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Feridas cutaneas

Informacöes gerais:
As Feridas por Corte ou Esmagamen- 

to (FCE) säo frequentes nas criancas. 

Podem ter na sua origem objectos 

cortantes, um esmagamento ou 

desluvamento. O objectivo do trata- 

mento das feridas e limpar, desinfec- 

tar e fechar o melhor possfvet a 

ferida, de forma que a estrutura e 
funcäo do local afectado e as estrutu- 

ras subjacentes se mantenham 
inalteradas, evitando tambem 

infeccöes.

Quase todas as feridas deixam uma 

cicatriz (a excepcäo de feridas e 

arranhöes muito superficiais). Neste 

processo diversos factores desempe- 

nham um importante papel, os quais 

pouco ou nada säo influenciados por 

um tratamento medico da ferida. No 

entanto, se a ferida estiver muito 

aberta, for grande e se encontrar suja 

ou se as estruturas subjacentes 

apresentarem danos, e necessario 

que seja tratada por um medico.

bacterias. No caso de ferimentos, 

estas bacterias podem penetrar na 

ferida e provocar uma infeccäo. 

Particularmente sujeitas a infeccäo 

estäo as feridas que tenham estado 

em contacto com saliva humana ou 

animal ou que estejam muito sujas. 

Estas feridas devem ser sempre 

muito bem limpas.

Apesar da desinfeccäo, e sempre 
possfvet a ocorrencia de uma infec

cäo da ferida, a quat geratmente se 

verifica atguns dias apos o acidente. 

Indicios de infeccäo säo a vermethi- 

däo no tocat, dores e/ou inchaco na 

area da ferida. Pode tambem sair pus 

da mesma.

Vacinas:
As bacterias do tetano encontram-se 

um pouco por todo o tado e, atraves 

das feridas, penetram no corpo 
podendo, em pessoas näo vacinadas 

ou insuficientemente vacinadas, 

despotetar uma infeccäo por tetano, o 

quat e frequentemente fatat. Por isso, 

apos uma ferida, e importante 

controtar a proteccäo peta vacina e

Infeccäo:
Na pete existem naturatmente



Tratamento posterior:
Se o seu filho tiver sido submetido a 

tratamento medico, o medico que o 

tratou ira informa-to sobre os passos 

a tomar. Geratmente, nos primeiros 

dias a ferida näo deve ficar mothada. 

No caso de feridas com fitas adesi- 

vas, as Steri-strips so podem ser 

retiradas apos 5-7 dias e o penso näo 

se deve mothar nesse periodo de 

tempo. No caso de feridas com 

pontos ou agrafos, os fios ou agrafos 

devem ser retirados apos 5-14 dias 

(dependendo do tocat da ferida). As 

feridas que foram cosidas com fio 

absorvivet säo uma excepcäo.

eventuatmente fazer uma vacinacäo 

de reforco (dentro de 24 horas). 

Pacientes que näo estejam vacinados 

ou estejam vacinados de forma 

incompteta (menos de 4 vacinas 

antitetanicas) contra o tetano ou que 

tenham recebido a sua uttima vacina 

ha mais de 5 anos, devem ser nova

mente vacinados.

Escoriacöes:
Estes ferimentos säo apenas muito 

superficiais e e suficiente desinfectar 

o tocat e cotocar um penso.

Feridas por Corte e Esmagamento 
(FCE):
As FCE devem ser tratadas por um 

medico se ...

- forem maiores do que 1-2 cm.

- forem profundas e/ou estiverem 

muito abertas (as margens da 
ferida estäo afastadas varios mm).

- estiverem sujas (terra, pedrinhas, 

etc.).
- se situarem no rosto.

Caso contrario e suficiente desinfec- 

tar (por ex. Merfen, Betadine, Octeni- 

sept) e cotocar um penso ou Steri- 

-strips.

Retirar os fios a:

Examinar a ferida a:

Näo mothar o penso 

ate:

E necessario ter em atencäo que a 

cicatriz resuttante deve ser protegida 

da tuz sotar directa, no minimo, nos 6 

meses seguintes (protector sotar, 

vestuario).
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Quando deve ir ao medi- 
codevido a uma ferida?

- Se, na area da ferida, se verificar 

vermeLhidäo ou inchaco alguns 

dias depois e se a crianca apresen- 

tar dores e/ou febre.

- Se a crianca ainda apresentar 

dores na area da ferida alguns dias 

apos o acidente.

- Se, por qualquer outro motivo, 

estiver preocupado com o seu 

filho.

- Se a ferida tiver sido provocada por 

mordedura animal ou humana.

- Se a ferida estiver muito aberta, 

profunda ou suja.

- Se a ferida se situar no rosto.

- Se a crianca ja näo possuir activa a 

vacina antitetanica (nenhuma ou 

menos de 4 vacinas antitetanicas 

recebidas ate ao momento ou a 

ultima vacina de reforco ha mais 

de 5 anos).
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