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ASSUNTO: Critérios de encaminhamento de usuários para os ambulatórios de
Enfermagem em lesões complexas na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

DO OBJETIVO:
Este documento tem como obje vo apresentar os principais elementos que serão
observados para o encaminhamento dos usuários com lesões complexas para os ambulatórios de
Enfermagem de lesões complexas na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
Os principais pos de lesões complexas são: pé diabé co, lesões por pressão, úlceras
venosas crônicas, úlceras arteriais e lesões infectadas (vasculite, celulite e fasceíte). Os mo vos mais
comuns que jus ﬁcam o encaminhamento ao enfermeiro especialista em lesões complexas, objeto
desta Nota Técnica, são: lesões que não apresentam cicatrização após 3 meses de tratamento; lesões
que apresentam infecção e/ou possuem tecidos com viabilidade comprome da; necrose ou com
prejuízo circulatório; lesões associadas a patologias sistêmicas que prejudicam a cicatrização.
DA JUSTIFICATIVA:
A elaboração dessa nota técnica jus ﬁca-se pela necessidade de se estabelecer
deﬁnições a respeito do po de lesões acompanhadas pelo enfermeiro, dentro dos níveis de atenção
primária, secundária e hospitalar, além disso, obje va-se, por meio dela, fortalecer a referência e
contrarreferência, entre os níveis de atenção, dos usuários com feridas complexas rede de saúde do
Distrito Federal.
CONTEÚDO:
Motivos para encaminhamento:
1.Lesões que não apresentam cicatrização após 3 meses de tratamento
Condições que indicam a necessidade de encaminhamento:
• Lesão de membro inferior com necessidade de avaliação do Índice Tornozelo Braquial
(ITB);
(Em caso de ITB normal, reforça-se a importância de contra referenciar este usuário de
volta para sua unidade básica de saúde de referência com relatório.);
• Lesão de membro inferior com necessidade de aplicação de terapia compressiva
(inelástica e elástica*);
• Lesões com necessidade de ajuste do po de cobertura para reduzir o retorno à fase
inﬂamatória.
*Indicações de terapia elás ca com bandagem: usuário com lesão venosa aberta sem
complicações e que apresenta diﬁculdade na deambulação, alterações na musculatura da panturrilha
e com ITB > 0,8. Uma vez cicatrizada a lesão , a meia de compressão deverá ser proposta para
seguimento.

2.Lesões que apresentam infecção e/ou possuem tecidos com viabilidade
comprometida, necrose ou com prejuízo circulatório
Condições que indicam a necessidade de encaminhamento:
• Lesões com infecção leve a moderada que não melhoram após an bio coterapia ou
lesões com infecções recorrentes; Lesões com exposição óssea ou de tendão;
• Membro com alteração de coloração (cianose, isquemia) e temperatura;
Disseminação da infecção da lesão e grandes áreas de necrose;
• Diﬁculdade para identiﬁcar pulso ou pulso ausente.

3.Lesões associadas a patologias sistêmicas que prejudicam a cicatrização
Condições que indicam a necessidade de encaminhamento:
• Lesões sem evolução favorável, após 90 dias de tratamento, em usuário com Lúpus
Eritematoso Sistêmico, Epidermólise Bolhosa (EB) Pênﬁgo e Hanseníase;

Conteúdo descritivo que o encaminhamento deve ter:
• Nome completo do usuário, número SES e número do cartão do SUS; Jus ﬁca va do
encaminhamento;
• Sinais e sintomas (descrever tempo de evolução);
• Medicamentos em uso e comorbidades associadas;
• Caracterís cas da pele adjacente e da lesão, incluindo exsudato e odor, nomes dos
produtos utilizados na lesão, frequência de troca da cobertura atual;
• Se o usuário foi orientado quanto ao cuidado domiciliar e autocuidado.

OBSERVAÇÕES:
• Recomenda-se sempre realizar a referência e contrarreferência entre os níveis de
atenção à saúde.
• Classiﬁcação de risco: vide anexo 1.
• Epidermólise Bolhosa: a referência é o Hospital Universitário de Brasília (HUB), onde
se realiza o cadastro para acompanhamento mul proﬁssional e recebimento de insumos e coberturas.
TEL: (61) 2028-5548. E-mail: farmaciaescola.hub@ebserh.gov.br
• Pé diabé co: seguir as orientações do Protocolo de Cuidado com os Pés de Pessoas
com Diabetes Mellitus na SES/DF e da Nota Técnica N° 1/2020 de Pé Diabético
• Hanseníase: seguir as orientações do Protocolo de Atendimento a Pacientes
Portadores de Hanseníase do Distrito Federal e da Nota Técnica: Critérios de encaminhamento de
pacientes para a realização de consulta especializada no cuidado do paciente portador de Hanseníase
• Queimaduras: a referência para usuários com queimaduras no Distrito Federal é o
Hospital Regional da Asa Norte (HRAN).
• Atendimentos médicos para lesões complexas:
♦ Lesão arterial: Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF).
♦Hidradenite Supura va: Ambulatório de dermatologia do Hospital Regional de
Tagua nga com assistência de enfermagem e fornecimento de coberturas especíﬁcas pelo
Ambulatório de Enfermagem de Feridas Complexas.
• Os usuários deverão ser encaminhados para os ambulatórios de enfermagem em
feridas complexas, conforme sua região de saúde:

Tabela 1. Ambulatórios de enfermagem de referência em feridas complexas.
LOCAL

ENDEREÇO

Ambulatório de Estomaterapia do Instituto
Hospital de Base de Brasília

Hospital de Base: SMHS - Área Especial, Q.
101 - Asa Sul, Brasília - DF, 70330-150.
Ambulatório de proctologia.

Ambulatório de Feridas da Policlínica do
Núcleo Bandeirante

3ª Avenida AE 3, Núcleo Bandeirante Brasília, DF - CEP: 71720-586

Ambulatório de Feridas da Policlínica de
Planaltina

Av. WL 04, St. Hospitalar Oeste - Área
Especial - Planaltina DF. CEP 73310-000. Ao
lado do Hospital Regional de Planaltina.

Ambulatório de Feridas da Policlínica de
Sobradinho

Qd. 12, Sobradinho, Brasília. CEP: 70.297-400.
Ao lado do Hospital regional de Sobradinho.

Ambulatório de Feridas do Hospital Regional
de Santa Maria

Quadra AC 102, conjs. A, B, C e D, s/nº – Santa
Maria/DF – CEP: 72.502-100. Hospitall
Regional de Santa Maria, ambulatório.

Ambulatório de Feridas da Policlínica do
Paranoá-Hospital da Região Leste (antigo
Hospital Regional do Paranoá).

Área especial hospitalar, Quadra 2, Conj. K ,
Lote 1, CEP 71570-050; Paranoá. Hospital
Regional da Região Leste, ambulatório.

Setor. C Norte Área Especial 24 - Taguatinga,
Ambulatório de Feridas do Hospital Regional Brasília - DF, 72120-970. Hospital Regional de
de Taguatinga
Taguatingua (HRT), Ambulatório de cirurgia,
Guichê 4.

Ambulatório de Feridas complexas da
Policlínica de Ceilândia- HRC

QNM 27/28 Área Especial 1– Ceilândia,
Brasília – DF, 72215-270. Policlínica de
Ceilândia- Anexo ao Hospital Regional de
Ceilândia.

ÁREA DE
ABRANGÊNCIA
Região de
Saúde Central:
Asa Norte, Asa
Sul, Cruzeiro,
Lago Norte,
Lago Sul,
Sudoeste,
Octogonal.
Região de
Saúde Centro
Sul: Núcleo
Bandeirante,
Riacho Fundo I
e II, Park Way,
Candogolândia,
Guará,
Estrutural e
Setor de
Industria e
Abastecimento
(SIA).
Região de
Saúde Norte:
Planaltina.
Região de
Saúde Norte:
Sobradinho I e
II, Fercal.
Região de
Saúde Sul:
Santa Maria e
Gama.
Região de
Saúde Leste:
Paranoá,
Itapoã, Jardim
Botânico, São
Sebastião.
Região de
Saúde
Sudoeste:
Vicente Pires,
Águas Claras,
Recanto das
Emas,
Samambaia,
Taguatinga.
Região de
Saúde Oeste:
Ceilândia e
Brazlândia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
O encaminhamento de usuários da Atenção Primária à Saúde para o Ambulatório de
Enfermagem em Lesões Complexas não exclui o cuidado integral do usuário pela equipe de Saúde da
Família, em conformidade com o processo de trabalho expresso na Polí ca Nacional da Atenção

Básica (PNAB, 2017), de modo a garan r as ações de con nuidade informacional, interpessoal e
longitudinal com o usuário, em que se busca fornecer atenção integral, resolu va e de qualidade e
mantendo a articulação orgânica com o conjunto da Rede de Atenção à Saúde (RAS).
O uso dos produtos para prevenção e tratamento de lesões de pele deverá seguir as
recomendações do guia rápido: INDICAÇÃO DOS CURATIVOS .
DA VIGÊNCIA DA NOTA TÉCNICA:
A presente Nota Técnica permanecerá vigente até publicação de novas norma vas
posteriores que venham a suplantar ou atualizar as recomendações aqui apresentadas ou vigorará
pelo limite máximo de 1(um) ano.
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ANEXO 1
FICHA DE ENCAMINHAMENTO DO USUÁRIO COM LESÃO COMPLEXA
Nome: ___________________________________________________________________________________
Data de Nascimento:

SES:______________________

Contato:

1.

Encaminhado para:

HISTÓRIA DO USUÁRIO (tempo de evolução da lesão e tratamentos já utilizados):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
Lesões que não apresentam cicatrização após 3 meses de tratamento;

()
Vermelho

Necessidade de avaliação do ITB (índice tornozelo braquial) quando lesão de membro
inferior; Aplicação de terapia elástica, quando lesão de membro inferior;
Diﬁculdade para identiﬁcar pulso ou pulso ausente;
Lesão com exposição óssea ou tendão; (Encaminhar para o pronto socorro e iniciar
acompanhamento em ambulatório especializado)

()
Amarelo

Feridas com infecção leve a moderada que não melhoram após an bio coterapia ou
feridas com infecções recorrentes; (Encaminhar para o pronto socorro e iniciar
acompanhamento em ambulatório especializado)
Membro com alteração de coloração (cianose, isquemia) e temperatura; Disseminação
da infecção da lesão e grandes áreas de necrose;
Lesões associadas a patologias sistêmicas que prejudicam a cicatrização;

( ) Verde

Usuário com lúpus, pênﬁgo, Epidermolise Bolhosa (HUB) e hanseníase sem evolução
favorável em até 90 dias.
Atendimento pela atenção primária:
Usuário com lesão com tempo de evolução inferior a 3 meses;

( ) Azul

Lesões que não apresentam sinais de envolvimento do sistema arterial;
Usuário com lesões venosas com presença de pulso (ITB normal), em evolução da
terapia e que já foi avaliado pelo médico da cirurgia vascular; Lesões que não
apresentem sinais de evolução de infecção.

Enfermeiro/ Médico:
Data:

Local:

De acordo, encaminha-se para o Gabinete do SAA/SES para divulgação da Nota Técnica e para ASCOM
para publicação no site da SESDF.

Alexandre Garcia Barbosa
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde/SES
Subsecretário (a)
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