
ÚLCERAS DIGITAIS

UNIDADE DOENÇAS SISTÉMICAS 
IMUNOMEDIADAS 

Serviço Medicina IV

INFORMAÇÃO PARA O/A UTENTE E FAMÍLIA

Serviço Medicina 4
Localização: Piso 2, Torre Amadora 
Contacto:  

FENÓMENO DE RAYNAUD

O Fenómeno de Raynaud é um 
problema da circulação sanguínea 
mais visível nas extremidades 
(dedos das mãos, pés e nariz), por 
espasmo dos vasos na exposição 
ao frio ou em condições de stress

Sintomas:
Mudança gradual da cor dos dedos 
(branco – azul – vermelho)
Dor e formigueiro nos dedos
Úlceras digitais

Mantenha-se quente;
Faça exercicio fisico;  
Não fume.

21 434 5510
21 434 5531
21 434 7129
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São mais frequentes nas pontas e  articulações 
dos dedos das mãos e pés, são muito dolorosas e 
podem infectar.

Aumento da dor

Aumento da vermelhidão

Drenagem liquido purulento

O tratamento das úlceras digitais passa por:

1. Medicamentos para melhorar a circulação:

Iloprost (endovenoso)

2. Antibióticos (ex: flucloxacilina), se houver 
sinais de infecção

3. Controlo da dor: paracetamol, metamizol, 
tramadol, pensos transdérmicos

4. Tratamento local com medidas de higiene e 
pensos:

Limpeza da úlcera deverá ser feita com 

Podem ser aplicados produtos como: 

e sem prata, hidrogel, alginato de cálcio 
ou pensos impregnados com mel

Para escolher o tratamento mais 
adequado deverá consultar o seu/sua 
médico/a e enfermeiro/a

5. Em casos muito raros pode ser necessária cirurgia

Consulte SEMPRE o/a seu/sua médico/a 
e equipa de enfermagem aos primeiros 
sinais de úlcera

Mantenha as medidas gerias de estilo de 
vida (aquecimento e cuidados de pele

1. Melhorar a circulação sanguínea:

Mantenha-se quente

Utilize luvas e meias quentes e várias 
camadas de roupa adequadas ao tempo

Evite o contacto das mãos com água e 
use creme hidratante após cada lavagem

Não fume

2. 

productos com alcóol.

3. Durante a manicure das mãos não corte as 
cutículas

Para além destas medidas de estilo de vida, há 
medicamentos que podem ajudar:

Bloqueadores dos canais de cálcio 
(nifedipina)

Discuta estas opções com o seu/sua 
médico/a

Não toque na úlcera – irá cicatrizar mais depressa

Mantenha a pele em redor limpa

Ùlcera Infectada Ùlcera em cicatrização
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INFETADA:

infetar.
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