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Segundo a Pressure Ulcer Prevention & Treatment Guidelines / European Pressure Ulcer Advisory Panel (2009), úlcera de pressão é uma 
lesão localizada da pele e/ou tecido subjacente, mais comum em proeminência óssea, resultante da pressão ou combinação entre esta e 
forças de torção. Às úlceras de pressão, também estão associados fatores contribuintes e de confusão. 

INTRODUÇÃO

MATERIAIS E MÉTODOS

Paciente de sexo masculino, 60 anos, em atendimento domiciliar 
desde maio/2009, portador de Hipertensão Arterial Sistêmica, 
com paraplegia flácida secundária à meningocefalomielite. 
Apresenta úlcera de pressão em região sacra crônica, desde 
meados de 2009, de difícil cicatrização, mesmo já tendo sido 
utilizados suplementos alimentares específicos para 
cicatrização, curativos específicos variados, debridamentos e 
mudança de decúbito rigorosa. Coletaram-se informações do 
prontuário para análise de medidas de dimensão e avaliados os 
registros fotográficos da lesão. Paciente em uso de módulo 
protéico (caseinato de cálcio) e de minerais, de longa data, com 
lenta evolução. Introduziu-se o módulo proteico whey protein 
isolate (WPI), 30g/dia, associado ao caseinato de cálcio 
(15g/dia) e alimentação artesanal, por aproximadamente 35 
dias. Resultados: Após visitas quinzenais com alterações na 
dietoterapia, uso freqüente de dieta hiperprotéica com 
1,5g/kgPA de proteínas, observou-se maior velocidade de 
cicatrização da lesão com o uso do módulo protéico WPI. Houve 
redução na dimensão da lesão de 10 x 12 x 3,0 cm para 7,0x2,0cm 
ao final da intervenção. 

CONCLUSÃO

A abordagem nutricional na cicatrização da lesão de decúbito é 
fundamental e o uso da proteína isolada do soro do leite, em 
particular, foi eficaz para acelerar a cicatrização, 
proporcionando ao paciente melhor qualidade de vida e redução 
de custos. 

OBJETIVO

Apresentar o caso clínico de assistência domiciliar demonstrando 
a importância de otimizar a terapia nutricional para suporte na 
rápida cicatrização da lesão. 
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