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RESUMO 

Objetivo: relatar o caso do uso da cobertura de colágeno (90%) com alginato de cálcio (10%) e 

hidropolímero em uma paciente portadora de pioderma gangrenoso na régiao abdominal. Metodologia: 

Trata-se de um relato de caso clínico realizado no período de outubro de 2016 a setembro de 2017.  

Resultados: o tratamento proposto, além de reduzir a dor permitiu a cicatrização completa da lesão em 1 

ano e 4 dias. Conclusão: A cobertura de colágeno e alginato de cálcio associado ao hidropolímero se 

mostrou uma terapia adjunta para o tratamento da úlcera decorrente do pioderma gangrenoso.  

Descritores: pioderma gangrenoso, úlcera cutânea, curativos, enfermagem. 

ABSTRACT 

Objective: to report the case of the use of collagen coverage (90%) with calcium alginate (10%) and 

hydropolymer in a patient with gangrenous pyoderma in the abdominal region. Methodology: This is a 

clinical case report carried out from October 2016 to September 2017. Results: the proposed treatment, in 

addition to reducing pain, allowed complete healing of the lesion in 1 year and 4 days. Conclusion: The 

coverage of collagen and calcium alginate associated with the hydropolymer proved to be an adjunct therapy 

for the treatment of ulcers resulting from pyoderma gangrenosum. 

 

Descriptors: gangrenous pyoderma, skin ulcer, dressings, nursing. 
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INTRODUÇÃO  

 O pioderma gangrenoso (PG) é uma 

dermatose neutrofílica inflamatória1, Sua etiologia 

é desconhecida. Está frequetemente associada, em 

grande parte dos casos, a neoplasias malignas, 

doenças reumatológicas, artrites, doenças 

inflamatórias intestinais, como retocolite 

ulcerativa, ou doença de Chron, gamopatias 

monoclonais, colagenoses, doença de Behçet, 

granulomatose de Wegener, doenças 

mieloproliferativas e infecciosas, principalmente 

hepatites e Síndrome de Imunodeficiência 

Adquirida 2,3.    

A lesão inicial costuma ser o aparecimento 

de um nódulo ou de uma pústula, que, ao se 

romper, forma progressivamente uma úlcera com 

centro necrótico e bordas irregulares 3. A reação 

imunológica é caracterizada por disfunção na 

atuação dos neutrófilos4, o que determina a 

dilatação capilar e consequente rash cutâneo. 

Inicia-se com uma reação em cadeia, onde há 

intensa migração de neutrófilos para o local, 

localizado na camada basal da pele, seguida de 

grande produção de colagenase. Esta enzima 

destrói o colágeno e a rede capilar, que nutre a 

derme e a epiderme através da camada basal e a 

pele perde sua estrutura e a necrose se inicia. Na 

presença de tecido necrosado, o organismo 

aumenta quantidade de neutrófilos e macrófagos 

no local, para digerir e completar a limpeza da 

ferida. Os neutrófilos, em maior quantidade, 

produzem mais colagenase, que destrói mais 

tecido cutâneo, refazendo e perpetuando o ciclo. 

A atrofia da pele determina uma fina camada 

epitelial queratinizada, que forma “bolha” 

contendo restos digeridos e liquefeitos do derma 

profundo, de coloração azul-escuro ou violácea. A 

bolha rapidamente se rompe, e as enzimas se 

espalham pela ferida, continuando o processo 

digestor, e formando uma ulceração. Esta reação, 

por contiguidade, afeta a pele normal 

circunvizinha, que provoca o rash cutâneo e, 

novamente, o ciclo de destruição se repete 

indefinidamente3 . 

 Pode se manifestar em qualquer idade, 

sendo mais comum no adulto-jovem entre 25-54 

anos, afetando mais frequentemente mulheres do 

que homens. Raramente se manifesta em crianças 

(menos de 4% dos casos) 3.  

 As anormalidades na função das 

citocinas inflamatórias, do sistema imune e dos 

neutrófilos, combinadas com mutações genéticas 

específicas, predispõem os pacientes a 

desenvolver esse complexo processo patológico. 

O reconhecimento precoce de pacientes com risco 

para o pioderma gangrenoso, a necessidade de 

melhorar seu diagnóstico precoce e as 

perspectivas futuras de terapias direcionadas e 

personalizadas dependem da melhor compreensão 

da complexa patogênese do pioderma 

gangrenoso2.  

 Em até 25% dos casos de PG, o 

surgimento de novas lesões pode ser 

desencadeado por traumas, tais como picadas de 
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insetos, injeções intravenosas e biópsia-fenômeno 

conhecido por patergia1. As lesões são 

caracteristicamente composta de tecido de 

granulação excessivo com ou sem abscessos 

neutrofilicos, e aspecto granulomatososo na 

análise histológica4. 

 Atualmente, não há diretrizes 

terapêuticas em relação ao pioderma gangrenoso 

(PG). Em estudo realizado na Alemanha com 

objetivo de  registrar sistematicamente as opções 

terapêuticas atualmente praticadas, um 

questionário foi desenvolvido e enviado para 

especialistas em vários departamentos de 

dermatologia. No total, 50 questionários 

preenchidos. Em média, o diagnóstico de PG é 

feito 15 vezes por ano. Destes pacientes, 11,1% 

recebem apenas terapia tópica; 22,7%, terapia 

exclusivamente sistêmica; e 66,2%, terapia 

imunomodulatória tanto tópica quanto 

sistêmica. Topicamente, os especialistas mais 

comumente usam os corticosteróides classe III 

(78%) e classe IV (88%). Todos os especialistas 

(100%) relataram o uso freqüente de 

corticosteróides sistêmicos na terapia de pacientes 

com PG5. 

   O tratamento do PG, fundamentalmente, 

tem como objetivo limitar a destruição tecidual, 

modulação da resposta inflamatória local, 

promover a cicatrização da úlcera. Os 

debridamentos cirúrgicos e os enxertos de pele 

devem ser evitados, pois existe o risco potencial 

de patergia com agravamento das lesões. As 

medidas diretas de limpeza simples da lesão e a 

realização de curativos assépticos estão indicadas. 

Além disso, a utilização de coberturas deve ser 

quase sempre considerada, a fim de promover a 

cicatrização das úlceras existentes e prevenção de 

novas lesões3. 

   Ao considerar a variedade de opções para 

tratamento das úlceras, no século XXI, a decisão 

acerca de qual tipo de cobertura utilizar em 

pacientes com PG exige conhecimento técnico e 

científico do enfermeiro. É de fundamental 

importância esses profissionais atualizarem os 

conhecimentos sobre esse assunto, pois o 

desenvolvimento de pesquisas é dinâmico e 

constantemente, novos conhecimentos são 

incorporados ou descartados quando 

ultrapassados 6. 

As úlceras decorrentes do pioderma 

gangrenoso apresentam retardo na cicatrização e 

são extremamente dolorosas, tornam-se 

imprescindíveis estudos que avaliem uso de 

coberturas no processo de cicatrização e 

prevenção de infecções sistêmicas e locais. 

Nesta perspectiva, o presente estudo tem 

como objetivo relatar o uso tópico da  cobertura 

com colágeno e alginato de cálcio associado ao 

hidropolímero em úlcera decorrente do pioderma 

gangrenoso. 

MÉTODOS  

Trata-se de um relato de caso clínico do 

uso da cobertura de colágeno (90%) com alginato 

de cálcio (10%) e hidropolímero em uma paciente 

com de pioderma gangrenoso acompanhada no 

período de outubro de 2016 a setembro de 2017. 

A amostra foi constituída um indivíduo, que 
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aceitou participar e assinou o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

O estudo foi autorizado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Fundação de Ensino e 

Pesquisa do Hospital Eduardo de Menezes sob o 

Número do Parecer: 2.001.564. Foram cumpridas 

as exigências da Resolução nº 466/2012, do 

Conselho Nacional de Saúde/ Ministério da 

Saúde.  

A paciente foi admitida no Ambulatório de 

Dermatologia do Centro de Referência em 

Dermatologia do Hospital Eduardo de Menezes 

da Fundação Hospitalar do Estado de Minas 

Gerais. Este Ambulatório tem como o anexo o 

Ambulatório de Feridas, para onde são 

encaminhados todos os pacientes portadores de 

úlceras apara avaliação da Enfermeira 

estomaterapeuta e indicação da cobertura ideal. 

Após avaliação, foi admitida no Ambulatório de 

feridas com a proposta do uso da cobertura de 

colágeno (90%) com alginato de cálcio(10%) e 

hidropolimero, as trocas foram realizadas 2 vezes 

por semana pela enfermeira Estomaterapeuta 

responsável pelo setor. A paciente foi orientada a 

realizar as trocas das coberturas secundárias no 

domicilio.  

A limpeza da úlcera foi realizada com soro 

fisiológico em jato, aplicado copolimetro de 

acrilatos em spray na borda peri lesão para 

controle da maceração, em seguida foi aplicado a 

cobertura de colágeno com alginato de cálcio para 

acelerar a cicatrização, porém esta cobertura é 

toda absorvida pelo tecido assim optou-se por 

associar o hidropolimero com adesivo, para 

controle do exsudato e prevenir aderência de 

gazes e atadura.  cobertura.  

RESULTADOS  

Paciente do sexo feminino, parda, casada, 

católica, 30 anos, 3 filhos, do lar, foi admitida no 

Ambulatório de Feridas, em 06 de outubro de 

2010, devido à úlcera em região abdominal 

(Figura 1). Relatou que após 12 dias de cirurgia 

cesárea realizada no dia 27/07 iniciou com lesões 

bolhosas em abdômen, evoluindo para 

exulceração local, preservando a cicatriz da 

cesárea. Referiu febre, necessitando internação 

hospitalar (em outra instituição) por 29 dias, 

recebendo antibioticoterapia por 29 dias, até o 

momento estava realizando curativos com 

sulfadiazina de prata.  

 

Figura 1- Úlcera com aproximadamente 100% de 

tecido granulação 

Registro da Admissão: úlcera com 

aproximadamente 100% de tecido granulação 

(Figura 1), grande quantidade de exsudato, com 

áreas de sangramento, sem odor, queixava dor 

intensa. O tratamento proposto em relação aos 

curativos foi cobertura de colágeno com alginato 
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de cálcio associada ao hidropolimero, com trocas 

2 vezes por semana. Quanto ao tratamento do 

pioderma gangrenoso foi prescrito clofazimina 

100mg/dia e prednisona 40mg/dia, e foi orientada 

a não amamentar o bebê.  

Na 27º troca (Figura 2) paciente 

apresentava redução aproximadamente de 60% da 

área, diminuição do exsudato, hipergranulação, 

sem sangramento durante a troca,  

superficialização da lesão, redução da dor. Quanto 

a medicação estava em uso de clofazimina 

100mg/dia e prednisona 15 mg/dia.  

                                

 

Figura 2 - 27ª troca 

Em 11 de outubro de 2017 a paciente 

apresentava todo abdômen cicatrizado, conforme 

Figura 3 e recebeu alta do ambulatório de feridas, 

totalizando um ano e 4 dias de tratamento.  

 

   Figura 3 – Alta  

 A paciente não apresentou colonização 

crítica o que justifica o uso das coberturas durante 

todo o tratamento. A adesão ao tratamento 

facilitou também a cicatrização completa da lesão. 

DISCUSSÃO  

    Os fatores relacionados com a gravidez e 

pós-parto podem desencadear o surgimento do 

pioderma gangrenoso conforme relatado na 

literatura7.  

Alguns fatores são imprescindíveis a 

serem considerados para a indicação do 

tratamento mais adequado para as úlceras 

decorrente de pioderma gangrenoso, tais como o 

aspecto do leito da ferida, do exsudato, dor e se 

há presença de colonização, colonização crítica 

ou infecção. As coberturas devem ter a função de 

prevenir traumas, irritações na pele adjacente e 

não ser aderente 8-9. 

 A terapia local é um complemento 

importante da terapia sistêmica e pode 

proporcionar alívio dos sintomas. Como a maioria 

das úlceras são muito exsudativas, são 

recomendadas coberturas que consigam manejar 

o exsudato10. 

De acordo com o exposto, entendemos que 

a melhor opção de tratamento das lesões 

decorrente de pioderma gangrenoso seria uma 

cobertura  que não adere no leito, promovesse 

ambiente úmido, absorção do excesso de  

exsudato, processo de cura mais rápido e 

minimamente desconfortável ao usuário11. Não 

foi utilizado imunomoduladores tópicos, pois a 

paciente estava realizando tratamento sistêmico, e 

por ser uma lesão extensa e com grande 
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quantidade exsudato, o uso das coberturas 

facilitariam o cuidado no domicílio.  

Assim optamos por utilizar cobertura que 

contêm colágeno associado ao alginato de cálcio. 

Pois a exposição das fibras colágenas resulta em 

agregação plaquetária e a baixa antigenicidade do 

colágeno reduz a formação de anticorpos, efeitos 

que levarão à cura da área lesada. Pequenos 

fragmentos de colágeno são quimiotáticos para 

fibroblastos, desta maneira a inclusão de colágeno 

exógeno (origem bovina) aumentará a produção 

desta proteína endógena no período de 3 a 5 dias 

após sua confecção, além de fazer a cobertura 

funcionar como um alicerce para guiar o reparo 

da ferida. Além de tratar feridas de baixo a 

elevado nível de exsudato11. 

O alginato de cálcio traz como benefícios 

a capacidade de absorver grande volume de 

exsudato, formam um gel na interface da 

cobertura e o leito da ferida, o qual garante 

ambiente úmido12. A formação deste gel advém 

da liberação dos íons cálcio, que em contato com 

outros elementos químicos do exsudato dão início 

à cascata de coagulação, conferindo ainda ação 

hemostática11. 

O processo inflamatório exarcebado, 

resulta em níveis elevados de proteases e 

diminuição da atividade dos fatores de 

crescimento. Acredita-se que esse aumento na 

atividade proteolítica e subsequente degradação 

dos fatores de crescimento contribuam para a 

perda líquida de tecido e retardo na cicatrização13. 

O colágeno com alginato de cálcio controlam a 

concentração de enzimas proteolíticas e 

metaloproteases produzidas no processo 

inflamatório, uma vez que o colágeno funciona 

como substrato para as metaloproteases e enzimas 

e o hidropolímero absorve e encapsula os 

componentes do exsudato. 

 O tratamento das úlceras decorrente de 

pioderma gangrenoso inclui o controle do 

processo da doença subjacente, com o tratamento 

sistêmico associado ao tratamento tópico, 

utilizando coberturas adequadas que  

proporcionam um ambiente local que favoreça a 

cicatrização. 

  

CONCLUSÃO  

A cobertura de colágeno e alginato de 

cálcio associado ao hidropolímero se mostrou 

uma terapia adjunta para o tratamento da úlcera 

decorrente  do  pioderma gangrenoso. O colágeno 

fornece um ambiente apropriado para granulação 

e epitelização e o alginato atua como gel, 

mantendo a lesão com umidade necessária e o 

hidropolímero absorve o excesso do exsudato. 

 

REFERÊNCIAS  

 

1. Santos M, Talhari C, Rabelo R et al. 

Pioderma Gangrenoso - Apresentação 

clínica de difícil diagnóstico. Anais 

Brasileiros de Dermatologia. 2011; 86(1): 

153-156. 

2.  Braswell, Sara F. et al. Pathophysiology of 

pyoderma gangrenosum (PG): An updated 

review. Journal of the American Academy 

of Dermatology. 2015;  73( 4): 691 – 698. 

3. Konopka C L. Pioderma Gangrenoso: Um 

Artigo de Revisão. Jornal Vascular 

Brasileiro. 2013; 12(1). 



 ISSN: 2526-4389 (7) 

 

Rev. Eletr. Evid & Enferm. 2022;8(1):1-7 

4.  Patel F et al. Effective strategies for the 

management of pyoderma gangrenosum: a 

comprehensive review. Acta Derm 

Venereol. 2015 May;95(5):525-31. doi: 

10.2340/00015555-2008. 

5. Furtado JG.; Furtado GB. Pioderma 

gangrenoso em mastoplastia e 

abdominoplastia. Revista Brasileira de 

Cirurgia Plástica.  2010; 25(4):725-727. 

6. Al Ghazal, P,   Dissemond J. Therapy of 

pyoderma gangrenosum in Germany: 

results of a survey among wound experts. 

JDDG: Journal der Deutschen 

Dermatologischen Gesellschaft, 2015; 13: 

317-324.  

7. Carmo SS. Atualidades na assistência de 

enfermagem a portadores de úlcera 

venosa. Revista Eletrônica de 

Enfermagem. 2007; 9(2):506-517. 

8. Graças AM, Alecrim ES, Lyon S. 

Pioderma gangrenoso: evidências clínicas 

e características, Rev Med Minas Gerais. 

2016; 26(1790).  

9. Pompeo M Q. Pyoderma Gangrenosum: 

Recognition and Management. Wounds J. 

2016; 28(1):7-13. 

10. Angel DE,  Van Rooye JL. The challenges 

of managing patients with pyoderma 

gangrenosum: Three case reports.  Wound 

Practice & Research: Journal of the 

Australian.  2016; 24(1):  48-58. 

11. Bhat RM. Pyoderma gangrenosum: An 

update. Indian Dermatol Online J.  2012 

3:7-13. 

12. Carvalho VF. Ensaio clínico para 

tratamento da área doadora de enxerto de 

pele de espessura parcial: aplicação do 

curativo de colágeno associado ao filme de 

poliuretano. Revista Brasileira de 

Queimaduras. 2009; 8(2):60-64. 

13. Holmes C. Collagen-based wound 

dressings for the treatment of diabetes-

related foot ulcers: a systematic review.  

Diabetes, Metabolic Syndrome and 

Obesity Targets and Therapy. 2013; (6): 

17-29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submetido em: 11/11/2021. 

Publicado em: 02/07/2022. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Patel%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25387526
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25387526
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25387526

