
                                                                                                                                                
 
 

TERAPIA DE PRESSÃO NEGATIVA 

 
           
Cobertura 
 

       No Brasil, as feridas constituem um sério problema de saúde pública, devido 

ao grande número de doentes com alterações na integridade da pele, embora sejam 

escassos os registros desses atendimentos. A assistência ao doente deve estar voltada 

para a prevenção e tratamento da doença, quando esta já estiver instalada, buscando 

orientar as atividades de autocuidado em busca da melhoria da qualidade de vida. 

Quando o fechamento definitivo da ferida não é possível, seja pelas condições 

clínicas do paciente ou pela extensão da ferida, a terapia de pressão negativa (TPN) 

visa uma cobertura temporária do local possibilitando maior taxa de sucesso no 

tratamento definitivo. 

Existem códigos AMB/CBHPM, mas não há codificação TUSS e, portanto, 

NÃO HÁ COBERTURA PELO ROL ANS que contemplem estes curativos para 

pacientes ambulatoriais, em regime de internação com realização em centro cirúrgico e 

para uso em abdômen aberto. 

A autorização deste tipo de terapia está condicionada à análise da auditoria em 

pacientes internados, podendo ser autorizada, por liberalidade, em casos selecionados 

e que justifiquem o uso. Para os casos sem pertinência para o uso, pode ser negado 

por não constar no rol da ANS a Terapia de Pressão Negativa.   

Para os casos de autorização em regime de internação podem ser utilizados 

os códigos abaixo: 

 

 

TUSS DESCRITIVO 

20104103 Curativos em geral sem anestesia, exceto 

queimados 

20104081 Curativos em geral com anestesia, exceto 

queimados 

 
 

 

Os kits para TPN, quando solicitados no contexto de cobertura 

ambulatorial/domiciliar poderão ser negados por não constar no rol da ANS 

e/ou por exclusão de cobertura para tratamento domiciliar.  



                                                                                                                                                
 
 

O uso da Terapia de Pressão Negativa com caráter preventivo (Prevena 

e Prevena Peel) não tem cobertura - seja por não constar no rol da ANS - 

Prevenção de Deiscência de Ferida Cirúrgica por Pressão negativa ou por se 

tratar de curativo de caráter preventivo. 

Abaixo temos as Indicações e Contraindicações relacionadas à TPN bem como 

algoritmo de uso, e tempo de permanência baseado em documento recente (2017) da 

Associação Europeia de Manejo de Feridas (EWMA- European Wound Management 

Association): 

 

Indicações 

 
 Feridas infectadas: após debridamento inicial, feridas infectadas em pós-

operatório, osteíte e osteomielite. 

 Cirurgia geral: Sepsis abdominal, feridas infectadas multirresistentes após 

transplante hepático (abdômen aberto). 

 Cirurgia Torácica: peri e pós empiema pleural, fistula bronco pleural pós 

empiema, mediastinite pós cirurgia cardíaca (off label).  

 Infecções severas preiprotéticas em reconstrução de mama 

 Trauma ortopédicos: Fraturas Complexas, feridas complexas em MMII, 

Infecções Periprotéticas, infecções no leito. 

 Fasciíte necrotizante e gangrena gasosa. 

 Feridas crônicas em MMII, úlceras por diabetes, isquemia, insuficiência 

venosa. 

 

Contra Indicações 

 

 Distúrbios de Coagulação- sangramentos agudos moderados a severos na 

região da ferida. 

 Exposição de órgãos veias e anastomoses vasculares. 

 Leito necrótico. 

 Osteomielite não tratada. 

 Presença de tecido neoplásico na área a ser tratada. 

 



                                                                                                                                                
 
 

Algoritmo Para Uso de Curativo a Vácuo: 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                
 
 

Recomendações para Início e Interrupção da Terapia de Pressão Negativa em 

Difrerentes Cenários: 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                
 
 

Materiais, Equipamentos e Acessórios Utilizados 

 
EX: TERAPIA V.A.C – V.A.C Ulta, Info V.C.A, Acti V.A.C 

Trata - da tecnologia de pressão negativa para tratamento de feridas 

que é composta por: 

 Unidades de Terapia: sistemas de terapia a vácuo que podem ser 

portáteis para uso domiciliar ou para uso hospitalar. Os sistemas para uso 

domiciliar ou ambulatorial tem acoplado um pequeno reservatório. 

 Reservatório: pode vir acoplado à bomba (uso ambulatorial ou domiciliar) 

ou à parte, reservatórios maiores, para uso hospitalar. 

 Kits de espumas: curativos a base de espuma especial, de variados 

tamanhos, e também moldáveis.              

 

Terapia de Pressão Negativa com Instilação: 

 

Trata-se de equipamento com capacidade de aliar a Terapia de Pressão Negativa 

à Instilação e drenagem controladas de suspensões e soluções tópicas. Neste caso o 

equipamento possui uma bomba peristáltica integrada e tubo coletor com vias 

separadas para a instilação e para pressão negativa. 

A indicação para esta terapia com instilação é para feridas contaminadas ou 

infectadas. 

 

 

Terapia De Pressão Negativa Para Abdomem Aberto:  

 

Um sistema de fechamento abdominal temporário ajudando no fechamento 

primário e no controle do abdômen aberto, facilitando a drenagem do líquido 

peritoneal, reduzindo o edema. Com a utilização da espuma o sistema proporciona 

uma tensão medial, amenizando a retração facial protegendo da exposição externa. 

 

Terapia De Pressão Negativa Para Gestão Da Incisão Cirúrgica: 

 

O sistema para utilização de curativos a vácuo para incisão é um produto de 

pressão negativa desenvolvido especificamente para a gestão da incisão cirúrgica. Os 



                                                                                                                                                
 
 

resultados do uso vêm demonstrando um risco reduzido de complicações pós-

operatórias, quando comparado ao padrão de cuidado de gestão de incisão. Os estudos 

publicados abrangem uma grande variedade de tipos de incisão ou feridas limpas pós-

operatórias, incluindo procedimentos de algumas especialidades médicas como as de 

ortopédicos, cardiotorácicos e vasculares. 

O curativo atua como prevenção das feridas operatórias limpas realizadas em 

centro cirúrgico. O produto também apresenta curativos customizados viabilizando o 

uso em incisões de grande porte. 

Este curativo preventivo pode ser negado por não constar no rol da ANS ou por 

ter caráter preventivo. 

  
 

Fundamentos Técnicos 

  
 

Trata-se de um curativo que utiliza um aparelho gerador de pressão 

subatmosférica – conhecido como curativo com pressão negativa ou fechamento de 

feridas assistido a vácuo. Consiste na colocação de um curativo com uma espuma de 

células abertas dentro da cavidade da ferida, recoberto com um plástico selante e 

aplicação de pressão negativa controlada com um sistema de drenagem das secreções 

da ferida. Esta técnica visa reduzir o edema, retirar o excesso de fluidos e melhorar a 

circulação local, o que levaria à maior granulação e, consequentemente, aceleração do 

fechamento da ferida. 

Técnica: uma esponja é recortada para cobrir exatamente a extensão da ferida 

e, então, recoberta com plástico transparente e permeável ao vapor. Drenos ligam a 

esponja a um sistema coletor. Uma bomba portátil aplica pressão negativa de sucção. 

A pressão sub-atmosférica é igualmente distribuída sobre toda a ferida e aspira todos 

os fluídos da mesma. Ao drenar os fluídos da ferida, o substrato para o crescimento de 

microrganismos é teoricamente removido. A pressão negativa deve acelerar a 

formação de tecido de granulação e aumentar o fluxo sanguíneo para a ferida, 

acelerando a cicatrização. O tempo de permanência é de 2 a 7 dias. 

Os resultados promissores da TPN levaram a uma rápida disseminação de seu 

uso, antes mesmo que fosse documentada sua eficácia e custo benefício através de 

estudos clínicos. Esta terapêutica possui diferentes mecanismos de ação como 



                                                                                                                                                
 
 

manutenção da umidade no leito da ferida; redução do edema; incremento do fluxo 

sanguíneo local; estímulo da angiogênese, da formação do tecido de granulação e da 

proliferação celular; redução da área de superfície cruenta e da complexidade da 

ferida. As complicações pelo uso de pressão negativa relatadas são sangramento, lesão 

de pele e infecção, e as contraindicações ao seu uso incluem a utilização em áreas de 

exposição de vasculatura, nervos, sítios anastomóticos e órgãos. A terapia deve ser 

iniciada após o debridamento da ferida quando este é necessário e o uso deve se 

descontinuado em caso de ocorrência de exsudato purulento. É reconhecido que seu 

uso prévio possibilita um leito melhor para o fechamento cirúrgico com enxertos pela 

proliferação do tecido de granulação e pela redução do tamanho da ferida.  

O uso de pressão negative em pacientes com abdômen aberto vem se 

mostrando muito promissora em relação a sobrevida e diminuição de fístulas 

gastrointestinais. Observa-se uma maior taxa de fechamento abdominal que também 

ocorre de forma mais rápida, gerando menor número de reabordagens e menor 

numero de complicações.  

O Food and Drug Administration (FDA) classifica o curativo à vácuo como 

classe II (controle especial), ou seja, deve ser usado para pacientes 

selecionados apenas.  

Esta modalidade terapêutica não substitui o debridamento cirúrgico, as medidas 

para melhorar a circulação sanguínea e o tratamento de infecção quando estes são 

necessários no manejo das feridas. 

A CONITEC realizou análises referentes ao uso de pressão negativa para 

extensos ferimentos traumáticos, para fechamento de feridas e tratamento de 

queimaduras e o parecer técnico-científico concluiu que as evidências existentes não 

justificavam a incorporação da tecnologia no sistema público. O último parecer é de 

2014. 

Existe um documento recente (2017) da Associação Europeia de Manejo de 

Feridas (EWMA- European Wound Management Association) que revisa toda a 

literatura e os as perspectivas futuras gerando algumas recomendações de uso e 

tempo de permanência. Reforçando que deve sempre ser pensada nesta terapia 

quando não há perspectivas de fechamento da ferida a curto prazo.  
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