
 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

O CUIDAR DE UM PACIENTE COM PÊNFIGO VULGAR EM UM SERVIÇO 

HOSPITALAR NÃO ESPECIALIZADO DE BELÉM: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Fernanda de Nazaré Almeida Costa
1
; Elizabeth Ferreira de Miranda

2
  

1Enfermeiro, Mestrado, UEPA; 
2Enfermeiro, Especialização, UEPA  

fepedrinho@yahoo.com.br 

 

Introdução: O pênfigo é uma doença crônica, autoimune, associada a fatores genéticos, 

imunológicos e ambientais. De aspecto raro, tem sua incidência relatada próximo de 0,75-

5/1.000.000 casos ao ano [1]. No Brasil, a doença é endêmica em regiões geográficas 

específicas, como o Sudeste e em áreas rurais. A incidência é maior em adultos entre 40 e 50 

anos. Embora, casos isolados com pessoas em menor idade tenham sido relatados [2]. 

Existem cinco formas clínicas de pênfigo, entretanto o caso mais comum é o Pênfigo Vulgar 

(PV), que afeta a camada mais profunda da epiderme, é considerado o tipo mais grave dessa 

patologia, as manifestações clínicas são lesões bolhosas isoladas ou generalizadas 

inicialmente na mucosa oral, com aspectos semelhantes a ulceras ou aftas. As lesões cutâneas 

ao se romperem dão origem a lesões erosadas desconfortáveis e dolorosas, levando 

consequentemente a sepse em 100% dos casos, aumentando a taxa de mortalidade [3]. A 

implementação dos cuidados de enfermagem requer atenção não somente em relação às 

atividades técnicas, como a realização dos curativos e os cuidados com a pele do paciente, 

mas também em relação aos aspectos emocionais [4]. A sistematização do cuidado precisa ser 

pautada, a fim de atender o paciente de forma holística, com vistas a promover conforto e 

prevenir agravos, exigindo do profissional avaliações e implementações constantes [5]. 

Considerando a ausência de serviços especializados para esse atendimento, a avaliação, o 

registro e a clínica do paciente promovem desafios para o plano de cuidados da equipe de 

enfermagem Objetivos: relatar a experiência de profissionais envolvidos no processo de 

enfermagem de um paciente com PV internado em um hospital público não especializado de 

Belém-Pa Descrição da Experiência: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de 

experiência durante ensino teórico - pratico  (ETP) da disciplina Introdução à Enfermagem, 

realizado em um Hospital Público de Belém-Pa, no período de setembro e outubro de 2019. O 

paciente é um caso de pênfigo vulgar diagnosticado há 12 meses, 55 anos, masculino, casado, 

lavrador, evoluiu no dia 04/07/2019 com infecções cutâneas graves generalizadas, com 

quadro de hipertermia, sendo admitido após outras internações neste hospital no dia 

20/08/2019 evoluindo para alta melhorada no dia 11/10/2019. Durante os 51 dias de 

internação foram observados a necessidade de controle de vigilância, e a atuação de processos 

voltados para o planejamento e a implementação dos cuidados. Foi observado que o paciente 

e sua esposa, não detinham nenhum conhecimento sobre a doença e como cuidar das lesões. A 

esposa do paciente relatou que as bolhas se rompiam facilmente e a lesão aumentava, ao ser 

perguntado sobre a condução dos cuidados em âmbito domiciliar, a mesma informa que o 

paciente deitava em tecido de algodão e também relatou o uso de folha de bananeira, lavadas 

em água corrente, o que provavelmente corroborou para o processo infeccioso e necessidade 

de internação, pela infecção tegumentar. O cuidado realizado empiricamente levou a uma 

internação de urgência por complicações e infecções. A terapia medicamentosa introduzida 

foi através do uso de doses altas de corticosteróides, o uso de técnicas como banho com S.F 

0,9% aquecido, uso de vaselina, e a proteção do leito com papel filme foram cuidados 

coadjuvantes para cicatrização e restauração da integridade tecidual. Durante a 

implementação dos cuidados aplicados, concomitantemente com a terapia medicamentosa, 
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seu quadro clínico evolui favoravelmente para alta melhorada. A abordagem do paciente e da 

sua esposa para ampliar o conhecimento sobre a doença autoimune e a continuação do 

cuidado intra-domiciliar serão processos fundamentais, para evitar possíveis recidivas de 

internação por complicações e infecções Resultados: o cuidado ao paciente acometido com 

PV envolve a necessidade de implementação de protocolos de tratamento hospitalar já 

aplicado em outras regiões, como por exemplo, sul e sudeste, vem corroborar para melhor 

implementação e prognóstico do paciente. A falta de conhecimento no tratamento do PV 

corrobora a negligencia e piora do quadro, resultando em processo infecciosos graves que 

levam o paciente a desfechos clínicos desfavoráveis que podem levar a necessidade de 

internação hospitalar, como isso, aumentando o risco de desencadear processos infecciosos. É 

fundamental considerar as orientações no momento da alta hospitalar, tanto para o paciente 

quanta para seus familiares próximos. No momenta da alta hospitalar do paciente a equipe de 

enfermagem realizou orientações através de recurso audiovisual, demonstrando a evolução 

esperada das lesões cutâneas e a adequação dos cuidados no ambiente domiciliar, essas 

orientações foram feitas para o paciente e um membro familiar (esposa) no leito de 

isolamento onde o paciente encontrava-se internado. A apresentação possibilitou um feedback 

sobre qual conhecimento eles possuíam e como a equipe poderia orientar a adequação desses 

cuidados com o ambiente descrito pelos participantes. Reiteramos que o paciente será 

acompanhado a nível ambulatorial, pois o hospital oferece serviços de retorno sem 

necessidade de regulação, o que permite continuidade e complemento dessas orientações 

Conclusão: A experiência relatada foi enriquecedora e permitiu aos profissionais envolvidos 

no cuidar desse paciente o desenvolvimento de um plano de cuidados individualizado, voltado 

ao atendimento de uma patologia complexa, que em muito afeta as necessidades humanas 

básicas que envolvem a vida de um indivíduo e seus familiares. Quanto à falta de 

conhecimento do paciente e de seus familiares, que também se encontram envolvidos nesse 

cuidado, percebemos a importância de desenvolver estratégias de orientação por parte da 

equipe de saúde inserindo os sujeitos paciente/família como participantes do cuidado e 

protagonistas desse cenário. Diante do exposto concluímos a importância da atuação do 

enfermeiro no cuidar do paciente acometido pelo PV e reiteramos a importância de 

desenvolver um cuidado integral a esse indivíduo visando à prevenção de processos 

infecciosos e medidas para plena recuperação e reabilitação do paciente 

 

Descritores: Pênfigo vulgar, Cuidado de enfermagem, Cuidado domiciliar. 
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