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RESUMO
A identificação precoce de infeção numa ferida complexa, quer seja local, do compartimento superficial
ou profundo, quer seja sistémica, permite aplicar a intervenção antimicrobiana adequada. O diagnóstico de
infeção deve ser baseado nos sinais clínicos visíveis no leito da ferida, nas estruturas mais profundas e na pele
circundante. O recurso às culturas microbiológicas não deve ser a primeira escolha.
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PALAVRAS-PASSE - Sinais clínicos, infeção local do compartimento superficial e profundo, infeção
sistémica, tratamento dirigido.
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ABSTRACT
The early identification of a complex wound infection, whether it is local, superficial or deep compartment,
or even systemic, allows the selection of an appropriate antimicrobial intervention. The diagnosis of infection
should be based on clinical signs seen in the wound bed, as in the deepest structures and in the surrounding skin.
The use of microbiological cultures should not be the first choice.
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KEY WORDS - Clinical signs, local infection of the superficial and deep compartment, systemic infection,
selective treatment.
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mediadores inflamatórios e radicais livres. A

A infeção em feridas é um tema atual por

acumulação destas substâncias conduz a um

diferentes motivos: pelo aumento da

aumento extra da lesão tecidular, com

prevalência, pela gravidade das consequências

destruição da matriz extracelular e

clínicas e epidemiológicas, pela crescente

aprisionamento dos fatores de crescimento. Os

resistência dos microrganismos, pela

mediadores inflamatórios provocam trombose e

importância do uso racional dos antibióticos e

vasoconstrição, tornando o ambiente do leito da

pela necessidade de melhorar o diagnóstico

ferida hipóxico. Para além disso, as células

(MOFFAT & ÁGREDA, 2005). Atualmente, a

bacterianas vão competir com as células não

infeção de uma ferida representa um desafio no

bacterianas pelo oxigénio e nutrientes, tornando

tratamento quer se trate de feridas agudas quer

o ambiente mais hipoxico, fomentando a

de complexas. As complicações resultantes da

isquémia tecidular. A amónia, que é libertada

infeção comprometem o êxito da terapêutica e

pela ureia, pela ação da enzima urease, é

em situações mais complexas podem levar à

produzida pelas bactérias. Esta para além de

amputação ou até mesmo à morte

ser citotóxica torna o ambiente altamente

(DISSEMOND, 2010).

alcalino (LEVEEN et al, 1973; THOMAS, 1990).

!

Tendo em conta, que uma ferida pode estar
1. GENERALIDADES

infetada com 4 ou mais estirpes diferentes de

Existem vários fatores que contribuem

bactérias, a cicatrização pode ficar claramente

para a cronicidade da ferida, sendo de realçar a

comprometida (TRENGROVE et al, 1996).

colonização crítica e a infeção, comprometendo

Deste modo, este ambiente torna-se propício ao

a cicatrização, prolongando a resposta

desenvolvimento bacteriano, o que leva a um

inflamatória (DOWSETT & AYELLO, 2004,

ciclo vicioso, formando-se carga celular, ou seja,

citados por LO et al, 2008). Se houver um

as células encontram-se vivas, mas não

aumento da carga biológica imposta pelas

funcionais (BARANOSKI & AYELLO, 2006).

bactérias (também designada por carga crítica

Em suma, havendo um estimulo pró-

microbiana, ou ainda, biocarga -“bioburden”)

inflamatório sistemático, contínuo, de aumento

haverá um aumento do risco de infeção

de carga bacteriana, há consequentemente uma

(SIBBALD et al, 2007). Assim sendo, o equilíbrio

resposta inflamatória prolongada, ficando a

bacteriano é imperativo no leito da ferida para

ferida presa nesta fase - ciclo vicioso da

evitar a deterioração da mesma, as

cicatrização – Circulo de Cullen. Mesmo, que a

comorbilidades, de forma a garantir a

causa de cronicidade inicial não seja a biocarga

cicatrização.

A infeção na ferida leva a uma

elevada, e for um dos outros fatores, como

resposta inflamatória prolongada, verificando-se

sejam os corpos estranhos, a isquémia e trauma

uma convergência de fagócitos e

repetido, as feridas complexas apresentam uma

consequentemente a um aumento de produção

elevada probabilidade de infetarem,

de citoquinas pró-inflamatórias, tais como

precisamente porque foram despoletadas as

interleucina 1 β - IL1 β - e Factor de Necrose

disfunções celulares e moleculares do ciclo

Tumoral α - TNFα -. Por sua vez, estes libertam

vicioso da cicatrização, caraterizada por uma

enzimas proteolíticas – proteinases -,

fase inflamatória prolongada e senescente.
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Figura nº 1- Carga biológica elevada: um fator de cronicidade

!

2.INDICADORES CLINICOS DE

tipo de feridas habitualmente é lenta, e este

INFEÇÃO

sinal tanto está presente na fase inflamatória

Existe infeção local superficial? É

prolongada em que a causa pode não ser o

necessário a administração de

aumento da carga bacteriana, como na infeção

antibiótico?
O método mais prático de identificar o
diagnóstico de infeção é pela pesquisa de sinais
e sintomas de infeção, que podem ser a partir
da observação direta do leito da ferida e da pele
perilesional ou a partir das manifestações da
pessoa (BARANOSKI & AYELLO, 2006). O
diagnóstico de infeção em feridas complexas –
ao contrário das agudas – nem sempre é fácil
de identificar. Nas feridas complexas a infeção
pode ser confundida com a fase inflamatória
prolongada, isto porque os sinais de infeção são
por vezes muito semelhantes aos da inflamação
prolongada. Por exemplo, a cicatrização neste
JOURNAL OF AGING AND INOVATION
(EM LINHA) ISSN: 2182-696X / (IMPRESSO) ISSN: 2182-6951

(BARANOSKI & AYELLO, 2006).
2.1. Modelo Bicompartimental: sinais
clínicos
Os investigadores Sibbald e Ayello (2007,
2009) foram os impulsionadores do Modelo
Bicompartimental. Estes autores defendem que
a infeção não se verifica somente nos tecidos
profundos do leito da ferida. A infeção, também,
pode ser superficial. Para além disso, os sinais
clínicos da colonização crítica são sobreponíveis
aos da infeção superficial. Assim, a infeção
local pode ocorrer tanto nos tecidos
profundos como nos superficiais, ou seja,
pode afetar os compartimentos: superficial e
profundo.
Volume 3. Edição 2
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Figura nº 2 - Continuum contaminação-infeção local do compartimento superficial e profundo

!

que o tratamento é sistémico (e

Os mesmos autores sugeriram uma

tópico) (SIBBALD et al, 2007,

interessante mnemónica de avaliação da
infeção do leito da ferida, de forma a facilitar a

2011).

!

distinção dos sinais de infeção do

Para o diagnóstico de infeção ser feito é

compartimento superficial do profundo. Este

necessário que a ferida apresente pele menos

conceito apareceu em 2007 e atualizado em

três dos sinais num dos níveis. Ou seja, se a

2009 (SIBBALD et al, 2011). Verificou-se esta

ferida apresentar 3 ou mais dos 5 sinais

necessidade de diferenciação, na medida em

NERDS, está comprometido o compartimento

que a abordagem em termos de tratamento da

superficial; se a ferida apresentar 3 ou mais

infeção é diferente.

dos 7 sinais STONEES, está comprometido o

!

compartimento profundo. Se a ferida apresenta
•

NERDS (corresponde a cinco

pelo menos dois sinais, por exemplo, exsudado

sinais) - diz respeito à infeção local

e odor fétido, o resultado pode ser ambíguo,

dos tecidos superficiais

visto que, pode estar afetado o compartimento

(compartimento superficial) da

superficial ou o profundo ou ambos (SIBBALD et

ferida, em que o tratamento é

al, 2007).

tópico;
•

STONEES (corresponde a sete

Compartimento superficial

!

sinais) - está relacionada com a

A sobrecarga microbiana está localizada.

infeção local dos tecidos profundos

Os sinais de infeção local do compartimento

(compartimento profundo) em

superficial resumem-se na mnemónica NERDS:
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Não cicatrização da ferida (Nonhealing

Quando a ferida não apresenta melhoria

wounds);

na cicatrização, isto é, quando não apresenta

•

Exsudado (Exsudative wounds);

uma redução do seu tamanho entre 20 a 40%

•

Tecido de gRanulação friável (Red and

durante duas a quatro semanas ou menos de

bleeding wound surfasse granulation

30% em doze semanas, esta deve ser

tissue);

reclassificada e o plano de tratamento deve ser

Detritos amarelos ou tecido necrótico

revisto. Para Sheehan citado por Sibbald et al

sobre a superfície da ferida (Debris

(2011), as úlceras do pé diabético que

yellow or black necrotic tissue on the

apresentam diminuição de 50% do seu tamanho

wound surface);

em doze semanas encontram-se com boa

•

!
!
!
!

!
Se a ferida não cicatrizar 30% até à 4ª semana, provavelmente
não acontecerá até à 12º
!
semana (SIBBLAD et al, 2011).
!
!

•

!

!

CheiroS ou odor desagradável (Smell or
unpleasant odor from the wound).

evolução de cicatrização (SIBBALD et al, 2007;
2011).

A colonização crítica e/ou infeção local

!
Compartimento profundo

superficial podem levar a um atraso no processo
de cicatrização, sem levar a um aumento do
tamanho da ferida.
O aumento do exsudado pode levar a um

Os sinais referentes à infeção do
compartimento profundo resumem-se na
mnemónica STONES:

aumento do dano tecidular. O exsudado pode

•

ser claro ou seroso antes que esteja instalada a

Aumento do tamanho da ferida (Size is
bigger);

infeção, passando a ser francamente purulento

•

ou hemorrágico. O exsudado pode ser

Aumento da Temperatura no leito da
ferida (Temperature is increased);

acompanhado pelo odor fétido devido à

•

degradação causada pela presença de

Extensão da ferida até ao Osso (Os
probe to or exposed bone);

microrganismos Gram-negativos e anaeróbios.

•

Deterioração da ferida com formação de

Podem estar presentes no leito da ferida

Novas áreas satélite (New or satellite

pequenas áreas de necrose. O tecido de

areas of breakdown);

hipergranulação pode ser o resultado da

•

Exsudado (Exudate);

interferência bacteriana levando a uma má

•

Edema/ Eritema (Erythema/ Edema);

qualidade no novo colagénio formado e que não

•

CheiroS (Smell).

irá apoiar a reepitelização e cicatrização. Estes

!

sinais encontram-se à superfície da ferida e são

Quando a infeção do compartimento

potencialmente tratados com pensos

superficial não é controlada esta pode evoluir

antimicrobianos (SIBBALD et al, 2007).

para o compartimento profundo e infeções mais
graves como o caso da infeção dos tecidos
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circundantes, podendo apresentar-se

- se com o facto que quando há afetação

sob a forma de celulite, ostemielite, bacteriemia

do compartimento superficial há somente atraso

e sépsis.

na cicatrização, mas sem aumento do tamanho

Tanto o exsudado como o cheiro são

da ferida; e quando está comprometido o

sinais comuns, que podem existir no

compartimento profundo a ferida aumenta de

compartimento superficial como profundo, sendo

tamanho.

necessário somente mais um sinal para

Sibbald et al (2007) acrescentaram outro

podermos fazer o diagnóstico diferencial entre

tópico às mnemónicas NERDS e STONES:

infeção do compartimento superficial ou

infeção sistémica.

profundo. Os clínicos devem decidir se a infeção

Na infeção sistémica consideram os

se encontra à superfície, ou na profundidade, ou

seguintes sinais e sintomas: febre, rigidez,

em ambos (SIBBALD et al, 2011).

hipotermia, hipotensão e falência multiorgânica.

!

Um outro aspeto interessante relaciona-

!
!

INFEÇÃO DO COMPARTIMENTO

INFEÇÃO DO COMPARTIMENTO

SUPERFICIAL

PROFUNDO

Não cicatrização da ferida

Aumento do tamanho da ferida

!
!
Infeção superficial

Infeção profunda

Infeção sistémica

Não cicatrização

Aumento do tamanho

Febre

Exsudado

Aumento da temperatura

Rigidez

Tecido de granulação friável

Exposição óssea

Hipotermia

Detritos na ferida

Deterioração da ferida

Hipotensão

Cheiro fétido

Exsudado

Falência multiorgânica

(Colonização crítica)

Eritema e edema
Cheiro
Quadro nº 1 - Sinais e sintomas de infeção local dos compartimentos superficial e profundo
e infeção sistémica
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3. ABORDAGEM AO TRATAMENTO DA

invalidando que sejam adotados outros métodos

C A R G A B A C T E R I A N A E L E VA D A

de desbridamento concomitantemente.

!

“BIOBURDEN”

!

3.1. Tratamento de acordo com o

O tratamento eficaz da infeção na ferida

compartimento

!

complexa deve incidir sobre:
•
•

A otimização da resposta do

Na infeção do compartimento superficial a

hospedeiro;

redução das bactérias com pensos

A redução da carga bacteriana

antimicrobianos nos tecidos superficiais pode

(WORLD UNION OF WOUND

melhorar a cicatrização.

HEALING SOCIETIES, 2008).

!

aplicação tópica de antissépticos. Num estudo

Para a redução da carga bacteriana
deve-se ter em conta:
•

Este compartimento está acessível à
de 2001, de Sibbald et al (2011) citados por Pina
(sd) em que foram estudados 29 pessoas, ficou

Evitar uma nova contaminação ou

demonstrado que a aplicação tópica de um

contaminação cruzada:

antimicrobiano (neste estudo foi a prata) reduz a

o

Aplicar as medidas de controlo de

sobrecarga microbiana no compartimento

infeção:

superficial da derme sem qualquer ação sobre

▪

Proceder à lavagem e

os microrganismos na profundidade da ferida.

antissepsia minuciosa das
▪
•

Durante o tratamento com os

mãos;

antimicrobianos deve-se reavaliar

Uso dos meios de

frequentemente o leito da ferida. Caso a ferida

proteção individual;

se mantenha inalterada após duas a quatro

Conseguir uma cicatrização ótima da

semanas de tratamento, deve-se ponderar o

ferida - acrónimo DIM+E.

diagnóstico diferencial (infeção do

Antes de se iniciar um tratamento com

compartimento profunda, osteomielite, situações

agentes antimicrobianos, deve-se considerar

inflamatórias como vasculite) e ter em conta os

outras técnicas de gestão da ferida, pois podem

antecedentes pessoais e co-morbilidades.

ter um impacto importante sobre a carga

!

bacteriana, como seja o desbridamento de
tecido necrótico. Este pode alterar

O tratamento deve ser revisto quando:
•

A ferida piora ou se a pessoa apresenta

significativamente o leito da ferida, ajudar a

sintomas sugestivos de infeção profunda

reduzir a biocarga e a reduzir o odor

ou sistémica;

(EUROPEAN WOUND MANAGEMENT

•

A ferida complexa com infeção local

ASSOCIATION, 2006). É imperativo eliminar

superficial não melhora dentro de duas

este tecido de forma rápida, devendo recorrer-

semanas de tratamento (deve-se

se ao desbridamento cirúrgico (MOORE &

reavaliar a pessoa e a ferida, realizar

ROMANELLI, 2006) ou cortante, não

amostras microbiológicas, avaliar se
existe alguma indicação para o uso de
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antibioterapia sistémica, caso esteja

!

afetado o compartimento profundo ou

antimicrobianos tópicos (SIBBALD et al,

sistémica) (WORLD UNION OF WOUND

2007), para o controlo da infeção, enquanto que

HEALING SOCIETIES, 2008).

para o compartimento profundo é necessário o
uso de antibióticos por via sistémica. De reiterar,

Na infeção local do compartimento

ainda, que, apesar dos antimicrobianos tópicos

profundo é possível obter concentrações

não apresentarem eficácia nos níveis profundos,

terapêuticas de antibióticos administrados por

o seu uso é importante uma vez que as

via sistémica - apesar das feridas complexas

bactérias que se encontram neste nível provêm

estarem geralmente associadas à baixa

da superfície, sendo um complemento

perfusão.

(SIBBALD et al, 2007).

O compartimento profundo não é

A figura seguinte resume o tipo de

geralmente afetado pelas aplicações tópicas. No

tratamento antimicrobiano de acordo com o

entanto, como os microrganismos da camada

compartimento afetado, não descurando todas

profunda são provenientes das camadas

as estratégias DIM+E -. Colige, igualmente, o

superficiais, as aplicações tópicas podem

tratamento dirigido aos biofilmes - que se devem

complementar as medidas para controlo da

associar multi-estratégias, como surfactantes

sobrecarga microbiana.

para diminuir a tensão superficial da camada

Assim sendo, para a infeção do
compartimento superficial pode-se usar

!
!
!

exopolissacarídea - para mais facilmente
penetrar os anti-microbianos.

!

Compartimento

Tratamento

Superficial (NERDS)

Antimicrobianos tópicos

Profundo (STONEES)

Antimicrobianos tópicos e sistémicos

Infeção sistémica

Antimicrobianos tópicos e sistémicos

!
Quadro nº 2 -Tratamento de acordo com o compartimento afetado

!
!
!
!
!
!
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Figura nº 3 - DIM+E + Abordagem do tratamento de acordo com os compartimentos superficial e
profundo

4. ESTUDO DE CASO - Plano
de Tratamento dirigido para os
sinais clínicos que indiciam
Infeção do compartimento
profundo

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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PLANO DE TRATAMENTO

L i m p e z a c o m P H M B + B E TA Í N E
(compressas 10 minutos);
desbridamento cortante com técnica
slice; apósito anti-microbiano; espuma
de poliuretano; pelicula polimérica na
pele perilesional

Iniciou programa de reabilitação motora
e cognitiva por equipa – fisioterapeuta e
enfermeiro de reabilitação
Contactada a nutricionista e iniciou dieta
diabética.
Contactado médico. Fez 2 Unidades
Concentrado Eritrocitário com controlo
analítico. Iniciou antibioterapia sistémica.

!
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CONCLUSÃO

!

A infeção das feridas complexas continua

De salientar que é fundamental reavaliar

a ser uma temática de grande controvérsia. A

periodicamente a ferida, a pessoa e o plano de

identificação precoce, concomitantemente, com

tratamento, para validar se as medidas

uma intervenção imediata, correta e eficaz, tem

adotadas estão a ser eficazes ou não (SIBBALD

uma elevada relevância para reduzir as

et al, 2007; WORLD UNION OF WOUND

consequências económicas e da saúde,

HEALING SOCIETIES, 2008).

especialmente no contexto da resistência aos
antibióticos, que é cada vez maior (WORLD
UNION OF WOUND HEALING SOCIETIES,
2008).
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