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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 06/CT/2016/RT 

 

Assunto: Curativo por Pressão Subatmosférica (VAC) 

 

Palavras-chave: Curativo por Pressão Subatmosférica, Curativo por pressão negativa, 

Estomaterapeuta. 

 

I – Solicitação recebida pelo Coren/SC:  

 

O profissional Enfermeiro (a) Estomaterapeuta pode prescrever e aplicar o 

Curativo por Pressão Subatmosférica (VAC)? 

 

II – Resposta técnica do Coren/SC: 

 

A Resolução Cofen 389/2011 reconhece as especialidades de Enfermagem, 

incluindo a Estomaterapia. A prática de cuidados a pacientes com feridas é uma especialidade 

dentro da Enfermagem, reconhecida pela Sociedade Brasileira de Enfermagem Dermatológica 

(SOBENDE) e Sociedade Brasileira de Estomaterapia (SOBEST), que são associações de 

caráter científico e cultural que têm como finalidade o desenvolvimento técnico e científico 

dos seus associados, especializados em pós-graduação lato sensu voltados para o cuidado de 

pessoas com ostomias, feridas agudas e crônicas, fístulas, entre outras. 

Segundo o Estatuto da SOBEST, a estomaterapia é uma especialidade (pós-

graduação lato sensu) da prática do enfermeiro - instituída no Brasil em 1990 - voltada para a 

assistência às pessoas com estomias, fístulas, tubos, cateteres e drenos, feridas agudas e 

crônicas e incontinências anal e urinária, nos seus aspectos preventivos, terapêuticos e de 

reabilitação, em busca da melhoria da qualidade de vida. De modo geral, compete ao 

Enfermeiro Estomaterapeuta realizar consulta de Enfermagem para avaliação integral do 

paciente, orientar cuidados preventivos, prescrever terapias tópicas e adjuntas, solicitar 
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avaliação, realizar encaminhamentos a outros profissionais, quando necessário, e orientar a 

equipe de Enfermagem quanto aos cuidados propostos (SOBEST, 2009). 

Estudos vêm mostrando que os curativos com pressão negativa no tratamento de 

feridas agudas e crônicas são recomendados para o tratamento de úlcera por pressão, 

queimaduras, feridas cirúrgicas infectadas e ferimentos agudos (Recomendação Grau A). 

Como Recomendação Grau B de evidência, está também recomendado no tratamento de 

feridas diabéticas, as quais tenham sido adequadamente desbridadas e tratadas para infecção 

secundária e para pacientes submetidos à enxertos de pele e doentes com infecção pós 

cirurgias cardíacas (Xie X, McGregor M, Denduki N., 2010). 

Este tipo de curativo é simples e indicado para o tratamento de feridas que não 

cicatrizam e demandam cuidados prolongados com hospitalização ou cuidados domiciliares 

especializados, onde ambos requerem enfermagem especializada e materiais dispendiosos 

(Silva, 2011). Logo, o Enfermeiro deve não apenas prescrever o curativo adequado, mas 

também conhecer a técnica e os materiais que devem ser utilizados. 

 O curativo a vácuo utiliza-se de um aparelho gerador de pressão sub-atmosférica, 

cuja técnica consiste na colocação de um curativo com espuma estruturada com células 

abertas e introduzida dentro da cavidade da ferida, recoberto e protegido com um plástico 

selante e aplicação de pressão negativa controlada (usualmente 125 mmHg abaixo da pressão 

ambiental), propiciando a drenagem da exsudação da ferida. Esta técnica visa reduzir o edema 

e retirar o excesso de fluidos, melhorando a circulação local, o que levaria à maior granulação 

e aceleração do fechamento da ferida, podendo ser mantido de dois a sete dias.  

A Lei do Exercício da Profissão de Enfermagem - Lei nº 7.498, de 25 de junho de 

1986, regulamentada pelo Decreto nº 94.406 de 08 de junho de 1987, diz:  

 

Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, 

cabendo-lhe: I - privativamente: [...] m) cuidados de enfermagem de 

maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base 

científica e capacidade de tomar decisões imediatas.  
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Neste sentido, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem aprovado pela 

Resolução COFEN nº 311/2007, dispõe nos Artigos 12, 13 e 14 da Seção I, das relações com 

a pessoa, família e coletividade, dentre as responsabilidades e deveres desses profissionais:  

 

Art. 12 - Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de 

enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou 

imprudência.  

Art. 13 - Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, 

ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz 

de desempenho seguro para si e para outrem.  

Art. 14 – Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e 

culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do 

desenvolvimento da profissão.  

 

Cabe ressaltar que a autonomia do Enfermeiro lhe confere responsabilidade pelas 

decisões tomadas, daí a necessidade de conhecimentos e habilidades que o respaldem a 

prestar uma assistência segura e de qualidade ao paciente, por meio da capacitação e 

atualização do profissional. 

A Câmara Técnica do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-

SP) emitiu a ORIENTAÇÃO FUNDAMENTADA de Nº 113/2014 que trata da possibilidade 

do uso de terapia à vácuo por Enfermeiros Estomaterapeuta e a necessidade de prescrição 

médica onde conclui que a prescrição, o manuseio, o cuidado com a ferida e a determinação 

do tipo de curativo devem fazer parte das competências e habilidades do Enfermeiro, podendo 

o tipo de curativo ser discutido e acordado entre os membros da equipe multiprofissional, 

sendo importante e aconselhável a elaboração de um protocolo institucional para o tratamento 

de feridas utilizando-se desta técnica. Ainda ressalta a importância da aplicação do Processo 

de Enfermagem no atendimento a estes pacientes, garantindo a abordagem integral dos 
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mesmos mediante a identificação das necessidades apresentadas e a qualidade do cuidado de 

enfermagem, conforme Resolução Cofen n. 358/2009. 

O Enfermeiro Estomaterapeuta especializou-se na área e apresenta subsídios 

suficientes no que concerne ao conhecimento teórico e prático sobre indicações e contra 

indicações de curativos e cobertura, desse modo, pode e deve sobremaneira primar pela 

segurança do paciente que está sob sua chancela. A prescrição de curativo adequado é parte 

pertinente da conduta diária do Enfermeiro Estomaterapeuta, tendo em vista que se trata de 

um correlato significativamente eficaz no processo de cicatrização para os casos 

anteriormente citados.  

Salienta-se que o Enfermeiro Estomaterapeuta integra a assistência às pessoas 

com estomias, fístulas, tubos, cateteres e drenos, feridas agudas e crônicas e incontinências 

anal e urinária, requerendo desse conhecimento e  somando-o  ao  correto uso da Curativo por 

Pressão Subatmosférica, uma vez que esse procedimento pode causar danos caso prescrito em 

situações de  contra indicação como no caso de ferida aberta abdominal com presença de 

fistula, no qual, o procedimento aqui discutido é contra indicado por exemplo.  

Geralmente pacientes que requerem o uso de Curativo por Pressão 

Subatmosférica, têm contra indicações como nas feridas com suspeita de lesões malignas, ou 

por ter complicações inerentes a procedimentos e a exposição tecidual profunda, requerendo 

tomadas de decisões práticas e assertivas  no tratamento do paciente, evitando-se assim os 

riscos de reações,  danos temporários  ou  até permanentes.   

 

Ante ao exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, com 

base nas legislações que regulamentam a atuação dos profissionais de enfermagem considera 

que o enfermeiro estomaterapeuta está apto a aplicar o Curativo por Pressão Subatmosférica.  

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 30 de março de 2016. 
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Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 04 de abril de 2016. 
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