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Rompimento da estrutura e da função anatômica normal 
do tegumento. 

Conjunto de cuidados dispensados a uma lesão ou 
úlcera, visando proporcionar segurança e conforto ao 
paciente, bem como favorecer a cicatrização. 

Sequência complexa de eventos que se inicia com o 
trauma e termina com o fechamento completo e 
organizado, da ferida, com tecido cicatricial (esse processo 
continua até 18 meses após o fechamento da ferida). 



 

Trauma (mecânico, químico e físico) 

 

Cirurgia 

 

Isquemia 

 

Pressão 
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QUANTO À CAUSA 
• Intencional 
• Acidental/traumática 

QUANTO AOS MECANISMOS DE INJÚRIA 
• Incisas (bisturi) 
• Contusas (martelo) 
• Laceradas (faca cega, estilhaço) 
• Puntiformes (projétil, prego) 
• Escoriações (atrito) 
• Queimaduras 



QUANTO À PRESENÇA DE RUPTURA NO TECIDO 
SUPERFICIAL 
• Aberta 
• Fechada 

QUANTO À PRESENÇA DE MICROORGANISMOS 
• Limpa (presença mínima de contaminação bacteriana 

endógena) 

• Contaminada (presença de contaminação, como em 

traumatismos) 

• Infectada (presença de tecido infectado, como em 

abscessos) 



QUANTO À PROFUNDIDADE 
• Superficial: apenas epiderme lesada;  

erosão: perda de 1 ou 2 camadas de células 
da epiderme. 

 
• Profunda: espessura parcial: lesão 

derme; espessura total: lesão tecido SC, 
músculo e osso (queimadura 3º grau) 

 
• Transfixante: variedade de ferida 

perfurante ou penetrante; o objeto penetra 
e atravessa os tecidos ou determinado 
órgão, em toda a sua espessura. 
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QUANTO AO TEMPO DE CICATRIZAÇÃO 
• Aguda: é a ruptura na integridade da pele e tecidos 
subjacentes que evolui ao longo do processo de 
cicatrização em um tempo oportuno e sem complicações. 
 

• Crônica: é a ruptura da estrutura e função anatômica 
tegumentar, normalmente, ocasionada por: pressão, 
diabetes, circulação deficiente, desnutrição, 
imunodeficiências, infecção ou outras causas. A 
cicatrização pode levar um período longo e com 
complicações. 

Podem ser consideradas como crônicas, as feridas com 30 dias ou mais. 



QUANTO À COLORAÇÃO 
• Vermelha: tecido de granulação saudável 
e limpo          

• Amarela: presença de exsudato ou 
descamação 

 

• Preta: tecido necrótico 

 

• Rósea: epitelizada 
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CICATRIZAÇÃO 
 
Cicatrização primária ou por primeira 

intenção: ocorre quando não há perda de tecido 
e as extremidades da pele ficam justapostas uma 
à outra; ou seja, as margens da ferida são unidas 
para o fechamento – para isso é necessário: 
pouca perda de tecido subcutâneo e que as 
margens da ferida estejam regulares e bem 
delineadas.  

Exemplo: feridas cirúrgicas suturadas. 



 
CICATRIZAÇÃO 
 
Cicatrização secundária ou por segunda intenção 

ocorre quando:  
 há perda de tecidos no local do ferimento, ficando as 
extremidades da pele justapostas uma à outra;  
 a ferida apresenta deslocamento ou espaço morto; 
 a ferida apresenta necrose na pele;  
 a ferida apresenta margens irregulares e inviáveis, 
grade quantidade de corpos estranhos e/ou número 
elevado de mocroorganismos. 

Exemplo: úlcera de pressão. 



CICATRIZAÇÃO 
 

Cicatrização por fechamento primário 

tardio ou por terceira intenção: é realizada 

uma sutura secundária, também denominada 

de cicatrização por fechamento primário 

retardado; nesse caso as feridas, em um 

primeiro momento, são deixadas abertas, 

geralmente, por apresentarem contaminação. 

Após alguns dias de tratamento local, a ferida 

é fechada, mecanicamente, através de sutura, 
enxertos cutâneos ou retalhos. 



Reação local não específica a danos no tecido e/ou à 
invasão bacteriana. Ela é uma parte importante dos 
mecanismos de defesa do corpo e é parte fundamental do 
processo de cicatrização.  

* Sinais de inflamação: eritema, calor, dor e edema. 

A inflamação tem duração de 4 a 5 dias e requer 
recursos energéticos e nutricionais. Se esse estágio for 
prolongado por irritação na ferida, ele pode debilitar o 
paciente e fazer com que a cicatrização demore mais. 

Ausência de inflamação: evidencia a incapacidade do organismo em 
apresentar uma resposta imunológica. Pode ocorrer em pessoas com 
comprometimento imunológico, com diabetes, com pessoas que 
fazem uso excessivo de antissépticos, de terapia com fármacos ou 
radiação, ou, ainda, em casos de acometimento por isquemia grave. 



Essa etapa pode ter início antes do estágio de inflamação ser 
concluído. O período de tempo para a reconstrução da lesão 
depende do tipo e do tamanho do ferimento, porém, em 
cicatrizações primárias de feridas, a reconstrução pode ocorrer, 
aproximadamente, em 24 dias. 

Sendo assim, os macrófagos produzem fatores de 
crescimento que atraem fibroblastos para a ferida e estimulam-
nos a dividir-se, posteriormente, para produzir fibras de colágeno.  

Já os miofibroblastos (tipo específico de fibroblastos) 
provocam a contração da ferida, que pode ser iniciada entre o 
quinto e sexto dia.  Essa contração reduz, consideravelmente, a 
área de superfície das feridas abertas.  

Nas feridas cicatrizadas por primeira intenção, pouco se pode 
ver desse estágio da cicatrização. Mas naquelas cicatrizadas por 
segunda intenção, a ferida pode ser vista cheia de tecido de 
granulação. 

 



Nessa fase, a ferida é coberta com células 
epiteliais. As células epiteliais só se movimentam 
sobre tecidos dessa fase é muito variável. viáveis e 
requerem um ambiente úmido. 

Nas lesões abertas, antes do início da 
epitelização, é necessário  que a cavidade desse 
ferimento seja preenchido com tecido de 
granulação. A duração dessa fase é muito variável 



Durante a maturação, a ferida se torna menos 
vascularizada, visto que há uma redução da necessidade 
de trazer células para o local do trauma. As fibras de 
colágeno são reorganizadas. 

O tecido da cicatriz é, progressivamente, remodelado 
e, depois de um longo período de tempo, fica igual ao 
tecido normal. A cicatriz adquire, de forma gradativa, o 
formato de uma linha branca e fina. Isso leva até um ano 
nas feridas fechadas e muito mais tempo nas feridas 
abertas. 



• Extensão da lesão (comprimento, largura, profundidade); 
• localização anatômica; vascularidade local; 
• ambiente da ferida (umidade dos tecidos do ferimento); 
• presença ou ausência de contaminação; 
• edema, hematoma e seroma; 
• mecanismo agressor (causa) e presença de  
corpos estranhos; 
• espaço morto e coleta de drenagem; 
• tensão nas bordas da ferida; 
• tempo de duração da ferida; 
• técnica de realização de curativos; 
• atividade excessiva do local do ferimento; 
• condições higiênicas da área. 



• Condições nutricionais, biótipo e idade; 
• estresse, ansiedade, depressão; 
• doenças vasculares arteriais e venosas periféricas; 
• doenças crônicas (diabete, arteriosclerose, cardiopatias, 
alcoolismo, câncer, nefrite, insuficiência renal, tuberculose, 
anemia, sépsis, imunodepressão); 
• medicamentos imunossupressores, radiação (doses 
maiores: alterações na pele); anticoagulantes; esteroides 
(anti-inflamatórios); 
• fumo e drogas (depressão, apetite, redução absorção de 
vitaminas); 
• qualidade-quantidade de sono e repouso. 



NUTRIENTES CONTRIBUIÇÃO 

Carboidratos Energia, função dos leucócitos 

Proteínas Resposta imunológica, fagocitose, angiogênese, proliferação fibroblastos, síntese 

colágeno, remodelagem da ferida 

Gorduras Provisão de energia, formação de novas células 

Vitaminas  A Síntese e ligação cruzada de colágeno, resistência da ferida à tração 

B Resposta imunológica, ligação cruzada de colágeno, resistência da ferida à tração 

C Síntese de colágeno, resistência da ferida à tração, função neutrófilos, migração de 

macrófagos, resposta imunológica 

E Redução de lesão tecidual (formação de radicais livres) 

Minerais  Cobre Síntese de colágeno, formação de leucócitos 

Ferro Síntese de colágeno, liberação de oxigênio 

Zinco Amplifica a proliferação de células, aumenta a epitelização, melhora a resistência 

de colágeno 



Consiste na remoção de tecido não viável da úlcera. 
Esse tipo de tecido pode: prolongar a fase inflamatória, 
inibir a fagocitose, promover o crescimento bacteriano, 
atuar como barreira física para a recuperação do tecido. 

*Rápido e agressivo 
Realizado com instrumental cirúrgico como pinças, tesoura 

ou bisturi; podem ocorrer hemorragias, lesão dos tecidos 
moles. 

Dependendo da gravidade e extensão da úlcera, o 
desbridamento cirúrgico deve ser realizado por cirurgiões, em 
centro cirúrgico, com anestesia.  

Em úlceras superficiais, que, geralmente, não precisam de 
anestesia, poderá ser realizado no ambulatório, por 
profissionais médicos e enfermeiros. 



Consiste na remoção do tecido, aplicando-se uma força 
mecânica ao esfregar a úlcera. Este procedimento, entretanto, 
pode prejudicar o tecido de granulação ou de epitelização, 
além de causar dor. 

Baseia-se no uso de enzimas para dissolver o tecido 
necrótico. A úlcera deve ser coberta com um curativo que 
tenha a propriedade de manter a umidade necessária para 
realçar a atuação da enzima. Esse desbridamento não deve ser 
utilizado em doentes com distúrbios de coagulação, e deve ser 
usado com cautela nos doentes com infecção, neoplasia e 
úlceras cavitárias, com exposição de nervos. 



Utiliza o emprego de enzimas do próprio corpo para a 
destruição de tecido desvitalizado. É uma forma de 
desbridamento que requer um tempo maior para a remoção 
de tecido desvitalizado, e é contraindicado em úlceras 
infectadas. 

A capacidade de lise e dissolução de tecido necrótico pode 
ser melhor sucedida com utilização de curativos que 
mantenham a umidade no leito da úlcera, como o filme 
transparente, o hidrocolóide e o hidrogel, indicados para 
promover esse tipo de desbridamento. 
 



Causas: ruptura espontânea de vaso enfraquecido; traumatismos; 
afrouxamento de suturas; alterações no processo de coagulação. 

Manifestações: sangramento visível; protuberâncias; manchas de 
sangue na roupa; sinais de choque (hipotensão, taquisfigmia, pele 
fria/pegajosa, palidez, debilidade, inquietação). 

Cuidados: exame frequente; feridas (especialmente, nas primeiras 
24 horas de pós-operatório); observação dos sinais vitais (SV); 
comunicação imediata de sangramento; curativo compressivo (até 
avaliação médica). 

O hematoma é uma coleção de sangue sob a pele; para remoção do 
sangue coletado, caso não seja reabsorvido espontaneamente, pode ser 
necessário a abertura de pontos intercalados na sutura, com 
cicatrização por segunda intenção. 



Fatores predisponentes: 
Ligados ao hospedeiro: presença de focos sépticos e baixa 

resistência devido à obesidade; à desnutrição; a diabetes; à idade 
avançada; ao alcoolismo; a drogas imunossupressivas; a lesões 
como úlceras de pressão, que formam reservatório de bactérias. 

Procedimento cirúrgico de longa duração: com necrose 
tecidual; hemostasia deficiente e presença de hematoma; uso de 
técnicas não assépticas; longa permanência no ambiente 
hospitalar, desde o pré-operatório; tricotomia; presença de 
drenos; contato com outros pacientes infectados e, ainda, o uso 
indiscriminado de antibioticoterapia profilático, desenvolvendo 
cepas mais resistentes. 



Características definidoras: dor, rubor, calor, tumoração, 
presença de secreção purulenta e de sensação tensa na sutura; 
febre e mal estar geral. 

 
Cuidados para prevenção: melhorar o estado geral do 

paciente, diminuir o tempo de internação, emprego de técnicas 
assépticas e outras medidas para minimizar os fatores causais; 
observação e registro das características da ferida e secreção, 
bem como cuidados com os curativos.  

 



Em procedimentos limpos, a permanência de curativos de 
proteção da ferida operatória, de cicatrização primária, não 
deverá prolongar-se além de 48 horas, pois, nesse período, 
completa-se o processo de epitelização, que veda a ferida à 
entrada de bactérias de origem exógena. Recomenda-se nesse 
período precoce, a limpeza com soro fisiológico (SV) morno e 
proteção com gaze esterilizada, dispensando-se outros aditivos.  

A disseminação da infecção ocorre, em grande parte, de pessoa para 
pessoa. Portanto, a medida mais simples e eficaz de evitar a infecção é 
lavar bem as mãos. 



• Responsabilidade (conhecimento, comprometimento); 

• tomada de decisão (equipe multiprofissional, protocolos da 
instituição, conhecimentos e experiência, recursos 
disponíveis); 

• planejamento da assistência (e implementação da assistência 
planejada); 

• avaliação (processo contínuo, registros); 

• educação (pacientes, familiares e equipe). 



• Estado geral, incluindo reações emocionais (estresse, 
ansiedade, dor, depressão);  

• motivação e educação;  

• nutrição;  

• sono e repouso;   

• conforto e higiene pessoal;  

• infecções (trato respiratório e urinário);  

• doenças;  

• mobilização;  

• resultados de exames: laboratoriais, radiográficos, biópsias. 



• Extensão, formato e profundidade da lesão; 

• localização anatômica;  

• tipo de cicatrização (aparência coloração);  

• sinais de inflamação e infecção;  

• sensibilidade local (respostas verbais e não verbais, dor, 
hipersensibilidade, ausência de dor);  

• presença de corpos estranhos (suturas, grampos, resíduos 
ambientais);  

• aspecto da periferia (coloração, temperatura, integridade, 
umidade, continuidade da margem epitelial);  

• drenagem;  

• presença ou ausência de pulso na área. 



Aspecto (tipo): 
 
 serosa (água, excreções celulares); 
 fibrinosa; 
 sanguínea ou sanguinolenta; 
 purulenta; 
 serossanguinolenta; 
 seropurulenta; 
 purossanguinolenta. 



Quantidade: aproximação do nº de gazes saturadas e 

intervalo das trocas de curativos. 
 Pequena; 
 moderada; 
 grande.  
 

Coloração: 
 âmbar (serosa); 
 esbranquiçada ou amarelada (fibrinosa); 
 vermelho vivo (sangue recente); 
 vermelho escuro (sangue velho); 
 branca, amarelada, rosada, esverdeada, acinzentada 
(purulenta, dependendo do microrganismo que infecta a ferida). 



Consistência: 
 fluída (serosa, serossanguinolenta); 
 densa (sanguinolenta, purulenta). 

 
Odor: 
 característico; 
 fétido.  



• Dor aguda; 

• dor crônica; 

• integridade da pele prejudicada; 

• risco de integridade da pele prejudicada; 

• integridade tissular prejudicada;  

• risco de intolerância à atividade; 

• distúrbio na imagem corporal;  

• proteção ineficaz; 

• risco de infecção; 

• ansiedade; 

Figura13 
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Figura01 – http://kawanamu.blogspot.com/2010/12/como-fazer-uma-sutura.html 

Figura02 – http://escuela.med.puc.cl/publ/atlasreumatologia/Atlas/c5f03.html 

Figura03 – http://patologiaenf.blogspot.com/2010/04/feridas-e-os-cuidados-de-enfermagem.html 

Figura04 – http://aprendendopatologia.blogspot.com/2010/03/ulcera-por-pressao.html 

Figura05 – http://gentenovarevista.blogspot.com/2010/09/queimadura-e-agora.html 

Figura06 – http://www.podiatrytoday.com/article/6303 

Figura07 – http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=tecido+de+granula%C3%A7%C3%A3o&lang=3 

Figura08 – http://www.fotosantesedepois.com/2011/03/31/feridas-infectadas/ 

Figura09 – http://www.eerp.usp.br/projetos/ulcera/PREV.html 

Figura10 – http://www.ivosalgado.com.br/cicatrizes.html 

Figura11 – Essa foto foi feita por um acadêmico de enfermagem durante aulas práticas. Não sei se é necessário 

indicar o nome do estudante. Se for preciso solicito autorização para o mesmo (o nome dele é Vinícius Marques). 

Figura 12 – Idem a Figura11. 

Figura 13 – http://www.rnlaurie.com/Resources/FlorenceNightingale.aspx 


