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EDITORIAL

Trabalhar em Equipe
O tratamento de feridas é o exemplo de trabalho a ser executado em
equipe e de forma multiprofissional
e interdisciplinar. Este conceito associado a visão do paciente “como
um todo” começou a tornar-se mais
presente a partir da década de 90,
quando notou-se de uma forma mais
expressiva o surgimento das equipes
multiprofissionais, como reconhecimento da existência das diferentes
contribuições dos profissionais no
manejo e tratamento de feridas.
Neste processo encontram-se
equipes nos mais diversos níveis de
conhecimento, de atuação e complexidade. Cabe lembrar que trabalhar em equipe não está voltado
somente à terapêutica das feridas,
mas envolve o importante conceito

da prevenção, diagnóstico, conhecimento e atualização tecnológica
e terapêutica, bem como da posterior reabilitação. Na área da saúde
nota-se cada vez mais a necessidade de profissionais capacitados no
tratamento de feridas, que sejam
estimulados a se especializarem, e
que saibam trabalhar e conviver em
equipe, independente da formação
e do conhecimento acadêmico.
Envolvemos nestas equipes profissionais da área da Medicina,
Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia,
Farmácia, Odontologia, Assistência
Social, Psicologia, enfim todos aqueles que possam interagir e interferir
positivamente na condução da terapêutica instituída aos nossos pacientes, em específico, aos portadores de

feridas agudas e ou crônicas.
Cada profissional tem sua importante participação na construção
deste “processo cicatricial” ao qual
somos conduzidos a contribuir através
de nosso conhecimento específico
exercitando a complementariedade.
Antes de tudo o respeito ao trabalho executado pelos profissionais capacitados que compõem as equipes
multiprofissionais para tratamento de
feridas. Destaca-se que a abordagem
ao paciente seja sempre holística, o
que resultará em inúmeros benefícios
aos portadores de feridas, pois inúmeros são os fatores locais e sistêmicos
que interferem direta e indiretamente
no processo de cicatrização.
Somos todos partes do Todo!
Adriano Mehl
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Rio de Janeiro é palco de encontro de importantes nomes da
cirugia brasileira
Acontece de 25 a 26 de julho, no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, no Rio de Janeiro o III Simpósio Carioca de Feridas/ I Simpósio Carioca de Queimaduras / I Fórum Nacional de Epidermólise
Bolhosa: Atenção Integral ao Paciente com Epidermólise Bolhosa.
De acordo com a comissão organizadora o encontro tem no seu
tema “Responsabilidade em Feridas e Queimaduras: Atualização
das Diretrizes, Políticas e Sociais”, o propósito de fazer um chamado para todos que militam nesta prática, da necessidade de se
atualizar para que sejamos agentes de mudança.
O evento é uma realização da SOBENFeE em conjunto com
a SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUEIMADURAS – Regional – RJ. O objetivo é proporcionar momentos
oportunos para a aproximação do olhar dos profissionais participantes tanto para feridas como para as
queimaduras, pois não deixa de ser uma grande ferida, com suas especificidades.
Para a comissão organizadora, o momento é importante, pois oportuniza a troca de experiências e
que os profissionais saibam partilhar e compartilhar responsabilidades, principalmente neste momento
de tantas mudanças políticas e sociais, no qual o nosso papel como profissionais envolvidos neste
contexto, sempre será de exigência nas nossas práticas cotidianas, éticas e legais. Mais informações:
feridasequeimaduras.com.br 		
Fonte:feridasequeimaduras.com.br/congresso

Cláudia Portela é Fundadora e Presidente da Associação Mineira dos Parentes, Amigos e Portadores
de Epidermólise Bolhosa. Fundadora e Presidente da
DEBRA BRASIL. Sócia-Fundadora da Fundação Debra Latino-Americana. (Associação Internacional de
EB). Participação em treinamentos de equipes de saúde de Belo Horizonte e região metropolitana, promovido pelas Secretarias Municipal e Estadual de Saúde. Participação em Congressos de Dermatologia,
Genética Médica, Tratamento de Feridas e Enfermagem. Palestrante para estudantes da graduação da
UFMG, PUC-MG e UNI BH Organizadora do Fórum
Nacional Multidiciplinar sobre Epidermólise Bolhosa
– Novos Enfoques, realizado no dia 01 de julho de
2011. Palestrante do 1° Simpósio de Epidermólise
Bolhosa no VI Congresso da Academia Brasileira de
Dermatologia em Belo Horizonte 11 de novembro
de 2011. Palestrante do 1° Simpósio Sulbrasileiro
de Epidermólise Bolhosa, realizado em Blumenau SC nos dias 25 e 26 de outubro 2013.
Para falar um pouco mais sobre o tratamento de
Epidermólise Bolhosa, falamos com a Fundadora e
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Presidente da Associação Mineira dos Parentes, Amigos e Portadores de Epidermólise Bolhosa, Cládua
Portela, que gentilmente respondeu a algumas perguntas referentes ao assunto, assumindo um olhar de
paciente, uma vez que ela é portadora da doença.
Feridas: Em que consiste a sua participação neste evento do Rio de Janeiro? I Fórum Nacional de
Epidermólise Bolhosa: Atenção Integral ao Paciente
com Epidermólise Bolhosa
Claudia Portela: Será mais um momento para falarmos sobre a EB e torná-la mais conhecida entre
os profissionais de saúde. Além disso divulgar a DEBRA BRASIL e seus objetivos...
Feridas: Você me disse que é paciente no tratamento de Epidermólise Bolhosa. Conte-me um pouco
da sua história. Como foi seu tratamento ou como é?
Claudia: Desde o meu nascimento que faço tratamento e não tinha muito êxito, no início. Hoje
continuo me tratando, porém com melhor qualidade. Medicamentos e curativos mais modernos.
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Conseguiu montar uma equipe de médicos dispostos a me ajudar e de certa forma formei uma
equipe multidisciplinar, que troca experiência com
médicos de outras localidades.
Feridas: Quais são os procedimentos utilizados
no seu tratamento?
Cláudia: Uma alimentação saudável e adequada
para os pacientes de EB, uma boa higiene e hidratação, além dos curativos a base de silicone que
não são aderentes. Faço consultas periódicas com
médicos e dentistas.
Feridas: Como o paciente se sente fazendo um tratamento como este?
Cláudia: Melhora a qualidade de vida e a longevidade. O paciente se sente bem melhor, com
menos dor.
Feridas: Você acha que há melhorias a serem
feitas para qualificar o tratamento de Epidermólise Bolhosa?
Cláudia: Bom, existem muitas melhorias no trata-

mento, um deles é melhorar o acesso do paciente
a equipe muitidisciplinar. Garantir o uso adequado
dos curativos e suplementos alimentares, não disponíveis em rede pública.Criar serviços de referência
em cada região do Brasil, para que todos possam
ter acesso ao tratamento. Otimizar a notificação dos
casos novos, para que se possa encaminhar aos serviços de referência.
Feridas: O que você espera do evento do Rio?
Cláudia: Espero o melhor possível para a qualidade de vida do paciente com a EB e uma posição
ativa nos problemas sociais. Quero tb melhorar a
divulgação da doença e da organização das associações e o DEBRA BRASIL, facilitando assim a unificação das informações e do tratamento.
Feridas: Quais são suas expectativas em relação ao
seu tratamento e quais são as perspectivas de cura?
Cláudia: A minha expectativa é que encontrem a
cura. E a perspectiva é que essa cura está cada vez
mais perto, pois no mundo todo, muitas pesquisas
estão sendo feitas sobre EB, inclusive no Brasil.

AGENDA

NACIONAIS
JULHO

25 e 26
III Simpósio Carioca de Feridas |
I Simpósio Carioca de Queimaduras
Local: Colégio Brasileiro de
Cirurgiões
Rio de Janeiro
Mais informações: http://feridasequeimaduras.com.br/
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OUTUBRO

29/10 a 01/11
IX Congresso Brasileiro
de Queimaduras
Serrano Resort Convenções & SPA
Rio Grande do Sul
Mais informações: http://www.
vjs.com.br/

NOVEMBRO

13 a 15
1º Congresso Regional de Diabetes do Rio de Janeiro

Royal Tulip Hotel – São Conrado
Rio de Janeiro
Mais informações: http://www.
diabetesrio2014.com.br/

DEZEMBRO

12 a 13
VII Simpósio Internacional – Tratamento Avançado de Feridas
Local: São Paulo
Mais informações: http://sobenfee.org.br/site/wp-content/uploads/2014/02/save.jpg
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Farmacoeconomia traz benefícios e
novos métodos de atuação médica
Nova disciplina, baseada na Economia, vem auxiliar os profissionais da saúde,
objetivando melhores resultados na área de custo-benefício

Luciana Mensor:
Farmacêutica graduada pela
Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Mestrado em Ciências
Farmacêuticas pela mesma
Instituição e MBA em Gestão de
Negócios pelo IBMEC-RJ. Atuante
no mercado médico-hospitalar desde 1998 nas áreas de Marketing
e Negócios com Hemoterapia e
Terapia Infusional.

A Farmacoeconomia é uma disciplina relativamente nova, surgida no
cenário internacional na década de
1980. Baseia-se em métodos oriundos da Economia para identificar,
calcular e comparar custos, riscos e
benefícios, sejam clínicos, econômicos ou humanísticos, de programas
de saúde ou terapias específicas.
Na entrevista abaixo, é possível
analisar o campo de atuação dos
profissionais que se dedicam a esse
mercado e compreender melhor essa
nova área. As profissionais, Luciana
Revista Feridas
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Danielle Bastos:
Nutricionista graduada pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Pós – Graduada em
Terapia Nutricional pela Universidade Estadual
do Rio de Janeiro, MBA em Marketing com
ênfase em Relações Comerciais pela Fundação Getúlio Vargas- FGV. Atuante no mercado
médico Hospitalar - Business/Marketing desde
2000. Atualmente Gerente de Marketing dos
Laboratórios BBraun, responsável pelo portfólio
Wound Care - Tratamento de Feridas.

Mensor e Danielle Bastos, pesquisadoras do setor, respondem a uma
série de perguntas que possibilitam
uma melhor obtenção de conhecimento do mercado e os benefícios
que essa disciplina traz à atuação
dos atuantes na área da saúde.
Revista Feridas: De onde veio a
necessidade de se estudar e aplicar essa ciência dentro das unidades de saúde?
A elevação dos gastos com
saúde, especialmente devidos ao

envelhecimento populacional e a
pressão promovida pela crescente
inovação em medicamentos, tecnologias e procedimentos, bem como
os orçamentos finitos dos sistemas de
saúde, vem gerando a necessidade
de se determinar quais alternativas
terapêuticas ou de diagnóstico produzem os melhores resultados face
aos recursos investidos. Aplicando as metodologias de avaliação
econômica, o grande objetivo dos
gestores da saúde é melhorar a eficiência dos gastos nos seus sistemas

Acesse: www.venosan.com.br
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e ampliar o acesso dos pacientes a
tais inovações, respeitando suas capacidades financeiras e dimensionando o real benefício do produto
ou serviço incorporado frente aos
seus comparadores tradicionais.
Feridas: Em quais áreas podemos trabalhar com os conceitos
da Farmacoeconomia?
Em todas as áreas da Saúde,
avaliando desde medicamentos e
produtos para saúde de forma isolada até procedimentos mais complexos e dispositivos médicos de
alta tecnologia.
Feridas: Qual é a aplicabilidade
desse conceito na saúde no Brasil?
Em vários países desenvolvidos,
e também no Brasil, a transição
demográfica que levou ao aumento
do número de idosos levou também
ao aumento na demanda por assistência médica como as doenças
crônico-degenerativas e suas sequelas. Com a consequente expansão
dos gastos dos sistemas de saúde,
uma vez que o custo da atenção
médica na faixa etária acima de
60 anos pode chegar a 90% a
mais do que a na população entre
15 a 59 anos, conforme resultados
de um estudo brasileiro. Só que a
utilização dos novos artefatos terapêuticos nem sempre tem seus benefícios claramente estabelecidos,
o que gera controvérsias especialmente quanto aos aspectos éticos e
econômicos das decisões tomadas
pelos gestores. A ausência de avaliações sistemáticas impossibilita,
assim, a identificação clara das
alternativas terapêuticas disponíveis
e de uma comparação inequívoca
entre elas, tornando difícil a decisão
de incorporação ou não de uma
tecnologia ou serviço, tanto no ceRevista Feridas
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nário público como no privado. O
cerne da discussão em relação ao
uso da tecnologia na saúde deve,
assim, privilegiar tanto aspectos relacionados à avaliação comparativa da sua eficácia em relação a um
padrão estabelecido como dos seus
custos associados, deslocando-se
o foco de atenção exclusivamente
no preço de aquisição da referida
tecnologia para o custo global do
tratamento da doença em questão.
Dessa forma, pode-se garantir não
somente a viabilidade das instituições e sistemas de saúde, mas também assegurar a universalidade,
equidade e qualidade no atendimento da população.
Feridas: Em se tratando de custo-benefício e custo-efetividade,
quais são as vantagens se trabalhar com essa ciência?
Trabalhar com esta metodologia
muda a sua visão de como escolher
um produto em detrimento de outro
e o porquê desta escolha. Quando
deslocamos nosso foco apenas do
preço de aquisição de um produto
ou serviço para o custo global deste mesmo produto ou serviço muitas
vezes percebemos como nossa tomada de decisão pode ser míope e
comprometida pela falta de informação. É como comprar um carro pensando apenas no preço do veículo
e esquecermos que existe todo um
custo de manutenção e reposição
de peças, seguro etc. Ao conhecermos todo o universo no qual se
enquadra nossa avaliação, muitas
vezes nossa opinião muda de forma substancial e decidimos por um
outro “carro” que pode gerar uma
economia no longo prazo. Isto é trabalhar com a custo-efetividade, em
prol da melhor tomada de decisão.
O mesmo pensamento vale para

medicamentos, métodos diagnósticos, produtos e serviços de saúde.
Vale uma boa pesquisa de preços,
mas também a busca por informações de custos e benefícios clínicos
do tratamento no longo prazo, bem
como saber o quanto estamos dispostos a pagar por um benefício
adicional em saúde. Mais ou menos
como decidir entre comprar um carro popular ou um carro mais “tecnológico”, ou que tenha um bônus que
diminua ou evite despesas extras ao
longo da vida útil do veículo. É o
mesmo conceito.
Feridas: Como trabalhar com a
Farmaeconomia e ao mesmo tempo oferecer atendimento de qualidade e eficaz aos pacientes?
Um dos grandes benefícios de se
trabalhar dentro do conceito da Farmacoeconomia é conhecer o quanto você pode melhorar em termos
de tratamento, não apenas para
um paciente especifico, mas para
todo um grupo de pacientes, dentro
do seu orçamento como instituição.
É o que chamamos de Avaliação
de Impacto Orçamentário. Conhecendo a população elegível a um
tratamento, ou seja, aquele grupo
de pacientes que pode se beneficiar da nova tecnologia, dentro
da perspectiva do sistema de saúde em avaliação, pode-se estimar
quanto este mesmo sistema deverá
investir para trazer o ganho clínico
dimensionado aos seus beneficiários. E preparar o bolso. Não se
deve confundir atendimento de
qualidade com a mais alta tecnologia sempre. Saúde de fato não
tem preço, mas tem custo. Algumas
vezes garantimos atendimento de
qualidade primando pela segurança dos pacientes em detrimento da
inovação, já que muitas vezes as

TRATAMENTO
COMPRO ADO
Estudos Confirmam:
Mepilex Border Ag e Mepilex Ag são elementos-chave no controle da infecção e
para minimizar a dor!
Mepilex Ag e Mepilex Border Ag são curativos para o tratamento de feridas os quais possu-

em uma almofada de espuma de poliuretano absorvente que contém um composto de sulfato
de prata. Na presença de fluido, tal como o exsudado da ferida, os ions de prata são liberados
rapidamente e agem sobre uma variedade de agentes patogenicos relacionados com a lesão,
incluindo bactérias e fungos. Cada produto da familia Mepilex Ag: Mepilex Ag, Mepilex Border
Ag e Mepilex Border Sacrum Ag contém o mesmo tipo de prata e a tecnologia Safetac ® .

Uma grande série de casos publicados na França confirmou a eficácia da quantidade da prata
dos curativos Mepilex Border Ag e Mepilex Ag no controle de infecção da ferida. Com foco na
infecção e nas taxas de cicatrização, o estudo relata que em 794 casos de pacientes de Home
Care, o uso dos curativos Mepilex Border Ag e Mepilex Ag foi efetivo para a limpeza e melhora
significativa na condição da ferida.
Para saber mais sobre este estudo, acesse:
http://www.molnlycke.com/extras/wound-care-campaigns/study-confirms-mepilex-ag/

Os produtos que utilizam a tecnologia Safetac ®
foram desenvolvidos para beneficiar os protocolos de tratamento da Úlcera de Pé diabético (DFU)
com o objetivo de redução no tamanho da ferida,
em menor tempo, resultando numa redução significativa no trauma e dor relacionado às trocas de
curativos, alcançando ou ultrapassando as expectativas clínicas.
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novas tecnologias não possuem
respaldo suficiente de estudos clínicos. Em outras, percebemos que
podemos inclusive economizar em
eventos adversos evitados adotando uma tecnologia mais moderna.
É questão de medir o custo-benefício de cada intervenção. Por isso,
sempre chamo atenção que as
avaliações devem sempre focar, do
ponto de vista clínico, em dois pilares: segurança e eficácia. Temos
exemplos de situações onde não
faz sentido aumentar ligeiramente
a efetividade de uma alternativa
terapêutica se isto aumenta de forma contundente o risco de morte
do paciente. Esta é a “Escolha de
Sofia” do gestor: adotar um esquema terapêutico ao invés de outro,
embasando tal decisão de forma
transparente e científica.
Feridas: Quais são os principais
objetivos investigativos dessa ciência? Vocês podem me descrever
brevemente cada um deles?
O principal objetivo das Avaliações Econômicas em Saúde é
fornecer subsídios clínicos versus a
necessidade de investimento proporcional para que gestores tomem a
melhor decisão quanto a incorporação de novos produtos ou serviços
relacionados à promoção da saúde. Não podemos esquecer que o
orçamento da saúde, quer pública
quer privada, está cada vez mais
pressionado pelo aumento populacional, surgimento de novas tecnologias e pelos gastos associados à
prevenção e tratamento de doenças
crônico-degenerativas.
Feridas: A que público é dirigido a ciência e qual é a ligação
dela com as unidades de saúde
em si? Ou melhor, como essa ciênRevista Feridas
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cia atinge o público final? E como
ela colabora com a atuação dos
profissionais da saúde e as unidades onde eles atuam?
O público da Farmacoeconomia
é multiprofissional e variado, composto tanto por gestores de saúde
como por profissionais que atuam
na saúde, na esfera pública ou na
privada. As ferramentas da Economia da Saúde se encaixam perfeitamente na necessidade crescente
que esses profissionais têm de se
posicionar face à introdução (ou
não) de novas tecnologias emergentes em suas unidades e instituições de saúde. Através destas
ferramentas, o profissional pode
claramente orientar se a nova tecnologia proposta atende às necessidades reais da sua instituição
no que se refere aos benefícios
clínicos esperados e em face ao investimento (ou economia) que esta
tecnologia vai proporcionar.
Feridas: Como essa ciência estuda os custos diretos e indiretos, variáveis e invariáveis e como aplicar o conceito em cada um deles?
Dependendo da perspectiva que
se adota numa avaliação desta natureza, alguns tipos de custos são
aplicáveis e outros não. Por exemplo, ao avaliarmos um produto sob
a ótica de operadoras de saúde
suplementar (planos de saúde privados) normalmente apenas custos médicos diretos são relevantes
(p.ex. custos com medicamentos,
exames, diárias de internação,
etc.). Em contrapartida, se a perspectiva de análise é a da sociedade, custos indiretos como custos
trabalhistas, qualidade de vida, entre outros, podem ser extremamente
importantes. O que precisa ser definido antes de tudo é a quem se

destina a avaliação. Consequentemente saberemos que tipos de custos são relevantes para auxiliar este
destinatário a tomar uma decisão
sobre empregar o novo produto ou
serviço em questão. Para que tudo
isto seja crível, é vital estudar bem
a realidade em foco, quais são os
comparadores aplicáveis e as variáveis que influenciam no resultado
esperado. Vencida esta etapa, o
dimensionamento de custos envolvidos é a parte mais simples.
Feridas: Como alcançar a credibilidade desses estudos junto com
os profissionais?
Primeiramente, empregar as melhores práticas de coleta de informações clínicas e econômicas é
fundamental. Existem regras claras
definidas pela Sociedade Internacional de Farmacoeconomia (ISPOR)
bem como Diretrizes Metodológicas
para Estudos de Avaliação Econômica de Tecnologias em Saúde do
Ministério da Saúde. Segundo, mas
não menos importante, é a transparência do modelo elaborado. Melhor dizendo, apesar de o modelo
ser uma representação matemática
da prática clínica local, esta representação precisa ser o mais realista
possível e qualquer profissional atuante na área em destaque precisa
reconhecer sua prática nesse modelo, a despeito de entender que há
variações na mesma, especialmente
num país tão plural como o Brasil.
Mas existem métodos validados
para fazer este tipo de trabalho. A
primeira grande etapa é uma boa
revisão da literatura para compor o
modelo que se pretende criar, seguida de uma avaliação de qualidade
das evidências incluídas neste modelo com suas respectivas justificativas de emprego.
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Queimadura de 3º grau por
escaldadura. M.V.A.S – 5 anos
de idade
Dia 28/12/2010 - 1º Curativo, coloco Silver IV- Sangrante, alta exsudação e infecção.

Wanessa Karla Regis da Silva:
Enfermeira. Pós-graduada em
Auditoria de Sistemas de Saúde.
Universidade Estácio de Sá e
Feridas, Estomias e incontinências
urinária e/ou anal.

Paciente, vítima de escaldadura por água quente em cabeça.
Área extensa de couro cabeludo com lesão por queimadura,
apresentando infecção, alta exsudação, tecido hipergranulado, sangrante e dor.
Lesão presente desde Julho de
2010, com 3 rejeições de enxerto.
A criança era sedada duas a
três vezes na semana para realizar os curativos, quando estava internada no hospital. Na
4º troca, chegamos a conclusão de que houve uma resposta
rápida a terapia com prata. Primeiro pelas características: sangrante, bastante exsudativa e
com infecção. Optei em utilizar
Revista Feridas
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o Silver IV por conter Alginato
(hemostático), Carboximetilcelu-

lose (Absorção) e Prata (combate a infecção).
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Na segunda troca do curativo
com o Silver IV, observou-se uma
diminuição da irritabilidade da
criança em relação à dor e os
níveis de sedação foram diminuindo com o passar das trocas.
Além da redução significativa

Revista Feridas

da mensuração da lesão.
Após ter reduzido este quadro
da lesão, entramos com o Silvercoat, malha de fios de Nylon
recoberto 100% com prata, e
observou-se significativa área
de epitelização, considerando

que a pele já estava pronta
para enxertia.
M. V. foi enxertado terça-feira
dia 19/01, quando completava 7 dias com o Silvercoat. O
procedimento foi um sucesso e o
enxerto aderiu.

Dia 31/12/2010 - 1ª Troca com Silver IV. Coloco novamente o Silver IV

Dia 06/01/2011 – 3ª troca , coloco novamente Silvercoat

Dia 03/01/2011 - 2ª Troca retirado Silver IV e colocado
SilverCoat

Dia 13/01/2011 – 4 ª troca, coloco novamente Silvercoat
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Dia 19/01 realizado enxerto, recebeu alta dia 04/02/2011.
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Tratamento de úlceras crônicas de
membros inferiores com biocurativos:
relato de experiência
Illymack Canedo Ferreira de
Araújo: Enfermeira Doutora em
Bases Gerais da Cirurgia, Mestre
em Biotecnologia Médica. Professora da Pontifícia Universidade
Católica de Campinas (PUC-Campinas) e Unanchieta /Jundiaí.
Elaine Cristina Navarro:
Bióloga Mestre em Biotecnologia
Médica. Doutoranda em Doenças Tropicais (UNESP/Botucatu).
Professora da Faculdade EDUVALE
de Avaré-SP.
Elenice Deffune: Médica Hematologista. Professora Assistente
Doutora da Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho.
Responsável pelo Laboratório de
Engenharia Celular do Hemocentro de Botucatu.

Resumo
Este relato contou com a participação de 60 pacientes portadores
de úlceras crônicas de membros inferiores de etiologia venosa, arterial ou mista e de Pé Diabético acompanhados no Ambulatório de
Úlceras do Núcleo Integrado de Saúde, Maringá, Paraná, Brasil.
O objetivo deste relato foi descrever a ação do gel de plaquetas e
a cola de fibrina como agentes viabilizadores do processo de cicatrização em úlceras crônicas de membros inferiores e identificar a
presença ou não de aloimunização, alterações relacionadas ao hematócrito, a hemostasia, e também a realização do teste falcização
nos participantes deste estudo. Os curativos propostos mostraram
ação promissora como agente desbridante e potente estimulador da
migração, proliferação e diferenciação celular, o que contribui para
a modulação da resposta cicatricial.
Descritores: Tratamento Avançado, Úlcera Venosa, Doença Arterial
Periférica, Pé Diabético, Enfermeiras Clínicas.

Abstract
This report considered 60 patients with chronic ulcers of the lower
limbs of venous, arterial or mix etiology and Diabetic Foot, that were
monitored in the Ulcer Outpatient Service of the Integrated Health
Center, Maringá, Paraná, Brazil. The objective was to describe the
action of platelet gel (PRP) and fibrin glue as viable agents for the healing process of chronic ulcers in the lower limbs. It was also aimed
to identify the presence or not of alloimmunization, changes related to hematocrit, hemostasis
and also the test of sickle cell trait among the participants of this study. The curatives that were
proposed showed a promising action as a debridement agent and potent stimulator of cell migration, proliferation and differentiation, which contributes to the modulation of wound healing.
Descriptors: Advanced Treatment, Venous Ulcer, Peripheral Arterial Disease, Diabetic Foot,
Clinical Nurses.
Resumen
En este relato han participado 60 pacientes portadores de úlceras crónicas de miembros inferiores de etiología venosa, arterial o mixta y Pie Diabético, acompañados en el Ambulatorio
de Úlcera del Núcleo Integrado de Salud, Maringá, Paraná, Brasil. El objetivo fue describir
la acción de gel de plaquetas y pegamento de fibrina como agentes para la viabilidad del
proceso de cicatrización en las úlceras crónicas de miembros inferiores, así como identificar
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la presencia o no de aloinmunización, los cambios relacionados al hematocrito, la hemostasis
y también la prueba de formación de células falciformes en los participantes de este estudio.
Las curaciones propuestas han demostrado acción promisora como agentes de debridamiento
y potente estimulador de la migración, proliferación y diferenciación celular, lo que ha contribuido para la modulación de la respuesta de la cicatrización.
Descriptores: Tratamiento Avanzado, Úlcera Venosa Periférica, Enfermedad Arterial Periférica,
Pie Diabético, Enfermeras Clínicas.

Introdução
Apesar da ampla variedade de
fatores etiológicos, as principais
causas de úlceras crônicas dos
membros inferiores são as doenças
venosa e arterial, sendo que 60 a
80% delas ocorrem por alterações
do sistema venoso, caracterizando
a chamada úlcera venosa, e de 10
a 25% estão associadas à insuficiência arterial, a qual pode coexistir
com doença venosa (úlcera mista)1.
Porém, quando ocorrem predominantemente na região dos pés tem
como causa a doença arterial e a
neuropatia periférica.1,2
As úlceras crônicas de membros
inferiores constituem sério problema
de saúde pública afetando a produtividade no trabalho, gerando
aposentadorias por invalidez comprometendo a qualidade de vida,
além de elevar os gastos públicos,
já que os tratamentos são longos e
dispendiosos.1,3-5
Sua etiopatogenia é representada
por distúrbios vasculares e microvasculares, que tendem a viabilizar
o processo de morte celular contribuindo para a ativação da resposta
inflamatória crônica, o que resulta a
destruição tecidual.3-6 As úlceras crônicas possuem dificuldade de cicatrização em razão da extensão da
fase inflamatória. O prolongamento
desta fase contribui com a instalação de defeitos de remodelação da

Matriz Extracelular (MEC) e falhas
na reepitelização,6,7 o que predispõe um microambiente molecular e
celular alterado com hipóxia tecidual e de proliferação de fibroblastos e
consequente aumento da fibrose tecidual, acúmulo de metaloproteinases (MMP), colagenases e elastases,
as quais degradam prematuramente
colágeno, fatores de crescimento e
fibronectina proteína necessária a
remodelação da MEC.5-10
A MEC é composta por glicoproteínas adesivas, componentes não
colagenosos e proteínas fibrosas
estruturais. Além de servir como
um envoltório celular, esta matriz,
comunica-se direta e indiretamente
como os processos de sinalização
intracelulares, que induzem o crescimento e a proliferação celulares
essenciais ao processo de cicatrização.6,7 A migração, a proliferação
e a diferenciação celular são estimuladas por fatores químicos do microambiente, dentre eles fatores de
crescimento específicos e citocinas
produzidas por tipos celulares que
constituem a MEC.6,7,9
A cronificação do processo de
cicatrização tem despertado a
atenção de pesquisadores, que tem
buscando adequar o conhecimento
científico na confecção de materiais, que viabilizem o processo de
cicatrização através da engenharia
tecidual,6-8 visando a geração de

substitutos biológicos com o objetivo
de criar, preservar ou restaurar a função perdida através de uma tríade
composta de células (osteoblastos,
fibroblastos, condrócitos etc.), moléculas sinalizadoras (fatores de crescimento, morfogênese, adesinas
etc.) e matrizes análogas (colágeno,
minerais sintéticos etc.).6,7
Nesta descrição, nos deteremos
em moléculas sinalizadoras (fatores
de crescimento) solúveis presentes
no Gel de Plaquetas (Plasma Rico
em Plaquetas/PRP) e em uma matriz
análoga quimiotáxica para neutrófilos, macrófagos e plaquetas proporcionada pela Cola de Fibrina, que
favorece a migração, a proliferação
e a diferenciação celular contribuindo para a modulação da resposta
cicatricial.11-15
O Laboratório de Engenharia Celular do Hemocentro de Botucatu,
desde 2003, vem desenvolvendo
técnicas de padronização da forma
farmacêutica de dois produtos (não
disponíveis comercialmente): Cola
de Fibrina e o Gel de Plaquetas, obtidos a partir de plasma fresco congelado (PFC) e do concentrado de
plaquetas (CP) colhidos e validados
como hemocomponentes de uso intravenoso, respeitando desta forma,
todos os quesitos legais explicitados
na RDC153/2004.
As plaquetas são fragmentos anucleados com forma discoide, quando
2014; vol.01, n.07
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ativadas, modificam para pseudópode. Agem na hemostasia através
da adesão, secreção, agregação e
atividade pró-coagulante e também
estão envolvidas na resposta imune,
na cicatrização tecidual e nas metástases hematogênicas.11-13 Em seu
citoplasma há inúmeras proteínas de
grande relevância clínica. Possui três
tipos de grânulos: lisossomos, grânulos densos e os grânulos α, onde se
encontram os fatores ou moduladores do crescimento. Os fatores de
crescimento são polipeptídeos, que
atuam como reguladores e desreguladores da atividade celular participando de forma efetiva do processo
de cicatrização tecidual.11,12
Alguns fatores de crescimento
têm sido relatados como participadores do processo de reparação
tecidual.11-13 Uma vez ativada, a
plaqueta, libera fatores de crescimento como o Fator de Crescimento Derivado de Plaquetas (PDGF),
o Fator de Crescimento Epidérmico
(EGF), o Fator de Crescimento Celular Endotelial Vascular (VEGF) e o
Fator de Crescimento Transformador Beta (TGF-β).13
Os PDGF aumentam a vascularização tissular, promovem a proliferação de fibroblastos, aumentam a
quantidade de colágeno, estimulam
produção de tecido de granulação.
O VEGF estimula a angiogênese,
a mitogênese e a permeabilidade
vascular. OEGF induz o crescimento de tecido epitelial e promove
também a angiogênese, contribuindo na formação do tecido de
granulação. O TGF-β é um potente
fator estimulante da produção de
fibrinogênio que estimula a quimiotaxia fibroblástica, intensifica a produção de colágeno, fibronectina e
proteoglicanos. Na angiogênese
estabiliza os vasos recém-formados
Revista Feridas
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pela intensificação da produção de
proteínas da MEC.12,13
A Cola de Fibrina mimetiza os
últimos passos na “cascata” de
coagulação com a conversão de
fibrinogênio em fibrina, cuja função
primária é a obtenção de hemostasia e a “adesão” dos tecidos.13-15
O coágulo de fibrina é constituído
por uma variedade de fatores, tais
como a Fibronectina (FN), Trombospondina (TSP), Vitronectina (VN),
Glicosaminoglicanos, Plasminogênio, Fator Ativador de Plasminogênio, Trombina, Fator de Crescimento
de Fibroblastos (FGF), Fator de Crescimento Semelhante à Insulina Proteína-3 de Ligação (IGFBP-3), Fator
de Crescimento Vascular Endotelial
(VEGF), Fator de Crescimento Transformador Beta (TGF-β) e Fator de
Crescimento Derivado de Plaquetas
(PDGF). A ação de seus componentes contribui com o desbridamento,
a angiogênese, a síntese de colágeno e a reepitelização.13-16
O objetivo deste relato foi descrever a ação do o Gel de Plaquetas
e a Cola de Fibrina como agentes
viabilizadores do processo de cicatrização em úlceras crônicas de
membros inferiores e identificar a
presença ou não de aloimunização,
alterações relacionadas ao hematócrito, a hemostasia, e também a
realização do teste falcização nos
participantes deste estudo.
Metodologia
Este relato foi desenvolvido em um
Núcleo Integrado de Saúde – NIS
II situado no município de Maringá, Paraná, Brasil. Aprovado
pelo CEP UNESP/Botucatu protocolo 162/2006; CEP CESUMAR
012/2006 e submetido à apreciação do Centro de Capacitação
Permanente em Saúde de Maringá

– CECAPS 1390/2005. Foram
convidados a participar 60 pacientes portadores de úlceras crônicas,
que vinham sendo acompanhados
pelo Ambulatório de Curativos desta unidade. Os pacientes foram
distribuídos nos grupos GI e GII,
sendo acompanhados por um período de 60 dias de acordo com
o intervalo de avaliação D0 D15
D30 D45 e D60.
O grupo GI contou com a participação de 30 pacientes, que
seguiram o protocolo de aplicação
da Cola de Fibrina (Cfib), considerando-se os seguintes critérios
de inclusão: ter mais de 20 anos
de idade, ser portador de úlceras
crônicas de membros inferiores de
etiologia venosa, arterial ou mista
e de Pé Diabético resistentes aos
tratamentos estipulados por mais
de 12 meses, apresentar úlcera em
fase inflamatória7,10 com presença
de tecidos desvitalizados e concordar em participar da pesquisa. O
GII foi constituído por 30 pacientes
incluídos no protocolo de aplicação do Gel de Plaquetas (GP). Os
critérios de inclusão diferenciaram-se pela ausência de tecidos desvitalizados no leito da úlcera, ou
seja, úlceras em fase proliferativa
do processo de cicatrização.10
Como critérios de exclusão foram
estabelecidos: úlcera infectada, índice tornozelo braquial (ITB) < 0,9,
área de leito de úlcera menor que
5,0 cm2, gravidez e amamentação. Para que houvesse a descontinuação ao tratamento proposto, as
úlceras deveriam apresentar sinais
clínicos de infecção durante o intervalo de acompanhamento. Foi
considerada como úlcera infectada
aquela que apresentasse sinais perilesionais como: dor, eritema, edema e calor local podendo ou não
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estar associados com hipertermia
e queda do estado geral. Os produtos utilizados nesta pesquisa seguiram os Protocolos Operacionais
Padrão (POPs) do Hemocentro de
Botucatu relacionado ao preparo,
armazenamento e transporte dos
mesmos. O termo GP é aplicado a
um produto que se apresenta sob a
forma farmacêutica laminar, adquirindo consistência gelatinosa que é
formado quando a trombina e gluconato de cálcio são adicionados
ao Plasma Rico em Plaquetas (PRP)
em condições estéreis.
A Cola de Fibrina é um termo
utilizado para o produto que se
apresenta sob a forma farmacêutica pastosa, adquirindo consistência de gel formado quando um
polímero hidrossolúvel enriquecido
com vitamina A, vitamina E (alfa-tocoferol) e flavonoide são adicionados ao criopreciptado em condições estéreis. Após a abordagem
inicial e explicação sobre o estudo
foi realizado planimetria manual
do leito da úlcera para avaliação
de sua área, com posterior avaliação clínica e coleta de amostra de
sangue periférico para avaliação
do hemograma, controle e monitoramento de Pesquisa de Anticorpos
Indeterminados (PAI), Tempo de
Protrombina (TP) e Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPa)
nos dias D0 e D60. A dosagem de
albumina sérica e o teste de falcização no dia D0. Em casos onde
houve alterações os pacientes foram avaliados por médico hematologista do Hemocentro de Botucatu
e mantiveram acompanhamento e
conduta clínica ambulatorial após
encaminhamento para o ambulatório de especialidade médicas da
Secretaria de Saúde de Maringá.
A coleta de amostra de sangue

periférico, bem como o transporte
e análise laboratorial, das mesmas,
foi efetuada por profissional capacitado do Hemocentro de Botucatu.
O deslocamento deste profissional
e do profissional médico constava
no planejamento de realização
deste trabalho.
A avaliação clínica foi baseada
na coleta de histórico, do exame
físico (avaliação de pulsos pedioso
e poplíteo, perfusão e temperatura
do membro), do ITB através da utilização de Doppler portátil de onda
contínua e avaliação do leito da
úlcera (características do tecido e
área inicial) por meio de um roteiro
previamente estruturado.
Para avaliação e acompanhamento da evolução do processo de
cicatrização foi estipulado um retorno a cada 15 dias por um período
de dois meses seguindo o intervalo de acompanhamento D0, D15,
D30, D45 e D60 e monitorados
por documentação fotográfica digital e descrição dos dados em prontuário. Por se tratarem de úlceras
crônicas, o segmento estipulado de
dois meses seria suficiente para o
Preparo do Leito da Úlcera (PLU).6,8
Para captação das imagens foi utilizada câmara digital Kodak modo
automático, com resolução de
800x200 pixels mantendo uma distância de 5,0 cm do leito da úlcera.
Os indicadores de melhora estipulados foram: avaliação visual do aspecto do tecido presente no leito da
úlcera (presença de tecidos vitalizados ou desvitalizado e epitelização
da borda), diminuição da área da
úlcera (cm2) e cicatrização.
A avaliação dos critérios estipulados foi realizada pela pesquisadora (in loco), bem como as
trocas de curativos nos intervalos
de acompanhamentos. O acompa-

nhamento da diminuição das áreas das úlceras (cm2) foi realizado
através da planimetria manual.18,19
Como tecidos desvitalizados foram
considerados todos tecidos de granulação de coloração vermelho
opaco e friável ou violáceo, tecido
de coloração amarela ou branca
(esfacelo) que adere ao leito da ferida e apresenta-se como cordões
ou crostas grossas e tecidos de coloração preta, marrom ou castanha
(necrose) que aderem firmemente
ao leito ou às bordas da ferida podendo apresentar-se mais endurecido ou mais amolecido e vitalizados, tecidos de aspecto vermelho
“vivo” não friável ou violáceo.1,6,7
Foi considerado como úlcera cicatrizada, quando esta apresentasse o restabelecimento da integridade cutânea ou áreas exulceradas <
0,5 cm2. Os pacientes e/ou seus
cuidadores foram orientados e treinados quanto à realização da troca
de curativo em domicílio que deveria ser efetuada a cada 24 horas,
cuidados com as pernas de acordo
com o Índice Tornozelo Braquial
(ITB) e com os pés.1,20 O fornecimento de material necessário para
a troca de curativos foi realizada
pela Secretaria Municipal de Saúde
de Maringá, mediante descrição e
quantificação do material em ficha
de requisição preenchida e assinada pela pesquisadora. Em casos de
ITB > 0,91,20 foi estabelecido repouso com o membro inferior elevado
acima do nível do coração, cerca
de três a quatro vezes durante o dia
e por 30 minutos e a noite os pés
da cama deveriam ser mantidos elevados em altura que varia de 15 a
20 cm, desta forma, garantindo que
os membros inferiores permaneçam
elevados mesmo durante o sono.1 E
quando ITB < 0,9 os membros in2014; vol.01, n.07
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feriores deveriam ser mantidos pendentes ou sempre na mesma altura
do quadril. A avaliação do ITB foi
realizada pela pesquisadora através da utilização de Doppler portátil
de onda contínua.1,20
Também foram realizadas orientações verbais e escritas referentes
à dieta hipossódica, hipolipídica,
rica em frutas, verduras e legumes e
ingestão de líquidos e suco de frutas
ricas em vitamina C.21
Os curativos propostos foram aplicados em momentos diferentes do
processo de cicatrização, assim,
os resultados serão apresentados
de forma descritiva. Em relação a
avaliação do tamanho da úlcera foi
realizada uma análise de medidas
repetidas para cada tipo de biocurativo, utilizando-se o Teste de Tukey
para comparação dos intervalos de
acompanhamentos.
Resultados
A média das idades dos pacientes
que utilizaram a Cola de Fibrina
foi de 64,2 anos com Desvio Padrão (DP) de 12,2. Para aqueles
que utilizaram o Gel de Plaquetas
a média de idade encontrada foi
de 59,4 anos com DP 11,5. Em
relação ao tempo de úlcera ativa
observou-se uma média de 13,7
anos com DP 11,3 para aqueles
que fizeram uso da Cola de Fibrina e de 6,1 anos para os usuários
do Gel de Plaquetas com DP de
6,1. Não houve descontinuação
de pacientes durante a realização
do estudo.
A distribuição do gênero, da
raça, da presença de doenças pregressas como Hipertensão Arterial
Sistêmica (HAS) e Diabetes Melitus
(DM), tabagismo e o Índice de Massa Corpórea pode ser observada
na Tabela 1.
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Tabela 1: Distribuição dos grupos em relação ao gênero, raça, doenças pregressas, tabagismo e obesidade na população estudada.
SEXO (N/ %)

Cola de Fibrina (Gfib)

Gel de Plaquetas (GP)

Feminino

13 (43,3)

18 (60,0)

Masculino

17 (56,7)

12 (40,0)

TOTAL

30 (100)

30 (100)

Branca

23 (76,7)

24 (80,0)

Negra

7 (23,3)

6 (20,0)

TOTAL

30 (100)

30 (100)

HAS

28 (93,3)

26 (86,7)

DM

9 (30,0)

8 (26,7)

TVP

6 (20,0)

7 (23,3)

HAS + DM

8 (26,7)

8 (26,7)

Sim

9 (30,0)

12 (40,0)

Não

21 (70,0)

18 (60,0)

TOTAL

30 (100)

30 (100)

Eutrófico

19 (63,3)

12 (40,0)

Obesidade leve

6 (20,0)

6 (20,0)

Obesidade Moderada

5 (16,7)

12 (40,0)

TOTAL

30 (100)

30 (100)

RAÇA

DOENÇA PREGRESSA

TABAGISMO

Obesidade (N/ %)

A avaliação dos indicadores viabilizadores do processo de cicatrização como a melhora do aspecto do tecido presente no leito da
úlcera, a epitelização de bordas e
a cicatrização do leito das úlceras
podem ser observadas respectivamente, nas Tabelas 2 e 3.
A presença de tecidos vitalizados
ocorreu de forma crescente do D0
ao D60 para os pacientes que fizeram uso da Cola de Fibrina evidenciando a sua ação desbridante. A
epitelização da borda das úlceras
ocorreu de forma contínua nos leitos das úlceras que fizeram uso dos
curativos propostos do D0 ao D60,
porém apresentaram melhor desempenho a partir do D30.

As áreas das úlceras apresentaram redução significativa do D0
para o D60 nos dois grupos de estudo, porém a Cola de Fibrina obteve
um melhor desempenho no D45 e o
Gel de Plaquetas a partir do D30.
A cicatrização total ou áreas
finais < 0,5 cm2 no leito das úlceras pode ser observada em quatro
(13,4%) pacientes que utilizaram a
Cola de Fibrina e em nove (30%)
daqueles que fizeram uso do Gel
de Plaquetas.
O monitoramento laboratorial proposto, a partir da coleta de amostra
de sangue periférico realizado nos
pacientes do estudo pode ser observado na Tabela 4. A aloimunização
e a anemia falciforme foram identi-
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ficadas em um (1,7%) paciente, a
dosagem de albumina sérica < 3,5
g/dL foi observada em três (5,0%) e
a anemia carencial em dois (3,3%)
indivíduos. Os tempos de TP e TTPa
não apresentaram alteração.
Discussão
Alguns conhecidos fatores de risco predisponentes a evolução de
úlceras crônicas de membros inferiores de etiologia venosa, arterial
ou mista e de Pé Diabético como o
sexo, idade, raça, DM, HAS e tabagismo e obesidade3-5 foram analisados. Estudos com abordagem
epidemiológica tem demostrado
uma maior prevalência de úlceras
crônicas de membros inferiores em
indivíduos do sexo feminino a partir
dos 70 anos de idade,3,5,23 neste
estudo identificamos a presença de
úlceras em 14 (45,2%) mulheres
com idade entre 50 a 60 anos e
nos homens 27,6% na faixa etária
entre 70 a 80 anos.
A influência da raça como fator
de risco para o desenvolvimento
de úlcera venosa é controverso na
literatura. Em estudos anteriores3,5,23
e neste foram observados o predomínio da raça branca em indivíduos
portadores de úlceras em membros
inferiores abertas e/ou cicatrizadas.
De acordo com o Censo Demográfico 200523 os brancos ainda são
a maioria (47,33%) da população
brasileira. Possivelmente a predominância de determinada raça em um
estudo é influenciada pelo tipo de
população estudada23. A maioria
dos pacientes, que procuram atendimento no nosso serviço foi da raça
branca. Em nosso estudo a HAS, o
DM e a obesidade não interferiram
no processo de cicatrização. Estes
dados foram concordantes com
a literatura1,23-25 onde observou-se

Tabela 2: Distribuição referente à presença de tecidos vitalizados
e epitelização das bordas das úlceras por intervalo de acompanhamento e grupo de estudo
Presença
de tecidos
vitalizados

Cola de Fibrina (Gfib)

Epitelização
da borda
das úlceras

Cola de Fibrina (Gfib)

Gel de Plaquetas (GP)

D0 Não

N (%)

D0 Não

N (%)

N (%)

D15 Sim

0 (0%)

D15 Sim

0 (0%)

0 (0%)

D30 Sim

12 (40%)

D30 Sim

9 (30%)

5 (16,7%)

D45 Sim

16 (53,3%)

D45 Sim

11 (36,7%)

8 (26,7%)

22 (73,3%)

D60 Sim

D60 Sim

24 (80,0%)

17 (56,6%)

12 (40%)

25 (83,3%)

22 (73,3%)

Tabela 3: Distribuição da Média e desvio-padrão das áreas das úlceras (cm2) por intervalo de acompanhamento e grupo de estudo.
Momento
D0

Cola de Fibrina
Média DP
29,5A 26,6

Gel de Plaquetas
Média DP
34,4A 28,9

D15

24,8AB 30,1

26,8B 28,5

D30

23,1AB 28,8

25,0BC 27,7

D45

20,4B 28,0

20,6BC 25,8

D60

17,0B 27,2

18,3C 25,1

P=0,001 P<0,001
*Médias seguidas de pelo menos 1 letra em comum não diferem estatisticamente

Tabela4: Distribuição referente ao monitoramento laboratorial
proposto realizado nos pacientes do estudo no D0 e/ou D60.
Coleta
de
sangue
perifé-rico

Presença
de PAI

Teste de
falcização

Hematócrito
Albumina
Anemia
Sérica
Carencial
< 3,5g/l

N (%)

N (%)

N (%)

N (%)

D0 Sim

1(1,6%)

1 (1,6%)

3 (5%)

2 (3,3%)

D60 Sim

1(1,6%)

descrição de que estes fatores não
predispõem a recorrência, o tamanho e tempo de úlcera ativa.
A ação dos efeitos deletérios do
tabagismo na cicatrização é descrito na literatura e estes são controversos, pela falta de estudos clínicos,
que especifiquem a quantidade de

TP

TTPa

N (%)

N (%)

0 (0%) 0 (0%)
0 (0%) 0 (0%)

nicotina necessária à ação deletéria no processo de cicatrização.24,25
Neste estudo o tabagismo não interferiu no processo de cicatrização.
O tempo de úlcera ativa e áreas
extensas do leito da úlcera são considerados fatores preditivos para o
tempo de cicatrização.3 A avalia2014; vol.01, n.07
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ção destes dois fatores é de grande importância, pois além de ser
índice prognóstico para o tempo de
cicatrização, também podem refletir
tratamentos ineficazes e inapropriados.1,5,23 O tempo de úlcera ativa,
em nosso estudo foi de 19,8 anos,
em outros estudos23,26 o tempo de
úlcera ativa esteve entre 5 a 10
anos. Provavelmente o elevado tempo de úlcera ativa bem como áreas extensas encontradas em nossa
população possa ter ocorrido pela
dificuldade de acesso a tratamentos
adequados e em razão do Ambulatório de Úlcera do município receber pacientes que não responderam
a terapêuticas anteriores.
As úlceras crônicas possuem dificuldade de cicatrização em razão
da extensão da fase inflamatória e
consequente manutenção de um microambiente hostil no leito da úlcera
e exsudação ambundante.6 O exsudato presente no leito da ferida é
bioquimicamente distinto com níveis
baixos de glicose, níveis elevados
de MMP e serina proteases que
degradam colágeno e componentes da MEC e a presença de fibroblastos senescentes que intensificam
a produção de citocinas inflamatórias como a IL-1 a qual intensifica a
produção de proteases e o TGF- α
indutor de apoptose em células não
senescentes.6,7,27 A presença dessas
citocinas restringe a proliferação de
queratinócitos e de células endoteliais contribuindo com a limitação
da migração de células epiteliais
e da proliferação das margens do
leito da ferida.
Estas condições propiciam a colonização por bactérias e fungos
intensificando a ação deletéria,
deste microambiente, retardando
o processo de cicatrização.6,27
Nossos resultados demonstraram
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que a Cola de Fibrina mostrou-se
como um agente desbridante eficaz ao viabilizar a remoção dos
tecidos desvitalizados do leito da
úlcera contribuindo com o processo
de cicatrização, fato evidenciado
pela epitelização das bordas das
úlceras. Este evento ocorre com a
movimentação de células epiteliais
e queratinócitos oriundas tanto da
margem como de apêndices epidérmicos localizados no centro da
lesão e dependem da presença e
ação de fatores de crescimento, integrinas e metaloproteases. Neste
microambiente “saudável”, os fibroblastos passam a produzir a nova
Matriz Extracelular (MEC) necessária para a migração, proliferação
e crescimento celular enquanto os
novos vasos sanguíneos carreiam
oxigênio e nutrientes necessários
ao metabolismo celular local.6,7,27
O Gel de Plaquetas por ser uma
membrana rica em fatores de crescimento, mostrou-se como um agente viabilizador da fase proliferativa
que compreende a reepitelização.
A proliferação epitelial inicia-se por
estimulação mitogênica e quimiotatica dos queratinócitos e pelos fatores de crescimento, dentre eles o
TGF-β e EGF disponíveis no Gel de
Plaquetas.7,11-13
Com a reorganização da MEC
ocorre a maturação dos seus constituintes com concomitante depósito
de proteoglicanos e colágeno recuperando a estrutura tecidual perdida. Esta sequencia de eventos é denominada remodelação.7,11,13 Este
evento pode ser observado com a
utilização da Cola de Fibrina e do
Gel de Plaquetas.
O monitoramento laboratorial
proposto resultou na necessidade
de se estabelecer um acompanhamento contínuo para possível

aloimunização, em razão do uso
tópico de hemoderivados17,22,28
através da realização da PAI monitorados no D0 e D60 para analisar
o eventual potencial imunogênico
dos produtos aplicados.
Os resultados referentes à amostra de sangue periférico permitiram
identificar a presença de PAI em
um paciente do sexo feminino RhD
negativo com história de duas transfusões anteriores há mais de quatro
anos, fato que justificou sua aoliminuzação22,28. Os alo-anticorpos
anti-eritrocitários encontrados foram
de especificidade anti-D e anti-C,
que correspondem aos de maior
prevalência em indivíduos RhD negativo. Estes anticorpos foram titulados e monitorados ao longo do
tempo com intervalo de dois meses.
O título do anti-D foi de 1/4 durante toda a análise e o título do anti-C
de 1/16, também sem mudanças
durante o uso do biocurativo.
As PAIs seriadas mostraram que
nenhum paciente se aloimunizou
seja com a aplicação de Cola de
Fibrina, seja com o uso do gel de
plaquetas, mesmo sabendo que
as plaquetas expressam antígenos
eritrocitários ABO.17,22,28 Portanto,
estes resultados apontam para a
não necessidade de compatibilizar
grupo sanguíneo, para a aplicação
tópica destes tipos de hemocomponentes, uma vez que não encontramos indícios de aloimunização.
Baixas concentrações de albumina
(<3,5 g/dL) foram observadas em
três (5%) pacientes.
A anemia de origem carencial
foi identificada em dois (3,3%)
pacientes. A desnutrição protéico-calórica e a anemia são descritas
como fatores, que podem interferir
no processo de cicatrização.29,30
Este fato não foi evidenciado nes-
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te trabalho. O teste de falcização
permitiu identificar um paciente de
63 anos de idade sem tratamento e/ou diagnóstico anterior para
anemia falciforme.
A avaliação da hemostasia foi realizada pela dosagem do TP, TTPa.
Em nenhum paciente foi encontrado
alargamento de TP ou TTPa, porém
todos apresentaram o encurtamento destes tempos quando comparados com indivíduos normais. Fato
que confirmou a predisposição à
trombose destes pacientes. Antecedentes pessoais de Trombose Veno-

sa Profunda (TVP) são marcadores
de possíveis lesões do sistema venoso e que predisporiam a Doença
Venosa Crônica (DVC) e a Úlcera
Venosa (UV).1,5,23
Conclusões
Os curativos propostos mostraram
ação promissora, como agente
desbridante e estimulador à migração, à proliferação e à diferenciação celular, o que contribui para a
modulação da resposta cicatricial.
Apesar de serem hemoderivados,
não foi identificado aloimunização

anti-eritrocitária com o uso da Cola
de Fibrina e do Gel de Plaquetas
não havendo necessidade de compatibilizar grupo sanguíneo para a
aplicação tópica destes biocurativos. As alterações encontradas no
hematócrito e na hemostasia não
interferiram na evolução do processo de cicatrização. Ao término
deste estudo e após reflexão dos
nossos resultados, acreditamos que
outros estudos randomizados com
número maior de pacientes devam
ser realizados para complementar
os nossos resultados.
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Oxigenoterapia Hiperbárica (O2HB)
nas Lesões Refratárias
Resumo
As feridas refratárias representam enorme desafio tanto na assistência
Dr. Tomaz Aquino Pedreira
Brito - CREMERJ 52-38562-4:
médica quanto na assistência de enfermagem em um número cada
vez maior de pacientes. Além do sofrimento físico e emocional que
Médico Anestesiologista TSA-SBA.
impõem a seus portadores por serem freqüentemente associadas a
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quadros dolorosos crônicos e à produção de exsudato e odor desagrade Medicina Hiperbárica – SBMH.
dável, levam também a significativo dispêndio de recursos financeiros
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gens terapêuticas tópicas disponíveis, insuficientes e limitadas em suas
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possibilidades resolutivas. São também freqüentes as ocasiões em que
Clínica Hiperbárica no Hospital
abordagens cirúrgicas são inviáveis ou trazem resultados insatisfatóAdventista Silvestre - Rio de Janeiro.
rios. Nos últimos 60 anos, tem sido demonstrado que a Oxigenoterapia hiperbárica (O2HB) é o tratamento mais eficaz na reversão da
hipóxia tecidual e conseqüentemente, na otimização da terapêutica multidisciplinar destas lesões.
Descritores: Ferida Refratária, Hipóxia, Fibroblastos, Colágeno, Oxigênio Hiperbárico, Câmara
Hiperbárica.
ABSTRACT
Refractory wounds represent enormous challenge both in medical care and in nursing care for an
increasing number of patients. Beyond the physical and emotional suffering they impose their bearers as they are often associated with chronic painful conditions and the production of exudate and
unpleasant odor, also lead to significant expenditure of financial resources sunk. The permanent
tissue hypoxia makes several topical therapeutic approaches available, insufficient and limited in
their resolving possibilities. Occasions in which surgical approaches are not feasible or bring unsatisfactory results are also frequent. In the last 60 years has been shown that hyperbaric oxygen
therapy (O2HB) is the most effective treatment in the reversal of tissue hypoxia and consequently to
optimize the multidisciplinary treatment of these lesions.
Descriptors: Refractory Wound, Hypoxia, Fibroblasts, Collagen, Hyperbaric Oxygen, Hyperbaric
Chamber.
RESUMEM
Heridas refractarias representan un enorme desafío tanto en la atención médica y los cuidados de
enfermería para un número cada vez mayor de pacientes. Más allá del sufrimiento físico y emocional que imponen a sus portadores, ya que a menudo se asocian con enfermedades dolorosas
crónicas y la producción de exudado y el olor desagradable, también traducirse en un gasto
importante de recursos financieros a fondo perdido. La hipoxia tisular permanente hace varios enfoques terapéuticos tópicos disponibles, insuficientes y limitados en sus posibilidades de resolver.
Ocasiones en las que los métodos quirúrgicos no son factibles o traen resultados insatisfactorios
son también frecuentes. En los últimos 60 años se ha demostrado que la terapia de oxígeno hiper-
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bárico (O2HB) es el tratamiento más eficaz en la reversión de la hipoxia tisular y por lo tanto para
optimizar el tratamiento multidisciplinario de estas lesiones.
Descriptores: Herida Refractario, Hipoxia, Fibroblastos, Colágeno, Oxígeno Hiperbárico, Cámara Hiperbárica.

Introdução
O conceito de ferida refratária deriva da constatação de que existem lesões que não evoluem satisfatoriamente mesmo após 30 dias
de tratamento regular ou intensivo.
A partir desta constatação, foram
estabelecidos critérios clínicos e
biológicos para melhor explicitar
este fenômeno. Sob o ponto de
vista clínico, ferida refratária é
aquela em que a cicatrização tem
início, porém caminha muito lentamente e apresenta um bloqueio
intrínseco que impede sua resolução natural. O critério biológico
é similar, mas inclui a observação
de uma fase inflamatória prolongada, lenta formação de matriz
extracelular e pouca capacidade
de reepitelização.1
Os inúmeros estudos e trabalhos publicados sobre o tema são
unânimes em afirmar e identificar
fatores universais que contribuem
decisivamente para o comprometimento dos mecanismos necessários para a cicatrização. Doenças
como diabetes mellitus, aterosclerose, insuficiências vasculares, senilidade, imobilidade associada
a traumas térmicos ou mecânicos
ou compressão permanente, são
os mais frequentemente citados.
Há, entretanto, um denominador
comum em todos esses e demais
fatores que interferem no processo de cicatrização: a hipóxia tissular local.
A hipóxia tem vários efeitos
sobre os fibroblastos, incluindo

a redução da produção de IGF1 (Insulin Growth Factor-1), uma
proteína essencial no desenvolvimento e crescimento celular e o
aumento da produção de TGF-B (Transforming Growth Factor-beta), proteína semelhante à
citocina e que atua modulando
a diferenciação e crescimento
celular.2 Estes efeitos estão aqui
destacados, mas integram uma
grande variedade de fenômenos
biofísicos e bioquímicos que têm
no oxigênio seu substrato ou componente insubstituível.
O oxigênio molecular é essencial em muitos processos biológicos além da respiração aeróbica.
A síntese de colágeno depende
da ação de duas enzimas, prolil
e lisil-hidroxilase, ambas classificadas como dioxigenases intermoleculares, ou enzimas carreadoras-transferidoras de oxigênio. Elas
catalizam a adesão de átomos de
oxigênio a moléculas orgânicas
e a incorporação destes átomos
por outros elementos químicos.3 A
ação da prolil-hidroxilase é especialmente sensível à concentração
de oxigênio, sendo 20 mmHg a
pressão de O2 mínima necessária
para sua ação catalizadora no
processo de formação de colágeno. Como a pressão fisiológica do
oxigênio nos tecidos é entre 40 e
50 mmHg e nas feridas crônicas
tipicamente situada entre 0 e 30
mmHg e uma vez que a prioridade biológica é a garantia do
metabolismo energético, então,

Foto 1: Câmara hiperbárica monopaciente (individual)

Foto 2A: Câmara hiperbárica multipaciente (coletiva)

Foto 2B: Câmara hiperbárica multipaciente (coletiva)

em situação de hipóxia, consumir
oxigênio para a hidroxilação de
moléculas para a formação de
colágeno passa a ser uma impossibilidade bioquímica que afeta
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os fibroblastos e todas as outras
linhas celulares envolvidas nas
etapas de reconstituição tissular,
incluindo os osteoblastos. Embora
a hipóxia intermitente seja um estímulo sinalizador aos fibroblastos
para a produção de colágeno, estas células não podem produzi-lo
e depositá-lo sem que concentrações adequadas de oxigênio estejam presentes.4 A taxa de hidroxilação de moléculas de colágeno
acompanha as variações da PO2
e anos de experiência clínica com
oxigênio normobárico e hiperbárico confirmam esta observação.

Tanto quanto a ativação dos
fibroblastos para a produção e
deposição de colágeno, outros fenômenos biológicos fundamentais
dependentes da concentração mínima de oxigênio são a fagocitose,5 a ativação dos macrófagos e
por consequência, a angiogênese
e a neovascularização.6
Cada um dos incontáveis eventos bioquímicos intra e extracelulares dependentes da participação
do oxigênio em concentrações
fisiológicas são na verdade uma
etapa de processos mais amplos
e complexos que sem a disponibi-

Gráfico 1: Lei de Henry

Foto 3: Ferida Refratária – Pé Diabético - O2HB = 0
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lidade adequada deste gás, vão
em última instância resultar em manifestações clínicas e patológicas
identificáveis na prática médica,
como as feridas refratárias.
A Oxigenoterapia Hiperbárica
(O2HB) é uma modalidade de
tratamento médico baseada nos
princípios de uma lei da física e na
absoluta necessidade da disponibilidade de oxigênio, para suportar
os processos biológicos protetores
e regenerativos. A Lei de Henry é
a lei que rege a solubilidade dos
gases nos tecidos e estabelece
que esta solubilidade é diretamente dependente da pressão absoluta
do gás no sangue e nos tecidos.
À partir deste conceito, podemos
definir a O2HB como o tratamento
médico no qual o paciente é levado a respirar oxigênio puro e pressurizado no interior de um equipamento estanque chamado câmara
hiperbárica.7 No interior da câmara hiperbárica, um paciente vai respirar oxigênio a 100%, seja diretamente do ambiente da câmara, se
esta for individual (foto 1) ou por
meio de uma máscara ou de um
capacete plástico (hood), se a câmara for coletiva (fotos 2A e 2B),
enquanto a pressão interna da câmara e consequentemente também
a do oxigênio a ser respirado é
progressivamente aumentada até o
limite estabelecido pelos protocolos de tratamento, geralmente a até
2 vezes e meia a pressão atmosférica normal (1 ATA), ou seja 2.4
ATA.7 O padrão adotado mundialmente é de sessões diárias de 90
minutos, admitindo-se variações de
frequência, tempo de tratamento e
pressão de compressão à critério
do médico hiperbarista assistente e
de acordo com as condições clínicas dos pacientes.
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Quando ventilado desta forma,
o oxigênio se dissolve no plasma
e nos tecidos de forma diretamente
proporcional à pressão ambiente
(Lei de Henry), sendo então oferecido às células em grande quantidade e com pressão maior que
a fisiológica. Além disto, por estar
dissolvido nos líquidos corporais,
passa a não mais depender de seu
transporte pela hemoglobina7 (gráfico 1). São estas condições especiais criadas artificialmente que
permitem que o oxigênio chegue
em grande concentração a todos
os tecidos, mesmo os isquêmicos
e possa atuar como um agente terapêutico e indutor dos processos
naturais de combate às infecções
e de regeneração tecidual. Cabe
ressaltar que o ambiente hipóxico
é o ideal para a destruição tissular
e para a proliferação bacteriana
e que a hiperóxia, além de seus
efeitos promotores da produção
de colágeno e de neovascularização, altera o ambiente bioquímico
tornando-o desfavorável à sobrevivência e à proliferação de germes,
especialmente os anaeróbios.8,9
A primeira intervenção terapêutica hiperbárica ocorreu em 187310
e desde então, a vasta experiência com O2HB conquistada pela
comunidade científica dedicada a
esta área da medicina nos últimos
140 anos, permite assegurar que
o oxigênio hiperbárico atua como
um poderoso agente terapêutico,
em todas as circunstâncias em que
a gênese do quadro patológico
seja de natureza isquêmica, inflamatória, traumática ou infecciosa.9
Os tratamentos em câmaras
hiperbáricas são procedimentos
médicos que exigem a adesão
rigorosa a uma série de preceitos e protocolos visando a efici-

Foto 4: Ferida Refratária – Pé Diabético - O2HB = 15

Foto 5: Ferida Refratária – Pé Diabético - O2HB = 26

Foto 6: Ferida Refratária – Pé Diabético - O2HB = 38
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ência terapêutica, a segurança
dos pacientes e o respeito à ética
profissional. No Brasil, esses princípios estão elencados e regulamentados através da resolução
1457/95 do Conselho Federal
de Medicina11 e também pelas
normas de procedimentos publicadas à partir dos Fóruns Nacionais de Qualidade, Segurança e
Ética da Sociedade Brasileira de
Medicina Hiperbárica.12 Estas publicações tornaram-se referência
e foram adotadas pela Agência
Nacional de Saúde (ANS) e pela
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), tanto no que
se refere às indicações para tratamento com cobertura obrigatória
pelos planos de saúde quanto em
todos os aspectos relacionados
com equipamentos, ambiente de
trabalho e procedimentos.13,14
Quando o objetivo é o tratamento de feridas refratárias com O2 hiperbárico, algumas medidas práticas recebem especial atenção, tal
como estão definidas nas normas
anteriormente já citadas:

- Controle clínico e metabólico de
condições patológicas pré-existentes.
- Avaliação criteriosa, com o
uso dos recursos propedêuticos
mais indicados, das condições
circulatórias dos membros inferiores, visando definir a necessidade
ou não de intervenções cirúrgicas
antes de iniciar o tratamento com
O2HB, nos casos de lesões nesta
localização anatômica.
- Indicação dos curativos mais
adequados, respeitando-se as
normas de segurança quanto a
produtos contendo petrolato ou
fibras sintéticas produtoras de eletricidade estática, os quais não
podem ser admitidos em uma câmara hiperbárica.
- Utilização do protocolo de tratamento mais adequado (pressão
da câmara e tempo de sessão)
de acordo com o diagnóstico,
condições clínicas do paciente e
evolução da lesão.
- Quando indicada a antibioticoterapia eleger o agente ideal a
partir da cultura de tecidos e não
de exsudatos.

- No estágio mais avançado
de resolução da lesão, quando
há granulação estável e homogênea, sempre considerar a
oportunidade de rotação de retalho ou enxertia.
- Estar preparado para lidar
com complicações e efeitos colaterais imediatamente, o que exige
a presença física constante do
médico qualificado em medicina
hiperbárica durante toda a sessão de O2HB.
Há uma diferença inequívoca
tanto quanto à qualidade quanto
à velocidade na resolução de lesões agudas ou crônicas quando
a O2HB é acrescentada ao tratamento clínico, cirúrgico e tópico
(fotos 3,4,5,6). Considerando-se que o objetivo de toda ação
médica e terapêutica é oferecer
ao paciente a melhor abordagem
possível em seu benefício, indicar
o tratamento com oxigênio hiperbárico para as feridas refratárias
é garantir esta melhor abordagem, com significativo impacto
econômico e social.
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Ação da Polihexanida-Betaina
nos tratamentos de queimaduras:
relato de caso
Resumo
Este estudo descreve a experiência na assistência de enfermagem a pacientes portadores de queimaduras de primeiro e segundo grau, com a
cobertura betaína e polihexanida. Observou-se a necessidade da realização de tal estudo devido às respostas não satisfatórias no tratamento
convencional, evidenciando-se a necessidade de buscar um produto com
maior eficiência e que reduza o tempo de cicatrização, e consequentemente o tempo de internação. Neste sentido, vislumbramos o valor da
atualização profissional e implementação de ações fundamentadas em
pesquisas, aprimorando os protocolos existentes para vítimas de feridas
por queimaduras e seus diferentes tipos de curativos e produtos, visando
à recuperação precoce das lesões.
Descritores: Assistência de Enfermagem. Queimadura. Betaína e
Polihexanida.
Abstract
This study describes the experience in nursing assistance to patients porters
of first and second degree burns, with the covering betaine and polyhexadine. It was observed the need in the achievement of this study because of
the non satisfactory answers in the conventional treatment, evidencing the
need to search a product with bigger efficiency and that reduce the time
of healing, and consequently the period of hospitalization. In this sense,
we glimpse the value of the professional updating and the implementation
of actions grounded in researches, improving the protocols existents for
the victims of burn’s wound and your different types of curatives and products, targeting the premature recovery of the lesions.
Descriptors: Nursing assistance. Burn. Betaine and polyhexadine.
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Resumen
Este estudio describe la experiencia en la atención de enfermería de los pacientes con quemaduras de primer y segundo grado, con el alcance y la betaína polihexanide. Era necesario llevar a cabo un estudio de
este tipo debido a las respuestas insatisfactorias en el tratamiento convencional, lo que indica la necesidad
de buscar un producto con una mayor eficiencia y reduce el tiempo de curación, y por lo tanto la duración
de la estancia. En este sentido, se vislumbra el valor de desarrollo profesional y la ejecución de las actividades basadas en la investigación, la mejora de los protocolos existentes para las víctimas de quemaduras y
heridas de sus diferentes tipos de apósitos y productos destinados a la pronta recuperación de los heridos.
Descriptores: Cuidados de Enfermería. Burn. La betaína y Polihexanide.
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Introdução
A lesão térmica é definida pelo
dicionário Aurélio como “Efeito
do fogo ou do calor na pele e
nos órgãos. Sensação semelhante
à de uma queimadura; ardor, ardência”; porém, mais do que isso,
Carlucci et al. (2007) define como
uma agressão que pode causar
danos físicos e psicológicos ao
paciente e quando há necessidade de internação tais danos são
intensificados devido à uma variedade de estressores físicos tais
como acidose, perda de fluidos,
alterações no equilíbrio endócrino, potencial para infecção, dor,
além dos estressores psicológicos
decorrentes de situações como separação da família, afastamento
do trabalho, mudanças corporais,
despersonalização, dependência
de cuidados, perda da autonomia
e tensão constante.

A escolha por este
tipo de abordagem
ocorreu para que
possa ser demonstrado
de forma prática
a aplicabilidade
dos protocolos de
cuidados e seus
inovadores resultados
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Sabe-se ainda, que a internação de um paciente, principalmente uma internação prolongada,
além dos fatores desfavoráveis
para o paciente descritos acima,
traz como desvantagem um maior
custo financeiro para a instituição
de internação, que precisa disponibilizar recursos humanos e materiais, que incluem não apenas a
equipe médica e de enfermagem
e remédios mas também serviço
de hotelaria, nutrição e dietética,
fisioterapia entre muitos outros.
Portanto, reduzir o tempo de
internação do paciente traz benefícios para o paciente e sua família e para a instituição de internação, cabendo ao enfermeiro o
aprimoramento de protocolos de
tratamento aos pacientes com lesões cutâneas, sendo neste caso
queimaduras. Daí justifica-se o
propósito deste estudo.
Metodologia
Foi usado um estudo descritivo,
com uma abordagem qualitativa,
do tipo estudo de caso. A escolha por este tipo de abordagem
ocorreu para que possa ser demonstrado de forma prática a
aplicabilidade dos protocolos
de cuidados e seus inovadores
resultados, considerando que as
características deste método permitem a visualização do indivíduo no estudo por meio de sua
participação através dados coletados durante a internação, com
uma entrevista semi-estruturada
guiada por um roteiro padronizado pela Comissão de Curativos e
para subsidiar a pesquisa, além
de algumas informações contidas
no prontuário do cliente.
Por tratar-se de uma instituição
que não é referência em quei-

mados e portanto, ter um baixo fluxo de pacientes com este
agravo, a análise foi concentrada em um paciente portador de
queimaduras, internados no Setor de Clínica Médica do Hospital Evangélico de Itapemirim - ES
(HEI). O Termo de Consentimento
foi assinado pelo referido sujeito
do estudo.
Resultados e Discursões
Paciente M.S.G., 53 anos, tabagista, etilista, condições precárias de higiene corporal, deu
entrada no HEI com queimadura
de 2º grau em MMII, atingindo
20,5% da superfície corporal.
Foi internado no Setor de Clínica
Médica sob precaução de contato, visando minimizar o grande
risco de infecção em que os pacientes queimados correm.
Inicialmente foi aplicado o tratamento convencional do protocolo pré-existente na instituição,
sendo mantido curativo diário
com limpeza com soro fisiológico (solução de cloreto de sódio
a 0,9%), aplicando sulfadiazina
de prata e ocluíndo com gaze
estéril vaselinadas e ataduras.
Tratamento fundamentado, dente
outras literaturas, no Manual de
Condutas para Úlceras Neurotróficas e Traumáticas do Ministério
da Saúde, que recomenda que a
limpeza das feridas seja realizada com soro fisiológico, uma solução que não prejudica os tecidos e limpa adequadamente as
lesões sem traumatizar o leito da
ferida, acelerando o processo
de cicatrização; e a aplicação
da sulfadiazina de prata por ser
um composto extremamente efetivo contra infecções tornou-se a
droga de escolha no tratamento
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Figura 01 e 02

de queimaduras devido ao largo
espectro de ação antimicrobiana
e também por resultar na aplicação indolor, como descreve Ragonha et al. (2005).
As dificuldades encontradas
nos cuidados de enfermagem
com este paciente foram as fortes
queixas álgicas a cada troca de
curativo, que ocasionavam em resistência do paciente em permitir
nova troca de curativo, níveis de
exsudado aumentado, odor fétido
e deterioração da ferida, porém
seguindo o protocolo de tratamento convencional da instituição, ao
observar-se a piora do quadro,
que apresentou tecido de esfacelo
por cerca de 80% da ferida seria
necessário a troca de curativo a
cada 12 horas. Passou a utilizar-se
pomada de colagenase duas vezes ao dia, o que de igual forma,
não trouxe resultados positivos ao
tratamento. Tais complicações não
só prejudicam o êxito do tratamen-

Figura 03 e 04

to como um todo, como também
podem resultar na amputação ou
por a vida em risco.
Neste momento, de insucesso
no tratamento, observou-se a necessidade inquietante de pesquisar novas condutas que poderiam
ser tomadas para individualizar
a assistência prestada com base
nos diagnósticos de enfermagem
e na avaliação que mostrou uma
significativa piora na evolução da
ferida, possivelmente iniciado por
um estado de colonização crítica,
descrita por Santos et al. (2012)
como sendo um estado de “pré-infectado”, ou seja, há mudanças
na ferida, a cicatrização é interrompida ou retardada, o tecido
pode apresentar-se como pouco
saudável, mas não há nenhum
dos sinais normais de infeção
presente (Siddiqui et al., 2010).
Logo, seria numa proliferação
excessiva de microrganismos que
possivelmente resultou numa car-

figura 05 e 06

ga crítica microbiana, levando
rapidamente a uma infeção local
(Dissemond et al., 2010).
Neste contexto infeccioso,
descobrimos a Polihexanida, ou
PHMB, que é a solução de irrigação de eleição para o combate
aos biofilmes, que é uma população ou comunidade de bactérias
que vivem em estruturas organizadas numa interface líquida e
impede a reepitelização dos bordos da ferida (Greener, 2010). A
habilidade do PHMB de romper
os biofilmes nos foi especialmente
benéfica, já que os biofilmes são
sabidamente resistentes à limpeza
efetuada com soro fisiológico a
0,9%, dessa forma permanecendo no leito das feridas após o
processo de limpeza.
O PHMB (ou polihexametileno
biguanida) basicamente é uma
solução de irrigação que contém
betaína como agente de limpeza
da ferida e polihexanida para a
2014; vol.01, n.07

•

Revista Feridas

268

Artigo

manutenção da hidratação e eliminação de germens da ferida.
Descrevendo de uma forma mais
detalhada, de acordo com a Medisight, a polihexanida tem um
largo espectro de ação contra
bactérias, vírus e fungos, pois suas
moléculas positivamente carregadas se ligam à membrana celular
bacteriana e induzem a lise da
célula através da destruição da
integridade da membrana celular,
o que leva à morte do micro-organismo. A betaína é um agente surfactante cuja porção hidrofílica da
molécula repele a sujeira e os detritos presentes na ferida, fazendo
com que eles flutuem no fluido irrigante e sejam, assim, removidos
pelo processo de limpeza. Esta
combinação ao facilitar a limpeza
do leito da ferida reduz o tempo
de cicatrização da mesma.
Foi exatamente o que visualizamos em nossa experiência, quando no 8º dia de internação do
paciente estudado foi iniciado o
tratamento com o uso da solução
de PHMB (figura 01 e 02), mantendo a orientação de troca do

fabricante após 72 horas. Após
a troca do curativo no 11º dia
(figura 03 e 04), notou-se uma
evolução tão surpreendente da
ferida que pôde ser dispensado
o desbridamento cirúrgico, como
estava previsto anteriormente. A
evolução clínica do paciente superou as expectativas e o paciente pode ter alta hospitalar no 22º
dia (figura 05 e 06).
Considerações Finais
O produto de betaína e polihexanida mostrou reduzir de forma
significativa o tempo de cicatrização, visto que a ferida apresentou
involução com o tratamento convencional, onde se fosse dada
continuidade com tal tratamento,
teria sido necessário o procedimento cirúrgico para o desbridamento da ferida que já apresentava sinais clássicos de infecção
e tecido de esfacelo em 80% de
sua extensão, o que prolongaria o
tempo de internação do paciente
trazendo todos os danos físicos e
psicológicos ao paciente acima
citados, e ainda um aumento sig-

nificativo do ônus da instituição,
incluindo além das despesas com
um maior tempo de internação,
os custos com recursos materiais
e humanos do Centro Cirúrgico.
A análise de custo-efetividade
evidencia que o tratamento com
PHMB traz maior benefício e
menor custo quando comparado
ao tratamento utilizando solução
salina, apesar do custo unitário
superior do PHMB, esta diferença
é compensada pela maior efetividade do produto, diminuindo o
tempo de cicatrização e os casos
de complicação.
Consideramos de vital importância que o enfermeiro busque
a realização de estudos e pesquisas no intuito aprimorar a
assistência de enfermagem ao
paciente queimado, atualizando
protocolos existentes com novos
tipos de curativos, novas técnicas
e novos produtos que vêm sendo
lançados no mercado e que tem
por objetivo a recuperação mais
precoce das lesões, o que é a
final o nosso grande objetivo na
enfermagem.

Referências
• Carlucci VDS, Rossi LA, Ficher AMFT, Ferreira E, Carvalho EC.
A experiência da queimadura na perspectiva do paciente. Rev.
esc. enferm. 2007; 41 (1).
• DalriI MCB, Carvalho EC. Planejamento da assistência de
enfermagem a pacientes portadores de queimadura utilizando
um software: aplicação em quatro pacientes. Rev. Latino-Am.
Enfermagem. 2002; 10 (6).
• Dissemond V, et al. A practice-oriented recommendation for
treatment of critically colonised and locally infected wounds using
polihexanide. Journal of Tissue Viability. 2010; 19:106-15.
• Greener M. A new approach to wound management. Nurse
Prescribing. 2010; 8 (4): 169-72.
• Medinsight Decisions in Health Care. Revisão de literature de
polihexanida 0,1% + betaína 0,1% (Prontosan Solução) para
limpeza e irrigação do leito de feridas crônicas. 2013.
• Meneghetti RAS, Rossi LA, Barruffini RCP, Dalri MCB, Ferreira
E. Planejamento da assistência a pacientes vítimas de queimadu-

Revista Feridas

•

2014; vol.01, n.07

ras: relação entre os problemas registrados e cuidados prescritos. Rev Esc Enferm USP. 2005; 39(3):268-79.
• Ministério da Saúde. Manual de Condutas para Úlceras Neurotróficas e Traumáticas. Cadernos de Reabilitação em Hanseníase. 2002; J (2).
• Ragonha ACO, Ferreira E, Andrade D, Rossi LA. Avaliação
microbiológica de coberturas com sulfadiazina de prata 1%,
utilizadas em queimaduras. Rev. Latino-am. Enfermagem. 2005;
13 (4): 514-21.
• Santos EJF, Silva MANCGMM. Tratamento de feridas colonizadas/infetadas com utilização de polihexanida. Revista de
Enfermagem Referência. 2011; 3 (4): 135-42.
• Santos V, Marques J, Santos AS, Cunha B, Manique M. Identiricação e tratamento da infeção da ferida complexa. Ass. Amigos
da Grande Idade Inovação e Desenvolvimento. 2012; 1(2).
• Siddiqui A, Bernstein J. Chronic wound infection: facts and
controversies. Clinics in Dermatology. 2010; 28:519-526.

