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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº 026/CT/2014  

 

I. Identificação: Trata-se de solicitação de resposta técnica para esclarecimentos a 

respeito da legalidade da avaliação, prescrição, confecção e remoção do curativo bota de 

Unna por profissional de enfermagem. 

II.  Histórico: A Enfermeira solicita esclarecimentos a respeito da legalidade da 

avaliação, prescrição, confecção e remoção do curativo bota de Unna por profissional de 

enfermagem.  

III. Solicitação: resposta técnica para esclarecimentos a respeito da legalidade da 

avaliação, prescrição, confecção e remoção do curativo bota de Unna por profissional de 

enfermagem.  

IV. Encaminhamento: A Úlcera Venosa (UV) é uma lesão cutânea que geralmente aparece 

no terço distal da face medial da perna, próxima ao maléolo medial, podendo iniciar de 

forma espontânea ou traumática, em tamanho e profundidade variáveis, leito plano e pele 

periférica com rubor ou dermatofibrose. É uma das complicações tardias da insuficiência 

venosa crônica, que acomete a população adulta de diferentes idades (Dealey, 2001). Um 

método compressivo utilizado sobre a perna para promover a cicatrização da UV é a Bota 

de Unna, a qual melhora o fluxo venoso e contribui para alívio da dor. A Bota de Unna é 

uma bandagem de algodão impregnada de uma pasta com medicamentos com amplo uso 

em úlceras dessa etiologia (Borges, 2012). A bota de Unna é indicada somente para 

pacientes deambulantes com úlceras venosas, úlceras neurotróficas em doentes de 

Hanseníase e edema linfático. Há contra-indicação da bota de Unna para úlceras arteriais e 

mistas (arteriovenosas), edema pulmonar agudo, celulite, trombose venosa profunda, 

insuficiência arterial, frente à suspeita de infecção e em casos de sensibilidade conhecida 

ao produto ou aos seus componentes (BORGES, 2011; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002) 
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Embora sua utilização seja de grande relevância no tratamento das úlceras venosas, seu uso 

ainda é limitado, pois grande parte dos profissionais de saúde desconhecem sua terapêutica 

e indicação. Além da importância e benefícios obtidos com a aplicação desta, torna-se 

pertinente também a necessidade da capacitação dos profissionais de enfermagem para a 

melhor utilização deste método (Borges, 2011). A Bota de Unna é útil como medida de 

terapia compressiva, aumentando o retorno venoso, além de funcionar como elemento 

protetor da pele íntegra devido aos seus constituintes ativos. A partir do diagnóstico, pode 

ser feita à adesão ao tratamento da terapia compressiva, e o enfermeiro pode construir 

planos de cuidados cujos objetivos são proporcionar condições que minimizem o tempo de 

cicatrização da ferida, reduzam os riscos de infecção, previnam recidivas e garantam a 

segurança e conforto do paciente. Para tanto, tal prática exige conhecimento técnico e 

científico desta categoria de profissionais, bem como a educação continuada de seus 

conhecimentos sobre tal assunto, uma vez que as pesquisas são dinâmicas e novos saberes 

são constantemente anexados à prática (CAROLLO et al, 2012). Dado a sua 

especificidade, é o único tratamento de feridas que deve ser submetido a avaliação e 

prescrição médica por ser de uso específico para úlceras venosas de perna e edema 

linfático, podendo ser prejudicial se mal indicado, p. ex.: para úlceras arteriais ou mistas 

(BAJAY; JORGE; DANTAS, 2003). De acordo com a Associação Brasileira de 

Estomaterapia, em Documento publicado na Revista Estima vol.6 n.1 (2008)* e atualizado 

segundo o Estatuto revisado na Assembleia Geral Ordinária do dia 25 de outubro de 2009, 

é função do enfermeiro estomaterapeuta, em seu item 2.2 Úlceras vasculogênica de origem 

venosa, b) Tratamento [...] Prescrever bota de Unna ou terapia compressiva. E, item 2.3 

Úlceras neurotróficas por Doença de Hansen, b) Tratamento [...] Prescrever bota de Unna 

ou terapia compressiva. Importante salientar que o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem aprovado pela Resolução COFEN nº 311 de 12 de maio de 2007 estabelece 

nos direitos, responsabilidades e deveres que o profissional de enfermagem deverá 
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respeitar: 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 cargos 

ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro de si e para outrem; Esse Código de 

Ética, no que se refere às Proibições acerca da prática profissional da enfermagem, institui 

o seguinte: Art.32 - Executar prescrições de qualquer natureza, que comprometam a 

segurança da pessoa; As atribuições dos Profissionais de Enfermagem estão definidas na 

Lei Federal nº 7.498/86, no Decreto Federal nº 94. 406/87, como também, em outros 

instrumentos legais, a exemplo das Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN) e das Decisões COREN/SC. Ante ao exposto, o Conselho Regional de 

Enfermagem de Santa Catarina, entende de acordo com a legislação que regulamenta a 

atuação dos profissionais de enfermagem no interior das instituições de saúde, que o 

profissional enfermeiro especialista em estomaterapia pode realizar à avaliação, prescrição, 

confecção e remoção do curativo de bota de Unna contextualizadas no Processo de 

Enfermagem, em conjunto com a avaliação médica. O enfermeiro devidamente capacitado 

pode realizar à avaliação,confecção e remoção do curativo de bota de Unna 

contextualizadas no Processo de Enfermagem, em conjunto com a avaliação e prescrição 

médica.  

 

Florianópolis, 04 de setembro de 2014 

Enfa.Dra. Janete Elza Felisbino 

Coordenadora da Câmara Técnica 

COREN-SC- 19.407 
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