
Relato  Assistência Técnica 

Ao realizar a primeira abordagem no dia 17 de Março 2016, com o Paciente descrito 

no estudo de caso,  em seu domicilio, realizei  esclarecimento sobre a  proposta de tratamento 

e também sobre o produto EPIfactor®, o mesmo se mostrou um pouco desanimado , uma vez 

que os médicos segundo informação do mesmo e familiares, disse que não iria cicatrizar. 

Porém, conversamos muito, falei de uma experiência já vivenciada dessa mesma 

maneira, referente a uma ferida grande, sem diagnostico médico de cicatrização, porem houve 

sucesso na cicatrização. 

Fui buscando adquirir confiança do paciente, esclarecendo algumas dúvidas referente 

a proposta de tratamento. E dessa maneira decidiu então aderir ao tratamento proposto. 

Diante disso fui fazer a avaliação da lesão, ao examinar, observei  que a extensão era 

muito grande ,  muito exsudato, cheiro forte, profunda , desvitalizada,  bordas da ferida não 

aproximada, além do fator fisiológico se tratar de uma paciente  diabético. 

Retornei para casa bastante receosa, encaminhei as imagens para Drª Daniela, falei 

que fiquei  bem preocupada por se tratar de uma lesão muito extensa, paciente diabético, 

enfim dos fatores contribuíam contra, além do mais parecia que necessitava de enxerto, 

cheguei ate encaminhar as imagens para alguns médicos conhecidos, também acreditam que 

necessitaria de um enxerto.  

Nas próximas visitas já notei iniciou de um processo de tecido de  granulação, minha 

esperança ascendeu e passei a cada vez otimizar o paciente, as melhoras foram acontecendo 

muito rápida de maneira , a motivar –me cada vez mais. 

A cada visita uma grata surpresa, pois encontrava o paciente aninado e confiante, 

lesão com excelente resposta cicatricial, logo, paciente e familiares ficaram muito confiantes 

no tratamento. 

E após 74 dias de tratamento a ferida esta 100% cicatrizada, surpreendo a todos com 

excelente resultado apresentado pelo uso de EPIfactor®. Seguramente o EPIfactor®  tem uma 

ação eficaz no  o processo de cicatrização, sem causar dor ou qualquer outro desconforto ao 

paciente.  

 


