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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A hidradenite supurativa (HS) é uma doença crônica, supurativa, bacteriana, que 

compromete os ductos das glândulas sudoríparas apócrinas e mistas, causando inflamação 

particularmente nas primeiras (GOMES et al, 2000). Por ser pouco estudada, a HS ainda não 

apresenta etiologia conhecida. Acredita-se que o fumo seja o principal fator de risco para o 

desenvolvimento da doença, bem como, o uso do álcool, a obesidade, história de acne vulgar 

moderada a grave, o estresse mecânico e possível transmissão hereditária autossômica dominante. 

Apresenta uma prevalência de aproximadamente 0,3 a 0,4% em países industrializados e é mais 

freqüente em adultos jovens, sendo mais raro em crianças e mulheres na fase pós-menopausa 

(Borges, 2005). A HS provoca alterações significativas na qualidade de vida das pessoas, tanto na 

dos clientes que convivem com a doença, quanto na dos familiares e cuidadores que lidam com o 

ser doente, justificando a importância deste estudo. OBJETIVO: acompanhar um cliente  com HS 

realizando cuidados de enfermagem para preparo de pele para  enxerto em lesão extensa na região 

glútea. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência realizada entre os meses de 

novembro de 2007 a abril de 2008 acompanhando um cliente do sexo masculino, 27 anos, ex-

tabagista e ex-etilista com história de nódulos há  oito anos, na região da axila que drenavam 

secreção inicialmente serosa e depois purulenta, com tratamento prolongado com antibioticoterapia 

para furunculose e evoluiu para nódulos em região glútea com drenagem de secreção purulenta e 

fétida em grande quantidade. RESULTADO E DISCUSSÕES: Foram realizadas avaliações da 
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lesão pelo enfermeiro e durante os meses do estudo, adequando as coberturas de acordo com as 

características da lesão, obtendo-se resultado satisfatório com os procedimentos realizados, 

favorecendo um ambiente ideal para a enxertia. CONSIDERAÇÕES FINAIS: As orientações de 

enfermagem realizadas e os produtos utilizados nos curativos  para preparo do leito da lesão  foram 

eficazes, proporcionado melhor adaptação ao cliente ao novo modo de vida, demonstrando a 

importância da  assistência de enfermagem ao cliente portador de hidradenite com lesões de pele. 
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