatec, o logotipo Convatec, o logotipo Wound Hygiene e a arte da capa são marcas registradas do grupo de empresas Convatec. Esses materiais são informações confidenciais e de propriedade da Convatec

Taxonomia de Bloom Nível de Conhecimento

1  Conhecer 2  Entender 3  Aplicar 4  Analisar 5  Avaliar 6  Criar

21

INDIVÍDUO AVALIADO AVALIADOR

Nome

Função

Nome

Função

Introdução
e histórico

A Estrutura de 
Capacidade Clínica

Como realizar as 
avaliações

Princípios básicos do 
manejo de feridas

Passo 1
Limpar 

Passo 2
Desbridar 

Passo 3
Remodelar 

Passo 4
Fazer o curativo 

Conhecimento 
Guia do usuário

Prática
Guia do usuário

Passo 3
Remodelar



Etapa 3 Remodelamento

Objetivo Pontuação de Benner1(Nível 1 - 5) Avaliação formativa Avaliação somativa

Registro da prática Conclusão 
do marco 
(incluir data)Prática A B C

Desbridamento mecânico

Selecione o dispositivo de desbridamento mecânico mais 
adequado.  
Observação - Se utilizadas almofadas de desbridamento secas 
(como gaze) , pré-umedeça com água da torneira, água estéril ou 
solução surfactante, de acordo com a política local.

Remodele aplicando pressão moderada à firme, conforme tolerado 
pelo paciente, e faça pequenos movimentos circulares ao redor 
da borda da ferida, visando à margem epitelial. Procure reduzir 
qualquer formação de hiperqueratose ou bordas com epíboles. 
Não se preocupe com sangramento pontual. Utilize um dispositivo 
separado para diferentes locais ou tipos de feridas.

Desbridamento com cureta em forma de anel (garantir que a prática esteja alinhada com os escopos de prática da sua licença, contrato de trabalho, descrição do trabalho e/ou seguro de indenização)

Selecione o tamanho apropriado da cureta anel estéril para a ferida 
e localização (3–7 mm).

Posicione a cureta em sua mão como uma caneta no ângulo de 45º 
do leito.

Prática

1 Insert adapted from Novice to Expert, Author – Patricia Benner, 
RN, PhD, FAAN, Year First Published – 1982.
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Objetivo Pontuação de Benner1(Nível 1 - 5) Avaliação formativa Avaliação somativa

Registro da prática Conclusão 
do marco 
(incluir data)Prática A B C

Remova o máximo possível ou tolerável de tecido hiperqueratótico 
e bordas em epíbole, tentando obter a continuação da borda 
da pele com o leito da ferida, para facilitar o avanço epitelial e a 
contração da ferida. Se houver evidência de descolamento, tente 
posicionar a cureta na parte inferior da margem epitelial.

Certifique-se de que toda a circunferência da borda da ferida 
seja remodelada. Para isso, pode ser necessário uma ou várias 
intervenções, dependendo da profundidade da borda desvitalizada 
e da tolerância do paciente. Se restos permanecerem no leito da 
ferida, remova-os limpando a ferida.

Certifique-se de que toda a circunferência da borda da ferida 
seja remodelada. Isso pode exigir uma ou várias intervenções, 
dependendo da profundidade da borda desvitalizada e da 
tolerabilidade do paciente. Se houver tecido residual no leito da 
ferida, remova-os limpando a ferida.

Dispose of all equipment in line with local policy and practice.

Etapa 3 Remodelamento
Prática

Plano de ação de educação da prática

Date

©2022 Convatec. Convatec, o logotipo Convatec, o logotipo Wound Hygiene e a arte da capa são marcas registradas do grupo de empresas Convatec. Esses materiais são informações confidenciais e de propriedade da Convatec

1 Insert adapted from Novice to Expert, Author – Patricia Benner, RN, PhD, FAAN, 
Year First Published – 1982.
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Etapa 4
Aplicação da cobertura
Depois que o leito da ferida e a pele perilesional forem limpos, o 
leito da ferida desbridado e as bordas da ferida remodeladas, há uma 
janela de oportunidade para abordar qualquer biofilme residual que 
possa estar presente e impedir sua reformação. Para maximizá-lo, 
podem ser utilizados curativos antimicrobianos, quando indicados 
após uma avaliação holística.

É fundamental que a avaliação da ferida seja realizada e documentada 
a cada troca de curativo para garantir que ela esteja progredindo para 
a cicatrização.

Com o uso de curativos que contêm antibiofilme ou agentes 
antimicrobianos que podem tratar qualquer biofilme residual e evitar 
contaminação e recolonização, evitando a reformação do biofilme.  O 
curativo escolhido e qualquer curativo secundário também devem ser 
capazes de manejar o nível de exsudato de forma eficaz, promovendo 
assim a cicatrização. À medida que se inicia a cicatrização da ferida, o 
profissional deve continuar a limpar e avaliar se a troca para curativos 
antimicrobianos é apropriada.
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Objetivo Nível de conhecimento
(Marque com um X)

Conhecimento 1 2 3 4 5 6

Capacidade de distinguir tipos e categorias de produtos para feridas e 
conhecimento básico do mecanismo de ação.

Capacidade de selecionar o produto ou tipo de ferida mais apropriado com base na 
avaliação da ferida e nos resultados desejados, por exemplo, capacidade de avaliar o 
nível de exsudato e fornecer justificativa para a seleção.

Compreende a importância das estratégias de manejo de feridas com antibiofilme, 
incluindo a necessidade de abordar o biofilme residual, evitando ou retardando o 
crescimento do biofilme.

Capacidade de reconhecer sinais de deterioração ou preocupações da ferida e saber 
como relatar preocupações.

Capacidade de reconhecer quando o curativo antimicrobiano não é mais necessário.

Ciente das diretrizes e políticas locais e nacionais relacionadas à seleção de 
curativos e manejo das feridas e as implementa na prática clínica.

Capacidade de comunicar ao paciente de maneira adequada a necessidade do uso 
do curativo, apoiada por orientações relevantes após o tratamento.

Reconhecer as próprias limitações.

Etapa 4 Aplicação da cobertura

Plano de ação de educação do 
conhecimento

Data

Conhecimento
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Objetivo Pontuação de Benner1 (Nível 1 - 5) Avaliação formativa Avaliação somativa

Registro da prática Conclusão 
do marco 
(inclua a data)Prática A B C

Certifique-se de que o paciente esteja confortável com a ferida na 
posição mais adequada ou acessível.

Selecione o material apropriado e prepare a área.

Avalie e aplique o nível apropriado de Técnica Asséptica Sem 
Toque.

Selecione o curativo primário apropriado considerando as 
necessidades de antibiofilme, desbridamento e absorção, níveis de 
exsudato ou quaisquer outras exigências.

Selecione o tamanho apropriado do curativo primário e, quando 
necessário, o tamanho apropriado do curativo secundário.

Aplique curativos de acordo com a política local e as instruções do 
fabricante.

Aconselhe sobre terapia adjuvante apropriada, por exemplo, terapia 
de compressão, redistribuição de pressão.

Etapa 4 Aplicação da cobertura
Prática

1 Insert adapted from Novice to Expert, Author – Patricia Benner, 
RN, PhD, FAAN, Year First Published – 1982.
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Etapa 4 Aplicação da cobertura
Practice

Plano de ação de educação da prática

Data

Objetivo Pontuação de Benner1 (Nível 1 - 5) Avaliação formativa Avaliação somativa

Registro da prática Conclusão 
do marco 
(inclua a data)Prática A B C

Defina a frequência apropriada para a troca do curativo.

Descarte todos os materiais de acordo com as políticas e práticas 
locais.

1 Insert adapted from Novice to Expert, Author – Patricia Benner, RN, PhD, FAAN, Year First Published – 1982.
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Anotações
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