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RESUMO 

As feridas são agreções que lesionam a pele antes íntegras, devido traumas, agentes químicos ou por alguma 

enfermidade. Os cuidados com as feridas e o processo de cicatrização é papel fundamental do enfermeiro 

agregando aos estudos científicos os acompanhamentos diários. Devido à escassez de dados epidemiológico sobre 

ferida por Erisipela Bolhosa o presente estudo tem como objetivo: descrever a importância dos cuidados de 

enfermagem no processo de cicatrização de uma ferida causada por um processo infeccioso, originando a Erisipela 

Bolhosa. Trata-se de um relato de experiencia de um caso clinico através de uma metodologia descritiva e 

observacional de cuidados com uma ferida causada por Erisipela Bolhosa durante um atendimento domiciliar, na 

cidade de Portelândia, município do interior de Goiás, no período de novembro de 2018 a agosto 2019. Resultado: 

A ferida teve evolução cicatricial num período de duzentos e trinta e quatro (234) dias, antecipando o prognóstico 

médico de aproximadamente 1 ano de tratamento podendo evoluir tanto para total cicatrização quanto para perda 

funcional do membro. Considerações: O acompanhamento diário do curativo domiciliar realizado pela 

enfermagem acelerou o processo de cicatrização somados as orientações do autocuidado do paciente – 

higienização pessoal, alimentação adequada e adesão mesmo e dos familiares. 
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INTRODUÇÃO 

As feridas são eventos adversos, ou seja, lesões na pele decorrente da interrupção da 

continuidade da integridade do tecido epitelial, que pode ocorrer por traumas ou etiologias 

diversas (SILVA et al., 2017 & LIMA et al., 2018). 

Em se tratando de feridas infecciosas, citamos a Erisipela, oriunda de um processo 

infeccioso da pele, que pode ser conceituada como uma celulite superficial, com intenso 

comprometimento do plexo linfático subjacente, com características acometidas por placas 

eritematosas acompanhadas de dor e edema (SILVA et al., 2013). 
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O principal agente causador da Erisipela são os estreptococos β – hemolítico do grupo 

A (EGA), raramente dos grupos C ou G, e por Staphylococcus aureus (VARELLA,2015).  

Segundo dados epidemiológicos da erisipela, a sua incidência é estimada de 10 a cada 

100 casos por 100.000 habitantes/ano, com predominância no sexo feminino, 80% dos casos 

são nos membros inferiores, na faixa etária de 40 a 60 anos., sendo mais comum em diabéticos, 

obesos e portadores de doenças crônicas ou com deficiências da circulação venosa dos membros 

inferiores (MMII). Há poucos registros de notificação desses atendimentos (SEHNEM et al., 

2015 & PIRES et a., 2015). 

Os sintomas observados em pacientes que são acometidos por erisipela apresentam 

calafrios, hipertermia, astenia, cefaleia, mal-estar, náuseas e êmese. Pode ser notada presença 

de eritema na pele, dor e edema até a formação de bolhas e feridas, seu posicionamento pode 

ocorrer principalmente na região acima dos tornozelos (OLIVEIRA et al., 2018). 

Os pacientes portadores de feridas, principalmente aqueles com feridas crônicas ou com 

processo de cicatrização mais complexo, requerem uma assistência diária de enfermagem além 

de um planejamento terapêutico que propõem resultados satisfatórios no final do processo de 

cuidado (SILVA et al., 2017). 

O enfermeiro tem uma função muito importante, pois compõem uma equipe 

multidisciplinar e, está diretamente à frente do cuidado aos portadores de feridas nos diversos 

níveis de atenção à saúde (DUTRA, et al., 2017). 

O estudo foi desenvolvido em um município pequeno da região sudoeste goiano, 

Portelândia, Goiás, com 3.869 habitantes de acordo com o IBGE (2010), entre os meses de 

novembro de 2018 a agosto de 2019, com objetivo de descrever a importância dos cuidados de 

enfermagem no processo de cicatrização de ferida por Erisipela bolhosa, através de um relato 

de experiência de um caso clinico, onde seu processo de execução ocorreu durante a realização 

de curativo domiciliar e diário. 

MATERIAL E MÉTODOS OU METODOLOGIA 

O relato de experiência utilizou a metodologia descritiva e observacional de 

atendimento domiciliar a uma paciente portadora de ferida por erisipela bolhosa, realizado 

como atividade extracurricular, por graduandas de enfermagem, na cidade de Portelândia, 

município do interior de Goiás, no período de novembro de 2018 a agosto 2019. 

A coleta dos dados foi através de registros diários da descrição das características da 

ferida e a mensuração da mesma através de régua e imagens. 



 

 

A análise do resultado obtido, foi através das descrições diárias da evolução do processo 

de cicatrização, da técnica de curativo aliados à terapia farmacológica utilizada atestando a 

eficiente evolução da ferida. 

O estudo atendeu os aspectos éticos, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

das Faculdades Integradas de Santa Fé do Sul através do Parecer Número: 3.487.318. 

 

Um Caso Clinico  

 Trata-se um caso clínico de uma paciente adulto, sexo feminino, 40 anos, com 

comorbidade - hipertensão e obesidade, que após sofrer queda da própria altura no dia 18/10/18, 

apresentou ferida lacerante na região do joelho e fáscia interna do membro inferior esquerdo 

(MIE), que necessitou de sutura, a mesma passou pelo procedimento em unidade hospitalar de 

sua cidade. Após dois dias do procedimento a paciente apresentou sinais de infecção - febre 

alta, dor no local, edema, rubor, calor, seguidos de surgimento de bolha no local com líquido 

esbranquiçado que culminou em ferida necrosante. A paciente foi internada para tratamento 

clínico com antibioticoterapia endovenoso e cuidados com a ferida além dos curativos diários.  

Após três dias recebeu alta, passou a receber cuidados domiciliares por uma equipe 

composta - uma enfermeira dermatoterapeuta e duas graduandas 9º período de enfermagem, 

que se reuniam a cada 15 dias para discutir o caso, condutas terapêuticas, revezando na 

realização do curativo e cuidados dispensados a paciente, exceto finais de semana, onde o 

curativo era realizado na unidade hospitalar pela equipe de enfermagem.  

 Curativo foi realizado com técnica limpa, apresentando um menor custo e minimizando 

o número total de microorganismo, evitando ou reduzindo o risco de contaminação (PRADO, 

et al 2016). 

Na técnica limpa foi utilizado luvas de procedimento e instrumentos estéreis (pinça 

Kelly, auxiliar e gazes), somados aos princípios de assepsia, incluindo a preocupação com 

ambiente e lavagem minuciosa das mãos e suprimentos, prevenindo a contaminação direta de 

matérias. Utilizando soro fisiológico 0,9% (SF) na limpeza e retirada de resíduo da ferida, na 

cobertura Kollagenase e Hidrogel.  

Kollagenase - pomada tem em sua composição colagenase clotridiopeptidase A, 

enzimas proteolíticas e cloranfenicol a 1%, indicada para feridas com tecido desvitalizado, 

necrosado e tem eficácia por ter capacidade de destruir células de colágeno que formam o tecido 

morto dando mais espaços para as novas células se proliferarem (SILVA, et al 2017). 

A Hidrogel- gel transparente tem em sua composição (77,7%) água, 

carboximetilcelulose (CMC-23%) e propilenoglicol (PPG-20%), age amolecendo e removendo 



 

 

o tecido desvitalizado através do debridamento autolitico, a presença de água propicia um meio 

úmido ideal para a cicatrização (COSTA et al.; 2015).    

  E a mensuração da lesão com régua de papel descartável. A mensuração apresenta-se 

como aspecto fundamental na avaliação de feridas fornecendo de maneira objetiva e 

sistematizado fornecendo os parâmetros que indicam a evolução da cicatrização da mesma 

(EBERHARDT, et al 2016). 

RESULTADO E DISCUSÃO 

O presente estudo iniciou no dia 20 de novembro de 2018, primeira visita domiciliar com 

objetivo de avaliar as condições clinicas da paciente, as características da lesão e o ambiente 

que a mesma estava inserida. 

 No primeiro dia da avaliação da ferida localizada na região fáscia interna do membro 

inferior esquerdo (MIE) foi observado as seguintes características – tamanho > 16 cm, com 

bordas delimitadas, endurecida por tecido necrosado e desvitalizados e presença de esfacelo, 

rubor e algia local. 

 E os aspectos clínicos da paciente manteve-se dentro dos padrões normais após 

tratamento com antibioticoterapia (Amoxilian+ Clavulanato 500mg + 125mg) via oral por 14 

dias. 

 Após a avaliação iniciou os cuidados com a ferida, realizando curativo diário através 

limpeza com soro fisiológico 0,9%, aplicando cobertura - Kollagenase com objetivo de realizar 

o debridamento enzimático, gazes e atadura. 

 O procedimento acima descrito foi realizado diariamente até o dia 01 de dezembro de 

2018, que após reavaliação da conduta necessitou de realizar um debridamento mecânico com 

lâmina de bisturi por uma enfermeira especialista dermatoterapeuta e mantendo a mesma 

cobertura anterior. 

  No dia 05 de dezembro de 2018 foi realizado a segunda mensuração da ferida, 

apresentando 16cm de comprimento com 6,5cm de largura, complementando quinze (15) dias 

de cuidados diários com a ferida e o paciente. 

 No dia 10 dezembro de 2018, ao realizar uma nova avaliação observou a presença de 

tecido de granulação no centro da ferida, com isso, houve a necessidade da utilização da Hidro 

- gel para amolecer e remover o tecido desvitalizado através do debridamento autolitico, 

propiciando o meio úmido, ideal para a cicatrização. E mantendo a Kollagenase nas bordas da 

ferida devido a presença de tecido necrosado. 



 

 

Em 23 de dezembro de 2018, foi conservado a mesma conduta, utilizado Hidro – gel e 

Kollagenase.  

No dia 07 de janeiro de 2019 ao observa a evolução da feriada, suspendendo a 

Kollagenase e mantendo a Hidro – gel, pela ausência de tecido necrosado e a presença de tecido 

de granulação. 

Dia 13 de janeiro de 2019, foi realizado a terceira mensuração da ferida, apresentou 

15cm de comprimento e 5,4cm de largura. Constatou que com cinquenta e três (53) dias de 

acompanhamento e cuidados com a feriada conseguiu reduzir 01 cm do comprimento e 1,1cm 

da largura, melhorando o aspecto da mesma, removendo totalmente o tecido necrosado. 

Em 17 de fevereiro de 2019, a ferida apresentou 15cm de comprimento e 04cm de 

largura, utilizando cobertura somente com Hidro – gel. Aos setenta (70) dias de cuidados com 

a ferida houve a redução de 1,4cm da largura, mantendo o comprimento em 15cm e o aumento 

do tecido de granulação com ausência de processo infeccioso.  

No dia 05 de março de 2019, o aspecto da ferida apresentou uma expressiva melhora do 

processo cicatrização, ausência de esfacelo, tecido necrosado e secreção. A mensuração da 

ferida foi 14cm de comprimento e 3cm de largura. Com oitenta e seis dias (86) o comprimento 

da ferida reduziu 2cm e 3,5cm da largura.  

Em 24 de abril de 2019, a ferida estava com 11,5cm de comprimento e 2,6cm de largura. 

Dentro de cinquenta e um (51) dias, que corresponde ao período de 05/03 a 24/04/19 constatou 

uma melhora significativa no aspecto geral da ferida, evidenciando a importância dos cuidados 

diários de enfermagem dispensado ao paciente, contribuindo para aceleração do processo de 

cicatrização e, totalizando cento e trinta e sete (137) dias de cuidados diários com a ferida. 

Dia 07 de maio de 2019, a ferida apresentou 6cm de comprimento e 2cm de largura. 

Neste estágio o aspecto da ferida apresentava somente tecido de granulação com bordas finas e 

planas, com cento e cinquenta e um (151) dias de cuidados diários. 

Os cuidados diários nos meses de junho e julho de 2019, foi prestado somente para 

manter a hidratação da derme para finalizar o processo, atingindo total cicatrização em 12 de 

agosto de 2019, completando duzentos e trinta e quatro (234) dias, sabido que o prognostico 

médico informado ao paciente sobre processo de cicatrização total foi previsto em  trezentos e 

sessenta e quatro (364) dias no mínimo, com tratamento convencional ou perda total do 

membro.  

O resultado obtido foi possível através dos cuidados diário de enfermagem de forma 

integral associado a adesão paciente e familiares. 

 



 

 

Figura da ferida e da cicatrização: 

 

 

 

A) Ferida: tamanho > 16 cm, com bordas delimitadas, endurecida por tecido necrosado e 

desvitalizados e presença de esfacelo, rubor e algia local. 

B) Ferida reduziu 01 cm do comprimento e 1,1cm da largura, melhorando seu aspecto da 

ferida, removendo totalmente o tecido necrosado (53 dias do início do tratamento). 

C) Ferida apresentou 6cm de comprimento e 2cm de largura. Neste estágio o aspecto da 

ferida apresentava somente tecido de granulação com bordas finas e planas (151 dias do 

início do tratamento). 

D) Cicatrização total em duzentos e trinta e quatro (234) dias. 

CONCLUSÃO 

Após apresentação dos resultados concluímos que o acompanhamento diário do curativo 

domiciliar realizado pela enfermagem acelerou o processo de cicatrização somados as 

orientações do autocuidado do paciente – higienização pessoal, alimentação adequada e adesão 

do mesmo e dos familiares. 

Podendo considera que a falta de acompanhamento do curativo diário pela enfermagem 

e a utilização de produtos inadequados podem comprometer o processo de cicatrização. 
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