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RESUMO 

SOUSA, Alana Tamar Oliveira de. COMPARAÇÃO DO USO DE SOLUÇÃO À BASE 
DE C. CYTRATUS COM SOLUÇÃO SALINA A 0,9% NO PROCESSO DE LIMPEZA 
DE ÚLCERAS VASCULOGÊNICAS: ENSAIO CLÍNICO. 2011. 223 f. Dissertação 
(Mestrado em Enfermagem) – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Centro de 
Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa. 
 
Introdução:  A úlcera vascular se apresenta como a complicação mais significativa da 
insuficiência venosa ou arterial, que tem caráter recidivante, acomete diferentes faixas etárias, 
com prevalência acima de 65 anos.  É ferida crônica que traz ônus financeiro e afeta a 
qualidade de vida de seus portadores. O desenvolvimento de pesquisas, para a criação de 
novos produtos que auxiliem o tratamento desse tipo de ferida e de outras, visa trazer 
benefício à sociedade, que precisa ter acesso à tecnologia avançada e com menor custo. 
Objetivos: Comparar o uso da solução em teste à base de cloreto de sódio a 0,9% e do óleo 
essencial das folhas de Cymbopogon citratus Stapf com a solução salina a 0,9% no processo 
de limpeza de úlceras vasculogênicas; investigar se a solução em teste é coadjuvante no 
processo de cicatrização dessas lesões; avaliar a redução do odor de úlceras vasculogênicas 
durante o uso da solução em teste; e, identificar sinais de complicações no processo de 
cicatrização de úlceras vasculogênicas durante o uso da solução em teste e da solução salina. 
Metodologia: Trata-se de um ensaio clínico, prospectivo, randomizado, duplo-cego 
desenvolvida no setor de curativos do Ambulatório do Hospital Universitário Lauro 
Wanderley (HULW). A população do estudo foi constituída por clientes portadores de úlceras 
vasculogênicas, sendo a amostra de dezoito lesões (n=18) distribuída em dois grupos, 
experimental (n = 11), que usou a solução em teste, e o grupo controle (n = 07), que usou a 
solução salina a 0,9%. Para coleta de dados, utilizou-se um instrumento com dados 
sociodemográficos e condições de saúde, incluindo anamnese e outras fichas para avaliação 
das lesões, uma vez por semana, incluindo a Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH), 
indicador TELER e autoavaliação para o odor, escala numérica para dor e registro de 
complicações (sangramento, aumento da área de necrose, aumento de sinais de infecção) e 
ficha guia para realização do curativo de cada grupo. A pesquisa foi aprovada sob protocolo 
CEP/HULW nº 054/10. A fase de coleta de dados ocorreu no período de 08 de junho de 2010 
a 02 de agosto de 2010. Na análise dos dados, utilizou-se pacote estatístico SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences) – versão 17.0, com técnicas de estatística inferencial. O nível de 
significância utilizado nas decisões dos testes estatísticos foi de 5%. Resultados e Análise 
dos Dados: Os resultados apontam que não se comprovou diferença significativa entre os 
grupos para nenhuma das variáveis: tamanho da ferida, exsudato, tipo de tecido, dor e odor (p 
> 0,05) em cada avaliação. Porém, percebeu-se diferença significativa nas variáveis: tamanho 
da lesão, tipo de tecido, dor e odor quando se utilizou os testes de comparação pareada nas 
avaliações dentro do mesmo grupo, com resultados favoráveis à solução em teste. 
Considerações Finais: a solução em teste auxilia no processo de reepitelização; não 
apresentou ação sobre a redução do exsudato das lesões; traz conforto ao cliente e ao 
profissional que realiza o curativo, neutralizando odores desagradáveis advindos do leito da 
lesão; é segura para ser usada em seres humanos, uma vez que não causa sinais de irritação 
nem infecção; remove com facilidade sujidades do leito da lesão; e, facilita a limpeza da área 
perilesional. Sugere-se que sejam realizadas outras pesquisas com maior número de sujeitos. 
 
 
Palavras-chave: Úlcera da perna. Úlcera varicosa. Ensaio clínico controlado aleatório. 
Cymbopogon. Enfermagem. 



ABSTRACT 

SOUSA, Alana Tamar Oliveira de. COMPARISON OF THE SOLUTION USE BASED 
ON C.CYTRATUS WITH 0,9% SALINE IN THE CLEANING PROCESS O F 
VASCULOGENIC ULCERS:  CLINICAL TRIAL. 2011. 223 pp. Dissertation. (Master’s in 
Nursing) – Post-graduation Program in Nursing, Health Sciences Centre, Federal University 
of Paraíba. João Pessoa.   
 
Introduction: The vascular ulcer is the most meaningful complication regarding venous or 
arterial insufficiency, which has recurrent character and affects different age groups with 
prevalence above 65 years old. It is chronic wound which results in financial burden and 
affects the life quality of its carriers. The research development, for the fulfillment of new 
products which aid the treatment of this kind of wound as well as others, aims to provide 
benefits for society that needs to have access to advanced technology and with low cost. 
Objectives: To compare the solution use, while in test, at 0,9% sodium chloride and essential 
oil of Cymbopogon citratus Stapf leaves with saline at 0,9% in the cleaning process of 
vasculogenic ulcers; to investigate whether the solution, being tested, is coadjuvant in the 
healing process of such lesions; to evaluate the odor reduction of the vasculogenic ulcers 
during the use of the solution being tested; and to identify complication signs in the healing 
process of vasculogenic ulcers during the use of the solution, being tested, and saline. 
Methodology: It is a clinical, prospective, randomized, double-blind trial developed in the 
dressing sector of the outpatient clinic of the Lauro Wanderley University Hospital (HULW). 
The research encompassed vasculogenic ulcer carriers, with the sample of eighteen lesions 
(n=18) distributed in two groups, the experimental group (n = 11), which used the solution in 
test, and the control one (n = 07), which used saline at 0,9%. For data collection, several 
instruments were used, such as: an instrument with sociodemographic data and health 
conditions, including anamnesis and other files for lesions evaluations, once a week, such as 
Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH), TELER indicator and self-evaluation for odor, 
numerical scale for pain and complication register (bleeding, increase of necrosis area, 
increase of infection signs) and file for the dressing accomplishment of each group. The 
research was approved under the CEP/HULW no. 054/10 protocol. The data collection phase 
occurred in the period from June 8th, 2010 to August 2nd, 2010. In the data analysis, the SPSS 
statistical package (Statistical Package for Social Sciences) – version 17.0, with inferential 
statistic techniques was used. The significance level used concerning the decisions of the 
statistical tests was 5%. Results and Data Analysis: The results point out that there was no 
meaningful difference between the groups for none of the variables: wound size, exudate, 
kind of tissue, pain and odor (p > 0,05) in each evaluation. However, it could be perceived 
meaningful difference in regard to the following variables: lesion size, kind of tissue, pain and 
odor when the paired comparison tests were used in evaluations of the same group, with 
results favorable to solution in test. Final Comments: the solution in test aids the 
reepithelialization process; it did not present any effect on the reduction of lesion exudate; it 
provides comfort for the patient and the professional who carries out the dressing, neutralizing 
unpleasant odors originated from the wound bed; it is safe to be used in human beings once it 
does not cause either irritation or infection signs; it can easily remove dirt of the wound bed; 
and it helps cleaning the perilesional area. It is suggested that further research should be 
fulfilled with a greater number of participants.  
 
 
Key-Words: Leg Ulcer. Varicose Ulcer. Randomized controlled trial. Cymbopogon. Nursing. 



RESUMÉN 

SOUSA, Alana Tamar Oliveira de. COMPARACIÓN DEL USO DE SOLUCIÓN A BASE 
DE C. CYTRATUS CON SOLUCIÓN SALINA AL 0,9% EN EL PROCESO  DE 
LIMPIEZA DE ÚLCERAS VASCUOLOGÉNICAS: ENSAYO CLÍNICO. 2011. 223 f. 
Tesis de Maestría En Enfermería – Programa de Posgrado en Enfermería, Centro de Ciencias 
de la Salud, Universidad Federal de Paraíba. João Pessoa.  
 
Introducción:  La úlcera vascular se presenta como la complicación más significativa de la 
insuficiencia venosa o arterial, que tiene carácter recidivante, acomete diferentes franjas 
etarias, prevaleciendo la de más de 65 años. Es una herida crónica que acarreta costo 
financiero y afecta la calidad de vida de sus portadores. El desarrollo de estudios, para la 
creación de nuevos productos que auxilien en el  tratamiento de este tipo de heridas y de otras, 
tiene el objetivo de traer beneficio a la sociedad, que necesita tener acceso a tecnología de 
avanzada y con un costo menor. Objetivos: Comparar el uso de una solución que será testada 
a base de clorato de sodio al 0,9% y de aceite esencial de hojas de Cymbopogon citratus Stapf 
con una solución salina al 0,9%, en el proceso de limpieza de úlceras vasculogénicas; 
investigar si la solución testada es coadyuvante en el proceso de cicatrización de estas 
lesiones; evaluar la reducción del olor en úlceras vasculogénicas durante el uso de la solución 
testada; y finalmente, identificar señales de complicaciones en el proceso de cicatrización de 
úlceras vasculogéncias durante el uso de la solución testada y de la solución salina. 
Metodología: Se trata de un ensayo clínico, prospectivo, aleatorio, doble-ciego desarrollado 
en el sector de curaciones del Ambulatorio del Hospital Universitario Lauro Wanderley 
(HULW). La población estudiada fue constituída por pacientes portadores de úlceras 
vasculogéncias, siendo la muestra de dieciocho lesiones (n = 18) distribuida en dos grupos 
iguales: experimental (n = 11), que usó la solución en test, y el grupo control (n = 07), que usó 
la solución salina al 0,9%. Para la colecta de datos, se utilizó un instrumento con datos 
sociodemográficos y de condiciones de salud, incluyendo la Pressure Ulcer Scale for Healing 
(PUSH), el indicador TELER y la autoevaluación para el olor, una escala numérica para el 
dolor y un registro de complicaciones (sangrado, aumento del área de la necrosis, aumento de 
señales de infección) y ficha guía para realización de la curación de cada grupo. La 
investigación fue aprobada bajo el protocolo CEP/HULW Nº 054/10. La fase de colecta de 
datos, ocurrió en el período que va del 8 de junio de 2010, al 2 de agosto de 2010. En el 
análisis de los datos, se utilizó el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences) - versión 17.0, con técnicas de estadística inferencial. El nivel de significación 
utilizado en las decisiones de los tests estadísticos fue del 5%. Resultados y Análisis de los 
Datos: Los resultados apuntan que no se comprobó diferencia significativa entre los grupos 
para ninguna de las variables: tamaño de la herida, exudado, tipo de tejido, dolor y olor (p > 
0,05) en cada evaluación. Sin embargo, se percibió una diferencia significativa en las 
variables: tamaño de la lesión, tipo de tejido, dolor y olor cuando se utilizaron los tests de 
comparación pareada en las evaluaciones dentro del mismo grupo, con resultados favorables a 
la solución en test. Consideraciones Finales: La solución testada ayuda en el proceso de 
reconstrucción de la piel; no presentó acción sobre la reducción del exudado de las lesiones; 
promueve bienestar al paciente y al profesional que realiza la curación, neutralizando olores 
desagradables provenientes del lecho de la lesión; es segura para ser utilizada en seres 
humanos, ya que no causa señales de irritación ni infección; remueve con facilidad suciedad 
del lecho de la lesión; e, facilita la limpieza del área perilesional. Se sugiere que sean 
realizadas otras investigaciones con un número mayor de sujetos.  
 
Palabras clave: Úlcera de la pierna. Úlcera varicosa. Ensayo clinic controlado aleatorio. 
Cymbopogon. Enfermería 
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A preocupação do homem com o tratamento de feridas remonta à era pré-histórica e 

representa grande problema de saúde mundial. As feridas oneram o tratamento dos clientes, 

predispõem o organismo a infecções e retardam sua recuperação. A demora na cicatrização, 

como ocorre com feridas crônicas, traz ônus financeiro tanto para os clientes como para as 

instituições de saúde; além disso, é problema social que se configura no portador da ferida por 

meio do distanciamento deste do convívio com outras pessoas, devido à dor, à vergonha da 

aparência e aos odores advindos da lesão, afetando a qualidade de vida. 

Baptista e Castilho (2006), na investigação de pesquisas internacionais, destacam que 

os gastos com o tratamento de feridas são altíssimos. Nos Estados Unidos, chega a 1.335 

bilhões de dólares por ano. No Reino Unido, o custo do tratamento de úlceras venosas varia 

de trezentos a seiscentos mil libras por ano. Úlceras extensas (10cm2) e de longa duração (seis 

meses) são mais onerosas (TENNVALL; HJELMGREN, 2005). 

No Brasil, são escassos os registros do atendimento a clientes portadores de feridas, e 

os estudos sobre o impacto econômico desse agravo são pontuais, logo não se sabe qual o 

custo total do tratamento de pessoas portadoras de feridas (MACIEL, 2008), porém sabe-se 

que essas constituem um sério problema de saúde pública, uma vez que o perfil da população 

brasileira é de envelhecimento, acompanhada de altos índices de doenças crônicas, além de 

mudanças nos hábitos de vida, como sedentarismo, consumo de alimentos industrializados 

que favorecem surgimento de hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemias, doenças 

cardiovasculares, depressão, dentre outras (SILVA JÚNIOR, 2006). 

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), referentes ao ano de 2008, 

evidenciam que pelo menos uma doença crônica atinge 31,3% da população brasileira, o que 

significa 59,5 milhões de pessoas (IBGE, 2010). Qualquer doença crônica interfere 

decisivamente na evolução favorável de uma lesão crônica porque envolve principalmente a 

resposta  do  sistema  imunológico  diante   do  rompimento  da   pele  e  invasão   de   micro- 

-organismos, piora o convívio social e compromete o orçamento familiar, contribuindo para 

mais tensão e estresse.  

Dentre os diversos tipos de lesões, as mais frequentes encontradas nos serviços da rede 

básica de saúde são as úlceras de perna (de origem desconhecida e vasculogênicas), úlceras 

por pressão e as diabéticas, geralmente de longa evolução e de resposta terapêutica variável 

(HOWELL-JONES et al., 2006). Essas feridas são crônicas porque estão presas em uma das 
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fases de cicatrização (normalmente a fase inflamatória) e não conseguem progredir mais 

(ATTINGER et al., 2006), por isso requerem um tempo prolongado para curar.  

As úlceras de perna se configuram importante parcela das feridas que afeta grande 

parte da população, interferindo nos índices de morbidade e mortalidade, em virtude de seu 

grau incapacitante, incidência elevada de amputações e ocorrência de infecções secundárias 

(JAMES et al., 2008). Nessas lesões, observam-se, com frequência, crescimento de bactérias 

com odor, drenagem e dor, o que compromete a indepedência e qualidade de vida (WICKE et 

al., 2009). 

Segundo o Ministério da Saúde (2002, p. 16), “úlcera é qualquer interrupção na 

solução de continuidade do tecido cutâneo-mucoso, acarretando alterações na estrutura 

anatômica ou função fisiológica dos tecidos afetados.” As úlceras vasculogênicas podem ser 

venosas, arteriais e mistas (venosas e arteriais) ou ainda linfáticas. As úlceras neurotróficas 

são comuns na hanseníase; há também as diabéticas de ocorrência nos pés e pernas, e as 

úlceras por pressão que são causadas pelo suprimento sanguíneo inadequado para uma área, 

geralmente devido à pressão, sendo necessária a identificação do tipo de úlcera para a escolha 

do tratamento correto.  

 Diante da diversidade de tipos de úlceras e das particularidades inerentes à condução 

terapêutica que deve ser adequada a cada situação, selecionaram-se, para esta pesquisa, as 

úlceras vasculogênicas uma vez que, dentre as úlceras de perna, são as mais frequentes, 

representando grande problema de saúde pública que merece atenção, devido à sua elevada 

prevalência, associada ao alto custo do atendimento (MILIC et al., 2007). 

A úlcera de perna é a perda circunscrita ou irregular da epiderme ou derme, podendo 

atingir tecidos mais profundos, que acomete os membros inferiores. Segundo Pereira et al. 

(2003) esse tipo de lesão pode ser definida como uma síndrome frequente, com múltiplos 

aspectos e numerosas causas, tendo como fatores predisponentes o ortostatismo, a 

vulnerabilidade da perna a traumas e a infecções e os efeitos do aumento da pressão venosa e 

a diminuição do fluxo arterial, dependendo do fator etiológico. 

Chen e Rodgers (2007) estimam que 70% das úlceras de perna são de origem venosa, 

10% são arteriais e 10 a 15% são de origem mista (venosa e arterial). As úlceras venosas 

resultam de um estado de hipertensão do sistema venoso, causado por uma insuficiência e/ou 

obstrução do sistema venoso profundo, que se torna responsável pelo surgimento dos 

sintomas clínicos da doença (SANTOS; PORFÍRIO; PITTA, 2009). Afetam 

aproximadamente 1% dos adultos dos países desenvolvidos, em algum momento durante sua 
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vida (O’MEARA; AL-KURDI; OVINGTON, 2008; VAN DEN BULCK, 2008). Quanto mais 

grave a doença, pior a qualidade de vida (SANTOS; PORFÍRIO; PITTA, 2009). 

Quanto às úlceras arteriais, também chamadas úlceras isquêmicas, são resultantes de 

isquemia do tecido, decorrente de insuficiência arterial. Podem ocorrer na extremidade distal 

de qualquer ramo arterial dos membros inferiores. Estima-se que a prevalência da doença 

arterial periférica se encontra entre 3 e 10% da população, aumentando para 20% quando se 

trata de pessoas de mais de setenta anos (NORGREN et al., 2007).  

A úlcera vascular é uma ferida de difícil cicatrização que se apresenta como a 

complicação mais significativa da insuficiência venosa ou arterial. Apresenta caráter 

recidivante, acomete diferentes faixas etárias, com prevalência acima de 65 anos, o que 

provoca sofrimento tanto ao cliente como à sua família. Afeta também indivíduos jovens e 

pode retirar o portador da úlcera de suas atividades normais, como o trabalho, gerando dias 

perdidos, chegando a ponto de provocar a aposentadoria precoce desse indivíduo que se 

encontra em fase produtiva (SANTOS; PORFÍRIO; PITTA, 2009; ETUFUGH; PHILLIPS, 

2007). 

A abordagem do tratamento dessa e de outros tipos de feridas se fundamenta em uma 

equipe multidisciplinar que trate não apenas a lesão, mas cuide de seu portador, 

compreendendo que cuidar é vê-lo como ser humano complexo, que tem uma dimensão 

biológica, psicológica, espiritual, social e cultural, sendo copartícipe desse cuidar. A 

elaboração de novos produtos, a capacitação profissional, uma equipe integral e coesa é o 

sucesso do cuidado desses clientes, de modo que ocorra uma diversidade de conhecimento, 

atuando em interação contínua para fortalecer a assistência profissional e o autocuidado. Com 

base nesse entendimento, o tratamento de feridas requer também profissionais capacitados 

para utilizar a tecnologia disponível em benefício dos clientes de maneira correta. 

Dentre os profissionais da equipe multidisciplinar, destacam-se os de enfermagem, 

uma vez que acompanham os clientess na realização dos curativos. Santos et al. (2007) 

ressaltam que a enfermagem vem despontando na participação direta e ativa no processo de 

prevenção e tratamento de feridas, com ênfase na pesquisa clínica e no desenvolvimento de 

novas alternativas de intervenção de enfermagem ao clientes portador ou em risco de 

desenvolvê-las.  

É necessário ainda que o cliente entenda que a sua participação no processo de cura é 

essencial. Nessa equipe, a enfermagem tem importante função, por estar em período integral 

junto ao cliente, orientando-o e estimulando-o continuamente, e ainda por participar da 
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higienização, alimentação e realização de curativos, ações de substancial relevância que estão 

diretamente relacionadas ao tratamento de lesões. 

 Nesse contexto, vivenciando situações nas quais precisei utilizar as tecnologias 

disponíveis e trabalhar com clientes e familiares na orientação e realização de curativos, 

surgiu o interesse na temática sobre feridas. A princípio, durante o período da graduação, nas 

disciplinas que ofereciam aulas teórico-práticas sobre lesões, a exemplo de Fundamentos de 

Enfermagem e Enfermagem em Clínica Cirúrgica, encantei-me com as técnicas e os tipos de 

curativos.  Logo após, a partir da vivência como enfermeira de Unidade de Terapia Intensiva, 

onde assistia a pessoas com vários tipos de lesões e a conduta a ser tomada em cada curativo 

que dependia de conhecimento científico e habilidade técnica, suscitou-me o interesse, cada 

vez maior, em pesquisar sobre feridas. Concomitante, fui docente em Clínica Cirúrgica 

durante um ano, o que me instigou ainda mais a enveredar pela temática. Foi um período 

quando pude fazer inferências de que o conhecimento adquirido durante a graduação se 

mostrou insuficiente diante da realidade apresentada.  

Recém-formada e diante das necessidades do campo de trabalho, inseri-me no Grupo 

de Estudo e Pesquisa no Tratamento em Feridas (GEPEFE) da Universidade Federal da 

Paraíba, onde desenvolvi atividades de leitura e pesquisa. Após adentrar o âmbito do 

mestrado, conheci outros profissionais que realizavam pesquisa clínica, incluindo a utilização 

de produtos naturais e decidida a pesquisar sobre feridas, foi durante a disciplina de Estágio 

Docência que pude vivenciar o cuidado a clientes com úlcera vascular. Observei a carência 

das pessoas não apenas por assistência médica, mas também por atenção e orientação acerca 

do problema vivenciado por elas. Além disso, também fiquei sensibilizada devido ao longo 

tempo, extensão das lesões e sofrimento dos clientes, caracterizado pela dor, desfiguração dos 

membros, odor e gastos com as lesões, o que pode interferir na autoimagem e concorrer para 

o isolamento social. Esses fatores foram decisivos para levar adiante o desafio para a 

realização deste ensaio clínico. 

 

1.1 Justificativa 

 

 Para que seja restabelecida a integridade do tecido ferido, faz-se necessário o 

tratamento da ferida com assepsia cuidadosa e a utilização da cobertura adequada que facilite 

o processo de cicatrização. Desse modo, o processo de limpeza é de fundamental importância 

para a reparação tecidual, uma vez que esta não ocorrerá enquanto todos os elementos que 

interferem na fisiologia da cicatrização não forem removidos do leito da ferida. Estes 
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elementos incluem detritos e corpos estranhos, micro-organismos da superfície da lesão, 

excesso de exsudato e tecido necrótico (RATLIFF, 2008). Logo, para que a cicatrização 

ocorra de fato, é necessário sucesso na primeira fase de tratamento da ferida, que é a limpeza 

da lesão. 

 Yamada (2003) explica que, na literatura de língua inglesa, há dois sentidos para o 

termo limpeza: no sentido lato, pode envolver o desbridamento, as soluções e os 

antimicrobianos tópicos; no sentido restrito, delimita-se ao uso de soluções que têm por 

finalidade lavar e remover bactérias, detritos, exsudato, corpos estranhos ou qualquer resíduo 

presente na superfície da ferida. Com base nesse entendimento, este estudo se refere à limpeza 

no sentido restrito, uma vez que se propõe a utilização de uma solução que visa à remoção da 

sujidade, exsudato e desodorização. 

Há vários produtos no mercado utilizados para a limpeza de feridas, sendo a solução 

salina à 0,9% a mais conhecida e utilizada tanto para limpeza quanto para cobertura porque é 

isotônica e inócua, proporcionando ambiente úmido, formação de tecido de granulação e 

apresentando baixo custo (GOUVEIA; MIGUENS, 2007). Existem ainda outros produtos, 

como soluções à base de iodo, prata, zinco, hipoclorito de sódio, peróxido de hidrogênio, mel, 

ácido acético, clorexidina, permanganato de potássio, polyhexametil biguanida, triclosan 

(WUWHS, 2008a; SCANLON, 2005), alguns em desuso, e outros utilizados no âmbito 

hospitalar, contudo todos têm algumas contraindicações por interferência no processo de 

cicatrização. Além da remoção da sujidade, corpos estranhos, tecidos desvitalizados, 

exsudato, também se faz necessária a desodorização do leito da ferida. 

 O odor advindo da lesão merece atenção porque pode demonstrar que a ferida está 

infeccionada e representa preocupação não só do ponto de vista microbiológico, mas também 

psicossocial. Além da lesão que interfere na autoestima e autoimagem dos clientes, o odor 

afasta-o das pessoas, contribuindo para o isolamento e fragilizando o estado emocional 

(JONES et al., 2008; CARVALHO; SADIGURSKY; VIANA, 2006; HAREENDRAN et al., 

2005). 

Diante das considerações, há necessidade do desenvolvimento de uma diversidade de 

produtos para a limpeza de feridas e da busca de novas tecnologias que possam disponibilizar 

alternativas adequadas a cada perfil do cliente cuidado, o que otimiza recursos e possibilita 

oferecer qualidade na assistência. No entanto, este é um grande desafio para a comunidade 

científica de um modo geral, uma vez que a especificidade de cada lesão e do cliente exige 

produtos que atendam a estas necessidades, sobretudo porque requer uma boa qualificação 

profissional. 
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A literatura aponta inúmeros produtos disponíveis para limpeza de feridas, conforme 

referenciado anteriormente, contudo muitos são tóxicos para as células, o que interfere no 

processo cicatricial e dificulta a reparação tecidual. Além disso, há poucas pesquisas 

direcionadas a clientes com úlceras vasculogênicas, principalmente do tipo arterial que tem 

evolução bem mais lenta do que a do tipo venosa. São lesões que, além da duração crônica, 

são susceptíveis à infecção e possuem odor desagradável, afastando o cliente do convívio 

social e interferindo na qualidade de vida.  

O desenvolvimento de pesquisas para a criação de novos produtos que auxiliem o 

tratamento desse tipo de ferida e de outras tem como principal objetivo trazer benefício à 

sociedade, que precisa ter acesso à tecnologia avançada e com menor custo.  

Visando a esse objetivo, a solução em teste foi desenvolvida por pesquisador do 

Departamento de Química, na Universidade Federal da Paraíba, a partir do Cymbopogon 

citratus Stapf. Esta erva recebe diversos nomes populares no Brasil, sendo mais conhecida 

como capim-santo, capim-cidreira, erva-cidreira (CASTRO; RAMOS, 2003; GOMES; 

NEGRELLE, 2003). A solução é constituída por Cloreto de Sódio (NaCl) na concentração de 

0,9% e do óleo essencial do C. citratus (0,05%). 

O Cloreto de Sódio (NaCl) funciona como soro fisiológico dentro do procedimento de 

lavagem das lesões com ou sem contaminação, de modo a não interferir na fisiologia natural 

de granulação tecidual do processo de epitelização. O óleo essencial das folhas de C. citratus 

é usado como princípio ativo por apresentar propriedades odorizantes agradáveis que confere 

melhora no bem-estar e qualidade de vida do clientes. Além dessas características, o produto é 

de baixo custo, uma vez que o C. citratus é facilmente cultivado em países na região dos 

trópicos devido ao clima quente e úmido e temperatura média elevada (SANTOS; MARTINS, 

2007). 

Diante do exposto, este ensaio clínico se justifica por testar e avaliar um produto novo 

que propõe contribuir na cicatrização da ferida através da limpeza e cobertura de úlcera 

vasculogênica, sem agressão química, favorecendo o processo de cicatrização e reduzindo o 

odor da lesão, o que possibilita que pessoas portadoras de úlcera vasculogênica possam ter a 

oportunidade de utilizar um produto eficaz e acessível. 

Vale ressaltar que, nesta pesquisa, além da solução em teste à base de C. citratus, 

também foi utilizado um gel à base de Aloe vera, nas lesões de ambos os grupos, como 

cobertura primária, uma vez que seria desumano e antiético oferecer um tratamento para os 

participantes apenas com gaze embebida de solução salina à 0,9% ou da solução em teste. 

Assim, esta pesquisa tem como cerne as seguintes hipóteses: 
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• A solução em teste à base de cloreto de sódio a 0,9% e do óleo essencial das folhas de 

Cymbopogon citratus Stapf possui melhor processo de limpeza em úlceras 

vasculogênicas do que a solução salina a 0,9%; 

• A solução teste à base de cloreto de sódio a 0,9% e do óleo essencial das folhas de 

Cymbopogon citratus Stapf é coadjuvante no processo de cicatrização de úlceras 

vasculogênicas; 

• A solução teste auxilia na redução do odor de úlceras vasculogênicas; 

• As úlceras vasculogênicas não apresentam sinais de complicações no processo de 

cicatrização durante o uso da solução em teste. 

 

1.2 Objetivos 

 

• Comparar o uso da solução em teste à base de cloreto de sódio a 0,9% e do óleo 

essencial das folhas de Cymbopogon citratus Stapf com a solução salina no processo 

de limpeza de úlceras vasculogênicas; 

• Investigar se a solução teste à base de cloreto de sódio a 0,9% e do óleo essencial das 

folhas de Cymbopogon citratus Stapf é coadjuvante no processo de cicatrização de 

úlceras vasculogênicas; 

• Avaliar a redução do odor de úlceras vasculogênicas durante o uso da solução em 

teste; 

• Identificar sinais de complicações no processo de cicatrização de úlceras 

vasculogênicas durante o uso da solução em teste. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Revisão da Literatura 



2 Revisão da Literatura 

23 
 

Para a realização da terapia tópica, o enfermeiro precisa utilizar seu conhecimento 

teórico e prático para que o cuidado com a ferida promova sua cicatrização. O conhecimento 

prático é adquirido durante a realização do curativo e vai se aperfeiçoando com o cuidado 

diário da lesão. O conhecimento teórico está relacionado ao conhecimento do processo de 

cicatrização, fatores que interferem nesse processo e produtos adequados para cada tipo de 

ferida, itens que serão abordados adiante. Além disso, para a compreensão do objeto de 

estudo, serão contemplados conceito e aspectos envolvidos com a fisiopatologia das úlceras 

vasculogênicas, bem como os produtos utilizados nessa pesquisa. 

 

 

2.1 Processo de cicatrização 
 
 
 A cicatrização de feridas cutâneas envolve uma complexa interação entre muitos tipos 

de células, citocinas ou mediadores e a matriz extracelular. Desse modo, a cicatrização 

envolve três fases: inflamatória, fibroblástica e remodelagem (MENDONÇA; COUTINHO-

NETTO, 2009; BALBINO; PEREIRA; CURI, 2005). Outros autores consideram cinco fases: 

hemostasia; inflamação; migração celular e proliferação; síntese protéica e contração da 

ferida; remodelagem (WICKE et al., 2009; BARRIENTOS et al., 2008). Contudo, o processo 

é dinâmico e a distinção das fases é para fins didáticos, podendo, em uma mesma ferida, 

coexistirem todas as fases simultaneamente. Vale ressaltar que o processo de cicatrização é 

diferente nas feridas agudas e crônicas. 

 A lesão celular e tecidual é seguida por uma série de reações conhecida como 

inflamação, na qual as defesas do corpo são direcionadas para limitar a quantidade de danos e, 

desse modo, evitar mais lesão. O processo inflamatório é uma reação natural, que pode ser 

descrito como uma resposta celular e vascular do organismo agredido a fim de se proteger 

contra agentes e substâncias estranhas e eliminar os tecidos desvitalizados com o propósito de 

preparar para o processo de reconstrução do tecido lesado (ADEODATO; FERREIRA 

FILHO, 2005). 

 A resposta imediata após a lesão é a hemostasia dos capilares locais para lentificar ou 

parar a perda sanguínea. Este processo envolve a vasoconstrição e a formação do coágulo de 

plaquetas e fibrina que ativa a cascata de coagulação e resulta na conversão de fibrinogênio 

em fibrina, por meio da ação da trombina. O coágulo e os tecidos circundantes ao ferimento 

liberam citocinas pró-inflamatórias e fatores de crescimento, a exemplo do fator beta de 

crescimento (FCT-β), fator de crescimento derivado de plaquetas (FCDP), fator de 
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crescimento de fibroblastos (FCF) e fator de crescimento de epiderme (FCE). Com o controle 

da hemorragia, as células inflamatórias começam a migrar para dentro da lesão e promovem a 

fase inflamatória a qual se caracteriza por uma infiltração sequencial de neutrófilos, 

macrófagos e linfócitos (CAMPOS; GROTH; BRANCO, 2008; BROUGHT; JANIS; 

ATTINGER, 2006). 

Os leucócitos atravessam a parede capilar, por diapedese, inicialmente os leucócitos 

polimorfonucleares (neutrófilos), atraídos por agentes quimioterápicos. Este processo de 

migração unidirecional para o leito da ferida é denominado quimiotaxia (BARRIENTOS et 

al., 2008). Nas inflamações crônicas, entretanto, a maior população é constituída por 

monócitos, uma vez que há maior longevidade desses em relação aos neutrófilos. Neste 

momento, inicia-se a fagocitose, quando os leucócitos realizam a digestão enzimática de 

bactérias, tecidos desvitalizados, restos celulares e outras substâncias estranhas (BALBINO; 

PEREIRA; CURI, 2005). 

Os neutrófilos liberam diversas substâncias proteolíticas (colagenases, elastases e 

hidrolases) que decompõem o tecido necrótico a as substâncias básicas (colágenos e 

proteoglicans), levando ao desbridamento autolítico da ferida. Após a fagocitose, os 

neutrófilos se deterioram porque são incapazes de regenerar as enzimas exigidas para esse 

processo, tendo vida que pode ser de algumas horas a alguns dias. Os restos celulares e as 

enzimas intracelulares provenientes da morte desses leucócitos são liberados no local da lesão 

e tornam-se parte do exsudato ou pus. O número de neutrófilos declina conforme o número de 

bactérias (BALBINO; PEREIRA; CURI, 2005). 

Em seguida, monócitos, leucócitos mononucleares, migram para o local da lesão que, 

uma vez nos tecidos, são conhecidos como macrófagos. Os macrófagos são maiores que os 

neutrófilos e, portanto, conseguem fagocitar partículas maiores, como detritos necróticos, 

bactérias e também restos celulares dos neutrófilos. O oxigênio é necessário para essa 

atividade e, se a pressão parcial cair abaixo de 30mmHg, a capacidade de fagocitose é 

reduzida (DEALEY, 2008). 

A vasodilatação, o extravasamento de líquidos para o espaço extravascular e a 

interrupção da drenagem linfática do local da lesão produzem os sinais clássicos da 

inflamação: hiperemia, edema, hipertermia e dor (ADEODATO; FERREIRA FILHO, 2005). 

A inflamação dura cerca de 4/5 dias. Ela exige recursos energéticos e nutricionais. Nas 

feridas grandes, as exigências podem ser consideráveis. Quando esse estágio se prolonga por 

causa de irritação à ferida, como infecção, corpos estranhos ou lesões causadas pelo curativo, 

isso pode debilitar o cliente e também retardar a cicatrização, reconhecida como inflamação 



2 Revisão da Literatura 

25 
 

crônica. Com a cronificação do processo, cessam as alterações de permeabilidade vascular, o 

que interrompe a migração de células da corrente circulatória para o extravascular. No 

entanto, a presença de material exógeno exige a proliferação de células mononucleares no 

local. Daí, a importância da limpeza da lesão crônica para favorecer a etapa seguinte de 

proliferação (DEALEY, 2008). 

Na fase proliferativa, também conhecida como fase fibroblástica ou fase reconstrutiva, 

Mendonça e Coutinho-Netto (2009) explicam que ocorrem os seguintes eventos: 

reepitelização, fibroplastia e angiogênese. A reepitelização passa por uma sequência de 

mobilização, migração, proliferação e diferenciação. A mobilização começa quando as células 

epidérmicas se achatam e desenvolvem filamentos de actina nas bordas citoplasmáticas da 

célula.  As células epiteliais migram da periferia para dentro da lesão, e inicia-se o processo 

de fibroplastia. 

Na fibroplastia, ocorre a formação da matriz, extremamente importante na formação 

do tecido de granulação que é um tipo especializado de tecido, com aspecto róseo e granular 

em que ocorre intensa proliferação de novos vasos sanguíneos e de fibroblastos - célula 

fusiforme com grande capacidade mitótica, que surge por volta do segundo e terceiro dia após 

a lesão. A principal função do fibroblasto é sintetizar e depositar na área da lesão os 

elementos que compõem o tecido conjuntivo de reparação, em especial a fibra colágena, 

mucopolissacarídeos e, provavelmente, elastina (ADEODATO; FERREIRA FILHO, 2005).  

Durante esse processo, o fibrinogênio do exsudato inflamatório transforma-se em 

fibrina, formando uma rede onde os fibroblastos se depositam e passam a multiplicar-se e a 

secretar a matriz extracelular composta de colágeno tipo III, glicosaminoglicanos e 

fibronectina (JANIS; KWON; LALONDE, 2010; BROUGHT; JANIS; ATTINGER, 2006). 

A contração da ferida começa por volta do quinto a sexto dia, através do 

miofibroblasto, célula também presente no tecido de granulação que confere a capacidade 

contrátil, aderindo às margens da pele e puxando a epiderme para dentro (DEALEY, 2008). A 

epitelização é a migração de novas células e começa a partir das bordas da ferida e folículos 

pilosos (RUCIGAJ, 2007). Nutrição e suprimento adicional de oxigênio aos tecidos lesados 

são essenciais à proliferação celular. Logo, se os tecidos são mal vascularizados, a ferida não 

cicatrizará efetivamente (DEALEY, 2008). Esse problema ocorre com as úlceras 

vasculogênicas que cicatrizam lentamente e, geralmente, são reincidentes. 

Em continuidade à fase fibroblástica, os novos vasos originam-se por meio de 

brotação, a partir dos vasos preexistentes, processo conhecido como angiogênese ou 

neovascularização, dando um aspecto granuloso e avermelhado ao tecido de granulação. A 
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angiogênese ocorre na matriz celular, no leito da lesão com a migração e estimulação 

mitogênica das células endoteliais. Com o decorrer do processo de maturação e remodelagem, 

a maioria dos vasos, fibroblastos e células inflamatórias desaparece do local da ferida, o que 

leva à formação de cicatriz com reduzido número de células. Caso persista a celularidade no 

local, ocorrerá a formação de cicatrizes hipertróficas ou queloides (MENDONÇA; 

COUTINHO NETTO, 2009). 

Durante a fase de maturação, ocorre o remodelamento no tamanho, forma e resistência 

da cicatriz, uma vez que o tecido recém-formado é denso e desorganizado. Logo, 

progressivamente, ocorre uma renovação das fibras colágenas, que evolui de uma estrutura 

com fibras solúveis e frágeis, para uma cicatriz forte, insolúvel e estável (ADEODATO; 

FERREIRA FILHO, 2005). As fibras de colágeno tipo III são substituídas pelas do tipo I 

(BROUGHT; JANIS; ATTINGER, 2006). 

Na medida em que o remodelamento avança, a coloração rosa e brilhante de uma 

cicatriz imatura vai sendo gradativamente substituída por um tom mais suave até atingir um 

tom esbranquiçado característico de uma lesão madura. Esse processo leva até um ano nas 

feridas fechadas e, muito mais tempo nas feridas abertas (DEALEY, 2008).  

 Em contraste com o processo de cicatrização das feridas agudas, descrito acima, as 

feridas crônicas são caracterizadas por ter estagnado em alguma etapa desse processo, 

principalmente na fase inflamatória, devido a uma variedade de fatores locais e sistêmicos, a 

exemplo do fornecimento inadequado de sangue, da carga microbiana elevada, do excesso de 

tecido desvitalizado, da insuficiência venosa crônica, da senescência de células epiteliais e da 

diminuição de produção dos fatores de crescimento (O’CONNELL et al., 2008). 

Há evidências de que as células residentes no leito de feridas crônicas são 

fenotipicamente alteradas, o que pode ocorrer devido à exposição prolongada a citocinas 

inflamatórias, reativos intermediários de oxigênio e toxinas bacterianas, fatores que 

contribuem para senescência de fibroblastos e supressão do processo de cicatrização normal 

(HANSON; BENTZ; HEMATTI, 2010; USUI et al., 2008). Esses fatores dificultam a 

migração de queratinócitos presentes nas bordas das lesões a migrarem para o leito da ferida 

(LORYMAN; MANSBRIDGE, 2007). 

Semelhante ao que ocorre em qualquer outra ferida com infecção, os 

polimorfonucleares (PMN) são detectados em grandes quantidades também em feridas 

crônicas na presença de processo infeccioso. A resposta humoral envolve metaloproteinases 

da matriz (MMPs), fatores de crescimento e citocinas. As MMPs pertencem a uma família de 

endoproteinases zinco-dependentes que estão envolvidas na degradação da matriz extracelular 
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(ECM) componentes. Elas são produzidas por várias células diferentes, a exemplo de 

fibroblastos, macrófagos e eosinófilos mas, em especial, pelos PMN. A produção de MMP é 

estimulada por citocinas, fatores de crescimento e de contato célula-célula (BJARNSHOLT et 

al., 2009).  

As MMPs participam na primeira fase do processo de cicatrização da ferida, 

removendo tecido desvitalizado e, portanto, acredita-se desempenhar um papel importante na 

cicatrização normal e remodelação. Na fase de reparação, as MMPs são necessárias para a 

angiogênese, a contração da ferida, a migração de fibroblastos e ceratinócitos e epitelização. 

No entanto, pesquisas sugerem que níveis elevados de ativos MMPs prejudicam a cicatrização 

da ferida (IKEMA et al., 2006; LOBMANN; SCHULTZ; LEHNERT, 2005). Na cicatrização 

retardada, como nas feridas crônicas, ocorre também um excesso de produção de MMPs, 

levando à degradação da ferida e a um prolongamento da fase inflamatória (ATTINGER et 

al., 2006). 

Acredita-se também que uma das principais razões para o atraso da cicatrização em 

feridas crônicas é o excesso de exsudato que macera a ferida, causa degradação de proteínas 

da matriz extracelular e dos fatores de crescimento o que inibe a proliferação celular. 

Contudo, a presença de epitélio a partir de folículos pilosos pode ser um indicador de cura 

(RUCIGAJ, 2007). 

 

 

2.2 Fatores que interferem na cicatrização da ferida 
 
 
 O tempo que cada ferida leva para cicatrizar depende de duas categorias de fatores que 

interferem na evolução da lesão; são fatores sistêmicos e locais. Os primeiros estão 

relacionados à condição geral do indivíduo, por isso são mais difíceis de serem controlados, 

enquanto os fatores locais se referem àqueles que estão diretamente em contato com a lesão. 

  Dentre os fatores sistêmicos estão idade avançada, debilidade nutricional deficiente, 

obesidade, oxigenação prejudicada, tabagismo, medicamentos, doenças crônicas, imobilidade, 

vascularização inadequada, infecção sistêmica. 

 

Idade avançada – O envelhecimento afeta todas as etapas da cicatrização, pois o 

tecido perde a elasticidade e a capacidade de regular as trocas aquosas. Ocorre aumento da 

agregação plaquetária, aumento da secreção dos mediadores inflamatórios, atraso na 

infiltração de macrófagos e linfócitos, prejuízo na função de macrófagos, diminuição da 
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secreção de hormônios do crescimento, atraso da reepitelização, atraso da angiogênese e 

deposição de colágeno, redução da troca e remodelagem do colágeno e redução da força da 

ferida (GOISAN; DIPIETRO, 2004). 

Wicke et al. (2009), em pesquisa acerca da cicatrização de 1.158 feridas crônicas, 

encontraram que o fechamento da ferida foi significativamente menor em clientes mais velhos 

comparados com clientes mais jovens. A proporção de feridas fechadas diminuiu quase 25% 

em clientes idosos, sendo que o efeito do envelhecimento sobre a frequência de fechamento 

de feridas crônicas se tornou clinicamente aparente após sessenta anos de idade. A 

cronicidade da ferida foi ilustrada por sua natureza recorrente, a sua longa duração, a presença 

de ferimentos múltiplos, bem como a frequência de infecção concomitante. 

Por essas características de vulnerabilidade, o cliente idoso merece atenção especial 

para que a integridade da pele seja conservada e, no rompimento desta, atuação eficaz de 

modo a proporcionar condições favoráveis para a cicatrização. 

 

Debilidade nutricional - A nutrição adequada é muito importante para clientes em 

risco ou portadores de lesões, uma vez que muitos dos nutrientes estão envolvidos 

diretamente no processo cicatricial. A subnutrição prolonga a hospitalização porque perturba 

o equilíbrio metabólico, retarda a cicatrização, aumenta o risco de complicações de todo o 

quadro clínico, bem como da ferida. 

A proteína é essencial para que as feridas cicatrizem adequadamente. A depleção 

proteica, devido à desnutrição calórico-proteica, pode resultar no retardo da cicatrização por 

inibição da angiogênese, da proliferação de fibroblastos e da síntese, acúmulo e remodelagem 

do colágeno o que causa redução da força de contração da ferida, além de supressão da 

resposta imune com diminuição da função das células-T, porque não há disponibilidade de 

aminoácidos para a síntese desses substratos e diminuição da ação fagocítica por redução da 

disponibilidade energética (ARNOLD; BARBUL, 2006). 

Os carboidratos, junto com os lipídeos, são as fontes primárias de energia. Os 

carboidratos (glicose) são fornecedores energéticos para as atividades dos leucócitos e dos 

fibroblastos. As feridas necessitam de energia, principalmente para síntese do colágeno. 

Estima-se que a necessidade calórico-proteica para uma ferida pode ser determinada, sabendo 

que a síntese proteica requer 0,9Kcal/g e que cada 3cm² x 1mm de seção de tecido de 

granulação contém 10mg de colágeno (ARNOLD; BARBUL, 2006). 

Gabriel et al. (2009) apontam que as necessidades calóricas do cliente gravemente 

ferido podem ultrapassar 35 kcal/kg/dia e 0,8-2 g/kg/dia de proteína e devem ser 
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continuamente avaliadas e ajustadas de acordo com a fase de cicatrização e lesões. Para tanto, 

a albumina é um bom marcador a longo prazo do estado nutricional, relacionando-a ao mês 

anterior, que deve ser de pelo menos 3,5 g/dL para otimizar a cicatrização de feridas.  

No que se refere aos lipídeos, a deficiência causada pela falta desse componente na 

alimentação pode ocorrer em duas semanas, embora as manifestações clínicas só possam ser 

visíveis dentro de dois a sete meses. Os ácidos graxos são componentes vitais das membranas 

celulares, precursores das prostaglandinas, que desenvolvem papel fundamental no 

metabolismo e inflamação e catabolizados quando surge depleção de glicose. No déficit de 

nutrientes, o organismo utiliza aminoácidos para proporcionar energia, resultando em 

depleção proteica (PATEL, 2005). 

Quanto às vitaminas, as mais envolvidas no processo de cicatrização são a vitamina C 

(ácido ascórbico) e a vitamina A (ácido retinóico). A quantidade diária recomendada de 

vitamina C é de 60mg/dia, embora essa necessidade possa variar em decorrência de alguma 

lesão ou doença, a exemplo de 2g por dia necessário à maioria das vítimas de queimaduras 

(ARNOLD; BARBUL, 2006). 

A deficiência de vitamina C causa diminuição na reposição do colágeno, da 

angiogênese, hemorragia significante, prejuízo ao processo de cicatrização porque aumenta a 

susceptibilidade à infecção. Esse prejuízo pode ser atribuído à deficiência da síntese de 

colágeno, inabilidade na função do neutrófilo de localizar a infecção, destruir a bactéria 

(ARNOLD; BARBUL, 2006). 

Quanto à vitamina C (ácido ascórbico), este é um antioxidante que protege e 

rejuvenesce a pele danificada (GRAF, 2010). Sua deficiência resulta em falha dos fibroblastos 

em produzir colágeno, aumenta a fragilidade capilar, torna a ferida mais suscetível à infecção 

(PATEL, 2005). A deficiência de vitamina A (ácido retinóico) interfere no crescimento e 

diferenciação normal da epiderme, fechamento da ferida, diminuição da deposição de 

colágeno e na produção de macrófagos (PATEL, 2005).  

Quanto à depleção de vitamina K, ocorre uma interferência direta na síntese de fatores 

de coagulação, porque essa é cofator vital na síntese se protrombina e fatores de coagulação 

II, VII, IX e X (YAMAUCHI et al., 2010). Sua deficiência resulta em sangramento, formação 

de hematoma e retardo na cicatrização, predispondo à infecção (ARNOLD; BARBUL, 2006). 

Vitaminas do complexo B também são importantes no processo de cicatrização. A 

tiamina (Vitamina B1) converte glicose em energia; a riboflavina (B2) é essencial para o 

crescimento normal, desenvolvimento muscular e pelos. A niacina (B3) ajuda no 

funcionamento do sistema nervoso, no metabolismo de carboidratos, lipídeos e proteínas e na 
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produção de ácido clorídrico para o sistema digestivo. O ácido pantotênico (B5) auxilia na 

conversão de lipídeos, carboidratos e proteínas em energia (NEIVA et al., 2005). A piridoxina 

(B6) ajuda no sistema de defesa antioxidante (TAYSI, 2005). A biotina (B7) atua na 

síntese de colágeno, sendo necessária para o crescimento, digestão e função muscular. O 

Ácido Fólico (B9) é necessário à produção de energia e formação das hemácias. A 

cianocobalamina (B12) é essencial para o funcionamento da medula óssea na produção de 

glóbulos vermelhos, e sua deficiência pode levar ao avanço da anemia (NEIVA et al., 2005). 

A vitamina D tem um papel importante na homeostase do cálcio, regulando a absorção 

de cálcio no intestino e os níveis de cálcio em tecidos ósseos e renais (PATEL, 2005). A 

vitamina E é um antioxidante, que exerce efeito anti-iflamatório, estabiliza os lisossomos, 

reduz a síntese de prostaglandinas, aumenta a produção de interleucina-2, induzindo a 

maturação de linfócitos B e de células T. Além disso, tem efeito fotoproteror (GRAF, 2010). 

Minerais e outros oligoelementos também participam da cicatrização da ferida. O 

magnésio é cofator para muitas enzimas envolvidas na síntese de proteínas e colágeno. O 

cobre também contribui no processo de síntese e firmeza do colágeno.  

O zinco é um cofator para o RNA e o DNA polimerase e, portanto, está envolvido 

tanto na síntese de proteínas quanto na proliferação celular. Ele também auxilia na 

epitelização e aumenta a resistência do colágeno. A deficiência crônica e severa resulta em 

função anormal de neutrófilos e linfócitos, aumento da susceptibilidade à infecção e retardo 

na cicatrização, principalmente em feridas crônicas. O ferro é necessário para a hidroxilação 

dos aminoácidos prolina e lisina, e, como resultado, a deficiência de ferro severa pode resultar 

na produção de colágeno prejudicada. O ferro também é um componente do sistema de 

transporte de oxigênio e pode afetar a cicatrização de feridas, mas apenas em contextos de 

severa anemia (ARNOLD; BARBUL, 2006). 

 

Obesidade – A deposição excessiva de gordura resulta em insuficiência de suporte 

sanguíneo aos tecidos para resistir à infecção e supri-los de nutrientes e elementos celulares 

para cicatrização. Desse modo, a obesidade frequetemente está envolvida com complicações 

nas feridas, incluindo infecção, deiscência, formação de hematoma e seroma, úlceras por 

pressão e úlceras venosas (ANAYA; DELLINGER, 2006). 

 

Oxigenação prejudicada – A cicatrização depende do suprimento de oxigênio para 

que os leucócitos destruam bactérias e para que os fibroblastos estimulem a síntese de 

colágeno. A adequada oxigenação previne a infecção, induz a angiogênese, aumenta a 
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diferenciação de queratinócitos, a proliferação e a síntese de colágeno e promove a contração 

(BISHOP, 2008). Logo, se o suprimento é impedido por conta de um fluxo sanguíneo escasso 

até a área da ferida ou se houve incapacidade do cliente em receber a quantidade adequada de 

oxigênio, o resultado é a cicatrização prejudicada. Para os clientes portadores de úlceras 

vasculogênicas, este fator é extremamente importante porque a ferida se torna crônica devido 

ao comprometimento vascular que interfere diretamente na cicatrização. 

 

Tabagismo – O cigarro contém mais de 4000 substâncias nocivas. Pesquisas revelam 

que a nicotina tem ação sobre a viscosidade sanguínea porque causa atividade fibrinolítica 

decrescente e aumento da agregação plaquetária e também estimula a atividade do sistema 

nervoso simpático, o que resulta em liberação de epinefrina, gerando vasoconstricção 

periférica e perfusão sanguínea decrescente aos tecidos (SORENSEN et al., 2009; AHN; 

MULLIGAN; SALCIDO, 2008).  

O monóxido de carbono do cigarro também causa hipóxia tecidual porque se liga à 

hemoglobina com afinidade duzentas vezes maior que o oxigênio, resultando em decréscimo 

da fração de hemoglobina na corrente sanguínea. O cianeto de hidrogênio prejudica o 

metabolismo do oxigênio celular, conduzindo a um comprometido consumo de oxigênio pelos 

tecidos. Além disso, com os efeitos diretos, o cigarro aumenta os fatores de risco individual 

para aterosclerose e doença obstrutiva pulmonar crônica (AHN; MULLIGAN; SALCIDO, 

2008). 

Clientes fumantes apresentam mais complicações no período pós-operatório. Ocorre 

atraso na cicatrização de feridas, estão mais predispostos à infecção, à ruptura, à deiscência, 

ao atraso no processo cicatricial, à necrose do retalho, à epidermólise e à diminuição na tensão 

de força da ferida (AHN; MULLIGAN; SALCIDO, 2008; CHAN et al., 2006). 

 

Medicamentos – Muitos medicamentos afetam a resposta imunológica, formação do 

coágulo, função plaquetária, proliferação celular, retardando a cicatrização de feridas. Dentre 

os medicamentos mais comuns divulgados em pesquisas, estão os esteroides glicocorticoides, 

anti-inflamatórios não esteroides e quimioterápicos.  

Os esteroides glicocorticoides sistêmicos inibem a reparação da ferida através dos 

efeitos anti-inflamatórios globais e a supressão da resposta celular. Assim, diminuem a 

resistência à tensão de feridas recém-cicatrizadas, reduz a taxa de epitelização e a 

neovascularização porque interfere na proliferação de fibroblastos, síntese de colágeno e da 

matriz proteica e inibe a contração da ferida, além de suprimir o sistema imune, o que torna as 
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feridas mais suscetíveis à infecção (WAGNER et al., 2008; FRANZ; STEED; ROBSON, 

2007). Hofman et al. (2007), em pesquisa com 34 clientes com feridas crônicas, utilizaram, 

como tratamento tópico, corticoide de baixa dosagem. Os resultados apontaram cicatrização 

acelerada, redução da dor e do exsudato e suprimento do tecido hipergranulado em 79% dos 

casos, porém mais pesquisas de monitoramento em longo prazo são necessárias para se saber 

os efeitos desses medicamentos. 

Quanto aos anti-inflamatórios não esteroides (AINE), a utilização sistemática de 

diclofenaco em ratos diminuiu a quantidade de fibroblastos no tecido conjuntivo 

(KRISCHAK et al., 2007). Outra medicação de uso comum AINE é a aspirina, porém a sua 

interferência sobre a cicatrização de feridas precisa ser mais bem investigada. Há 

recomendações de que, para evitar os efeitos antiplaquetários, os indivíduos devem 

interromper o uso desse medicamento por um período de tempo igual de quatro a cinco vezes 

a meia-vida desse droga antes de procedimentos cirúrgicos (PIERINGER; STUBY; 

BIESENBACH, 2007). 

Além dos esteroides, os quimioterápicos também reduzem a capacidade do corpo de 

promover a resposta inflamatória adequada. A maioria dos medicamentos quimioterápicos 

inibe a função da medula óssea, o metabolismo celular, a síntese de DNA, RNA ou proteína, 

resultando na diminuição da produção de colágeno, fibroplasia e neovascularização de feridas 

e, portanto, também no processo cicatricial. Também induz a neutropenia, anemia e 

trombocitopenia, deixando feridas mais vulneráveis à infecção e sangramento  (FRANZ; 

STEED; ROBSON, 2007). 

 

Doenças crônicas – Várias doenças podem prejudicar a cicatrização de feridas. 

Problemas respiratórios, aterosclerose, diabetes mellitus e processos malignos podem 

aumentar o risco de ferimentos e interferir na cicatrização de feridas. Essas condições podem 

interferir na oxigenação e nutrição sistêmicas e periféricas, que afetam a cicatrização. 

A diabetes mellitus é uma das principais doenças envolvidas no prejuízo à cicatrização 

tecidual. Clientes com diabetes frequentemente desenvolvem neuropatia periférica, que gera 

sensação diminuída e atrofia muscular nos pés, predispondo ao desenvolvimento de uma 

ferida crônica (McNEES, 2006). 

A dependência de insulina pode prejudicar a função de fagocitose dos leucócitos, algo 

que afeta negativamente a proliferação celular. Ocorre hipóxia que gera resposta inflamatória 

com aumento de radicais livres de oxigênio (WOO et al., 2007), hiperglicemia que também 

contribui para o estresse oxidativo. Também são gerados altos níveis de metaloproteases que 
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aumenta a atividade de proteases, gerando destruição do tecido e inibição do processo de 

reparação normal (SIBBALD; WOO, 2008; WOO et al., 2007; McNEES, 2006).  

 

Vascularização inadequada– as insuficiências venosa e arterial desempenham papéis 

importantes no desenvolvimento de úlceras de extremidades inferiores. Além disso, dificulta a 

cicatrização tornando essas lesões suscetíveis à infecção por causa da tensão de oxigênio 

inadequada nos tecidos (NORGREN et al., 2007; ABBADE; LASTÓRIA, 2005). 

 

Infecção – O estágio de infecção e o status de replicação de um micro-organismo 

determina a classificação da ferida enquanto contaminada, colonizada, infecção local, 

disseminada ou infecção sistêmica.  

Por definição, as feridas abertas são contaminadas, o que é considerado normal e, 

nesta fase, não há interferência na progressão da cicatrização. Com a colonização, ocorre a 

reprodução dos micro-organismos sobre a superfície da ferida sem invasão de tecido da ferida 

e nenhuma resposta imune do hospedeiro e, geralmente, a cicatrização progride normalmente. 

Na colonização crítica, a carga bacteriana atinge um nível que interfere na cura, mas não 

produz sinais e sintomas clássicos de infecção, no entanto, alguns sinais podem estar 

presentes como aumento da dor, do odor, exsudato anormal ou tecido de granulação anormal 

ou friável, e podem sinalizar a colonização crítica. Com a infecção, ocorre resposta do 

hospedeiro, tais como eritema, calor, edema, dor, odor e drenagem purulenta. Caso não seja 

reconhecida e tratada, possui a capacidade de se espalhar de forma sistêmica, com febre, 

elevação de leucócitos e, possivelmente, a sepse (AAWC, 2008; WUWHS, 2008; 

ATTINGER et al., 2006). 

Além disso, considera-se infecção no local da ferida quando há quantitativos de 

bactérias iguais ou maior que 100.000 (105) unidades formadoras de colônia por grama de 

tecido, que é o quantitativo mínimo de bactérias para interferir no processo de cicatrização 

(GABRIEL et al., 2009; ATTINGER et al., 2006). 

Nas feridas crônicas, tem-se encontrado dificuldade para definir critérios de sinais e 

sintomas de infecção, devido à peculiaridade das características locais, interferência no 

processo de cicatrização, com retardo deste e, até mesmo, retardo da resposta 

inflamatória/infecciosa. Assim, desde 1950, um grupo multidisciplinar internacional de 54 

membros, formado por médicos (residentes e cirurgiões), enfermeiros, podólogos e cientistas 

clínicos com participação ativa na área, escolhidos por sua reconhecida competência, se reúne 

sistematicamente para definir critérios de infecção em vários tipos de feridas, conforme as 
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especificidades de cada uma. Esse método de classificação é conhecido como enfoque Delphi 

(CUTTING et al., 2005). 

No método Delphi, há uma lista dos sinais clínicos de infecção que são classificados 

por relevância. Os critérios que alcançam  pontuação de 8-9 (pontuação média), de forma 

constante, são considerados como diagnóstico de infecção; os critérios com pontuações 

médias mais baixas (6-7 ou 4-5) foram os indicadores clínicos mais sutis ou avisos de 

infecção. É interessante investigar esses critérios em relação ao momento em que ocorre 

mudança da colonização à infecção ou inflamação crônica. O método Delphi para as úlceras 

vasculares venosas e arteriais está apresentado na tabela 1. 

 

 Tabela 1 – Método Delphi para as úlceras vasculares venosas e arteriais, conforme os sinais clínicos 
de infecção. 

Pontuação Úlcera Vascular Venosa Úlcera Vascular Arterial 

Alta – 8 ou 9 Celulite Celulite 
Pus/abscesso 

Média – 6 ou 7 Atraso na cicatrização para uma 
terapia de compressão adequada 
Elevação da temperatura cutânea 
local 
Aumento da dor ou mudança da 
caráter da dor da úlcera 
Formação de úlceras novas no 
tecido perilesional inflamado de 
úlceras preexistentes 
Extensão do leito da úlcera com 
margens inflamadas 

 
Mudança da cor / viscosidade do exsudato 
Mudança da cor do leito da ferida 
Crepitação 
Deterioração da ferida 
Necrose seca com umidade por trás 
Elevação da temperatura cutânea local 
Linfagite 
Mal odor 
Necrose – nova ou que se estende 
 

Baixa – 4 ou 5 Descoloração, p. ex., vermelho 
claro 
Tecido de granulação friável que 
sangra com facilidade 
Aumento da viscosidade do 
exsudato 
Aumento do volume do exsudato 
Mal odor 
Tom acinzentado de nova aparição 
Aparição súbita / aumento do 
esfacelo 
Aparição repentina de manchas 
necróticas negras 
Aumento do tamanho da úlcera 

 
 
Eritema 
Eritema no tecido periulceroso – persistente 
ao elevao o membro 
Flutuação 
Aumento do volume do exsudato 
Aumento do tamanho de uma úlcera que 
cicatrizava bem 
Aumento da dor 
Deterioração da úlcera  

Fonte: Cutting et al. (2005). 
 

Na maioria das vezes, a colonização crítica é uma situação permanente e, nesse caso, a 

carga microbiana pode desencadear um processo de inflamação, o que contribui para uma 
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cronificação da ferida e envolve sinais específicos como revestimento fibrinoso persistente, 

que não deve ser confundido com pus (DISSEMOND et al., 2010). 

 

 

2.3 Limpeza da ferida 
 

A limpeza da ferida é o primeiro cuidado para que o curativo possa auxiliar no 

processo de cicatrização. A limpeza de feridas tem algumas finalidades, como a remoção de 

corpo estranho, a exemplo de fragmentos e sujidades, remoção de tecidos soltos na superfície, 

como tecido necrótico, remoção de bactérias e de restos de curativo anterior e promoção do 

conforto ao doente (DEALEY, 2008), importante para impedir a infecção da ferida. Vale 

ressaltar que o status de replicação de um micro-organismo e o estágio de infecção 

determinam a classificação da ferida enquanto contaminada, colonizada, infecção local, 

disseminada ou infecção sistêmica.  

As bactérias aderem à superfície de uma ferida, secretam e ficam envolvidas em uma 

matriz gelatinosa, de modo que, agregadas, formam uma película de dificil remoção, o 

biofilme (WUWHS, 2008). Este se caracteriza por um microambiente que confere 

estabilidade estrutural e resistência aos antibióticos convencionais e ao tratamento (AAWC, 

2008; DAVIS et al., 2008). 

 Acredita-se que a capacidade das bactérias de formar biofilmes está relacionada a 

estratégia de sua sobrevivência  em um ambiente hostil. Neste estado, as bactérias toleram 

compostos antimicrobianos, tais como antibióticos e a ação das células de defesa do 

hospedeiro. A formação do biofilme é faciliada pelo acúmulo de bactérias que utilizam o 

processo de sinalização célula a célula denominado quorum sensing (QS) (BJARNSHOLT et 

al., 2008). 

 O quorum sensing (do Latim e do Inglês, ‘sentir o quorum’) foi um termo criado em 

1994 para determinar a comunicação intercelular bacteriana que é realizada através da 

produção e liberação no meio externo de pequenas moléculas, chamadas de autoindutores. 

Este termo foi criado porque a ativação do fenômeno depende de uma densidade populacional 

(quorum) elevada. Quando as bactérias estão presentes em pequena quantidade em um 

ambiente, a concentração de autoindutores é muito baixa para ser detectada. Entretanto, assim 

que um número maior de células é alcançado, essa concentração atinge um certo limite, 

fazendo com que as bactérias ali presentes sintam essas moléculas e ativem ou reprimam 

genes específicos (JENSEN et al., 2007; ANTUNES, 2003). Em algumas bactérias, a 
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exemplo da Pseudomonas aeruginosa, quando a densidade de células é atingida, o sistema QS 

determina a produção de fatores de virulência, alguns dos quais oferecem um escudo contra os 

neutrófilos (BJARNSHOLT et al., 2008). 

Vale ressaltar que alguns micro-organismos são patógenos em alguns clientes e, em 

outros, não, porque essa relação vai depender da patogênese (capacidade para causar a 

doença) do micro-organismo em encontrar um hospedeiro suscetível, acessar um tecido alvo 

adequado e superar  os  mecanismos  de  defesa  do  hospedeiro.  A  capacidade de um micro- 

-organismo de produzir efeitos nocivos em um hospedeiro é chamado virulência. Em bactérias 

capazes de produzir a infecção de feridas, algumas características estruturais, a produção 

enzimas e produtos metabólicos contribuem tanto para a virulência quanto para a patogênese 

(COOPER, 2005).  

As cápsulas (por exemplo, Pseudomonas aeruginosa e Klebsiella pneumoniae), 

protegem a bactéria da destruição mediada por fagócitos ou a ativação do complemento. A 

presença de apêndices superficiais finos (pili) que se projetam em muitas bactérias (por 

exemplo, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli), promovem a aderência às células 

hospedeiras e isto é, em muitos casos, o primeiro passo no processo de infecção. Os 

polissacarídeos de algumas paredes bacterianas (por exemplo, Staphylococcus e 

Streptococcus) facilitam a adesão aos componentes da matriz extracelular do tecido alvo 

(COOPER, 2005; FOSTER, 2005). Todos esses elementos são importantes mecanismos de 

invasão e produção de doença. 

Diante da problemática descrita acima, atualmente a grande preocupação está em 

como realizar a limpeza das feridas, de modo a evitar e eliminar o biofilme.  Assim, os 

principais objetivos da limpeza da ferida são de remover corpos estranhos, tecido necrótico, 

reduzir a carga microbiana para prevenir ou tratar infecção, evitando a formação do biofilme, 

preparar a ferida para enxertia e propiciar conforto ao cliente pela redução do exsudato e do 

odor (HSE, 2009). 

Diversas pesquisas descritas a seguir investigaram qual seria a melhor técnica de 

limpeza, se com o esfregaço da gaze ou a lavagem com pressão e, neste último caso, qual a 

pressão ideal e o método mais eficiente de fazê-la.  

Uma revisão sistemática realizada por Bee et al. (2009) apresenta estudos que 

contestam o método da limpeza com o esfregaço, alegando que essa técnica não remove as 

bactérias da superfície da ferida, mas apenas redistribui os micro-organismos e que também 

pode causar dano por introdução de corpos estranhos e traumatizar tecido de granulação e 

epitelização recém-formados. 
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O Guideline de melhores práticas e diretrizes baseadas em evidências para o 

tratamento de feridas (2008), publicado pela Health Service Executive, orienta que as soluções 

de limpeza devem ser utilizadas com volume e força suficientes para desprender e levar 

micro-organismos e debris celulares, mas orienta atenção para não exercer força excessiva e 

inserir esse material dentro do tecido viável. 

Granick et al. (2007) realizaram pesquisa randomizada e controlada, comparando a 

capacidade de um jato de água paralela de alta pressão (faixa de pressão de 5.025 a 7.360 psi) 

com a lavagem de pulso (pressão de 40 psi) na redução da contagem bacteriana de feridas 

abertas cirúrgicas e traumáticas. Os resultados evidenciaram que a diferença entre os dois 

grupos de tratamento não foi estatisticamente significativa e que a limpeza de feridas agudas 

contaminadas ou infectadas, com pressão de pelo menos 15 psi reduz a contagem de bactérias 

na lesão. 

Na avaliação das técnicas de limpeza, Kalteis et al. (2005) investigaram o uso de 

vários dispositivos e procedimentos comparando estes quanto à capacidade de remoção de 

bactérias e ao risco de contaminação bacteriana iatrogênica em camadas profundas do osso, 

por meio de lavagem de alta pressão pulsátil, lavagem de baixa pressão pulsátil, lavagem 

manual com seringa, ou a lavagem manual com escova de limpeza realizadas em um modelo 

in vitro humano em cabeças femorais contaminados com E. Coli.  

Os resultados da referida pesquisa apontaram que a lavagem de alta pressão pulsátil e 

com escova de limpeza foram mais eficazes do que a lavagem de baixa pressão pulsátil e 

lavagem com seringa com a finalidade de limpeza de superfície. Não houve diferença 

significativa no efeito de descontaminação entre lavagem de alta pressão pulsátil e escova de 

limpeza. A contaminação bacteriana atribuíveis ao processo de limpeza, como medido em 

profundidades de tecidos de 1-2 cm e 2-3 cm, foi significativamente maior após a lavagem de 

alta pressão pulsátil e após a lavagem de baixa pressão pulsátil do que após a lavagem do 

bulbo da seringa ou uma escova limpeza. A investigação in vitro demonstra que a escova de 

limpeza foi tão eficaz para se livrar da contaminação bacteriana como lavagem de alta pressão 

pulsátil, e carrega um risco significativamente menor de semeadura bacteriana iatrogênica em 

camadas mais profundas do tecido. 

Outras pesquisas  divulgadas na revisão sistemática do The Joanna Briggs Institute 

(2006) evidenciam que feridas lavadas em banheiras de hidromassagem obtiveram taxa mais 

rápida de cicatrização e redução da inflamação e da dor em comparação com feridas lavadas 

pelo tratamento conservador. 
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Bee et al. (2009) apresentam que as orientações práticas de outros guidelines é de que, 

durante a irrigação, a pressão de 5-8 psi (per square inch ou libras/polegadas) é o método 

mais eficaz de limpeza e que essa pressão é alcançada por meio da utilização de uma seringa 

de 35ml e uma agulha de calibre 19 Gauges (G). Gouveia e Miguens (2007) também 

concordam que a pressão adequada é de 8 psi, pois reduz o risco de trauma e, 

consequentemente, de infecção e que um valor inferior a 4 psi não garante uma limpeza 

eficaz. No entanto, há pressões aceitáveis até 15 psi; valores superiores a esse traumatizam o 

tecido de granulação e carreiam bactérias para os tecidos profundos. Pressões de 13 psi é 

eficaz para reduzir infecção e inflamações em adultos e crianças com lacerações e feridas 

traumáticas (THE JOANNA BRIGGS INSTITUTE, 2006). 

Em decorrência da não existência de seringa de 35ml no Brasil, Martins(2000) 

realizou um estudo utilizando seringas de 20ml e agulhas de diferentes calibres.  Nessa 

pesquisa, que teve o objetivo de comparar a redução de microrganismos em lesões infectadas, 

foram utilizadas três técnicas diferentes na realização do curativo: por remoção mecânica 

tradicional, por técnica de irrigação com agulha 25x8 (21 G) e seringa de 20 ml e por técnica 

de irrigação com agulha 40x12 (18G) e seringa de 20 ml. Os resultados apontaram que com a 

seringa de 20 ml e agulha 40x12, se conseguiu uma pressão de 9,5 psi e, com agulha de 25x8, 

uma pressão de 13,5 psi. Embora as pressões estivessem dentro da faixa de valores 

consideradas adequadas pela literatura (4-15 psi), não houve redução bacteriana considerada 

estatisticamente significativa, porém percebeu-se uma maior frequência da redução bacteriana 

ao se utilizar agulha 25x8 e seringa de 20 ml. 

Além das pesquisas envolvendo as técnicas de limpeza, outros estudos investigam os 

tipos de soluções mais adequadas para promover remoção de debris celulares e corpos 

estranhos do leito das lesões.  

Moore e Cowman (2008) realizaram revisão sistemática Cochrane para explorar o 

efeito de soluções de limpeza de feridas e técnicas de cura de úlcera por pressão. Os 

resultados apontam que houve maior cicatrização nas feridas que foram lavadas com solução 

salina em spray contendo Aloe vera, cloreto de prata e decyl glicosídeo (Vulnopur®) em 

comparação com solução salina. Não foi observada uma mudança significativa na cicatrização 

na comparação da água com placebo, nem na cicatrização de úlceras lavadas com ou sem uma 

banheira de hidromassagem. A pesquisa conclui que há poucas evidências para apoiar o uso 

de qualquer solução ou técnica de limpeza para úlceras por pressão. 

Quanto à solução utilizada na limpeza de feridas, a literatura aponta solução 

fisiológica, água (de torneira, potável, fervida e fria, destilada) e soluções de limpeza 
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conhecidas como antisséptico (GOUVEIA; MIGUENS, 2007). Há recomendações de que a 

solução utilizada na limpeza deve ser um líquido que tenha uma pressão osmótica semelhante 

ao encontrado na célula (HORROCKS, 2006). Geralmente, a solução fisiológica é a mais 

utilizada porque é isotônica para as células humanas e inócua aos tecidos (ATIYEH; DIBO; 

HAYEK, 2009; MOORE; COWMAN, 2009; McNEES, 2006).  

The Joanna Briggs Institute (2006) divulgou uma revisão sistemática sobre as 

melhores práticas no uso de soluções, técnicas e pressão utilizadas na limpeza de feridas. 

Nessas recomendações, utilizaram-se níveis de evidências A, B, C, D e E. O nível A tem 

evidência comprovada e merece aplicação. O nível B tem evidência estabelecida e sugere-se a 

aplicação. O nível C tem eficácia estabelecida a um nível que justifica análise dos resultados 

de aplicação. O nível D representa eficácia estabelecida a um grau limitado e o nível E, 

eficácia não estabelecida. 

Quanto à água da torneira, o referido Instituto orienta que essa não deve ser usada se 

declarada imprópria para beber. Se for adequada, deixar a água correr por quinze segundos 

antes de usá-la. Pode ser usada para limpeza de lacerações simples em crianças (Nível A). 

Para adultos com lacerações e feridas pós-operatórias de boca, a água da torneira pode ser 

uma solução de limpeza eficaz. Também pode ser utilizada em feridas crônicas em adultos se 

a solução fisiológica não estiver disponível (nível B). No que se refere à água fervida e 

refrigerada, essa é uma eficaz solução de limpeza na ausência de  solução fisiológica ou água 

potável de torneira (nível C). 

No entanto, Borges (2005) ressalta que o uso da água de torneira pode não ser seguro 

porque, muitas vezes, se desconhecesse a sua qualidade, incluindo a procedência, a falta de 

limpeza periódica do reservatório onde essa água fica armazenada, ausência de investigações 

bacteriológicas, e os níveis de cloro que podem estar acima do permitido e interferir na 

cicatrização da ferida. 

Revisão sistemática encomendada pela Cochrane Database Systematic Review avaliou 

os efeitos de água em comparação com outras soluções para a limpeza de feridas em estudos 

randomizados e quase randomizados e controlados. Os autores concluem que não há 

evidências de que o uso de água da torneira para limpar feridas agudas em adultos reduz ou 

aumenta o risco de infecção, e que, na ausência de água potável, a água fervida e fria, bem 

como água destilada podem ser usadas como agentes de limpeza de ferida (FERNANDEZ; 

GRIFFITHS, 2008).  

Outro tipo de solução para limpeza de feridas são os antissépticos, desinfetantes que 

podem ser usados na pele intacta e em algumas feridas abertas para destruir ou inibir micro-    
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-organismos. Eles costumam ter vários alvos microbianos, tem atividade antimicrobiana de 

largo espectro, que incluem bactérias, fungos,  vírus,  protozoários e até mesmo príons, e  

ação  residual anti-infecciosa mas podem ser tóxicos para os tecidos do hospedeiro. Ao 

contrário dos antibióticos, não são capazes de atuar seletivamente (LIPSKY; HOEY, 2009; 

DROSOU; THOMAS et al., 2009; DEALEY, 2008; SCANLON, 2005; FALABELLA; 

KIRSNER, 2003).  

 A utilização de antisséptico tem se mostrado controversa no processo de limpeza de 

feridas, uma vez que se deve avaliar se o produto é adequado para a lesão e, sobretudo, o risco 

e benefício para utilização do mesmo. 

Se a ferida estiver infectada, recomenda-se a coleta de material para cultura. Há três 

técnicas para coleta de material da ferida para realização de cultura, a saber, biópsia de tecido, 

aspiração com seringa e swab. A biópsia consiste na remoção de um pedaço de tecido; na 

técnica da aspiração, o objetivo é aspirar fluidos que contenham micro-organismos e, na 

técnica do swab, o material é coletado passando o swab na lesão.  Em todas as técnicas, 

indica-se limpar as feridas antes de coletar o material para cultura, por meio de técnica de 

irrigação sob pressão de aproximadamente 13,5 psi, com solução salina estéril a 0,9%. 

 Estudo realizado por Ferreira e Andrade (2006) aponta que há duas maneiras de coleta 

com swab: em forma de zigue-zague, atingindo, pelo menos, dez pontos, com cuidado de não 

tocar as margens da ferida e outra técnica na qual o swab é rodado em seu próprio eixo, sobre 

1cm2 do tecido de granulação durante cinco segundos (técnica de Levine), expressando 

possivelmente o fluido que abriga os micro-organismos. O mesmo estudo indica que há 

recomendação de que o swab deve ser umedecido antes da coleta com a mesma solução salina 

estéril a 0,9%, o que possibilita maior captura de micro-organismos. A técnica de Levine é 

recomendada pelo Consenso Internacional (WUWHS, 2008), e Gardner et al. (2006) também 

identificaram maior precisão de infecção em feridas utilizando essa mesma técnica. 

 Faz-se necessário destacar que a cultura só deve ser realizada na suspeita de processo 

infeccioso com sinais característicos de infecção, como febre, dor no local da ferida, elevação 

no número de leucócitos, forte odor e consistência purulenta de cor amarela, verde ou 

marrom, rubor e calor nas bordas e tecido ao redor da ferida, edema, aumento no exsudato ou 

mudança na sua cor, descoloração do tecido de granulação, maior abertura da ferida ou falta 

de evolução para cicatrização (WUWHS, 2007). 
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2.4 Descrição dos produtos utilizados na pesquisa 

 

 Nesta pesquisa, além da solução fisiológica, utilizou-se também a solução em teste no 

processo de limpeza e o gel à base de Aloe vera como curativo primário em todas as lesões. 

Esses dois últimos produtos serão descritos a seguir. 

 

2.4.1 Descrição da solução em teste 

 

O Cymbopogon citratus (DC) Stapf, pertence à 

família Poaceae (Gramineae) (SILVA et al., 2010; 

CASTRO; RAMOS, 2003). O nome deste gênero, 

Cymbopogon, deriva de kymbe (barco) e pogon (barba), em 

referência ao arranjo da sua inflorescência (espiga) 

(GOMES; NEGRELLE, 2003). 

O Cymbopogon citratus é uma espécie da família Poaceae, originária da Índia e 

aclimatada no Brasil, possivelmente, no período colonial. É muito conhecida popularmente 

como capim-limão, erva-cidreira e capim-santo. É uma erva perene, de fácil cultivo e 

obtenção, que forma touceiras compactas e robustas de até 1,2m de altura, com rizoma 

semissubterrâneo (COSTA et al., 2005). Encontra-se distribuída atualmente em todo o globo 

na faixa de clima tropical, subtropical e semitemperado (KOSHIMA; MING; MARQUES, 

2006).  

Dependendo da região do Brasil, o C. citratus recebe nomes diversificados como 

capim-cidreira, capim-cidró, capim-limão, capim-cidrão, chá-de-estrada, erva-cidreira, 

citronela-de-java   (CASTRO; RAMOS, 2003),  cana-cidreira,  cana-cidreira-do-reino,  cana- 

-limão,  caninha-limão,  capim-barata,  capim-cheiroso,  capim-cidrilho, capim-jossá, capim- 

-santo, facapé, falso-patchuli, jaçapé, patchuli, verbena-da-Índia (GOMES; NEGRELLE, 

2003). 

 As folhas do C. citratus são frequentemente usadas sob a forma de infusão 

(MARTINS et al., 2004). As folhas frescas também são utilizadas para extração do óleo 

essencial (SANTOS et al., 2009), extrato aquoso (FREITAS et al., 2008), extrato metanólico 

(BETONI et al, 2006), extrato hidroalcoólico (SINGI et al., 2005) e extrato etanólico 

(GUERRA et al., 2000). 

A espécie é cultivada para produção comercial de óleo essencial, conhecido 

internacionalmente como lemongrass. Esta essência é largamente empregada como agente 

Figura 1: Cymbopogon citratus 
Fonte: Google Imagens, 2010. 
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aromatizante em perfumaria cosmética por seu forte odor de limão, bem como, para a 

obtenção do citral, seu principal componente (MARTINAZZO et al., 2007).  

O citral é uma mistura natural de dois aldeídos isômeros, o neral e o geranial, porém 

pode haver diferenças em percentuais, dependendo das condições de cultivos da planta 

(SILVA et al., 2010; SANTIN et al., 2009; GUERRA et al., 2000). A tabela 2 apresenta a 

composição dos principais elementos do C. citratus. 

 
Tabela 2 - Maiores percentuais de composição do óleo 

essencial do C. citratus 

Componente % 

β- Pineno 0,1 
α-Phellandrene 6,9 
Limoneno 0,1 
(z)-β-Ocimene 0,5 
(E)-β- Ocimene 0,3 
Terpinolene 0,4 
Linalol 1,2 
Citronelal 0,7 
Borneol 0,7 
Citronelol 0,5 
Neral 31,3 
Geraniol 2,0 
Geranial 42,0 
Neryl acetate 1,7 
Caryphyllene 0,4 

Total identificado 88,8 

Fonte: Adaptado de Mahanta et al. (2007). 

 

No uso popular, o chá das folhas é utilizado como calmante, analgésico (dor de 

cabeça, abdominais, reumáticas), antifebril, antireumático, carminativo, antitussígeno, 

diurético, diaforético, para alterações digestivas como dispepsia e flatulência (COSTA et al., 

2005), também como hipnótico e anticonvulsivante (BLANCO, et al., 2009). O óleo essencial 

é utilizado em todo o mundo como componente aromático nas indústrias de cosméticos e 

perfumarias, sabão e detergente (SCHUCK, et al., 2001), alimentação para aromatização de 

sorvetes, bebidas, refrigerantes, confeitos (KOSHIMA; MING; MARQUES, 2006), sendo 

também empregado na fabricação de repelentes de insetos (SCHUCK, et al., 2001). 

Pesquisas internacionais realizadas com o C. citratus demonstram a ação 

antibacteriana (KUMAR et al., 2009; OHNO et al., 2003), antifúngica (IRKIN; 

KORUKLUOGLU, 2009; KUMAR et al., 2009; NGUEFACK et al., 2009; WRIGHT; 



2 Revisão da Literatura 

43 
 

MAREE; SIBANYONI, 2009; MAHANTA et al., 2007), antiprotozoárica (SANTIN et al., 

2009; SANTORO et al., 2007; PEDROSO et al., 2006; PUSHPANATHAN, JEBANESAN; 

GOVINDARAJAN, 2006; TCHOUMBOUGNANG et al., 2005), protetora de eritrócitos 

humanos (FREITAS et al., 2008), antioxidante e antimutagênica (RAO et al., 2009; CHEEL 

et al., 2005; DUDAI et al., 2005; NAKAMURA et al., 2003) e cardioprotetora (GAZOLA et 

al., 2004).   

Ohno et al. (2003) realizaram uma pesquisa, testando o efeito antimicrobiano e o 

desenvolvimento de resistência do Helicobacter pylori a treze óleos essenciais, dentre eles o 

do C. citratus. O efeito antimicrobiano e o desenvolvimento de resistência aos óleos 

essenciais foram avaliados in vitro e in vivo, com ratos, utilizando cepas sensíveis e 

resistentes a antibióticos. Os treze óleos essenciais utilizados neste estudo inibiram 

completamente o crescimento as duas cepas do H. pylori in vitro na concentração de 0,1% 

(v/v), sendo que apenas o óleo essencial de C. citratus foi bactericida contra H. pylori na 

concentração de 0,01%, depois de 48 horas de incubação.  

In vivo, as cepas de Helicobacter pylori não desenvolveram sequer resistência ao óleo 

essencial de C. citratus após dez passagens sequenciais, enquanto desenvolveram resistência 

ao antibiótico claritromicina, sob as mesmas condições. Os autores conferem a capacidade 

bactericida do C. citratus ao geranial e ao neral, elementos em maior quantidade neste óleo, 

que têm habilidade para romper ou penetrar na estrutura de lipídio celular da bactéria. Estes 

resultados demonstram que óleo de C. citratus é bactericida contra H. pylori sem o 

desenvolvimento de resistência adquirida, sugerindo que os óleos essenciais podem agir 

seguramente como tratamento para infecção de H. pylori. 

Uma pesquisa in vitro realizada por Kumar et al. (2009) com óleo essencial de quinze 

genótipos de C. citratus, comparados contra dez micro-organismos patogênicos identificou 

que a Pseudomonas aeruginosa é a bactéria mais sensível ao óleo de C. citratus com diâmetro 

da zona de inibição maior ou igual a noventa milímetros, independentemente do tipo 

cultivado. Do mesmo modo, todas as quatro estirpes de ensaio de fungos (Alternaria solani, 

Aspergillus niger, Helminthosporium solani, Penicillium chrysogenum) utilizadas neste 

estudo foram encontradas para serem altamente sensíveis a esse óleo essencial. 

Irkin e Korukluoglu (2009) realizaram uma pesquisa in vitro para identificar a eficácia 

do óleo essencial do C. citratus na inibição de crescimento e sobrevivência dos fungos 

Alternaria alternata, Aspergillus niger, Fusarium oxysporum e Penicillium roquefortii e das 

leveduras Candida albicans, Candida oleophila, Hansenula anomala, Saccharomyces 

cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe, Saccharomyces uvarum e Metschnikowia fructicola. 
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O óleo essencial de C. citratus mostrou ser eficaz na inibição de crescimento de todos os 

fungos por difusão de disco e bioensaios de diluição em caldo. 

Nguefack et al. (2009) investigaram a ação antifúngica in vitro do óleo essencial do C. 

citratus e identificaram que este tem potencial de conservação de alimentos contra a 

proliferação dos fungos Aspergillus ochraceus, em pH 3, e contra Penicillium verrucosum e 

Penicillium expansum, em pH 9. 

Mahanta et al. (2007) testaram in vitro o óleo essencial de C. citratus L. (ppm 250-

1500) para atividade antifúngica contra Aspergillus flavus, A. fumigatus, A. niger, Alternaria 

alternata, Penicillium citrinum, Curvularia lunata e Trichoderma harzianum. Na maior 

concentração de óleo empregado (ppm 1500), a esporulação dos fungos foi completamente 

retardada. O óleo também reduz a germinação dos esporos de A. flavus, A. fumigatus, A. 

alternata, P. citrinum e T. harzianum, com os efeitos dependendo da concentração de óleo, 

sendo que o aumento da concentração de óleo evidenciou inibição completa.  

Paranagama et al. (2003) testaram in vitro o óleo essencial de C. citratus contra cepas 

aflotoxigênicas de Aspergillus flavus isolado de arroz armazenado. Os resultados da pesquisa 

apontam que o óleo de teste foi fungistático e fungicida, sendo a produção de aflatoxina 

completamente inibida de 0-1 ml mg-1. Os resultados obtidos com a fina camada de bioensaio 

e cromatografia em fase gasosa indicam o citral como principal componente fungicida no óleo 

do capim-santo. Nesse sentido, o óleo essencial dessa planta pode ser usado para controlar 

pragas fúngicas de arroz, bem como as pragas de insetos do arroz armazenado. O óleo 

essencial é quimicamente seguro e aceitável para os consumidores, diferente de fungicidas 

químicos sintéticos que podem causar efeitos adversos à saúde dos consumidores. 

Helal et al. (2007) também investigaram a ação in vitro do óleo essencial do C. 

citratus contra o crescimento, morfogenia e produção de aflatoxina de Aspergillus flavus. 

Nessa pesquisa, as doses subletais 1,0 e 1,5 ul/ml inibiram cerca de 65% de crescimento de 

fungos após cinco dias de incubação em comparação com o grupo controle. Observações 

microscópicas identificaram hifas com diâmetro reduzido, precipitado na parede das hifas e 

desaparecimento em algumas regiões. Este óleo também causou o rompimento da membrana 

plasmática, desorganização da estrutura mitocondrial, diminuição do conteúdo total de 

lipídios, aumento dos ácidos graxos saturados e insaturados desse fungo e, principalmente, a 

capacidade do óleo essencial na sua dose subletal de inibir a produção de aflatoxina B1 em A. 

flavus.  

Helal et al. (2006a), em pesquisa in vitro realizada com o óleo essencial de C. citratus 

em crescimento micelial de Aspergillus niger, identificaram a completa inibição desse fungo 
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com 1,5 ul/ml ou 2,0 ul/ml do óleo. As doses subletais de 1,0 e 1,5 ul/ml inibiram cerca de 

70% de crescimento do fungo após cinco dias de incubação em comparação com grupo 

controle. Observações microscópicas identificaram alterações ultraestruturais em A. niger 

hifas após o tratamento com o óleo essencial. O diâmetro das hifas apareceu mais fino, 

ocorreu o rompimento da membrana plasmática e desorganização da estrutura mitocondrial. 

Além disso, o teor de lipídios totais diminuiu, enquanto os ácidos graxos saturados 

diminuíram e os ácidos graxos insaturados aumentaram.  

Outra pesquisa in vitro também desenvolvida por Helal et al. (2006b) aplicaram o óleo 

essencial de C. citratus sobre o crescimento de Saccharomyces cerevisiae, o qual foi 

completamente inibido com 2,0 ul/ml ou 4,0 ul/ml do óleo. As doses subletais de 1,0 e 3,0 

ul/ml inibiram cerca de 98% do crescimento da levedura após 24 horas de incubação quando 

comparado com o grupo controle. Observações microscópicas mostraram alterações 

morfogênicas e ultraestrutural com 1,0 ul/ml do óleo, incluindo diminuição no tamanho das 

células, depressões na superfície das células, alteração na espessura da parede celular e 

rompimento da membrana plasmática. Além disso, o seu conteúdo de lipídios totais diminuiu, 

a composição dos ácidos graxos foi alterada com redução da quantidade de ácidos graxos 

saturados e aumento na quantidade de ácidos graxos insaturados. 

Abe et al. (2003) realizaram pesquisas in vitro sobre a atividade antimicrobiana do 

óleo essencial das folhas de C. citratus e do seu principal componente, o citral sobre Candida 

albicans  e o seu crescimento micelial, considerando que esse fungo leveduriforme tem a 

capacidade de invadir a mucosa dos tecidos. Os resultados das avaliações mostraram que o 

óleo, na concentração em média de 100µg/mL, e o citral na concentração de 200µg/mL 

inibiram essa atividade invasora do fungo. Os autores concluíram a pesquisa, sugerindo, 

através dos resultados experimentais, que o óleo essencial de C. citratus tem valor potencial 

no tratamento de candidíase oral e vaginal. 

Saleem et al. (2003) realizaram análises e avaliações in vitro sobre a composição e a 

atividade antimicrobiana do óleo essencial das folhas de C. citratus. O óleo essencial foi 

analisado através de cromatografia gasosa acoplado à espectrometria de massa (CG/EM). 

Nesse estudo, comprovou-se que o componente majoritário foi o citral com concentração 

superior a 75%, e o óleo essencial também apresentou potente atividade contra todos os 

microrganismos testados, entre os quais a levedura C. albicans.  

O óleo essencial de C. citratus também tem se mostrado eficaz contra alguns 

protozoários. Em pesquisa desenvolvida por Santin et al. (2009), o óleo essencial de C. 
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citratus e o seu maior componente, o citral, foram utilizados para identificar os seus efeitos 

inibitórios sobre a morfologia e estruturas da Leishmania amazonensis.  

Os resultados da atividade do óleo essencial mostraram a atividade in vitro 

antiproliferativa sobre as formas promastigotas e amastigotas axênicas. Nenhum mostrou ser 

citotóxico sobre os macrófagos. As formas promastigotas de L. amazonensis sofreram 

notáveis alterações morfológicas e ultraestruturais em comparação com as culturas não 

tratadas. Este estudo revelou que óleo essencial de C. citratus, rico em citral, tem promissoras 

propriedades antileishmaniose e é um bom candidato para a investigação no sentido de 

desenvolver uma nova droga antiprotozoária. 

Pedroso et al. (2006) estudaram in vitro o efeito do óleo essencial extraído de C. 

citratus sobre cepas do inseto tripanossomatídeo Crithidia deanei, em cepas simbióticas e 

aposimbiótica. Os valores de IC50 (concentração inibitória 50%) para cepas simbióticas e 

aposimbiótica foram 120 e 60 mg/ml, respectivamente. Ocorreram alterações ultraestruturais 

em ambas: as cepas apresentaram modificações na membrana celular e redução de resíduos de 

ácido siálico na superfície celular. Assim, o óleo revelou apresentar efeito tanto contra a cepa 

simbiótica quanto aposimbiótica de C. deanei. Os autores concluem que estes resultados 

abrem novas perspectivas para drogas mais eficazes, menos tóxicas e, relativamente, mais 

barata no tratamento de doenças causadas pelo tripanosomatídeos. 

Tchoumbougnang et al. (2005) realizaram pesquisas in vitro sobre a composição do 

óleo essencial das folhas de C. citratus e sobre a atividade antimalárica. O óleo apresentou 

32,8 % de geranial, 29,0 % de neral, 16,2 % de mirceno e 10.5 % de β-pineno. Na 

concentração de 200, 300 e 500mg/kg, o óleo essencial de C. citratus apresentou potente 

atividade inibitória de 62,1; 81,7 e 86,8%, respectivamente. 

Freitas et al. (2008) analisaram in vitro os efeitos do extrato aquoso bruto do C. 

citratus na estabilidade osmótica de eritrócitos humanos. O extrato se mostrou eficaz na 

proteção de eritrócitos humanos contra choques hipotônicos, uma vez que tem a propriedade 

de estabilizar a membrana eritrocitária, evidenciada pela diminuição nos valores de 

intensidade e hemólise em relação aos valores de controle.  

Dudai et al (2005) realizaram pesquisas in vitro sobre a atividade anticâncer e o modo 

de ação do citral. Nesse estudo, ficou comprovado que o citral, na concentração de até 44,5 

µM, induz proteção em células em diferentes tipos de câncer.  

Cheel et al. (2005) realizaram pesquisas in vitro sobre a atividade contra radical livres 

e antioxidante dos extratos metanólicos, hidroalcoólicos e decocto das folhas de C. citratus. 

Os extratos apresentaram atividade na concentração de 33 µL contra o radical 1,1-difenil-2-
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picril-hidrazil (DPPH) e a 50 µL contra o anion superoxido com valores nas faixas de 40 a 

68% e 15 a 32%, respectivamente. 

Testes de fotossensibilização in vitro, realizado por Lima et al. (1993), utilizando 

diversas linhagens de Staphylococcus aureus, demonstraram que o óleo essencial das partes 

aéreas de Cymbopogon citratus Spaft, avaliados na forma de solução (A/O) solubilizados em 

Tween-80 em diferentes concentrações sobre UVL, não apresentaram efeitos 

fotossensibilizantes em doses de até 100µg/mL. 

Santoro et al. (2007) analisaram in vivo o efeito antiproliferativo de óleo essencial de 

C. citratus em todas as três formas evolutivas de Trypanosoma cruzi, a partir de macrófagos 

peritoneais de camundongos Swiss. Os resultados da pesquisa mostraram que houve inibição 

do crescimento da forma epimastigota e lise da forma tripomastigota, além de forte inibição 

da proliferação de amastigotas intracelulares. Os autores atribuem ao componente principal, o 

citral, a atividade tripanocida. 

Nakamura et al. (2003) avaliaram in vivo a atividade de glutationa S-transferase (GST) 

que desintoxica células epiteliais de ratos de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos na Fase 

II do estudo de desintoxicação por óleo essencial de C. citratus e citral induzida por enzimas. 

O estudo da relação de estrutura-atividade revelou que o geranial foi o principalmente 

responsável pela a atividade de indução e que o grupo aldeído conjugado é um fator estrutural 

essencial do composto dessa atividade. O presente estudo demonstrou também o papel 

antioxidante de indução de GST através de citral em pele de rato, representando uma 

atividade nova em prevenção de câncer de pele. 

Na avaliação de agente antioxidante, Rao et al. (2009) identificaram in vivo o efeito 

radioprotetor do extrato hidroalcoólico de C. citratus a partir da avaliação em células 

pulmonares de hamster chinês na qual os fibroblastos foram submetidos à radiação. O 

resultado da pesquisa evidenciou que a planta tem capacidade antioxidante por limpar os 

vários radicais livres in vitro e potencial antiperoxidação lipídica. 

Para avaliar in vivo a ação de extratos aquosos das folhas de C. citratus sobre coração 

isolado de ratos, Gazola et al. (2004)  utilizaram dados estatísticos, usando o método de 

Langendorff's quanto à força de contração (FC1) e à frequência cardíaca em ratos (FC2), e 

obtiverem resultados de que os extratos nas doses de 0,038; 0,38 e 38mg promovem 

significante redução de FC1 e não alteram o efeito da FC2. 

A literatura também aponta que pesquisas realizadas com o óleo essencial e extrato 

aquoso das folhas de C. citratus não ofereceram toxicidade in vivo (PUATANACHOKCHAI 

et al., 2002; LOGARTO et al., 2001; LIMA et al., 1993). 
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Os pesquisadores Puatanachokchai et al. (2002) desenvolveram avaliações da 

atividade hepatocarcinogênica do óleo essencial das folhas de C. citratus em 344 ratos 

Fischer masculinos, em doses na concentrações dietéticas de 0, 0,2; 0,6 ou 1,8% 

administrando dietilnitrosamina em doses intraperitoneal de 100 mg/Kg corpóreo. Todos os 

ratos foram sacrificados ao término de quatorze semanas. O óleo essencial de C. citratus não 

afetou o tamanho das lesões preneoplásticas da atividade hepatócica proliferativa de fase 

enzimática II ou dano hepatotócico oxidativo extra-nuclear. Estes resultados sugerem efeito 

inibitório hepatocarcinogênico do óleo essencial de C. citratus na fase inicial e posterior. 

Logarto et al. (2001) realizaram avaliações sobre a toxicidade aguda de plantas 

medicinais através de avaliações comparativa através de Artemia salina L. na determinação da 

dose letal 50% (DL50) em camundongos, para determinar a toxicidade aguda oral em extratos 

de plantas. Nesse estudo, ficou estabelecido que o extrato aquoso de Cymbopogon citratus 

não apresenta toxicidade. 

Em ensaio clínico, Pushpanathan, Jebanesan e Govindarajan (2006) investigaram a 

ação do óleo essencial do C. citratus para atividades larvicida, ovicida e repelente contra o 

mosquito Culex quinquefasciatus. A mortalidade larval foi observada após 24 horas de 

tratamento. Cem por cento, atividade ovicida foi observada em 300 ppm. No teste de pele, foi 

utilizado o braço de uma pessoa com exposição a mosquitos fêmeas famintas há cerca de 

quatro dias, após aplicação do repelente feito com o óleo essencial de C. citratus nas 

concentrações de 1,0, 2,5 e 5,0 mg/cm2, o que deu proteção 100%, até 3,00, 4,00 e 5,00 horas 

respectivamente. A percentagem total de proteção do óleo essencial foi 49,64% a 1,0 mg/cm2, 

62,19% a 2,5 mg/cm2 e 74,03% a 5,0 mg/cm2 por 12 horas. 

Em estudo clínico randomizado controlado, realizado na África do Sul, foi investigada 

a segurança e a eficácia do C. citratus, no tratamento de candidose pseudomembranosa, 

causada por C. albicans, em clientes HIV-positivos. Os resultados mostraram uma maior 

eficácia do C. citratus em relação ao tratamento controle com solução aquosa de violeta 

genciana (WRIGHT; MAREE; SIBANYONI, 2009). 

Pesquisas nacionais realizadas com o C. citratus também demonstram a ação 

antibacteriana in vitro (SANTOS et al., 2009; PEREIRA et al., 2004; SCHUCK et al. 2001), 

antifúngica in vitro (SANTOS et al., 2009; SILVA et al., 2008; SCHUCK et al. 2001), 

ansiolítica e sedativa in vivo (BLANCO et al., 2009), hipotensora in vivo (SINGI et al., 2005) 

e analgésica in vivo (LORENZETTI et al., 1991).   

Pereira et al. (2004) realizaram pesquisa in vitro sobre a atividade antimicrobiana do 

óleo essencial das folhas de C. citratus sobre micro-organismos isolados de cem clientes com 
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infecção do trato urinário. As amostras foram cultivadas em Agar Muller Hinton, e os extratos 

aquosos foram aplicados, usando replicador Steer e placas de Petri, incubados a 37oC por 24 

horas. O óleo essencial de C. citratus mostrou 100% de eficácia contra espécies de Klebsiella 

e Enterobacter, 96% contra Escherichia coli; 83% contra Proteus mirabilis e 75% contra 

Morganella morganii. 

Santos et al. (2009) utilizaram  duas espécies de leveduras (Candida albicans e C. 

tropicalis), obtidas de material clínico humano, isoladas de candidíase vulvovaginal (CVV), e 

três espécies de bactérias (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosas e Staphylococcus 

aureus),  para  avaliar  a  eficácia  do óleo essencial  do  de  C.  citratus  contra  esses  micro- 

-organismos in vitro. O óleo essencial apresentou atividade moderada contra as duas amostras 

de levedura, baixa atividade contra E. coli, P. aeruginosa, porém alta atividade contra S. 

aureus. 

Em outro estudo de análise antimicrobiana, Schuck et al. (2001) avaliaram in vitro a 

atividade antimicrobiana do óleo essencial do C. citratus frente aos micro-organismos 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli (tabela 3) e Candida albicans (tabela 4), 

empregando-se como padrões cloranfenicol e nistatina.  

 

TABELA 3 -  Avaliação da atividade antibacteriana do óleo de C. citratus, frente a E. coli e S. aureus 
Quantidade de óleo 

testada (µL) 
Escherichia coli 

(0,5% v/v) (1,0% v/v) (1,5% v/v) 
Staphylococcus aureus 

(1,5% v/v) (2,5% v/v) (3,5% v/v) 
20 ++++ ++++ ++ > 40 > 30 n.d. 
5 n.d. n.d. n.d. n.d. +++ ++++ 

cloranfenicol (20) ++ ++ +++ +++ ++ ++ 
Diâmetro médio dos halos de inibição (mm): ++ = 12-16 mm, +++ = 17-21 mm, ++++ = 22-26 mm, 
n.d. = não determinado. 
Fonte: Schuck et al. (2001). 

 

Além destes, padrões de citral e limoneno também foram ensaiados. Os resultados 

obtidos demonstraram que o óleo volátil apresenta atividade frente aos micro-organismos 

testados, em especial Candida albicans, conforme a tabela 04. 
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TABELA 4 - Avaliação da atividade antimicrobiana dos padrões citral e limoneno, frente a S. aureus, 
E. coli e C. albicans 

Substâncias S. aureus 
(0,5% v/v) 

E. coli 
(0,5% v/v) 

C. albicans 
(1,0% v/v) 

citral (5 µL) ++++ ++++ IT 

limoneno (5 µL) ++ + +++ 

cloranfenicol (20 µL) +++ +++ - 

nistatina (20 µL) n.d. n.d. ++ 

Diâmetro médio dos halos de inibição (mm): + = 7-11 mm, ++ = 12-16 mm, +++ = 17-21 mm, ++++ 
= 22-26 mm, IT = inibição total do crescimento microbiano, n. d. = não determinado 
Fonte: Schuck et al., 2001. 

 
O óleo foi ativo, em especial, contra S. aureus e C. albicans, superando os valores de 

inibição dos antibióticos padrões. Assim, o óleo volátil, citral e limoneno mostraram-se ativos 

contra todos os micro-organismos ensaiados. O citral apresentou melhor ação antimicrobiana, 

quando comparado com o limoneno, obtendo-se halos de inibição superiores ao padrão de 

nistatina, apesar da menor quantidade empregada (Tabela 4). Esses resultados comprovam a 

eficácia antimicrobiana do óleo de C. Citratus contra essa espécie de fungo e de bactérias. 

Silva et al. (2008) utilizaram ensaio de difusão em disco para avaliar a atividade 

antifúngica do óleo essencial de C. citratus contra leveduras do gênero Candida (Candida 

albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis e C. tropicalis). Este estudo mostrou que o 

óleo apresenta uma potente atividade in vitro contra Candida spp. 

Em pesquisa in vivo, Blanco et al. (2009) utilizaram o óleo essencial de folhas frescas 

de C. citratus, obtido por hidrodestilação, administrando-o oralmente a camundongos machos 

Swiss, trinta minutos antes dos procedimentos experimentais. Os autores identificaram que o 

óleo essencial foi eficaz para aumentar o tempo do sono, servindo como agente ansiolítico e 

sedativo, e bloqueou o eletrochoque induzido, o que o caracteriza também como agente 

anticonvulsivante. 

Singi et al. (2005) realizaram uma pesquisa in vivo comparativa das propriedade 

hipotensoras do Allium sativum, conhecido popularmente como alho, e do C. citratus, sobre a 

pressão arterial de ratos. Os pesquisadores utilizaram aplicação aguda endovenosa dos 

extratos hidroalcoólicos de ambas as plantas. Foram usados Rattus novergicus albinus, n=7, 

anestesiados, traqueostomizados e canulados através da veia jugular e da artéria carótida. 

Foram injetadas doses de 1mg dos extratos separadamente e em associação (1mg + 1mg), em 

volumes de 0,2mL. O A. sativum diminuiu a PAM de 124±2mmHg, no controle, para 

108±2mmHg aos 15s. Da mesma forma, o C. citratus diminuiu a PAM de 122±2mmHg, no 
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controle, para 106± 2 mmHg aos 15s. Os efeitos das duas plantas foram iguais e não foram 

incrementados quando associadas. 

Lorenzetti et al. (1991) avaliaram a atividade analgésica periférica do extrato aquoso 

(decocto), do óleo essencial de C. citratus e do mirceno isolado desse óleo in vivo. A 

administração oral do infuso das folhas frescas de C. citratus produziu uma analgesia dose-

dependente com hiperalgesia induzida por injeções subplantar de carragenina ou 

prostaglandina E2, mas não afetou o induzido por dibutirila cíclico (AMP). Estes resultados 

indicam que o decocto apresenta ação periférica local com administração do óleo essencial 

obtido por hidrodestilação das folhas de C. citratus. 

Na mesma pesquisa, o fracionamento dos constituintes do óleo essencial, através de 

coluna cromatográfica com sílica gel, permitiu a identificação do mirceno como o principal 

componente analgésico do óleo. A identificação dos componentes foi feita através de CG/EM. 

O efeito de analgésico periférico de mirceno foi confirmado, testando uma preparação 

comercial padrão em hiperalgesia induzida em rato através de prostaglandina. Em contraste 

com o efeito analgésico central de morfina em ratos, o mirceno não causa tolerância em 

injeção repetida. Esta atividade analgésica apoia o uso de chá de C. citratus como sedativo em 

medicamento fototerápico. Os pesquisadores concluíram que terpenos, como o mirceno, pode 

se constituir num meio para o desenvolvimento de novos analgésicos periféricos com um 

perfil de ação diferente dos de drogas como aspirina. 

 

2.4.2 Forma farmacêutica e apresentação 

 

Solução aquosa, límpida, de odor característico do óleo essencial de C. citratus, em 

frascos de 250 mL com dosador dotado de lacre inviolável. 

 

2.4.3 Via de administração 

 

Via tópica. 
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2.4.4 Composição da Solução em teste 

 

Cada 100 mL da solução em teste contém: 

Cloreto de Sódio (NaCl) ................................................................. 0,90g 

Óleo essencial de Cymbopogon citratus Stapf ............................... 0,65g* 

Tween 80 ........................................................................................ 0,01g 

Água destilada ................................................................................  qsp 

* O óleo essencial das folhas de C. citratus Stapf será extraído e purificado através de 
hidrodestilação por arraste de vapor. O controle de qualidade do óleo essencial será 
realizado a partir das propriedades organolépticas do citral (38 a 42%) no referido óleo. 

 

 

2.4.5 Descrição do gel utilizado nos curativos 

 

Aloe vera (L.) Burm.f. (Aloe barbadensis Miller) é 

uma planta da família das liliáceas, xerófita, suculenta, 

perene, armazena água nos tecidos de suas folhas para 

sobreviver em áreas secas, de chuva fraca ou irregular. A 

parte mais interna da folha é uma tecido claro, macio, úmido 

e escorregadio, que consiste de grandes células 

parenquimáticas de paredes finas, em que a água é 

armazenada sob a forma de uma mucilagem viscosa 

(HAMMAN, 2008). 

A Aloe vera possui inúmeras substâncias, dentre elas vitaminas A, B1, B2, B6, C, E, 

ácido fólico, sais minerais, aminoácidos essenciais e polissacarídeos, sendo amplamente 

utilizada na indústria cosmética e farmacêutica, devido às suas propriedades emoliente, 

antimicrobiana, cicatrizante, anestésica e anti-inflamatória (DOMÍNGUEZ ET AL., 2006; 

SEMENOFF SEGUNDO et al., 2005). 

As ações antimicrobiana, anti-inflamatória, antioxidante, cicatrizante e hidratante são 

conhecidas e comprovadas em diversas pesquisas (MISHRA, et al., 2010; OLIVEIRA, 

SOARES; ROCHA, 2010; HABEEB et al., 2007a; HABEEB et al., 2007b;  DAL’BELO; 

GASPAR; CAMPOS, 2006; DOMÍNGUEZ et al., 2006; PANDEY;; SEMENOFF 

SEGUNDO et al., 2005; ALVES et al., 2004). 

Na pesquisa de Hosseinimehr et al. (2010), comparando a ação de um creme à base de 

Aloe Vera com a sulfadiazina de prata no tratamento de queimaduras térmicas em ratos, os 

Figura 2: Aloe vera 
Fonte: Google Imagens, 2010. 
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resultados apontaram que  o tamanho da ferida foi significativamente menor no grupo do 

Aloe, e a análise histológica demonstrou que o Aloe Vera aumenta significativamente a 

reepitelização de queimaduras em comparação com outras feridas tratadas com creme de 

sulfadiazina de prata. 

Oliveira, Soares e Rocha (2010), em pesquisa realizada com um cliente portador de 

ferida isquêmica tratado com cobertura não convencional à base de Aloe vera e colágeno, 

obtiveram total cicatrização da ferida em aproximadamente dez semanas. Não houve relatos 

de desconforto ou complicações decorrentes do uso do produto. 

Silva et al. (2009) aplicaram cobertura em úlcera de calcâneo em um cliente com 

anemia falciforme por período de cinco semana. A cicatrização foi rápida, sem desconforto ou 

complicação ao cliente, com relato de diminuição progressiva da dor, evidenciando a ação 

analgésica e cicatrizante do Aloe vera. 

Nesta pesquisa, utilizou-se um gel desbridante, Verhagel®, que se apresenta em tubo 

estéril e lacrado de 60mg, composto de alginato de cálcio e sódio, extrato de Aloe vera, 

colágeno, glicerina, carbopol, bicarbonato de sódio, propilparabeno, benzoato de sódio e água, 

apresentando seu registro na ANVISA M.S.: 25351226998200534. 

 

 

2.5 Avaliação da ferida 

 

A avaliação sistemática da ferida fornece uma base para a implementação e 

manutenção do plano terapêutico, além de fornecer informações sobre a eficácia do 

tratamento (McNEES, 2006). 

 Para que o enfermeiro possa elaborar e implementar  um plano terapêutico para os 

portadores de lesão, é necessário inicialmente avaliar o cliente holisticamente, entre os quais 

as características da lesão. Para acompanhar se a evolução da cicatrização está acontecendo de 

modo favorável ou não, deve-se abordar a localização, características do exsudato, coloração 

dos tecidos, odor e mensuração da ferida, de modo que permita a descrição diária por todos os 

profissionais envolvidos no acompanhamento do cliente. Além desses fatores, faz-se 

necessário avaliar também a dor do cliente, o que irá auxiliar em um diagnóstico precoce de 

infecção e no tratamento para intervenção no alívio deste sintoma. 

 Diferentes instrumentos foram desenvolvidos com o intuito de avaliar as feridas, o que 

facilita na sistematização do cuidar. As escalas mais usadas e conhecidas são a Pressure Ulcer 

Scale for Healing (PUSH) e a de Barbara Bates-Jensen conhecida como Pressure Sore Status 
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Tool (PSST) ou Instrumento para Avaliação da Ferida Bates-Jensen, criada em 1990 e 

reavaliada em 2001 (BATES-JENSEN; NYSTUL; SCACHETTI, 2010). 

A escala PUSH, utilizada nesta pesquisa, foi desenvolvida e validada em 1996, pela 

National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), órgão norte-americano sem fins 

lucrativos, formado em 1987, composto por especialistas da área da saúde, que se reúnem 

periodicamente para sistematizar, levantar dados estatísticos e estabelecer diretrizes para 

prevenção e tratamento de úlceras por pressão (NPUAP..., 2009). 

A escala PUSH foi traduzida para a língua portuguesa, adaptação transcultural, em 

2005 por Santos et al. (2005). Na utilização deste instrumento, são observados três itens para 

a avaliação: a medição da úlcera (comprimento x largura), quantidade de exsudato e tipo de 

tecido, instruções fornecidas pela NPUAP (NPUAP..., 2009), os quais foram seguidas nesta 

pesquisa.  

Para a utilização da escala, o primeiro passo é a medição da ferida com uma régua em 

centímetros, que é realizada no maior diâmetro, no sentido céfalo-caudal; a segunda medida 

deve ser feita na maior largura da esquerda para a direita, multiplicando-se, em seguida, as 

duas medidas para obter a área e selecionar a categoria correspondente ao tamanho da escala e 

anotar. Os valores variam de 0 a 24cm2 e os escores de 0 a 10. 

O segundo passo é estimar a quantidade de exsudato, após a remoção do curativo e 

antes de aplicar qualquer agente tópico. O exsudato é classificado como ausente, pequeno, 

moderado e grande, e corresponde aos escores de 0 (ausente) a 3 (grande). Depois, deve-se 

selecionar a categoria correspondente à quantidade e registrar a pontuação.  

O terceiro passo consiste em identificar o tipo de tecido, seguindo os seguintes escores 

(SANTOS et al., 2005): 

� (Escore 4) - tecido necrótico (escara): tecido de coloração preta, marrom ou castanha 

que adere firmemente ao leito ou às bordas da ferida e pode apresentar-se mais 

endurecido ou mais amolecido, comparativamente à pele periférica; 

� (Escore 3) - esfacelo: tecido de coloração amarela ou branca que adere ao leito da 

ferida e apresenta-se como cordões ou crostas grossas, podendo ainda ser mucinoso;  

� (Escore 2) - tecido de granulação: tecido de coloração rósea ou vermelha, de aparência 

brilhante, úmida e granulosa; 

� (Escore 1) - tecido epitelial: para as feridas superficiais, aparece como um novo tecido 

róseo ou brilhante (pele) que se desenvolve a partir das bordas ou como "ilhas" na 

superfície da lesão; 
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� (Escore 0) - ferida fechada ou recoberta: a ferida está completamente coberta com 

epitélio (nova pele). 

Logo após, devem-se somar os escores dos três elementos da ferramenta para obter um 

índice de PUSH total, que corresponde ao quarto passo.  

O quinto passo é a transferência da pontuação para o Gráfico de Cicatrização da 

Úlcera por Pressão (Pressure Ulcer Healing Chart) (NPUAP..., 2009). Alterações na 

pontuação, ao longo do tempo, fornecem uma indicação da mudança de status da úlcera. Se a 

pontuação vai para baixo, a ferida cura; se ele fica maior, a ferida está se deteriorando 

(STOTTS et al., 2001).  

 Em 2007, Santos, Sellmer e Massulo (2007) testaram a confiabilidade 

interobservadores do PUSH, na versão adaptada para o Português, em clientes com úlceras 

crônicas de perna. Os resultados apontaram que, nessa versão, a referida escala se mostra 

confiável para ser utilizada em portadores dessas lesões. 

 A utilização de instrumentos conduzem a uma abordagem sistematizada no tratamento 

das feridas crônicas, contudo não proporcionam uma correlação entre as características das 

lesões e as intervenções necessárias (ARON; GAMBA, 2009). Desse modo, em 2002, 

desenvolveu-se o acrônimo TIME, do inglês, onde T = tecido, I = infecção, M = umidade (do 

inglês moisture), E = borda (edge) (FALANGA, 2004). Assim, esse método foi desenvolvido, 

levando-se em consideração quatro elementos principais previstos na teoria sobre a 

preparação do leito da ferida (Wound Bed Preparation), a saber, desbridamento, tratamento 

do exsudato, resolução do desequilíbrio bacteriano e da debilidade da margem epidérmica 

(FALANGA, 2004). 

 A preparação do leito da ferida oferece possibilidades para melhorar a qualidade de 

vida dos clientes e auxilia os cuidadores na identificação e resolução dos problemas 

associados ao atraso da cicatrização.  

Nesse sentido, seguindo o método TIME, um aspecto a ser verificado na lesão é a cor 

dos tecidos, que pode ser vermelha, amarela ou preta. A cor vermelha indica tecido de 

granulação saudável e que a ferida está em condições adequadas de cicatrização. A cor 

amarela, na base da lesão, pode indicar película de fibrina no tecido. A fibrina é uma 

substância viscosa que normalmente atua como uma cola na reconstrução do tecido que, em 

ferimento não saudável, forma uma camada que interfere na cicatrização da ferida se não for 

retirada. O tecido preto indica necrose, que é a morte celular, que pode se caracterizar como 

tecido necrótico hidratado ou uma crosta, a escara. Todos os tecidos desvitalizados devem ser 
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removidos uma vez que representam meio de cultura fértil para bactérias (DAVIES  et al., 

2005).  

A infecção, também na abordagem do método TIME, dificulta a cicatrização. O 

cuidador deve reconhecer os sinais e sintomas da infecção, de modo que a intervenção 

precoce, com o uso de soluções locais no caso de infecção local e/ou antibióticos sistêmicos, 

seja utilizada corretamente e possa combater o processo infeccioso (ARON; GAMBA, 2009). 

 Quanto à umidade, o exsudato da ferida foi descrito pelo médico suíço Paracelso 

(c1491-1541) como bálsamo da natureza (WHITE; CUTTING, 2006). Exsudato é um fluido 

que drena do sistema circulatório para as áreas do corpo que estão inflamadas. É um material 

fluido, rico em proteínas e debris celulares, que escapa do vaso sanguíneo e se deposita nos 

tecidos devido ao aumento da dilatação e permeabilidade dos vasos sanguíneos resultantes do 

processo inflamatório (BENBOW; STEVENS, 2010). 

O vazamento de fluidos dos capilares para os tecidos do corpo tem um ritmo que é 

determinado pela permeabilidade dos capilares e pelas pressões hidrostática e osmótica 

através das paredes dos capilares. A relação entre os fatores que determinam a quantidade de 

vazamento de exsudato é conhecida como hipótese de Starling. Em geral, a maioria (cerca de 

90%) do líquido vazado é reabsorvida pelos capilares. A pequena quantidade que não é 

reabsorvida (cerca de 10%) retorna para a circulação central, através do sistema linfático. 

Como resultado, no estado estacionário, o vazamento dos capilares é equilibrado pela 

reabsorção e drenagem de fluidos (EXPERT WORKING GROUP, 2007). 

Por ser derivado do soro sanguíneo, o exsudato de feridas agudas contém moléculas e 

células que são vitais para apoiar o processo de cicatrização. Tem um alto teor de proteína 

(embora menor que a encontrada no soro), com uma densidade superior a 1,020. Sua 

composição inclui eletrólitos, glicose, citocinas, leucócitos, metaloproteinases inativadas, 

macrófagos e microrganismos (EXPERT WORKING GROUP, 2007). Nas primeiras 48 a 72 

horas, após o ferimento, as plaquetas e fibrina podem estar presentes, com a função de reduzir 

o sangramento (WHITE; CUTTING, 2006). 

 A maior parte do exsudato é produzida durante as fases inflamatória e proliferativa do 

processo de cicatrização. A presença do exsudato deixa a superfície da ferida úmida e permite 

a migração dos fibroblastos. A quantidade do exsudato diminui com o tempo (RATLIFF, 

2008). 

O exsudato ajuda na cicatrização por meio das seguintes ações: evitar que o leito da 

ferida fique seco; auxiliar na migração de células para reparação tecidual; favorecer o 

fornecimento de nutrientes essenciais para o metabolismo celular; permitir a difusão de 
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fatores da imunidade e de crescimento; auxiliar no desbridamento autolítico. Entretanto, o 

exsudato pode se tornar um problema para o cliente/cuidador, quando a quantidade produzida 

e/ou a mudança na composição impede a cicatrização de feridas, causa morbidade física e 

psicossocial pelo aumento da demanda de recursos de saúde (EXPERT WORKING GROUP, 

2007). 

No que se refere às características, o exsudato pode ser classificado, segundo a 

coloração e consistência, em seroso (claro ou amarelo-claro; fino e aquoso), fibrinoso (turvo; 

aquoso, com filamentos de fibrina), serossanguíneo (claro, rosa; fino e aquoso), sanguíneo 

(avermelhado; fino e aquoso), seropurulento (amarelo ou bronzeado; turvo e espesso), 

purulento (amarelo cremoso, verde, branco ou castanho; espesso e opoca), hemopurulento 

(avermelhado, esbranquiçado; viscoco) e hemorrágico (vermelho; fino) (RATLIFF, 2008). 

Exsudato de coloração amarelo-clara ou âmbar é um exsudato seroso, muitas vezes 

considerado normal, mas pode estar associado à infecção por bactérias produtoras de 

fibrinolisina, como Staphylococcus aureus; também pode ser devido a um fluido urinário ou 

fístula linfática. O exsudato turvo, leitoso ou cremoso pode indicar a presença de fios de 

fibrina (exsudato fibrinoso que é uma resposta à inflamação) ou infecção (secreção purulenta 

contendo glóbulos brancos e bactérias). A cor rosa ou vermelha ocorre devido à presença de 

glóbulos vermelhos e indica dano capilar (exsudato sanguinolento ou hemorrágico). O 

exsudato verde pode indicar infecção, por exemplo, Pseudomonas aeruginosa. Quanto à 

coloração amarela ou marrom, pode ser devido à presença do tecido desvitalizado da ferida ou 

material de uma fístula entérica ou urinária. O exsudato cinza ou azul pode estar relacionado 

ao uso de curativos contendo prata (WUWHS, 2007). 

 Quanto à consistência, o exsudato pode ter alta viscosidade que varia de espesso a 

pegajoso e que pode ter um alto teor de proteínas. Pode ocorrer devido à infecção ou ao 

processo inflamatório, material necrosado, fístula entérica, resíduo de algum tipo de curativo 

ou preparação tópica. Pode também ter baixa viscosidade (fino, escorrendo), com baixo teor 

de proteínas e, geralmente, ocorre devido à doença venosa ou cardíaca congestiva; 

desnutrição; fístula urinária, linfática ou de articulação (WUWHS, 2007). 

O monitoramento do tamanho da ferida é um dos principais itens da avaliação porque 

fornece informações objetivas para continuar ou mudar a conduta de tratamento, pode 

justificar o custo e auxilia na comunicação com a equipe e cliente. Além disso, também faz 

parte do método TIME, uma vez que possibilita observar o avanço das margens da lesão. O 

monitoramento do tamanho da ferida durante um período de quatro semanas, juntamente com 
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o cálculo de variação percentual na área, pode ser um bom preditor de cura. Existem várias 

abordagens para a medição de feriadas, a saber (LANGEMO et al., 2008; GETHIN, 2007): 

 

� Régua: com uma régua, medir, em centímetros, a região de maior comprimento 

perpendicular à maior largura. No entanto, este método requer interpretação subjetiva 

e carece de clareza quanto aos pontos exatos a serem mensurados. Quando este 

método é usado, o comprimento e a largura da ferida podem não mudar, mas novas 

áreas de epitelização podem desenvolver-se no leito da ferida que não podem ser 

contabilizadas. 

A profundidade da úlcera pode ser verificada com uma pinça, cotonete estéril ou sonda 

uretral fina, que deve ser inserido no ponto mais profundo da úlcera; 

� Acetato: consiste em traçar a forma da úlcera em material transparente (papel de 

acetato) em duas camadas, sendo que a camada de contato é descartada. Esta 

mensuração não dá informações sobre a profundidade da úlcera. A área pode ser 

calculada, colocando-se o decalque por cima de um papel quadriculado e contando-se 

o número de quadrados inteiros. Esse método também requer interpretação subjetiva, 

já que cada quadrado dentro da fronteira da margem da ferida deve ser interpretado 

para a inclusão ou não; 

� Planimetria digital: Coloca-se o acetato com o desenho da ferida em um aparelho 

digital, que retrata os limites da ferida, usando uma caneta, que faz novo desenho 

sobreposto ao anterior, e um sensor subjacente que calcula a área. Este método é mais 

objetivo e preciso e tem alta concordância interobservador e confiabilidade intra-

observador, mas ainda depende da precisão no desenho inicial da ferida. 

Há ainda meios complementares que também são muito úteis no processo de avaliação 

e mensuração, sendo que a mensuração de feridas crônicas deve ser realizada entre duas e 

quatro semanas, já que a evolução é lenta, podendo ser das seguintes formas (DEALEY, 

2008; LANGEMO et al., 2008): 

� Fotografia: proporciona uma evidência visual da aparência de uma úlcera, no entanto, 

não detecta a profundidade da mesma. Este método exige a repetição do 

procedimento, em intervalos regulares, sob o mesmo ângulo, luminosidade e distância 

focal constante, para permitir comparações futuras;  

� Sistemas computadorizados para medidas de úlceras: existem vários dispositivos ou 

aparelhos planejados especialmente para calcular as dimensões das úlceras; no 
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entanto, o seu uso ainda está muito restrito, devido ao custo elevado dos 

equipamentos, além da falta de pessoal especializado para o seu manuseio. 

Na avaliação da ferida, o odor não é um item específico dentro do método TIME, mas 

o odor desagradável da drenagem, acompanhado de sinais e sintomas característicos, pode 

indicar infecção. Este é proveniente de produtos aromáticos produzidos por bactérias e tecidos 

em decomposição ou, ainda, de fístulas entéricas ou urinárias (WUWHS, 2007).  

Diante da subjetividade que se utiliza para mensurar o odor, que depende do sentido 

do olfato de quem avalia, pode-se utilizar o sistema TELER, o qual possui dois elementos 

principais: um método de tomada de nota clínica e um mecanismo de medição. O indicador 

TELER não classifica o tipo de odor, mas a intensidade com que esse odor é detectado, 

através de números que vão de zero a cinco, em que o zero é o pior estado – o odor é evidente 

ao entrar na residência/clínica – e o cinco é o melhor – sem odor (BROWNE et al., 2004). 

A dor é outro aspecto que merece atenção por parte do profissional que cuida do 

portador de feridas. No entanto, muitas vezes é negligenciada por crenças errôneas de que a 

dor é inofensiva, ou é uma consequência inevitável ao cliente que tem a lesão, ou mesmo 

atibuir a dor ao exagero do cliente ou ainda, caso não exista queixa, que a dor está ausente 

(HOFMAN, 2006). A dor já é considerada o quinto sinal vital e, como tal, é um sintoma que 

deve ser tratado para a humanização do cuidar. Conforme a Circular do Ministério da Saúde 

nº 09/DGCG, de 14 de junho de 2003, direcionada às Administrações Regionais de Saúde e 

serviços prestadores de cuidados de saúde (BRASIL, 2003, p.01). 

A avaliação e registo da intensidade da Dor, pelos profissionais de saúde, 
tem que ser feita de forma contínua e regular, à semelhança dos sinais vitais, 
de modo a optimizar a terapêutica, dar segurança à equipe prestadora de 
cuidados de saúde e melhorar a qualidade de vida do doente. 

A dor é uma experiência desagradável, subjetiva, localizada em uma parte do corpo 

que está relacionada à lesão tecidual. Em contraste, dor persistente de um ferimento (crônica) 

é um sintoma que existe em repouso e entre procedimentos relacionados ao ferimento, 

incluindo limpeza e mudanças de curativo e tem um efeito devastador sobre a qualidade de 

vida da pessoa (WOO et al., 2008). 

A dor afeta não só a capacidade do indivíduo de gozar a vida, mas também tem um 

impacto sobre as relações interpessoais onde toda a família pode ser colocada sob pressão.  

Além de afetar a qualidade de vida, a dor também tem um impacto sobre o processo de 

cicatrização, agindo negativamente nas seguintes maneiras (HOFMAN, 2006): dificuldade de 

manter a terapia compressiva; dificuldade na mobilidade e ativação da bomba muscular da 
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panturrilha; privação do sono; prejuízo no humor que torna o cliente ansioso, temeroso e 

deprimido para a cura; aumento da atividade inflamatória; aumento da infecção e atraso da 

cicatrização. 

É importante que o profissional que cuida dos curativos e os executa compreenda esse 

fenômeno e possa identificar as possíveis causas da dor. As causas mais frequentes de dor em 

feridas crônicas estão apresentadas abaixo na tabela 5, a partir de cada domínio 

 
 
       Tabela 5 – Domínios da dor crônica 

Domínio Possíveis causas 
Pele • Maceração, dermatite 

Infecção, inflamação, edema, 
Lipodermatoesclerose, atrofia branca 

Vascular • Flebite, isquemia, venoso profundo 
trombose profunda (TVP) 

Muscular • Câimbra, claudicação 
Esquelética • Artrite, gota 
Nervo • Neuropatia (alodinia, hipersensibilidade) 
Ferida • Infecções, inflamações, lesões, má 

controle do exsudato 
Psicológica • Depressão, raiva, medo 

        Fonte: Ratliff (2008, p. 34). 

 

Na avaliação da dor, vários instrumentos disponíveis e validados podem ser utiizados 

para mensurar a dor do cliente. A avaliação facilita a mensuração, auxilia no cuidado holístico 

centrado no cliente, serve como um registro para identificar alterações futuras. Os 

instrumentos de avaliação mais comuns são Escala Visual Analógica (figura 3), Numérica 

(figura 4), Escala Qualitativa (figura 5) e Escala de Faces (figura 6) (ACTON, 2008; 

JOHNSON, 2005; BRASIL, 2003):              

              

 

Figura 3: Escala Visual Analógica 
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Figura 4: Escala Numérica 

 

 

Figura 5: Escala Qualitativa 

 

 

Figura 6: Escala de Faces 

 

A escala analógica visual consiste em uma linha de dez centímetros com "nenhuma 

dor" de um lado em uma extremidade e "pior dor imaginável” na outra. O cliente marca o 

ponto na linha que, conforme a intensidade, representa sua dor. A escala de classificação 

requer que o cliente avalie sua dor com uma escala de números, onde o zero representa sem 

dor, e o dez, a pior dor já sentida. A escala qualitativa é composta por cinco palavras que são 

usadas para descrever a dor, quais sejam, nenhum, leve, moderada, severa ou excruciante. O 

cliente também faz a escolha que melhor representa a dor que está sentindo. Na Escala de 

Faces, é solicitado ao doente que classifique a intensidade da sua Dor de acordo com a 

mímica representada em cada face desenhada, sendo que a expressão de felicidade 

corresponde à classificação “Sem Dor”, e a expressão de máxima tristeza corresponde à 

classificação “Dor Máxima”. É uma escala mais utilizada para criança. 
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2.6 Úlceras vasculogênicas 
 

A úlcera crônica nos membros inferiores é uma ferida na perna que não cicatriza 

dentro de seis semanas (RAHMAN; ADIGUN;  FADEYI, 2010). Tem um forte impacto na 

qualidade de vida das pessoas portadoras e de seus familiares porque o tratameno envolve 

principalmente aspectos econômicos e psicossociais. A seguir, serão apresentadas as úlceras 

venosas e arteriais com as respectivas fisiopatologias, manifestações clínicas, diagnósticos e 

tratamento, para que se possam entender todos os múltiplos aspectos que envolvem essas 

lesões. 

 
 

2.6.1 Úlceras venosas 

 A úlcera venosa é a úlcera de perna mais comum, sendo responsável por 

aproximadamente 70 a 90% das úlceras crônicas dos membros inferiores. Ocorre devido à 

insuficiência venosa crônica que se caracteriza por hipertensão venosa persistente nos 

membros inferiores devido ao refluxo venoso, à oclusão venosa ou falha no músculo da 

panturrilha em bombear o sangue (SIMKA, 2006). São consideradas crônicas, uma vez que 

não cicatrizam dentro do período de seis semanas (ABBADE; LASTÓRIA, 2006). 

 

2.6.1.1 Úlceras venosas - fisiopatologia 

Para se entender a fisiopatologia da insuficiência venosa crônica, faz-se necessário um 

entendimento da anatomia e função venosa normal. Normalmente, o sangue flui das veias 

superficiais para as veias profundas por meio de uma série de vasos intercomunicantes e, para 

retornar ao coração indo contra a gravidade, depende de valvas e bombas musculares. Todos 

os vasos são equipados com válvulas semilunares unidirecionais que evitam o fluxo 

retrógrado (EBERHARDT; RAFFETTO, 2010). 

A contração das bombas musculares, principalmente na panturrilha que gera cerca de 

200mmHg, mas também no pé e na coxa, é muito importante, no retorno venoso. À medida 

que a pessoa anda, o aumento da pressão no interior do compartimento fascial comprime as 

veias, e o sangue é impulsionado no sentido do retorno venoso profundo. Imediatamente após 

a deambulação, a pressão dentro das veias da extremidade inferior é normalmente baixo (15 a 

30 mmHg), pois o sistema venoso tem sido esvaziado pela função de bomba muscular 

(EBERHARDT; RAFFETTO, 2010; MEISSNER et al., 2007). 

  Desse modo, qualquer problema que interfira na movimentação das pernas como 

paralisia, inatividade prolongada ou mesmo na fluidez do sangue, como uma trombose venosa 



2 Revisão da Literatura 

63 
 

profunda, pode interferir nesse sistema e tornar as valvas incompetentes devido ao acúmulo 

de sangue no vaso, que eleva a pressão dentro do seu lúmem, causando veias varicosas. Além 

disso, ocorre o acúmulo de líquido intersticial, favorecendo a formação do edema. Daí a 

importância que equipe de saúde tem na orientação dos clientes predisponentes que podem 

agir na prevenção do problema, impedindo a formação da úlcera. 

O mecanismo exato que leva à alteração patológica na circulação venosa, causando as 

lesões necróticas na pele, ainda permanece desconhecido, porém várias hipóteses têm sido 

desenvolvidas. A primeira é de que a hipertensão venosa ocasiona estase e isquemia (Teoria 

dos Leucócitos). Outra teoria sugere que fibrina e fatores de crescimento extravasados ficam 

aprisionados no local, dificultando a cicatrização da ferida (Hipótese Bloqueio). Há também 

outros estudiosos (Teoria de cuff de fibrina) que acreditam que a deformidade dos capilares, 

em decorrência da hipertensão crônica, causa o extravasamento de moléculas proteicas, dentre 

elas o fibrinogênio que se polimeriza em fibras insolúveis e forma uma bainha (cuff) ao redor 

dos capilares da derme e impede a chegada de nutrientes e trocas gasosas nas células. Há 

outros que defendem que a hipertensão (Teoria da Combinação) causa inflamação crônica, 

com combinação de todos esses fatores, o que ocasiona diminuição da regeneração celular e 

morte tecidual (SHIMAN et al., 2009; MEISSNER et al., 2007; SIMKA, 2006; BORGES, 

2005; KALRA; GLOVICZKI, 2003).  

Contudo, independente da teoria, sabe-se a que etiologia das úlceras venosas está 

relacionada com qualquer agente que interfira no retorno venoso e desenvolva a hipertensão 

venosa, secundária à incompetência valvular, obstrução venosa ou uma combinação desses 

fatores. Dentre esses, destacam-se idade, sexo (feminino), tabagismo, insuficiência cardíaca, 

fraqueza muscular secundária à paralisia, obesidade, gravidez, trombose venosa profunda 

(TVP), ocupação que exige longos período em pé ou sentado, cirurgia artroscópica 

envolvendo quadril, joelho ou tornozelo, disfunção valvular e traumatismos nos membros 

inferiores (SALIBA JÚNIOR; GIANINI; ROLLO, 2007; ABBADE; LASTÓRIA, 2006; 

BURROWS et al., 2006; EWMA, 2004; KALRA; GLOVICZKI, 2003). 

 
 
2.6.1.2 Úlceras venosas – Manifestações clínicas 

 Como os fatores desencadeantes estão relacionados principalmente a doenças venosas, 

alguns sinais e sintomas são característicos de clientes que apresentam insuficiência venosa 

crônica como sensação de peso nos membros inferiores, parestesia (formigamento), câimbras, 

dor, edema, veias varicosas e pigmentação cutânea (MARTINEZ et al., 2008). 
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Para a classificação da doença venosa crônica, usa-se o sistema CEAP (Clínica, 

Etiologia, Anatomia, Fisiopatologia) que fornece o enquadramento de clientes conforme as 

manifestações clínicas. Foi proposta em 1993 e é adotada mundialmente para facilitar a 

comunicação sobre a doença venosa crônica e servir de base para a investigação clínica dos 

clientes, como um sistema de documentação e como base para as decisões sobre o tratamento 

adequado (EKLÖF et al., 2004).  

Assim, conforme os sinais clínicos (C), a classificação CEAP varia de C0 a C6, 

conforme se segue: C0 significa que o cliente não apresenta sinais vivíveis ou palpáveis de 

doença venosa; C1, há presença de telangiectasias e veias reticulares; C2, há varizes; C3, 

presença de edema; C4, pigmentação, eczema e/ou lipodermatoesclerose; C5, o cliente 

apresenta as alterações de C4 concomitante à úlcera venosa cicatrizada; C6, além das 

alterações de C4, o cliente tem úlcera venosa ativa (ANTIGNANI; ALLEGRA, 2009; 

EKLÖF et al., 2004). 

Quanto ao agente etiológico (E), as alterações podem ser congênitas (Ec - presentes ao 

nascimento), primárias (Ep - sem causa determinada) ou secundária (Es - pós-traumática, pós-

-trombótica, dentre outras). No que se refere à anatomia da(s) veia(s) afetada(s) (A), pode 

ocorrer o envolvimento de segmento de veias superficiais (As), segmento de veias profundas 

(Ap), segmento de veias perfurantes (Aperf). Na última etapa da classificação, a fisiopatologia 

(P) pode ser em decorrência do refluxo (Pr), de uma obstrução (Po) ou de ambos (Pr, o) 

(ANTIGNANI; ALLEGRA, 2009; EKLÖF et al., 2004). 

Na apresentação clínica, as úlceras venosas estão frequentemente localizadas sobre o 

maléolo medial, únicas ou múltiplas. Se livre de infecção, o aspecto da ferida é de tecido de 

granulação no leito, as bordas são lisas e irregulares, podendo ser superficial no início, porém 

pode se tornar profunda com a progressão (ABBADE; LASTÓRIA, 2006).  

A dor, usualmente de leve a moderada, mas também pode ser extrema, gerada pelo 

processo inflamatório crônico e pelos nervos feridos, piora ao final do dia com a posição 

ortostática e melhora com a elevação do membro. Há também correlação da dor com a 

infecção, maceração, dermatites de contato, limpeza, mudança do curativo e desbridamento 

(BRIGGS; NELSON, 2006; BURROWS et al., 2006).  

Há várias outras manifestações clínicas peculiares às úlceras venosas, que envolvem a 

úlcera venosa e a pele circundante que diferencia essas lesões das demais úlceras de perna. A 

drenagem de exsudato pode ser moderada a intensa. A pele circundante pode apresentar 

dilatação venosa, inclusive enrubecimento venoso submaleolar, telangiectasia, veias 

varicosas, edema, atrofia branca, maceração, hiperpigmentação e lipodermatosclerose. Os 
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conceitos dessas manifestações estão descritos a seguir (ANTIGNANI; ALLEGRA, 2009; 

ABBADE; LASTÓRIA, 2006; EKLÖF et al., 2004): 

- Atrofia branca : área localizada de pele atrófica, frequentemente circular, de cor 

branca-marfim, circundada por capilares dilatados e, às vezes, hiperpigmentação, podendo ser 

áreas de desconforto. Não deve ser confundida com áreas cicatriciais de úlceras. 

- Corona phlebectasica: numerosas pequenas veias intradérmicas, em formato de 

leque, situadas na face lateral ou medial da perna e pé. 

- Eczema: dermatite eritematosa, podendo evoluir à formação de vesículas, 

descamação ou pode ser secretante, acometendo a pele da perna. Na maioria das vezes, 

localiza-se perto de veias varicosas, mas pode estar localizado em qualquer parte da perna. 

Normalmente  acompanhada de quadro de doença venosa crônica, mas pode refletir a 

sensibilização para algum tratamento tópico, principalmente a loções para pele, antibióticos 

tópicos, curativos e antissépticos. 

- Edema: aumento perceptível no volume de fluidos da pele e do tecido subcutâneo, 

caracteristicamente recuado com pressão. Edema venoso ocorre geralmente na região do 

tornozelo, mas pode se estender para a perna e o pé. 

- Veia reticular: veia azulada, subdérmica, geralmente com 1 a 3 mm de diâmetro. 

Normalmente tortuosa. Exclui veias normais, visíveis em pessoas com pele fina e 

transparente. 

- Telangiectasia: confluência de vênulas intradérmicas dilatadas com calibre inferior a 

1 mm. 

- Varizes: veia subcutânea, dilatada, com diâmetro igual ou maior que 3mm, medida 

em posição ortostática. Pode envolver veias safenas, tributárias de safenas ou veias 

superficiais da perna não correlacionadas às safenas. As varizes são geralmente tortuosas. 

Veias safenas tubulares, com refluxo demonstrado, podem ser consideradas varicosas. 

- Úlcera venosa: lesão de espessura total da pele, com maior frequência na região do 

tornozelo, que não consegue curar-se espontaneamente e é sustentada por doença venosa 

crônica. 

- Hiperpigmentação: coloração escurecida da pele, em tom amarronzado, ocasionada 

por manchas de hemossiderina decorrentes do extravasamento e destruição de eritrócitos no 

local. Geralmente, ocorre na região maleolar, mas pode se estender à perna e ao pé (figura 7, à 

esquerda). 

- Lipodermatoesclerose (LDS): a fibrina faz com que a pele e tecido subcutâneo 

fiquem espessados e se tornem fibróticos, com inflamação crônica, por vezes associada a 
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cicatrizes ou contratura do tendão de Aquiles. A LDS às vezes é precedida por edema 

inflamatório difuso, que pode ser doloroso e que, muitas vezes, é referida como 

hipodermatite. Deve ser diferenciada, por suas características clínicas, das linfangites, das 

erisipelas e da celulite. É um sinal de doença venosa avançada. Pode envolver todo o terço 

distal do membro inferior, resultando na aparência de garrafa invertida (figura 7, à direita). 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: À esquerda, tecido hiperpigmentado por hemossiderina e à direita úlcera 
venosa com lipodermatosclerose 

Fonte: à esquerda, Pesquisa Direta (2010); à direita, WUWHS (2008b). 
 

 

2.6.1.3 Úlceras venosas – Diagnóstico 

O diagnóstico clínico se baseia, inicialmente, na história e no exame físico, detalhando 

sintomas de doença venosa crônica. Nesse momento, podem-se detectar as alterações físicas 

acima, juntamente com o relato do cliente. Além disso, há exames complementares 

recomendados para a confirmação diagnóstica, a exemplo de Doppler de ondas contínuas 

(eco-Doppler - que avalia a permeabilidade venosa e o refluxo através da medida e registro 

das pressões venosas ao longo de uma extremidade), pletismografia venosa 

(fotopletismografia, pletismografia a ar), flebografia ascendente dinâmica e descendente 

(SILVA et al., 2005). 
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O Doppler é um método não invasivo transcutâneo de detecção do fluxo sanguíneo 

com o ultrassom, usando o efeito doppler na mudança de frequência causada pela velocidade 

dos elementos figurados do sangue. É um exame que determina a localização e a morfologia 

das alterações, com avaliação de refluxo, envolvendo veia safena magna e/ou parva, 

localização de perfurantes incompetentes, esclarecimento de diagnóstico de edema sem outros 

sinais de doença venosa crônica, varizes recidivadas, anomalias vasculares e investigação de 

trombose venosa profunda (TVP) prévia e de insuficiência valvular e refluxo em sistema 

venoso profundo (MEISSNER et al., 2007; SILVA et al., 2005; EVANGELISTA, 2003). 

A pressão arterial deve ser avaliada, bem como o índice tornozelo-braquial (ITB) com 

doppler, para identificar a ocorrência concomitante da doença arterial obstrutiva periférica, 

uma vez que o tratamento compressivo dependerá desse exame (RCN, 2006). O ITB baseia-se 

na ideia de que, em condições normais, há uma diferença entre as pressões arteriais entre os 

membros, sendo mais elevada nos membros inferiores em relação aos superiores, fórmula 

observada na figura 8 (SCHMIDT; PAZIN FILHO; MACIEL, 2004).  

 

Figura 8: Índice Tornozelo-Braquial (ITB) 
 

 Um ITB ≥ 0,9 indica suprimento arterial normal para a perna. Um índice inferior a 0,9 

oferece fortes evidências de doença arterial periférica. Quanto menor o valor, mais grave a 

doença, sendo que a terapia de compressão não deve ser usada se o ITB estiver abaixo de 0,8 

(DEALEY, 2008). Recomenda-se que, se o ITB estiver < 0,5, deve-se fazer um 

encaminhamento urgente a um cirurgião vascular (BURROWS et al., 2006). 

 Na interpretação do ITB, devem-se considerar os seguintes resultados: > 0,9 – 1,2 

normal (1,2 ou maior pode indicar calcificação); 0,80 - 0,9 isquemia leve; 0,50 - 0,79 

isquemia moderada; 0,35 - 0,49 isquemia moderadamente grave; 0,20 - 0,34 isquemia grave; 

<0,20 provável isquemia crítica, lembrando que, em pessoas com diabetes, o ITB pode dar um 

resultado mais elevado devido à calcifcação das artérias (BURROWS et al., 2006). 

A redução da pressão deve-se à presença de obstruções arteriais, que levam ao 

diagnóstico de doença arterial obstrutiva periférica, importante para avaliar os casos de úlcera 

arterial que será discutido adiante (WITTKE et al., 2007). 
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 Outro exame diagnóstico complementar é a pletismografia, que registra alterações nos 

volumes e nos tamanhos das extremidades através da medição do volume sanguíneo na 

panturrilha em mililitros, estimando a proporção de comprometimento do sistema venoso 

superficial e profundo. A flebografia é indicada quando os métodos não invasivos forem 

insuficientes para esclarecimento diagnóstico e/ou orientação de tratamento, realizado por 

meio de um contraste radiopaco numa veia para ver o percurso da veia ou artéria 

correspondente (MEISSNER et al., 2007; SILVA et al., 2005; EVANGELISTA, 2003). 

 

2.6.1.4 Úlceras venosas – Tratamento 

A abordagem terapêutica da úlcera inclui o controle da doença de base, tratamento 

local da ferida, orientações ao cliente para elevar os membros, parar com o tabagismo, realizar 

a terapia de compressão e, às vezes, medicação e/ou cirurgia. 

Dentre as ataduras de compressão, há as elásticas e inelásticas, contudo, no uso das 

ataduras inelásticas, o cliente deve ser estimulado a deambular para atingir os benefícios da 

compressão, ao contrário das elásticas que mantêm a pressão mesmo o cliente estando em 

repouso (WUWHS, 2008b). Essa terapia favorece à microcirculação, aumentando o retorno 

venoso profundo, diminuindo o refluxo patológico durante a deambulação e aumentando o 

volume de ejeção durante a ativação dos músculos da panturrilha. Além disso, diminui a saída 

de líquidos e macromoléculas dos capilares e vênulas para o tecido intersticial, o que favorece 

a reabsorção do edema, melhorando a drenagem linfática (ABBADE; LASTÓRIA, 2006). 

Entre as inelásticas, a mais tradicional é a bota de Unna, que consiste em um rolo de 

gaze impregnada por óxido de zinco, calamina e glicerina colocadas desde abaixo dos dedos 

dos pés até cerca de 2,5cm abaixo do joelho. Qualquer concavidade sobre a úlcera é 

preenchida com curativo adicional. Este curativo é coberto com gaze de algodão para 

acolchoar a ferida e para absorver o exsudato. Acredita-se que o óxido de zinco proteja a pele 

perilesional, melhore a reepitelização da ferida e diminua a inflamação. Uma atadura elástica 

é enrolada por fora para propiciar compressão. À medida que o curativo seca, torna-se 

semirrígido e quando o cliente anda, o curativo rígido restringe o movimento para fora do 

músculo da panturrilha, dirigindo a maior parte da força de contração para dentro e 

melhorando a função do músculo da panturrilha e, por sua vez, a circulação venosa. Esse 

curativo deve permanecer até sete dias, mas, se necessário, pode ser trocado com maior 

frequência em casos de feridas muito exsudativas (FONDER et al., 2008). 

Em revisão sistemática, Borges, Caliri e Haas (2007) identificaram que o tratamento 

da úlcera venosa por meio da compressão do membro aumenta a taxa de cicatrização da lesão 
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em comparação a tratamento sem compressão, sendo indicado para todos os clientes 

portadores de úlceras venosas. Assim, a terapia de compressão continua a ser o padrão-ouro 

para o tratamento da úlcera venosa (BURROWS et al., 2006).  

A compressão deve ser administrada na forma de curativos e ataduras de 

multicamadas, meias ou combinações de meias e curativos. Ataduras e meias são classificadas 

de acordo com o nível de compressão que aplica ao membro. Embora a pressão ideal 

necessária para superar a hipertensão venosa não seja bem definida, é geralmente aceita que 

uma pressão externa de 35 a 40 mm Hg no tornozelo é necessária para evitar a exsudação 

capilar (FONDER et al., 2008).   

Não se recomenda o uso de compressão com uma única camada porque há risco de 

dano causado pela pressão. O sistema de multicamadas proporciona uma proteção almofadada 

e, portanto, é a melhor escolha (WUWHS, 2008b). Nesse sistema, consegue-se uma pressão 

sustentada entre 40 e 45mmHg no tornozelo e 17 mmHg abaixo do joelho. As meias são mais 

indicadas no período pós-cicatrização para prevenir a recidiva das lesões (ABBADE; 

LASTÓRIA, 2006). 

Na cobertura da ferida, há inúmeras opções disponíveis no mercado, dependo da 

presença de tecidos desvitalizados e a quantidade de exsudato. Para úlceras com drenagem 

leve ou média, há necessidade de curativos que retêm umidade do leito da lesão como 

hidrocolóides, gaze úmida com soro fisiológico a 0,9%, filmes transparentes e espumas. Para 

feridas com exsudato intenso a moderado, os curativos absorventes são mais adequados, a 

exemplo de alginato de cálcio, carvão ativado e hidropolímero. Para feridas com tecidos 

desvitalizados, pode-se utilizar hidrogel e pomadas enzimáticas (FONDER et al.; 2008; 

BURROWS et al., 2006; SIBBALD et al., 2006; WELLER; SUSSMAN, 2006). 

Há também medicamentos que podem ser utilizados concomitantemente ao uso da 

cobertura, incluindo pentoxifilina e medicações flebotônicas. A pentoxifilina estimula a 

fibrinólise e facilita a perfusão capilar porque reduz a viscosidade sanguínea. Quanto às 

medicações flebotônicas, estas agem na macrocirculação, melhorando o tônus venoso e a 

permeabilidade capilar, com redução da inflamação e do edema (EBERHARDT; 

RAFFETTO, 2010). Também pode ser preciso o uso de antibióticos sistêmicos para tratar 

infecções, uma vez que o uso tópico não tem se mostrado eficaz para dirimir a infecção, 

sendo, contudo, necessária a realização de um exame de cultura previamente (WUWHS, 

2008a). 

Como orientações, o portador da úlcera deve ser instruído a elevar os membros 

inferiores acima do nível do coração, cerca de três a quatro vezes durante o dia e por trinta 
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minutos. Para facilitar a drenagem venosa durante a noite, devem-se elevar os pés do leito em 

uma altura de 15 a 20cm. Além disso, o cliente deve realizar breves caminhadas, três a quatro 

vezes por dia, manter o peso adequado e evitar o tabagismo. Após a cicatrização, para evitar a 

recorrência de outras úlceras, o cliente deve usar meias elásticas próprias, de acordo com o 

seu biotipo (ABBADE; LASTÓRIA, 2006). 

Para clientes com incapacidade de manter a terapia compressiva e/ou experiência de 

varizes recorrentes, indica-se o tratamento cirúrgico. Entre as técnicas, está o enxerto cutâneo, 

indicado para úlceras extensas que não cicatrizam e são dolorosas, há também a ligadura de 

veias comunicantes, a ligadura endoscópica subfacial de perfurantes insuficientes e a 

valvuloplastia para casos mais graves de úlceras venosas refratárias (EBERHARDT; 

RAFFETTO, 2010). 

 
 
 
2.6.2 Úlceras arteriais 

 Seguindo a classificação das úlceras vasculogênicas, estão as úlceras arteriais menos 

frequentes em número, porém não menos importantes. Também são conhecidas como úlceras 

isquêmicas, causadas pela insuficiência arterial em decorrência da doença arterial obstrutiva 

periférica (DAOP) (SIGN, 2006).  Uma vez que a DAOP compromete o sistema 

cardiovascular, os clientes com mais de sessenta anos (cerca de 30-40%) têm alto risco de 

acidentes fatais e não fatais, envolvendo causas cardíacas e acidente vascular cerebral. Dentre 

as complicações não fatais, está a ulceração espontânea com gangrena, de difícil cicatrização. 

Cerca de 2% dessas pessoas evoluem para amputação do membro afetado (HOPF et al., 

2008). 

 

2.6.2.1 Úlceras arteriais - fisiopatologia 

A insuficiência arterial resulta da oclusão de vasos importantes e, menos comumente, 

da oclusão de pequenos vasos o que, potencialmente, leva à desnutrição cutânea e, 

consequentemente, à necrose e ulceração arterial. A causa mais comum é a aterosclerose, 

doença das artérias de médio e grande porte, no entanto eventos trombóticos e ateroembólicos 

também podem contribuir para a formação de danos aos tecidos e formação da úlcera. É 

importante identificar a DAOP precocemente porque geralmente esta associada à doença 

aterosclerótica em outros leitos vasculares,  como por exemplo a doença isquêmica do 

coração (IRVING; HARGREAVES, 2009). 
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Outros problemas que contribuem para a DAOP são pressão arterial elevada e 

diabetes. Além disso, outros fatores de risco são fumo, idade, gênero masculino, 

dislipidemias, insuficiência renal, hiperviscosidade ou estados de hipercoagulabilidade, 

doença cerebrovascular, doença arterial coronariana, raça (negros não hispânicos), nível de 

consciência e vasculite associada (NORGREN et al., 2006). 

 

2.6.2.2 Úlceras arteriais – Manifestações clínicas 

Há vários sinais e sintomas que diferenciam as úlceras venosas e arteriais, conforme 

apresenta a tabela 6. 

 

Tabela 6 - Comparação entre úlceras venosas e arteriais 
Sinal/Sintoma Úlcera venosa Úlcera arterial 

Local No maléolo medial ou perto 
dele 

Pode ocorrer nos dedos do pé, 
nos pés e no calcanhar lateral da 
perna 

Desenvolvimento Vagaroso Rápido 
Aparência da úlcera Bordas superficias; tecido 

profundo não é afetado 
Geralmente profunda, 
envolvendo tendões e músculos 

Aparência da perna Manchas varicosas castanhas, 
eczema, quente ao toque 

Pele lustrosa, fria ao toque, 
branca quando elevada e 
podendo azular quando 
pendente 

Edema Presente – geralmente piora no 
fim do dia 

Só está presente com o cliente 
imóvel – edema de estase 

Dor Variável Muito dolorosa – piorando à 
noite. Aliviada quando a perna 
pende ao lado da cama 

Histórico médico Trombose venosa profunda, 
flebite, veias varicosas 

Doença vascular periférica, 
doença cardíaca isquêmica, 
diabetes mellitus 

Fonte: Dealey (2008). 

 

A pele perilesional tem aspecto brilhante e também pode apresentar sinais de 

isquemia, incluindo pele fria, seca, escamosa, com perda de pelo na região distal do membro. 

Os pulsos podem ser fracos ou ausentes ao redor e na região próxima à úlcera, quando a perna 

está elevada. Também ocorrem alterações nas unhas dos pés que podem ser grossas e opacas 

(IRVING; HARGREAVES, 2009). 

 As úlceras arteriais são mais frequentes na área pré-tibial, dorso dos dedos ou artelho, 

são mais dolorosas que as úlceras venosas, sendo a dor aliviada quando o fluxo arterial é 

favorecido através da posição ortostática ou da caminhada leve (BURROWS et al., 2006). 

Assim, os clientes podem se apresentar com edema importante da extremidade, porque eles 
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tendem a manter a extremidade numa posição pendente quase todo o tempo. As úlceras 

arteriais são geralmente pequenas, redondas e com margens lisas e bem demarcadas. A base 

da úlcera pode ser pálida, com pouco ou nenhum tecido de granulação ou ainda obscurecida 

por exsudato purulento amarelo-pálido e debris necróticos amarelos ou esverdeados, 

frequentemente com ilhas de pele gangrenosa. As lesões são, em geral, profundas e os tecidos 

ou tendões podem ser visíveis (DEALEY, 2008).  Essas características podem ser 

visualizadas nas úlceras arteriais, na figura 9. 

 
Figura 9: Úlcera arterial           
Fonte: à esquerda, telesalud.ucaldas.edu.co (2009); à direita, 
Irving e Hargreaves (2009). 

 
 
 

2.6.2.3 Úlceras arteriais – Diagnóstico 

Na avaliação diagnóstica, deve-se realizar a anamnese completa e exame físico 

meticuloso. Entre outros pontos, deve-se perguntar se o cliente é tabagista e quando ele 

começou a sentir a dor, se esta está presente durante o repouso ou caminhada prolongada e 

quais as medidas utilizadas para alívio da dor.  No exame físico, os membros inferiores devem 

ser inspecionados atentamente, observando características descritas acima. Os pulsos arteriais 

devem ser avaliados incluindo pulso femoral, poplíteo, tibial posterior e pediosodorsal. 

Um aspecto muito importante que pode ser característico é o rubor postural , sinal de 

isquemia grave, que aparece quando o pé é elevado em um ângulo de 30º, tornando o pé 

pálido e, logo após, abaixando o pé, deixando-o em posição pendente, este se torna vermelho-

escuro à medida que é preenchido com sangue (BURROWS et al., 2006). 
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Na avaliação da úlcera arterial, é muito importante o exame vascular a fim de 

determinar a localização e extensão da oclusão. Uma avaliação realizada pelo angiologista, 

também determina se há indicação para o cliente se submeter a uma cirurgia vascular 

principal ou angioplastia (RCN, 2006). 

Como exames diagnósticos, podem-se elencar os registros da pressão segmentar, 

ultrassonografia com Doppler, ITB, medida de oxigênio transcutâneo e arteriografia e 

angiorressonância magnética (IRVING; HARGREAVES, 2009). 

 

2.6.2.4 Úlceras arteriais – Tratamento 

No que concerne à abordagem terapêutica, a conduta inclui desbridamento, controle da 

dor, uso de curativo oclusivo e melhora da circulação, além de mudanças dos hábitos de vida 

como alimentação, controle da pressão, diabetes, perda de peso e exercício leve 

supervisionado. 

No cuidado com a úlcera, deve-se oferecer cobertura que ofereça proteção e redução 

da dor, controle do exsudato e desbridamento autolítico através do ambiente úmido. Desse 

modo, as coberturas podem ser as mesmas utilizadas na úlcera venosa que possibilite um 

ambiente úmido, exceto qualquer curativo que exerça pressão. Se a evolução da úlcera for 

lenta ou desfavorável, pode-se optar por outras medidas como compressão à vácuo - ação 

favorável ao fluxo sanguíneo para a extremidade terapêuticas, terapia com oxigênio 

hiperbárico – administração de oxigênio a 100% sob pressão que aumenta a oxigenação 

tecidual, revascularização, administração de fator de crescimento do endotélio vascular 

(IRVING; HARGREAVES, 2009; SIGN, 2006). O tratamento farmacológico pode incluir a 

administração da pentoxifilina que aumenta a flexibilidade dos eritrócitos, aumento da 

fibrinólise e redução da agregação plaquetária (HOPF et al., 2008; NORGREN et al., 2006). 

O cuidado deve incluir ainda elevação da cabeceira da cama em 20cm, proteção contra 

traumatismos térmicos, mecânicos e químicos no membro afetado, prevenção ou reabilitação 

de atrofias musculares, cuidado com as unhas, evitando paroníquias e unha encravada, 

tratamento de micoses superficiais, quando houver, redução e manutenção dos níveis 

adequados de triglicérides e colesterol, controle  da hipertensão arterial e do diabetes mellitus 

e redução do uso de tabaco (NORGREN et al., 2006; BRASIL, 2002). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 Percurso Metodológico 
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3.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um ensaio clínico, prospectivo, randomizado, duplo-cego. Segundo Braz 

(2008), as pesquisas experimentais realizadas com seres humanos são denominadas de ensaios 

clínicos. 

Fez-se a opção por acompanhar os sujeitos da pesquisa concomitante à coleta de dados 

e seguindo os sujeitos no tempo, o que se denomina prospectivo (HULLEY; NEWMAN; 

CUMMINGS, 2008). O estudo é ainda randomizado porque a escolha da amostra na divisão 

dos grupos controle e experimental ocorre de forma aleatória, método explicado mais adiante, 

no tópico sobre população e amostra.  

O experimento duplo-cego é aquele em que nem os participantes nem os 

pesquisadores sabem quais são os participantes que estão recebendo o tratamento em teste e 

quais são os que estão recebendo o tratamento padrão (VIEIRA; HOSSNE, 2001). Segundo 

Hulley, Newman e Cummings (2008), o cegamento é importante porque protege o estudo de 

vieses na avaliação do desfecho, bem como da influência dos participantes e do pesquisador. 

A opção por este tipo de metodologia é adequada porque os ensaios clínicos permitem 

que se avaliem novas intervenções terapêuticas, comparando-se a evolução do tratamento em 

teste a um grupo não exposto à intervenção ou a um tratamento padrão já consagrado na 

prática (CAVALCANTI; MINATEL; AVEZUM, 2006).  

 

 

3.2 Local da pesquisa 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Ambulatório do Hospital Universitário Lauro 

Wanderley (HULW), no setor de curativos, que conta, em média, com 131 atendimentos por 

mês, realizados de segunda a sexta-feira, no período da tarde. A opção pelo HULW deu-se 

devido ao fato de que o mesmo é o único hospital do Sistema Único de Saúde (SUS) no 

município de João Pessoa, que atende, diária e ambulatorialmente, pessoas com úlcera 

vascular, por meio da realização de curativos. 

A clientela foi constituída por portadores de diversos tipos de lesões, como, úlcera 

vascular, pé diabético, úlcera por pressão e traumáticas superficiais. As atividades realizadas 

incluem curativo e coleta de material para cultura, quando solicitado pelo médico do 

atendimento ambulatorial. 
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No início da pesquisa, o setor de curativos localizava-se no ambulatório, térreo do 

hospital, com uma sala composta de dois ambientes. No local, havia uma mesa, uma cadeira, 

dois banquinhos, um biombo, uma maca, um armário, um carrinho de curativos, uma 

escadinha, um suporte para perna, dois recipientes para lixo (infectante e comum) e uma pia 

pequena. Durante o período de coleta de dados, a sala de curativos foi transferida para outro 

ambiente, com três salas e um banheiro para funcionários. Vale ressaltar que, no referido 

setor, se fazia atendimento exclusivo a clientes portadores de feridas. 

 Para atendimento à clientela há um técnico de enfermagem no horário das 12:00 às 

17:00 horas. No setor de curativos, são realizados atendimentos a clientes agendados pelas 

Unidades de Saúde da Família ou pelo próprio serviço, onde realizam suas consultas com o 

médico angiologista. Outros clientes são atendidos conforme demanda espontânea. 

  

 

3.3 População e amostra 

 

A população do estudo foi constituída por clientes portadores de úlceras 

vasculogênicas. A escolha por esse tipo de lesão se deu em decorrência da maior frequência 

no serviço e devido às suas próprias características, notadamente a presença de odor, tecidos 

desvitalizados e exsudato abundante e, desse modo, adequando-se aos objetivos do estudo de 

investigar a contribuição da solução teste como coadjuvante no processo de cicatrização de 

úlceras vasculogênicas e avaliar a redução do odor de úlceras vasculogênicas durante o uso da 

solução em teste. 

Para que o cliente pudesse ser ou não inserido na pesquisa, foi levado em consideração 

o atendimento de critérios de inclusão ou exclusão. Foram seguidos critérios, de modo a 

minimizar as interferências de algumas variáveis ocultas a exemplo de peso, idade, sexo, 

doenças preexistentes, condições socioeconômicas, dentre outras. Nesse sentido, para a 

seleção, o cliente deveria: 

� ser portador de ferida vascular em membro inferior; 

� ter idade acima de dezoito anos;  

� participar voluntariamente da pesquisa, após assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE);  

� estar realizando exclusivamente o curativo com gaze embebida em solução fisiológica 

antes da inserção na pesquisa. 
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Os critérios de exclusão da amostra foram: 

� possuir lesão com presença de tecido necrosado em escara que necessitasse de   

desbridamento mecânico ou cirúrgico; 

� fazer uso de radioterapia ou quimioterapia; 

� apresentar neoplasia, anemia falciforme ou imunodepressão; 

� ser impossibilitado de ir ao hospital durante o período de coleta de dados; 

� desistir voluntariamente; 

� apresentar reação adversa ao produto utilizado. 

 

Por se tratar de um produto novo, com aplicação inédita em seres humanos, a 

investigação encontra-se na Fase I da pesquisa experimental, sendo a recomendação para essa 

fase, de que seja realizado em grupo pequeno de pessoas, de vinte a oitenta participantes 

(CLINICALTRIALS.GOV..., 2010). No presente estudo, a amostra foi considerada a número 

de lesões.   

 Dentre os clientes atendidos no setor durante o período de coleta de dados, 24 (67%) 

eram portadores de úlcera vascular, e 12 (33%), com demais lesões (pé diabético, úlcera por 

pressão, abscessos, escoriações, dentre outras). Dos clientes com úlcera vascular, foram 

excluídos onze; um (4%) que fazia uso de cobertura específica, sete (29%) que moravam em 

outro município e não tinham como comparecer todos os dias ao hospital para fazer o curativo 

e três (13%) que apresentavam feridas com crostas, em fase final de cicatrização. Segundo os 

critérios de elegibilidade, foram selecionados treze clientes, contudo dois recusaram-se a 

participar do estudo, sendo que um optou pelo uso de outra cobertura, e outro alegou não 

disponibilizar de tempo para comparecer ao serviço sistematicamente como era requerido para 

o estudo.  

Inicialmente, foram selecionados onze clientes para a pesquisa, e cada um possuía de 

duas a três lesões, totalizando 23 lesões (n = 23). Esse número foi reduzido para dezoito 

lesões (n= 18), devido à desistência de dois participantes durante o período de coleta de 

dados.  A amostra foi distribuída em dois grupos, sendo que o primeiro, denominado de 

grupo experimental (n inicial1 = 12 lesões e n final2 = 11 lesões), recebeu o tratamento com 

a solução em teste e o gel à base de Aloe vera, e o outro grupo, denominado grupo controle 

(n inicial = 11 lesões e n final = 07 lesões), recebeu o tratamento padrão com a solução 

                                                 
1 Amostra antes da saída dos sujeitos da pesquisa. 
2 Amostra após a saída dos sujeitos, o que representou a amostra da pesquisa. 
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fisiológica e o gel à base de Aloe vera. Este último serviu de base para comparação com o 

grupo experimental (VIEIRA; HOSSNE, 2001). 

 

A seleção da amostra está apresentada na figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Diagrama da seleção da amostra da pesquisa, João Pessoa, 2010. 

 



3 Percurso Metodológico 

79 
 

Para obtenção da amostra acima, foram utilizadas as seguintes estratégias de 

recrutamento dos clientes portadores de lesões vasculogênicas: divulgação da pesquisa aos 

clientes que realizavam o curativo no HULW; afixação de cartazes, que divulgavam sobre a 

realização da pesquisa no HULW (apêndice B), em paradas de ônibus do município de João 

Pessoa, previamente autorizada pelos fiscais das empresas de transporte público e em visitas 

aos hospitais que atendessem a clientes com úlcera vasculogênica, o São Vicente de Paulo, o 

Edson Ramalho, o Santa Isabel e o Padre Zé, e a algumas Unidades de Saúde da Família 

(USF), como à USF Róger I e II, à USF Róger III e à USF Varadouro I e II. 

 Além da divulgação, procurou-se um médico especialista em Angiologia, que é 

professor de Cirurgia Vascular na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e atende no 

ambulatório do HULW, para que o mesmo pudesse confirmar a avaliação diagnóstica das 

lesões (classificação das úlceras vasculogênicas) dos clientes com úlcera vasculogênica que 

não eram acompanhados no serviço e também para dar suporte técnico no caso de alguma 

intercorrência durante a pesquisa. O referido médico, que também atende em outros hospitais 

do município de João Pessoa, participou do processo seletivo dos clientes, encaminhando-os 

para o ambulatório do HULW e se inseriram no processo seletivo da amostra.  

 

 

3.4 Instrumento de coleta de dados 

 

Aos clientes que atenderam aos critérios de inclusão, o convite para participação foi 

feito e explicado, em detalhes, como a investigação seria realizada. Para coleta de dados, 

foram utilizadas três fichas: 

� Ficha A (apêndice F): com o objetivo de cadastrar o cliente na pesquisa, era 

preenchida, no cadastro, ficha que consta de dados de identificação e perfil 

socioeconômico (nome, código na pesquisa, registro, data, idade, sexo, data de início 

do tratamento, escolaridade, profissão, ocupação, etnia, renda familiar, meios de 

locomoção, endereço e telefone), hábitos pessoais e condições de moradia (etilismo, 

tabagismo, refeição, ingesta hídrica, sono, hábito intestinal, hábito vesical, atividade 

física, repouso, higiene, condições de moradia), dados inerentes ao cliente (doença 

respiratória, diabetes, doença renal, hipertensão, outra doença cardiovascular, doença 

infectocontagiosa, distúrbio gastrintestinal, outras doenças, alergia tópica, cirurgia 

anterior), anamnese e exame físico (SSVV, peso, sistemas cardiovascular, 
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gastrintestinal e musculoesquelético, membros, pele, observações) e desenho 

esquemático das lesões; 

� Ficha B (anexo E): essa ficha possuía o objetivo de auxiliar a avaliação, era 

preenchida uma vez por semana pela pesquisadora em ambos os grupos (cada cliente 

com dia fixo), durante a avaliação das lesões, antes e após a limpeza da úlcera. A ficha 

é uma escala de cicatrização de úlcera por pressão Pressure Ulcer Scale for Healing 

(PUSH), que consta dos seguintes itens: (1) tamanho da lesão; (2) quantidade do 

exsudato; (3) tipo de tecido; 

� Ficha C (apêndice G): essa ficha completava a avaliação realizada com a Ficha B, 

preenchida junto à referida ficha, também uma vez por semana. A ficha consta de itens 

complementares à ficha B, para contemplar os objetivos do estudo. Os itens são odor; 

dor; complicações observadas durante o tratamento que embora não se esperem, 

podem acontecer (sangramento, aumento da área de necrose; aumento de sinais de 

infecção); nº da fotografia das lesões; resultado da cultura; observações. 

 É importante destacar que houve a necessidade de se utilizar uma escala para mensurar 

o odor mediante a subjetividade em relação ao sentido do olfato que se emprega para avaliar 

esse item, o que causa variações inerentes entre os observadores. Neste estudo, o odor foi 

avaliado pela pesquisadora, por meio do indicador TELER e pelos portadores das lesões. O 

indicador TELER, conforme explicado anteriormente, não classifica o tipo de odor, mas a 

intensidade com que esse odor é detectado, através de números que vão de zero a cinco, em 

que o zero é o pior estado – o odor é evidente ao entrar na residência/clínica – e o cinco é o 

melhor – sem odor (BROWNE et al., 2004). Esse método facilita a objetividade na avaliação 

e a confiabilidade do estudo. Para a autoavaliação, considerou-se: 1 = ausente; 2 = discreto; 3 

= moderado; 4 = intenso.  Em relação à dor, foi utilizada a escala numérica para pontuação da 

intensidade e quanto ao tipo de dor, se crônica (dor em repouso, com a atividade ou à noite) 

ou aguda (dor na remoção do curativo, durante a limpeza ou no desbridamento) (ACTON, 

2008; JOHNSON, 2005); 

� Ficha D (apêndice H): ficha guia para realização do curativo, utilizada com o objetivo 

de identificar a qual grupo a lesão pertencia. 
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3.5 Procedimentos de coleta de dados 

 

 Seguindo o rigor metodológico da proposta dessa pesquisa, fez-se necessário realizar 

procedimentos prévios que tiveram como objetivo preparar os membros participantes da 

investigação e a seleção da amostra. Essa etapa e as subsequentes podem ser visualizadas no 

esquema a seguir: 

 

 

 

Figura 11: Modelo esquemático sobre o percurso dos procedimentos de coleta de dados da pesquisa. 
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3.5.1 Treinamento Prévio (1ª fase) 

A primeira fase teve início com a realização de um curso de fotografia ministrado pelo 

fotógrafo Ricardo Peixoto, que teve como objetivo o preparo técnico da pesquisadora para 

captar as imagens das lesões com maior precisão e sensibilidade. Por se tratar de um ensaio 

clínico, a fotografia é fundamental na comparação dos resultados; por mais que a descrição 

das feridas seja detalhada, a imagem oferece claras evidências das características da lesão. 

O curso teve a participação de membros do Grupo de Estudo e Pesquisa no 

Tratamento de Feridas (GEPEFE) da UFPB, incluindo a orientadora. Ocorreu no período de 

12 a 16 de abril de 2010, no horário das 19:00 às 22:00 horas, exceto no dia 15 no qual o 

encontro se deu no período vespertino, para as atividades práticas da técnica de fotografia. 

 Na ocasião foi trabalhada, principalmente, a percepção de quem fotografa. Foram 

utilizados exercícios de relaxamento, meditação, alongamento, utilização do tato, audição, 

visão, concentração, reflexo e trabalhos manuais. Todo enfoque aplicado buscou desenvolver 

nos participantes a percepção de alcançar não só o foco a ser fotografado, a úlcera, mas 

também entender e captar a imagem de uma ferida que carrega uma história e é carregada por 

uma vida. Assim, houve necessidade de preparar o ambiente, a pessoa de modo a preservar a 

privacidade, resguardando a dignidade humana, expondo apenas o necessário, sem 

identificação do participante. Todos esses aspectos foram seguidos durante a investigação. 

 Em decorrência de o estudo ter sido duplo-cego, a pesquisadora não poderia realizar os 

curativos para não ter conhecimento a qual grupo as lesões pertenciam durante a fase de 

coleta de dado. Assim, ainda na primeira fase, organizou-se um curso de capacitação em 

feridas e curativos para doze estudantes da graduação em enfermagem, sendo onze 

pertencentes à Universidade Federal da Paraíba (UFPB), e um, à Faculdade Santa Emília de 

Rodat (FASER). Alguns foram convidados por fazerem parte do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Cientifica (PIBIC), e outros, por meio da indicação de professores. Os 

critérios de inclusão na pesquisa foram participação voluntária, ter cursado as disciplinas de 

Semiologia Semiotécnica da Enfermagem I e II e Enfermagem Cirúrgica, disponibilidade de 

tempo. O curso teve o objetivo de preparar os estudantes para a realização diária dos 

curativos, de modo que todas pudessem proceder ao preparo do ambiente, do material e seguir 

a mesma técnica de curativo. 

 A parte teórica do curso teve carga horária de trinta horas e ocorreu no período de 

23.03.10 a 10.04.10, no auditório do Departamento de Enfermagem Clínica (DENC) da 

UFPB. As aulas ocorreram às segundas e terças-feiras e aos sábados, sendo que as aulas das 
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segundas e terças-feiras possuíam igual conteúdo, para que todos os estudantes pudessem 

assistir a elas sem prejuízo nas atividades da graduação, uma vez que os períodos que os 

mesmos cursavam eram diferentes, e o horário disponível também não coincidia; além disso, 

foram ministradas aulas aos sábados, conforme cronograma do curso (apêndice C). 

No primeiro dia de aula, ocorreu a aplicação de uma avaliação diagnóstica escrita para 

identificar o nível de conhecimento da turma acerca dos tipos de pesquisas, da técnica de 

curativo, úlceras vasculogênicas, processo de cicatrização avaliação e tratamento de feridas, 

identificando  possíveis  lacunas.  Essa  avaliação  foi  indispensável  para  identificar  os pré- 

-requisitos essenciais à próxima aprendizagem (BORDENAVE; PEREIRA, 2006). Todas as 

alunas receberam uma pasta com o material do curso que incluía bloco de notas, caneta, 

cronograma do curso, artigos e um CD cujo conteúdo eram livros, apostilas e manuais 

disponíveis na Internet, artigos, sendo alguns do Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O CD incluía também os slides para reflexão 

apresentados antes das atividades, e as aulas, apresentadas em Power Point. 

 As apresentações dos temas foram por meio de aula expositiva dialogada, leitura e 

discussão de textos (RANGEL, 2008), atividade em sala (estudo dirigido), apresentação de 

vídeo, discussão de casos clínicos, atividade dinâmica (bingo) para o grupo acompanhar o 

assunto e práticas de curativo em grupo, realizadas em sala onde foram revisadas as técnicas 

de lavagem das mãos, de calçar luvas estéreis e de realizar o curativo. As estratégias de ensino 

incluíram sondagem oral, antes do início da aula, sondagem formativa, durante a aula, 

sondagem final, após cada aula (BORDENAVE; PEREIRA, 2006), 

Os recursos utilizados foram computador, data show, artigos, livros e materiais para 

curativos (bandeja, pacote com pinças e campo de algodão, gazes, solução fisiológica, 

atadura, esparadrapo, saco para lixo, luvas estéreis, luvas de procedimento, seringa 20cc, 

agulha 40 x 12mm, álcool), seguindo a orientação de que o processo de ensino-aprendizagem 

depende não apenas da preparação didática do professor, mas também de métodos, 

equipamentos e materiais de ensino adequados ao objetivo do que se quer ensinar 

(BORDENAVE; PEREIRA, 2006). 

 A parte prática do curso ocorreu na sala de curativo do ambulatório do HULW, onde 

foi realizada a coleta de dados, justificada pela necessidade de familiarização com o setor, 

conhecimento dos clientes e discussão dos casos clínicos. Ocorreu após a aprovação do 

projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 
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3.5.2 Aspectos éticos da pesquisa (Aprovação pelo CEP) 

A pesquisa seguiu as observâncias éticas contidas na Resolução n.º196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde, que trata da pesquisa envolvendo seres humanos, 

principalmente no que diz respeito à submissão para ser avaliado por um Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) cadastrado na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), ao termo 

de consentimento livre e esclarecido dos participantes, ao sigilo, à confidencialidade dos 

dados e à desistência da pesquisa em qualquer momento dessa (BRASIL, 1996).  

Para encaminhar ao CEP do Hospital Universitário Lauro Wanderley, o projeto foi 

previamente qualificado no dia 15 de dezembro de 2009, sendo encaminhado para o referido 

comitê após correções sugeridas pela banca e homologação ad referendum pela Coordenação 

do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem em 15 de janeiro de 2010, sendo entregue no 

CEP no dia 27.01.10. Contudo, devido ao recesso do CEP no mês de fevereiro e a reunião ter 

agenda somente em 30.03.10, o parecer só foi liberado em 05 de abril de 2010, devido às 

exigências de dados sobre a toxicidade do produto e publicação da solução em teste em 

artigos científicos. Foi atendida apenas a primeira solicitação (anexo A), pois a segunda 

solicitação não pôde ser contemplada em virtude de o produto estar em fase de 

experimentação.   Por se tratar de um produto médico correlato, a referida solução se encontra 

na fase de registro junto à ANVISA, com apresentação do relatório técnico, segundo as 

normas da RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001, o qual dependeu também dos dados desta 

pesquisa. 

Outrossim, foram solicitados os referidos testes in vitro e in vivo à empresa que 

financiou o estudo, mas, por esses testes terem sido realizados em laboratório na Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), apenas em 13 de maio de 2010 obteve-se uma declaração 

informando que os resultados dos testes da solução em teste realizados in vitro e in vivo não 

apresentaram toxicidade (aguda e subcrônica) nas doses de até 1,0 g/Kg corpóreo (v.o.) em 

ratos Wistar de ambos os sexos e que o perfil hematológico e bioquímico dos grupos tratados 

em relação ao controle não apresentou diferença após trinta dias de tratamento (anexo A). As 

análises de alergia não apresentaram resultados adversos. Todo esse processo gerou atraso no 

cronograma proposto inicialmente. 

Em observância às normas éticas, os dados só foram coletados após aprovação e 

emissão da certidão pelo CEP, sob protocolo CEP/HULW nº 054/10 (anexo B). O Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – apêndice E) estava claro quanto aos objetivos e 

etapas da pesquisa, de modo que o participante foi informado de que havia dois grupos: o 

grupo controle e o grupo experimental, sendo que ambos receberiam tratamento, mesmo 
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que com produtos diferenciados. Também foi explicado, e constava no TCLE, que o 

tratamento do participante seria suspenso caso o mesmo apresentasse algum efeito adverso 

não previsto nos testes laboratoriais. Nesse sentido, a participação foi voluntária após leitura, 

explicação e assinatura de duas vias do TCLE. Uma via ficou com o cliente, e outra, com a 

pesquisadora. 

 

3.5.3 Inserção no campo de coleta de dados (2ª Fase) 

Antes de adentrar a campo para esta etapa, foi encaminhado um ofício à Coordenação 

de Enfermagem Ambulatorial, solicitando a permissão para utilizar o ambiente durante as 

fases da pesquisa. 

A parte teórico-prática do curso ocorreu no período de 10/05/10 a 31/05/10, no turno 

da manhã para não ocorrer interferência no serviço que funcionava à tarde, totalizando 

sessenta horas de prática hospitalar.  

Durante o treinamento prático, os estudantes puderam rever toda a técnica de curativo, 

começando pela organização do ambiente, preparo do material para curativo, aquecimento do 

soro em “banho-maria”, abordagem do cliente, técnica asséptica de curativo (remoção do 

curativo, limpeza e cobertura) orientação do cliente e reorganização do setor. Na ocasião, os 

estudantes conheciam os clientes, realizavam o curativo e esclareciam dúvidas com a 

pesquisadora sobre a fisiopatologia e sintomatologia das diversas lesões apresentadas em sala 

de aula e encontradas nos clientes.  

Vale ressaltar que este momento prático do curso foi crucial para o sucesso da 

pesquisa, porque foi nessa etapa que os estudantes tiveram um preparo técnico para a 

realização do curativo, conhecendo passo a passo como proceder rigorosamente no grupo 

controle e experimental, garantindo o duplo-cego da pesquisa. 

Todos os alunos se inseriram em campo. Entretanto, para a seleção daqueles que 

compuseram o grupo para realizar os curativos dos clientes participantes da pesquisa, houve 

uma avaliação contínua (BORDENAVE; PEREIRA, 2006), e a seleção dos estudantes na 

pesquisa ocorreu mediante o desempenho nas aulas teóricas e práticas e a obtenção da nota 

mínima 7,0 nas avaliações. Dessa forma, foram excluídos dois estudantes. Os itens de 

avaliação e os respectivos pontos estão apresentados na tabela 7:    
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                            Tabela 7 – Itens de avaliação dos estudantes 
ITENS PONTOS 

Pontualidade 1,0 
Interação com equipe e clientes 1,0 
Postura ética (roupas e conduta com o cliente) 1,0 
Assiduidade 2,0 
Participação e interesse 2,0 
Conhecimento científico 3,0 
Total 10,0 

                            Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 
 

 Todas essas avaliações (teóricas e práticas) foram relevantes uma vez que se fez 

necessário trabalhar e identificar os três domínios inerentes à atuação do profissional de 

enfermagem: o saber (conhecimento de fatos e conceitos); o saber fazer (habilidades e 

destrezas); e o saber ser (postura atitudinal e domínio das relações situacionais) (BRASIL, 

2001). 

Nesse período de treinamento prático, foi realizado o cadastro de clientes com úlceras 

vasculogênicas que eram atendidos no setor, bem como daqueles que procuravam o serviço 

por demanda espontânea após terem tido conhecimento do estudo durante a fase de 

divulgação. Nesse momento, após aceite verbal, era preenchida a ficha A, para possível 

avaliação da possibilidade de inserção na pesquisa. 

 

3.5.4 Randomização dos sujeitos (3ª fase) 

Após aprovação do CEP, todos os clientes foram contatados por telefone para 

proceder ao início da investigação e, dessa forma, constituíram os sujeitos da pesquisa. 

Para realização de estudos experimentais, faz-se necessária a formação de dois grupos, 

um controle e outro experimental, porque os estudos controlados são considerados de maior 

validade que os não controlados, uma vez que apresentam maior probabilidade de detectar se 

as diferenças entre os grupos se devem ou não ao tratamento experimental ou a outro fator 

(BRAZ, 2008). 

Para que as variáveis fossem distribuídas de forma homogênea, foi escolhida alocação 

dos indivíduos participantes através da aleatorização ou randomização. Este modo de designar 

a amostra permite que variáveis que potencialmente possam afetar o desfecho de interesse 

sejam distribuídas em um grupo ou apenas pelo acaso (CAVALCANTI; MINATEL; 

AVEZUM, 2006). Braz (2008, p. 35) ressalta as vantagens do ensaio clínico aleatório: 

[...] maior eficiência comparativa entre os grupos, pois os fatores que 
podem interferir devem estar igualmente distribuídos entre os grupos; as 
variáveis ou fatores desconhecidos, não identificados pelo pesquisador, e 
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que pode, interferir na resposta, estarão, provavelmente, balanceados nos 
grupos pela distribuição aleatória [...].  

Identificaram-se, como variáveis independentes do estudo doenças de base, ocupação, 

meio de transporte, condições econômicas, higiene, alimentação, sono e repouso, condições 

de moradia, idade, sexo, condições de saúde do organismo, tempo das lesões. A variável 

dependente foi as condições do leito das lesões, no que concerne à limpeza, ao processo de 

cicatrização, ao odor e a reações adversas ao uso da solução em teste. As variáveis 

intervenientes foram a não realização dos curativos nos finais de semana e nos feriados 

decorrentes da Copa do Mundo e das festividades juninas, o curto tempo para coleta de dados, 

os atrasos gerados para aprovação do projeto no CEP. 

As duas características principais da randomização é que “deve realmente alocar 

tratamento aleatoriamente e que as alocações devem ser invioláveis, de forma que seja 

impossível que fatores intencionais ou não intencionais influenciem na randomização.” 

(CUMMINGS; GRADY; HULLEY, 2008, p. 174). 

Nessa pesquisa, para o preparo da randomização, realizou-se o preenchimento da 

Ficha A pela pesquisadora, momento em que as lesões de cada cliente foram fotografadas e 

mapeadas nos respectivos membros, com a localização exata e enumeradas. Após avaliação 

de cada fotografia e desenho, procedeu-se ao desenho de círculos em torno dos esquemas das 

lesões, indicando que úlceras muito próximas em um mesmo membro fariam parte do mesmo 

grupo, uma vez que o exsudato de tais feridas iria acabar extravasando e se misturando, o que 

iria interferir nos resultados do estudo. 

Para garantir o rigor metodológico da randomização, dois estudantes do curso de 

graduação em enfermagem e pertencentes ao grupo treinado para coleta de dados criaram 

duas séries de números nas quais uma série representava a solução em teste (grupo 

experimental), e a outra, a solução fisiológica (grupo controle). O significado dessas séries 

era um código de conhecimento exclusivamente dos estudantes e serviu de comunicação entre 

eles durante a realização dos curativos. 

Esse código teve como justificativa o fato de ser exigido o cegamento da pesquisa, 

uma vez que os estudantes que realizaram os curativos e aplicaram os produtos eram os 

únicos conhecedores do grupo a que a lesão pertencia: experimental ou controle. A 

pesquisadora que, apesar de sempre estar no setor, realizava apenas o acolhimento dos 

sujeitos e a avaliação das úlceras. 

Os códigos dos participantes, com os respectivos números das lesões, foram escritos 

em pequenos papéis de formato igual, e os números das séries dos produtos também foram 
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escritos em papéis com as mesmas características. Na presença da pesquisadora, os dois 

estudantes embaralharam os papéis em dois grupos: lesões dos clientes e tratamento. Assim, 

para cada lesão, era sorteado um código que representava o produto de limpeza que seria 

utilizado.  Cada resultado era colocado na Ficha Guia para Realização do Curativo (apêndice 

H), onde, ao lado do desenho de cada lesão, era posto o número que ela representava e o 

código do produto que seria utilizado.  

Para garantir o anonimato na pesquisa, os clientes também receberam códigos de 

identificação criados pela pesquisadora, e as lesões foram enumeradas. O primeiro grupo de 

clientes recebeu os códigos 080602, 080603, 080604, 080605; para o segundo grupo de 

clientes, os códigos foram 210602, 210603, 210604, e os sujeitos do terceiro grupo ficaram 

com os códigos 300601, 050701, 050702, 060701.  

Os clientes foram divididos em três grupos para otimizar o atendimento no que 

concerne ao tempo gasto na execução de cada curativo, contudo, na prática, ocorreu que os 

clientes do primeiro e segundo grupos, ao término da pesquisa, demonstraram interesse em 

continuar sendo atendidos pela equipe da pesquisa, o que foi aceito pelo grupo e, dessa forma, 

continuaram na realização diária dos curativos, porém sem fazer parte da pesquisa. Para 

facilitar a análise de dados, os números dos clientes e das lesões ficaram assim representados:  
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Tabela 8 – Apresentação dos códigos dos clientes, códigos das lesões e as respectivas enumerações. 
Nº do Código do 

Cliente 
Nº do Código da 

lesão 
Grupo da 
lesão 

Nº da Lesão Utilizado na Análise 
dos dados 

 
080602 

080602.1 Experimental 1 
080602.2 Experimental 2 
080602.3 Experimental 3 

080603 080603.1 Experimental 4 
080603.2 Controle 5 

080604 080604.1 Controle Deixou a pesquisa 
080604.1 Controle Deixou a pesquisa 

 
080605 

080605.1 Controle Deixou a pesquisa 
080605.2 Controle Deixou a pesquisa 
080605.3 Experimental Deixou a pesquisa 

210602 210602.1 Experimental 6 
 

210603 
210603.1 Controle 7 
210603.2 Experimental 8 
210603.3 Experimental 9 

210604 210604.1 Experimental 10 
210604.2 Controle 11 

 
300601 

300601.1 Experimental 12 
300601.2 Experimental 13 
300601.3 Experimental 14 

050701 050701.1 Controle 15 
050702 050702.1 Controle 16 
060701 060701.1 Controle 17 

060701.2 Controle 18 
Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

 

 

3.6 Coleta de dados (4ª fase) 

 

A fase de coleta de dados ocorreu no período de 08 de junho de 2010 a 02 de agosto 

de 2010. A aplicação do curativo, no primeiro grupo de clientes (Códigos: 080602, 080603, 

080604, 080605) ocorreu de 08 de junho de 2010 a 13 de julho de 2010. No segundo grupo de 

clientes (Códigos: 210602, 210603, 210604), ocorreu de 21 de junho de 2010 a 22 de julho de 

2010. E, no terceiro grupo de clientes (Códigos: 300601, 050701, 050702, 060701) a 

aplicação ocorreu de 05 de julho de 2010 a 02 de agosto de 2010.  

 Os curativos foram realizados de segunda a sexta-feira, no período matutino, sendo 

que, ao final, cada cliente permaneceu por 28 dias na pesquisa, excetuando-se os feriados. Os 

clientes do primeiro grupo permaneceram na pesquisa por um período maior devido aos 

feriados da Copa do Mundo e às festividades juninas. Inicialmente foi proposto o 

acompanhamento dos clientes nos finais de semana e feriados. Nesse sentido, foi 

encaminhado um ofício à Coordenação Ambulatorial de Enfermagem, solicitando a 
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disponibilidade do local nesses dias. A autorização foi concedida, entretanto a maioria dos 

clientes se recusou a comparecer ao hospital nesses dias, apesar de a pesquisadora garantir aos 

mesmos que seriam levados de carro aos seus domicílios. Alguns clientes alegaram cansaço; 

outros, que trabalhavam em feiras nesses dias, de modo que esse acompanhamento tornou-se 

impossível. Diante desse fato e buscando minimizar a perda de continuidade dos cuidados 

prestados às lesões, a pesquisadora preparou cada cliente, ensinando o modo correto de 

realizar o curativo (técnica limpa) e foi fornecido o material básico e o Verhagel® a todos os 

clientes para que eles pudessem realizar o procedimento em domicílio. 

 Como explicado anteriormente, os curativos dos participantes foram executados 

somente pelos estudantes de enfermagem. A técnica de curativo foi igual em ambos os grupos 

e seguiu as etapas abaixo (DEALEY, 2008; SILVA et al., 2007): 

� retirada do curativo anterior; 

� lavagem do membro afetado nas áreas adjacentes à lesão até o pé, somente nas partes 

íntegras, com soro morno e sabão líquido neutro (ou outro degermante disponível no 

setor como clorexidina, PVP-I degermante), sem deixar atingir a ferida (figura 12); 

� limpeza da lesão, iniciando pelas bordas até o interior, respeitando o sentido do menos 

para o mais contaminado, irrigando, com solução salina à 0,9% morna, no grupo 

controle e, com a solução em teste morna, no grupo experimental. A irrigação foi 

realizada na forma de jato sob pressão, por meio de seringa de 20cc com agulha 

40x12mm (figura 13). Na presença de tecido desvitalizado, era realizada a fricção 

mecânica com gaze estéril. Na presença de esfacelo aderente, espessa, a remoção era 

feita com lâmina de bisturi e, nesses casos específicos, sempre pela mestranda para 

não trazer riscos ao cliente, apesar de a mesma não realizar os curativos; 

� secagem das bordas da lesão e da área adjacente com gaze estéril; 

� aplicação do Verhagel® em todas as lesões; 

� aplicação da cobertura primária (contato direto com a lesão) com gaze embebida com 

solução salina à 0,9% no grupo controle e, com gaze embebida com solução em teste, 

no grupo experimental; 

� aplicação de óleo de girassol na área adjacente (figura 14); 

� aplicação de hidratante nos pés (pele íntegra) com pequena massagem de retorno 

venoso; 

� oclusão com curativo secundário de gaze estéril e atadura de crepe. Em feridas bem 

pequenas, sem exsudato, ao invés da fixação com atadura usou-se uma rede elástica 

tubular, que proporciona maior conforto e praticidade ao cliente (figura 15). 
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Para mensurar o tamanho da lesão, usou-se uma régua descartável, medindo maior 

diâmetro no sentido cefalo-caudal x maior largura da esquerda para a direita, conforme 

figuras 16 e 17. Depois, as duas medidas foram multiplicadas para se obter a área.3 

 

 

 

 

 

                                                 
3 O modo de mensuração seguiu as orientações da Escala PUSH, anexo E. 

Figura 12: Lavagem do membro 
afetado nas áreas 
adjacentes à lesão. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Figura 13: Irrigação da lesão na 
forma de jato sob 
pressão. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Figura 14: Aplicação de óleo de 
girassol na área 
adjacente à lesão. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Figura 15: Fixação com rede 
elástica tubular. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 
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A presença da pesquisadora ocorreu exclusivamente durante a retirada da cobertura da 

lesão, para a avaliação do odor e do aspecto da ferida com a finalidade de acompanhar 

diariamente qualquer alteração que demonstrasse sinais de danos à ferida e, em seguida, 

posicionava-se na antessala. O duplo-cego da pesquisa foi alcançado por meio da utilização 

de frascos idênticos da solução em teste e da solução salina, com pequena identificação ao 

lado do rótulo (figura 18). Além disso, para mascarar o odor, foi utilizado um borrifador 

(figura 19) com a solução em teste em maior concentração (1g do óleo essencial de 

Cymbopogon citratus Stapf), sempre após a remoção da cobertura e durante a realização do 

curativo. Como o odor do borrifador era o mesmo da solução, independente do uso dessa na 

realização do curativo, a sala permanecia com odor agradável durante o procedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Mensuração da ferida no 
maior diâmetro. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Figura 17: Mensuração da ferida no 
menor diâmetro. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Figura 18: Solução em teste, à 
direita e solução salina à 
0,9%, à esquerda. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Figura 19: Borrifador com solução 
em teste em maior 
concentração. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 
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É importante destacar que foi realizada coleta de secreção para cultura no primeiro dia 

da pesquisa, antes de realizar a limpeza com a solução experimental e, no vigésimo oitavo dia, 

após a última aplicação da solução, em ambos os grupos. Esse procedimento foi importante 

com a finalidade de classificar se a ferida era contaminada, colonizada, possuía infecção 

localizada ou se a infecção era disseminada ou ainda generalizada, conforme propõe a 

classificação do Consenso Internacional (WUWHS, 2008a). 

A coleta da secreção da ferida para cultura foi por meio do swab (figura 20 e 21), 

seguindo a técnica de Levine, por ser o segundo método mais indicado (o primeiro é a 

biópsia), segundo o Consenso Internacional (WUWHS, 2008a): 

� limpeza do local com solução salina estéril com irrigação na forma de jato sob 

pressão, através de seringa de 20cc, com agulha 40 x 12mm; 

� remoção do swab do tubo de cultura, tendo o cuidado para não tocar no swab ou no 

interior do tubo; 

� aplicação do swab em área de 1cm2, com pressão suficiente para obter fluido; 

� colocação do swab no tubo identificado; 

� encaminhamento de material identificado para laboratório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante essa fase, dois clientes do primeiro grupo deixaram a pesquisa: um deles 

(Cód. 080605), portador de três lesões, por motivo não esclarecido; o outro cliente (Cód. 

080604), portador de duas lesões, deixou a pesquisa no início da terceira semana de inserção 

na pesquisa porque apresentou febre, as lesões não evoluíam, e a ferida maior estava com 

odor fétido, exsudato esverdeado e esfacelo abundante. A cultura das duas lesões, com 

Figura 20: Swab e tubo com meio de 
Stuart em embalagem 
estéril 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Figura 21: Coleta de secreção para 
cultura. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 



3 Percurso Metodológico 

94 
 

amostra colhida no primeiro dia, antes da aplicação do curativo, evidenciou bactérias 

multirresistentes (Pseudomonas aerugionsa e Stafilococcus aureus).  

Esse cliente, antes de entrar na pesquisa, fazia uso de gentamicina pomada, há algum 

tempo, sem ter realizado cultura previamente e, por isso, supõe-se que esse medicamento  

mascarava a infecção. Assim, este foi internado após consulta com o médico vascular que 

acompanhava a pesquisa e permaneceu dez dias recebendo antibiótico intravenoso para 

tratamento da infecção, fato esse que ocasionou seu desligamento do estudo. Durante o 

período de internamento, o cliente foi acompanhado por meio de visitas e telefonemas. Após a 

alta, o cliente continuou fazendo tratamento domiciliar, como outrora e permaneceu usando o 

Verhagel®. 

 Algumas estratégias foram utilizadas para facilitar a adesão dos participantes ao 

estudo, como agendamento dos clientes por horário; fornecimento da passagem do ônibus 

(disponibilizada pela MBM Indústria Farmacêutica) a todos que não possuíam cartão de passe 

livre nos transportes coletivos, sendo que um dos clientes era transportado em veículo 

particular devido a sua impossibilidade de subir em ônibus; contato por meio de telefonemas, 

perguntando como os clientes estavam e lembrando a importância de comparecer à 

instituição; aferição da pressão arterial antes dos curativos; fornecimento dos resultados da 

cultura; bom relacionamento com a equipe do estudo; acolhimento dos clientes. Essas são 

algumas recomendações propostas por Grady, Cummings e Hulley (2008). 

 A empresa que financiou o estudo disponibilizou materiais para a realização dos 

curativos, incluindo gaze, seringa, agulha, luvas, óleo de girassol, hidratante, solução 

antisséptica, Verhagel® e swab em tubo de ensaio para cultura. 

 

 

3.7 Critérios para avaliação da limpeza e redução da dor e do odor 

da lesão 

 

Os clientes envolvidos no estudo foram avaliados pela pesquisadora no primeiro dia 

antes da realização do curativo (considerado dia zero), uma vez por semana (cada cliente tinha 

um dia fixo) e no vigésimo oitavo dia. Por se tratar de feridas crônicas que evoluem 

demoradamente, a literatura aponta que esse tipo de lesão deve ser avaliada uma vez por 

semana ou, até mesmo, a cada duas semanas (DEALEY, 2008). As queixas dos clientes foram 

anotadas diariamente, embora estatisticamente não foram levados em consideração. 
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Uma pesquisa de metanálise disponível na Biblioteca Cochrane Plus (PALFREYMAN 

et al., 2008) com coberturas utilizadas para cicatrização de úlceras de pernas revelou que o 

tempo dos ensaios clínicos variaram entre quatro e 52 semanas, considerados curtos os 

estudos que utilizaram de quatro a seis semanas, visto que a finalidade dessas pesquisas era a 

cicatrização das lesões. No entanto, em face da lenta cicatrização  das úlceras de perna, pode- 

-se levar meses e até mesmo anos para a cura da lesão, o que dificulta definir o tempo ideal da 

pesquisa.  Nesse sentido, como os objetivos desse estudo foram comparar o uso da solução 

em teste com a solução salina no processo de limpeza de úlceras vasculogênicas, investigar se 

a solução é coadjuvante no processo de cicatrização, avaliar a redução do odor nas referidas 

lesões e identificar sinais de complicações com o uso da solução, o tempo de quatro semanas 

foi delimitado para atingir os objetivos propostos. 

 Foram eleitos os seguintes critérios para caracterizar respostas positivas à solução em 

teste: 

� evolução da cicatrização da ferida com presença de tecido de granulação e/ou 

epitelização, através de comparação por meio de registros fotográfico da lesão; 

� redução do odor da ferida; 

� ausência das seguintes complicações: exacerbação da dor, sangramento, exacerbação 

dos sinais de infecção, hipersensibilidade, irritação e ressecamento do leito da lesão e 

da área adjacente,   e aumento da área de necrose; 

 

 

3.8 Oficina com os sujeitos da pesquisa 

 

Após a saída dos clientes, também se discutiam aspectos relacionados às necessidades 

físicas, psicológicas e sociais que os clientes apresentavam.  Essa metodologia é importante 

para aprender o que foi visto previamente e observar a realidade (problematização), baseado 

no entendimento de que formar competências e desenvolver habilidades pressupõe a 

necessidade de resolver problemas da realidade encontrada, favorecer a participação, o 

diálogo e a interação intergrupo e com o cliente (SOUZA, 2005). Por isso, paralelamente, 

decidimos fazer um trabalho educativo acerca dos cuidados com a saúde e com a lesão, 

envolvendo os estudantes, os clientes e os seus familiares que, algumas vezes, os 

acompanhavam. Essa ideia resultou em orientações diárias e em uma oficina pós-coleta de 

dados. 
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3.9 Análise dos dados 

 

O software Excel – 2007 foi utilizado na construção de uma planilha de dados para as 

questões contidas nos instrumentos de coleta dos dados. As informações contidas no banco de 

dados foram transferidas para o pacote estatístico SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) – versão 17.0.  

Para análise dos dados, foram obtidas distribuições absolutas, percentuais uni e 

bivariadas e as medidas estatísticas: média, mediana e desvio padrão (Técnicas de estatística 

descritiva), e foram utilizadas Técnicas de estatística inferencial através do teste: t-Student 

com variâncias iguais, t-Student com variâncias desiguais, F (analysis of variance - ANOVA) 

para medidas repetidas com comparações de Bonferroni ou Least Significance Diference 

(LSD), no caso de incoerência entre os resultados do teste e as comparações de Bonferroni e o 

teste Exato de Fisher, desde que as condições para utilização do teste Qui-quadrado de 

Pearson não foram verificadas. Ressalta-se que a verificação da hipótese de igualdade de 

variâncias foi realizada através do teste F de Levene. 

O nível de significância utilizado nas decisões dos testes estatísticos foi de 5%. Os 

benefícios da solução em teste foram considerados a partir dos resultados sobre o leito das 

lesões, no sentido de favorecer a manutenção das condições que possibilitaram o processo 

cicatricial. 
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 Os dados foram apresentados e analisados a partir da construção de tabelas, 

obedecendo-se à seguinte sequência: aspectos sociodemográficos e econômicos dos 

participantes; hábitos de vida, hábitos pessoais, condições de saúde e exame físico; avaliação 

dos sinais encontrados nos membros segundo o grupo; caracterização das lesões; 

caracterização das lesões de acordo com o uso das soluções: variáveis da Pressure Ulcer 

Scale for Healing (PUSH – tamanho da úlcera, exsudato e tipo de tecido); avaliação do odor 

pelo método TELER e autoavaliação; avaliação da dor; sinais de complicações apresentados 

pelas feridas. 

 

 

4.1 Caracterização sociodemográfica e econômica dos participantes 

 

Inicialmente, realizou-se a apresentação das variáveis sociodemográficas e 

econômicas, referentes à faixa etária, ao sexo, ao grupo étnico, à escolaridade, à renda e à 

ocupação pertencentes aos participantes, evidenciados na tabela 9. 
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Tabela 9 – Distribuição dos participantes segundo os dados sociodemográficos e econômicos em 
Ambulatório de Hospital Escola. João Pessoa, 2010. 

   

Variável  n % 
   
   
TOTAL  9 100,0 

   
• Faixa etária   

Até 49 4 44,4 
50 ou mais 5 55,6 
   

• Sexo   
Masculino 6 66,7 
Feminino 3 33,3 
   

• Grupo étnico   
Branco 8 88,9 
Pardo 1 11,1 
   

• Escolaridade   
Analfabeto 2 22,2 
Fundamental incompleto 4 44,4 
Fundamental completo/ Médio incompleto 3 33,3 
   

• Renda (salários mínimos)   
Até 1 4 44,4 
> 1 5 55,6 

   
• Ocupação   

Aposentado 3 33,3 
Vendedor ambulante 1 11,1 
Desempregado 1 11,1 
Do lar 1 11,1 
Chapeiro 1 11,1 
Estudante 1 11,1 
Radialista 1 11,1 

   

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

A idade dos participantes variou de 21 a 78 anos, com média de idade de 51,6 anos, 

com maioria; cinco (55,6%), com idade de cinquenta ou mais. Quanto ao sexo, a maior parte 

dos clientes é masculina, seis (66,7%). Alguns estudos indicam que a prevalência da úlcera 

vasculogênica aumenta com a idade e é maior para as mulheres (MACÊDO, et al., 2010; 

FLEMMING; CULLUM, 2008), sendo o pico entre as idades de 60 e 80 anos (BERGONSE; 

RIVITTI, 2006; FRADE et al., 2005). Pesquisa realizada na Itália, com 16.251 sujeitos com 

doença venosa crônica, identificou uma média de idade de 54.7 anos (CHIESA et al., 2007). 

Outro estudo, realizado durante três anos com sessenta clientes, identificou que a 

proporção entre homens e mulheres foi de 1:1, com dois períodos de pico nas faixas etárias de 

trinta a 39 e cinquenta a 69 anos (RAHMAN; ADIGUN; FADEYI, 2010). 

Clientes idosos, com mais de setenta anos, têm 25% menos chances de cicatrização 

quando comparados com clientes jovens (WICKE et al., 2009). No idoso, ocorre aumento da 

agregação plaquetária, predispondo à formação de trombos, atraso da infiltração de 
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macrófagos e linfócitos, prejuízo na função de macrófagos, atraso da reepitelização, da 

angiogênese e da deposição de colágeno, além da redução da troca e remodelamento do 

colágeno e diminuição da força do tecido neoformado, promovendo a baixa resistência à 

tensão (GOSAIN, DiPIETRO, 2004). 

Quanto ao grupo étnico, oito (88,9%) dos participantes são brancos, e um (11,1%), 

pardo. No nível de escolaridade, a maior parte dos participantes possui o Ensino Fundamental 

Incompleto, quatro (44,4%). A renda familiar média dos sujeitos é de R$ 646,66 reais, sendo 

que houve um equilíbrio entre os que recebem até um salário mínimo, quatro (44,4%) e os 

que recebem mais que um salário-mínimo, cinco (55,6%), sendo que, na época, no Brasil, o 

salário mínimo era de R$ 510,00 reais. Outras pesquisas também encontraram baixa renda 

entre portadores de úlcera vascular (MACÊDO, et al., 2010; TORRES et al., 2009; JORGE, et 

al., 2009; FRADE et al., 2005). 

As condições socioeconômicas e o baixo nível de escolaridade são itens que merecem 

atenção porque contribuem para dificultar o acesso a informações sobre prevenção e 

assistência médica de qualidade e influenciar de modo negativo o comportamento saudável no 

ambiente domiciliar (MACÊDO, et al., 2010), com níveis elevados de ansiedade (JORGE, et 

al. 2009), acarretando o prolongamento do tratamento e a cronicidade das lesões (TORRES et 

al., 2009).  

O cliente com melhores condições socioeconômicas e melhor renda tem chances de 

maiores cuidados com a saúde, incluindo acesso à melhor alimentação, a medicamentos, à 

assistência médica particular e acesso a recursos materiais necessários à realização do 

curativo diariamente, o que, no mínimo, requer o uso de luvas, gazes, solução salina, atadura, 

fita adesiva e alguma pomada ou gel para cobertura primária. Vale ressaltar que o grau de 

instrução de uma pessoa também interfere no entendimento das orientações fornecidas e 

necessárias para ajudar no processo de cicatrização dessas lesões. 

No item sobre ocupação dos participantes, a maior parte respondeu ser aposentado, 

três (33,3%), e as demais ocupações foram diversas, com um (11,1%), para cada uma das 

ocupações de vendedor ambulante, do lar, de desempregada, de chapeiro, de estudante e de 

radialista. A ocupação é importante porque reflete o nível de esforço que o cliente faz durante 

o dia, servindo para fazer correlação com a atividade desenvolvida no passado e o surgimento 

da lesão. Na pesquisa de Criqui et al. (2007), as mulheres que passavam a maior parte do 

tempo de pé têm maior associação com doença venosa severa. Nos homens, profissões que 

exigem maior esforço físico também estão relacionadas com a severidade da doença maior 

que naqueles que realizam atividades de escritório. 
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 Em continuidade aos dados sociodemográficos e econômicos, a tabela 10 mostra as 

variáveis referentes à constituição familiar, ao tipo de moradia, ao abastecimento de água, à 

coleta de lixo, à rede de esgoto e se o pesquisado possui animal doméstico.  

 

Tabela 10 – Distribuição dos participantes segundo os dados sociodemográficos e econômicos em 
Ambulatório de Hospital Escola. João Pessoa, 2010. 

   

Variável  n % 
   

   
TOTAL  9 100,0 

• Constituição familiar 
  

Até 3 4 44,4 
> 3 5 55,6 

• Tipo de moradia 
  

Própria 5 55,6 
Cedida 2 22,2 
Alugada 2 22,2 
   

• Abastecimento de água   
Sim 7 77,8 
Não 2 22,2 
   

• Coleta do lixo   
Sim 8 88,9 
Não 1 11,1 
   

• Rede de esgoto   
Sim 5 55,6 
Fossa 3 33,3 
Não 1 11,1 
   

• Possui animal doméstico   
Sim 5 55,6 
Não 4 44,4 

   

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Acerca da constituição familiar, esta teve em média 3,44 pessoas por família, sendo 

que a maioria dos participantes, cinco (55,6%), tem mais de três pessoas convivendo na 

mesma residência. Dois clientes moram sozinhos, o que é um dos aspectos psicossociais que 

interferem no retardo de cicatrização da ferida (MOFFATT; MARISON; PINA, 2004). 

Possivelmente, o fato de viver só aumenta o índice de depressão e isolamento social, uma vez 

que há sobrecarga psicológica pela dificuldade de ter alguém para dividir os medos, angústias 

e frustrações (MARTINS; SOUZA, 2007). Uma das participantes verbalizou a dificuldade de 

viver sozinha, e esse fato é retratado quando a mesma afirmou: “Fico doidinha para que 

chegue logo segunda-feira para reencontrar vocês!” 

As condições de habitação relatadas pela maioria foi casa própria (55,6%), 

abastecimento de água (77,8%), coleta de lixo (89,9%) e rede de esgoto (55,6%), que são as 
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condições mínimas de serviços que favorecem a saúde familiar. Todavia, esses serviços 

deveriam ser oferecidos a toda a população, sendo que o índice 100% fica muito distante de 

ser alcançado, quando 22,2% não dispõem de abastecimento, de água; 11,1%, de coleta de 

lixo e 44,4%, de rede de esgoto. 

Cinco sujeitos (55,6%) relataram que criam animal doméstico, mas a maioria deixa-o 

fora de casa. A presença de animal dentro de casa também pode interferir na boa higiene 

pessoal e ser veículo para transmitir micro-organismos patogênicos diferentes da flora normal 

do indivíduo. 

 

 

4.2 Caracterização dos participantes conforme hábitos de vida, hábitos 

pessoais, condições de saúde e exame físico 

 

  A caracterização a seguir apresentada na tabela 11 se refere aos hábitos de vida 

(hábito do tabagismo, etilismo, prática de atividade física regular) e meio de locomoção 

utilizados pelos participantes da pesquisa. 

 

Tabela 11 – Distribuição dos participantes segundo os hábitos de vida e meio de locomoção em 
Ambulatório de Hospital Escola. João Pessoa, 2010. 

   

Variável  n % 
   

   
TOTAL  9 100,0 

   
• Hábito do tabagismo   

Ex-fumante 1 11,1 
Nunca fumou 8 88,9 
   

• Hábito do etilismo   
Etilista 2 22,2 
Ex-etilista 1 11,1 
Nunca bebeu 6 66,7 
   

• Prática de atividade física regular   
Sim - - 
Não 9 100,0 
   

• Meio de locomoção   
Transporte coletivo 8 88,9 
Carro 1 11,1 

   

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Os participantes negaram tabagismo atualmente, porém um (11,1%) foi tabagista 

durante 37 anos. Na pesquisa de Criqui et al. (2007), o fumo foi associado ao alto índice de 

doença venosa crônica severa para os homens.  
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Pesquisa realizada com fumantes e não fumantes, por meio da análise de tecido após 

biópsia, comprova que o tabagismo afeta a migração de leucócitos, resultando na diminuição 

no número de monócitos e macrófagos no leito da ferida e reduz a atividade bactericida dos 

neutrófilos, o que explica a dificuldade em debelar algum processo infeccioso (SORENSEN 

et al., 2010). Na fase inflamatória, o cigarro prejudica a função de linfócitos, a citotoxicidade 

de células natural killer1 e a produção de IL-12 é deprimida (AHN; MULLIGAN; SALCIDO, 

2008; McMASTER et al., 2008). 

Durante a fase proliferativa de cicatrização da ferida, a exposição ao cigarro diminui a 

migração e proliferação de fibroblastos, reduzindo a contração da ferida, dificultando a 

regeneração epitelial, a produção de matriz extracelular e desorganizando o balanço de 

proteínas (AHN; MULLIGAN; SALCIDO, 2008). A abstinência ao tabagismo, no período de 

três meses, não é capaz de reverter os efeitos sobre os fibroblastos e a síntese de colágeno em 

comparação ao grupo dos que nunca fumaram (SORENSEN et al., 2010). 

Quanto ao hábito do etilismo, seis (66,7%) nunca beberam, e dois (22,2%) confirmam 

que ingerem bebida alcoólica regularmente. A exposição ao álcool prejudica a cicatrização e 

aumenta a incidência de infecção (SZABO; MANDREKAR, 2009; COOPER, 2005).  

Todos afirmam que não realizam atividade física regular. Clientes com úlcera venosa 

devem ser estimulados a fazer breves caminhadas, três a quatro vezes por dia (ABBADE; 

LASTÓRIA, 2006). Clientes com úlcera arterial devem ser orientados a realizar exercício 

suave que ajudará no desenvolvimento de um suprimento colateral para o membro, 

melhorando a perfusão tecidual (DEALEY, 2008). 

Uma problemática enfrentada pelos participantes foi o meio de locomoção. A maioria, 

oito (88,9%), usava o ônibus como meio de transporte, o que forçava ainda mais o membro 

lesionado, pelo tempo de espera na parada e a caminhada realizada de casa até a parada de 

ônibus e vice-versa e pelo esforço em subir e descer do transporte, o que causa sobrecarga do 

membro. 

A rotina diária dos participantes foi outro aspecto investigado. Na tabela 12, é possível 

visualizar a distribuição dos pesquisados segundo o número de refeições diárias, ingesta 

hídrica diária, horas de sono por noite, horas de repouso durante o dia e números de banho ao 

dia. 

 
                                                           
1As células natural killers (NK) fazem parte da imunidade inata e correspondem a cerca de 10 a 20% dos linfócitos 
circulantes, com função de discriminar o "próprio do não–próprio", procurando eliminar os agentes infecciosos, as células 
tumorais e as transplantadas (JOBIM; JOBIM, 2008). 
2 As interleucinas são proteínas que atuam primariamente sobre os leucócitos. As IL-1 são produzidas por macrófagos 
ativados e induzem as respostas da fase aguda sistêmicas associadas a uma infecção ou lesão (COLLINS, 2000). 
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Tabela 12 – Distribuição dos participantes segundo os dados relacionados à rotina diária em 
Ambulatório de Hospital Escola. João Pessoa, 2010. 

   

Variável  n % 
   
   
TOTAL  9 100,0 

   

• Número de refeições diárias   
3 1 11,1 
4 7 77,8 
5 1 11,1 
   

• Ingesta hídrica diária   
< 1 litro 2 22,2 
1 a 2 litros 3 33,3 
> 2 litros 4 44,4 
   

• Hidratação 8 88,9 
   

• Horas de sono por noite   
Até 6 4 44,4 
8 ou mais 5 55,6 
   

• Horas de repouso durante o dia   
Nenhuma 1 11,1 
1 a 4 5 55,6 
6 ou mais 3 33,3 
   

• Número de banhos ao dia   
Nenhum 1 11,1 
Um 3 33,3 
Dois 3 33,3 
Três 2 22,2 
   

• Higiene corporal satisfatória 7 77,8 
   

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Com relação ao número de refeições diárias, a maioria, sete (77,8%), afirmou que 

realiza quatro refeições diárias, incluindo café da manhã, almoço, lanche e jantar. A dieta se 

mostrou rica em carboidratos e proteínas (cereais, massas e carnes) e pobre em fibras e 

vitaminas; seis (66,7%) dos participantes realizam dieta hipossódica, devido à hipertensão. A 

dieta balanceada com proteínas, carboidratos, vitaminas (principalmente C) e minerais e 

oligoelementos (em especial zinco, magnésio e cobre) é um muito importante para pacientes 

em risco ou portadores de lesões, uma vez que esses elementos estão envolvidos diretamente 

no processo cicatricial (GRAF, 2010; ARNOLD; BARBUL, 2006; NEIVA et al., 2005; 

PATEL, 2005; TAYSI, 2005). 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2005) orienta que são necessárias, pelo menos, três 

refeições diárias, sendo estas intercaladas com lanches e que os cereais integrais, as frutas, os 

legumes e as verduras devem fornecer mais da metade do total de energia diária da 

alimentação. Logo seria indicado que os participantes também realizassem um total de seis 

refeições diárias, entretanto as condições socioeconômicas podem se constituir um fator 
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impeditivo para se efetivar esse número de refeições, bem como prejudicar a qualidade dos 

alimentos ingeridos. Não se pode esquecer também da importância da reeducação alimentar 

como forma de acrescentar alimentos indispensáveis à saúde física das pessoas, conforme 

anteriormente mencionados. 

 Quanto à ingestão de líquido, a maioria, quatro (44,4%), relatou que é maior que 2 

litros/dia, porém 02 (22,2%) ingerem a quantidade insuficiente, o que significa um risco 

maior de desidratação, devido à perda contínua de líquido do exsudato dessas lesões. Um 

participante idoso apresentou pele e mucosas ressecadas o que também é um fator de risco à 

desidratação, uma vez que o idoso tem uma redução fisiológica do depósito corporal de água. 

A água é um importante componente para auxiliar na hidratação da ferida e perfusão 

de oxigênio. Ela age como um solvente para sais minerais, vitaminas, aminoácidos, glicose e 

outras moléculas pequenas e difunde resíduos para fora das células. Além disso, as células 

epiteliais necessitam de umidade para a migração da borda da ferida, para fechá-la 

(POSTHAUER; DORNER; COLLINS, 2010). A pele seca é mais vulnerável a rachar e sofrer 

insultos traumáticos (McNEES, 2006). Portanto, pele e mucosas hidratadas se constituem 

importantes elementos para evitar e/ou controlar alguma infecção local e favorecer a umidade 

ideal local importante para a formação do tecido cicatricial. 

 No que se refere às horas de sono, a maioria, cinco (55,6%), afirma dormir oito horas 

ou mais por noite, e cinco (55,6%) também realizam de uma a quatro horas de repouso 

deitado durante o dia. Cliente com úlcera venosa não deve permanecer em pé por longos 

períodos e necessita ser orientado a colocar a perna acima do nível do coração, quando 

sentado ou deitado, o que facilita o retorno venoso (MOFFATT; MARISON; PINA, 2004). 

No caso de úlcera arterial, o cliente também deve ser orientado a fazer repouso com elevação 

da cabeceira a 20 cm, porém deve ser incentivado a se exercitar, com um programa 

supervisionado para auxiliar na circulação colateral (SIGN, 2006), tendo o cuidado de não 

traumatizar a úlcera e realizando os exercícios dentro de suas limitações. Não é o caso dos 

sujeitos dessa pesquisa porque nenhum apresentava úlcera arterial. 

 A higiene dos participantes foi outro item investigado. Cerca de três (33,3%) 

participantes relatam que tomam um banho durante o dia, e três (33,3%) tomam de dois a três 

banhos, e, na maioria, sete (77,8%), observou-se higiene corporal satisfatória. Chamou a 

atenção um cliente que relatou tomar um banho a cada dez dias. Esse apresentava mau odor, 

unhas crescidas e sujas, pele suja, cabelos oleosos, dentição totalmente prejudicada, com 

perda da maioria dos dentes e os remanescentes totalmente cariados, roupas encardidas com 

mau odor. No membro da lesão, o dorso do pé estava recoberto por imensas crostas 
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ressecadas e espessas, formadas a partir do exsudato que era liberado pela ferida, e desta 

forma, devido à falta de limpeza, acarretou a incrustação do mesmo no referido local. Essas 

crostas foram removidas lentamente, ao longo da realização dos curativos, com auxílio de 

uma lâmina de bisturi, após a lavagem e amolecimento das mesmas, tendo o cuidado de não 

ferir a pele subjacente. Uma higiene pessoal deficiente aumenta os riscos de infecção e 

dificulta a cicatrização da úlcera (WUWHS, 2008a). 

A tabela 13 permite observar a caracterização dos sujeitos, conforme as doenças 

preexistentes e uso de medicações. Não houve relato de diabetes mellitus e doença cardíaca. 

 

Tabela 13 – Distribuição dos participantes segundo as doenças, medicamentos utilizados, familiar 
com úlcera, higiene e hidratação em Ambulatório de Hospital Escola. João Pessoa, 
2010. 

   

Variável  Sim Não 
 n %(1) n %(1) 

     

• Doenças     
HAS 7 77,8 2 22,2 
Doenças respiratórias 2 22,2 7 77,8 
Alergia 2 22,2 7 77,8 
Fratura de osso longo 1 11,1 8 88,9 
Outras doenças 3 33,3 6 66,7 
     

• Medicamentos utilizados     
Analgésico 6 66,7 3 33,3 
Antihipertensivo 5 55,6 4 44,4 
Vasotônico 3 33,3 6 66,7 
Outros 3 33,3 6 66,7 

     

(1): O cálculo dos percentuais foi obtido com base no número total de 9 pesquisados. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

A doença prevalente entre os sujeitos foi a hipertensão arterial, sete (77,8%), seguida 

das respiratórias e alergia, ambos com dois (22,2%) sujeitos. Três (33,3%) pessoas citaram 

outras doenças, como o lúpus eritematoso sistêmico, doença neurológica, hérnia de disco e 

vitiligo. Um (11,1%) cliente relatou ter sofrido fratura em osso longo, há cerca de um ano.  

A hipertensão arterial sistêmica também foi encontrada em grande parte dos 

portadores de úlcera vasculogência em pesquisa realizada por Bergonse e Rivitti (2006) e 

Frade et al. (2005).  Na pesquisa de Silva (2009), observou-se que, entre os não hipertensos, o 

índice de cicatrização foi de 46% dos sujeitos em relação aos 34% dos pacientes com 

hipertensão, concluindo que essa doença prejudica a cicatrização de feridas. 

É importante que se dê atenção especial a clientes que tenham doenças no sistema 

imunológico, uma vez que afetam o organismo sistemicamente e podem causar atraso no 

processo de cicatrização (ATTINGER et al., 2006). Doenças que afetam o sistema respiratório 

também interferem nas trocas gasosas e, consequentemente, na oferta de oxigênio aos tecidos 
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(BISHOP, 2008). A hérnia de disco é outro problema que pode afetar a maneira correta de 

distribuir o peso corporal durante a marcha, devido à lombalgia, ciatalgia, déficit motor e 

sensitivo ou paralisia muscular dos membros inferiores (FALAVIGNA et al., 2010). 

 Dentre as medicações utilizadas pelos participantes, a maioria, seis (66,7%), faz uso de 

analgésico,  sendo  a  dipirona  a  droga  de  escolha  mais  usada.  Essa se  trata  de  um  anti- 

-inflamatório não esteroide, com propriedades analgésica, antipirética e antitérmica 

(CAETANO, 2008). Os portadores das lesões relataram que a utilizavam para aliviar a dor. A 

dipirona é uma medicação amplamente utilizada na população de um modo geral, até mesmo 

pelos que sofrem de dor crônica (DELLAROZA et al., 2008). 

 A segunda classe de medicamentos mais referida foi o anti-hipertensivo, com cinco 

(55,6%) sujeitos, sendo o captopril a droga mais usada, inclusive mais do que a dipirona. Esse 

é um antihipertensivo, que inibe competitivamente a Enzima Conversora da Angiotensina 

(ECA), diminuindo assim a conversão da angiotensina I em angiotensina II que é um potente 

vasoconstrictor. A queda da angiotensina II leva ao aumento da atividade da renina plasmática 

(PRA) e a uma diminuição da secreção da aldosterona, levando a um pequeno aumento de 

potássio e sódio e a uma maior eliminação de líquidos (CAETANO, 2008). Pesquisa 

experimental realizada por Biondo-Simões et al. (2006) investigou a interferência do captopril 

no processo de cicatrização de feridas de pele de ratos. Os resultados apontam que a 

cicatrização foi melhor no grupo controle normotenso, com maior densidade de colágeno em 

todos os tempos e não havendo diferença significante entre hipertensos tratados e não 

tratados. Os autores concluem que o captopril, em ratos, não é fator de modificação do 

processo cicatricial, ficando as diferenças relacionadas à hipertensão. 

 Alguns dos pesquisados, três (33,3%), também fazem uso de medicamentos 

vasotônicos, a exemplo de diosmina e cilostazol. Outras medicações citadas por três sujeitos 

foram prednisona (anti-inflamatório esteroide), gardenal (alticonvulsivante; sedativo), 

salbutamol spray (broncodilatador) e azatioprina (imunossupressor). Assim, os medicamentos 

anti-inflamatórios esteroides e não esteroides e imunossupressores retardam a resposta 

inflamatória com atraso do processo de cicatrização (FRANZ; STEED; ROBSON, 2007; 

PIERINGER; STUBY; BIESENBACH, 2007; KRISCHAK et al., 2007). 

A tabela 14 foi construída por meio da avaliação dos dados antropométricos dos 

sujeitos, incluindo peso, altura, Índice de Massa Corporal (IMC), Circunferência abdominal, 

Pressão Arterial Sistólica (PAS) e Pressão Arterial Diastólica (PAD). 
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Tabela 14 – Estatísticas dos dados antropométricos dos participantes em Ambulatório de Hospital 
Escola. João Pessoa, 2010. 

 Estatísticas  
Variável  Média Mediana  DP Mínimo  Máximo  

      
      

• Peso 80,59 90,20 24,60 40,00 113,50 
      

• Altura 1,67 1,70 0,09 1,52 1,76 
      

• IMC 28,80 33,92 8,97 17,31 39,27 
      

• Circunferência abdominal 103,78 115,00 24,48 71 137 
      
• PAS 141,11 150,00 24,72 110 180 

      
• PAD 90,56 85,00 20,38 60 130 
      

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 
 

A média de peso foi de 80,59Kg, sendo que cinco (55,6%) possuíam de 90,2 a 113,5 

Kg, porém um dos participantes evidenciou peso muito abaixo do ideal, cerca de 40,0kg. A 

altura média foi de 1,67m. A circunferência abdominal média foi de 103,78m. O Índice de 

Massa Corpórea (IMC) do grupo foi considerado elevado, 28,80 (obesidade grau I), sendo que 

houve duas (22,2%) pessoas com magreza (< 18,5) e duas (22,2%) com obesidade grau II. A 

classificação do IMC é a seguinte: menor que 18,5 magreza; entre 18,5 e 24,9 normal; entre 

25,0 e 29,9 soprepeso (obesidade grau I); entre 30,0 e 39,9 obesidade (grau II); e maior que 

40,0 obesidade grave (grau III) (SBEM..., 2011). 

Criqui et al. (2007) encontraram, na investigação com 2.434 pessoas, que o aumento 

da circunferência abdominal, em ambos os sexos, é fator de risco para doença venosa crônica 

severa, principalmente quando associada à obesidade. 

A pesquisa de Maurins et al. (2008), realizada com 3.072 sujeitos, investigando a 

prevalência do refluxo no sistema venoso superficial e profundo, mostra que o refluxo de 

sangue das veias safena magna e parva aumenta quanto maior for o IMC. Na investigação de 

Chiesa et al. (2007) com 16.251 sujeitos, o aumento do IMC também estava relacionado  com 

o aumento do refluxo e, principalmente, com todos os sinais visíveis de desordens venosas 

crônicas, exceto com a telangiectasia. 

Além disso, a deposição excessiva de gordura resulta em insuficiência de suporte 

sanguíneo aos tecidos para resistir à infecção e supri-los de nutrientes e elementos celulares 

para cicatrização. Desse modo, a obesidade, frequentemente, também está envolvida com 

complicações nas feridas, incluindo úlceras venosas (ANAYA; DELLINGER, 2006). No 

entanto, a desnutrição evidenciada pela magreza também é fator preocupante, visto que a 
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nutrição ideal e até mesmo complementos como proteínas, vitamina C, vitamina E e zinco  

muitas vezes são necessários para a cicatrização de feridas crônicas (HEYMAN et al., 2008; 

DESNEVES et al., 2005), a exemplo de úlceras vasculares. 

A pressão arterial dos participantes era mensurada diariamente, antes da realização do 

curativo. A pressão arterial média do grupo foi de 141 x 90mm Hg. A PAS variou de 110 a 

180 mmHg e a PAD variou de 60 a 130mmHg. Grande parte dos sujeitos, quatro (44,4%), 

tem hipertensão sem controle, que variou de 180 x 110 a 170 x 130mmHg.  A pressão arterial 

diastólica situada em 100mmHg é um forte fator de risco para doença vascular em homens 

(CRIQUI et al., 2007). 

A hipertensão constante é um fator que interfere no processo cicatricial. As artérias do 

tecido subcutâneo de pacientes com hipertensão arterial apresentam redução do lúmen arterial 

devido ao aumento da espessura da camada média da parede do vaso, com hipertrofia das 

células musculares microvasculares. Essa alteração leva à hipóxia tecidual, com a privação de 

nutrientes e do oxigênio necessários para as células, que são levados através do sistema 

microcirculatório. Consequentemente, a hipóxia diminui a deposição de colágeno, inibe a 

atividade fagocitária e pode levar ao crescimento exagerado de micro-organismos pela 

diminuição da atividade leucocitária (BIONDO-SIMÕES et al., 2006). 

 Diante das considerações apresentadas, os sujeitos da pesquisa possuem muitos 

fatores de risco para o desenvolvimento de feridas, a exemplo de faixa etária elevada, baixa 

escolaridade, baixa renda, condições impróprias de habitação, sedentarismo, dependência de 

transporte coletivo, dieta inadequada, higiene insatisfatória, doenças preexistentes, 

principalmente hipertensão arterial sistêmica, e IMC elevado. Além disso, nos casos em que a 

lesão já está instalada, esses fatores comprometem o processo de cicatrização, favorecendo a 

cronicidade e recidiva das lesões. 

 

 

4.3 Avaliação dos sinais clínicos nos membros afetados pelas lesões 

segundo o grupo 

 

A avaliação dos sinais clínicos presentes nos membros afetados pelas lesões foi 

realizada durante o exame físico. Foram utilizados, como métodos propedêuticos, a inspeção 

e palpação. Foram avaliados sensibilidade e força, edema, cicatriz, varizes, pigmento 

castanho, eczema, atrofia branca e lipodermatoesclerose. Os resultados estão dispostos na 

tabela 15.  
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Tabela 15 – Avaliação dos sinais clínicos nos membros afetados pelas lesões segundo o grupo. 
Ambulatório de Hospital Escola de João Pessoa, 2010. 

 Grupo   
Variável  Controle  Experimental  Grupo Total  

 n % n % n % 
       
TOTAL 7 100,0 11 100,0 18 100,0 

       

• Sensibilidade e força diminuída       
Sim 6 85,7 10 90,9 16 88,9 
Não 1 14,3 1 9,1 2 11,1 

       
• Edema       

Sem edema 2 28,6 - - 2 11,1 
Edema sem cacifo - - 4 36,4 4 22,2 
Edema +/4+ 3 42,9 1 9,1 4 22,2 
Edema ++/4+ - - 3 27,3 3 16,7 
Linfedema crônico 2 28,6 3 27,3 5 27,8 
       

• Cicatriz       
Sim 2 28,6 4 36,4 6 33,3 
Não 5 71,4 7 63,6 12 66,7 
       

• Telangiectasia       
Sim 1 14,3 3 27,3 4 22,2 
Não 6 85,7 8 72,7 14 77,8 
       

• Varizes       
Sim 2 28,6 7 63,6 9 50,0 
Não 5 71,4 4 36,4 9 50,0 
       

• Hipercromia       
Sim 5 71,4 8 72,7 13 72,2 
Não 2 28,6 3 27,3 5 27,8 
       

• Eczema       
Sim 3 42,9 6 54,5 9 50,0 
Não 4 57,1 5 45,5 9 50,0 
       

• Atrofia branca       
Sim 2 28,6 2 18,2 4 22,2 
Não 5 71,4 9 81,8 14 77,8 
       

• Lipodermatoesclerose       
Sim 4 57,1 7 63,6 11 61,1 
Não 3 42,9 4 36,4 7 38,9 
       

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Avaliando a sensibilidade e força, seis (85,7%) membros do grupo controle e dez 

(90,9%) do grupo experimental apresentavam alteração na função. 

O edema foi classificado, seguindo o sistema de cruzes, sendo que 71,5 % das úlceras 

do grupo controle estavam em membro com algum tipo de edema, sendo que a maioria, três 

(42,9%), apresentava edema de +/4+, enquanto que quatro (36,4%) das lesões do grupo 

experimental eram acompanhadas de edema sem cacifo, ressaltando-se que, nesse último 

grupo, todas as lesões estavam localizadas em membros com edema em graus variados. O 

linfedema crônico foi evidente em dois (28,6%) dos membros do grupo controle e três 

(27,3%) do grupo experimental. Linfedema é um defeito no sistema linfático,  que resulta 

em inadequada ou reduzida drenagem linfática (MORGAN; FRANKS; MOFFATT, 2005); 

geralmente, vai dos dedos dos pés à virilha e, usualmente, é unilateral, diferente do edema 
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que, apesar de também ser frequentemente unilateral, envolve o tornozelo até o joelho e pode 

se limitar ao pé (DOUGHTY; HOLBROOK, 2007). 

A cicatriz de lesões anteriores também estava presente em dois (28,6%) membros do 

grupo controle e quatro (36,4%) do grupo experimental.  

Houve poucos casos de telangiectasia, com um (14,3%) no grupo controle e três 

(27,3%) no grupo experimental. As varizes foram mais frequentes nos membros do grupo 

experimental, com 07 (63,6%) casos.  

A hipercromia também foi comum entre os dois grupos, sendo encontradas cinco 

(71,4%) dessas alterações nos membros do grupo controle, e oito (72,7%), nos do grupo 

experimental.  

O eczema foi outro problema comum enfrentado pelos participantes, com três (42,9%) 

casos no grupo controle, e seis (54,5%), no grupo experimental, possivelmente ocasionado 

pelo excesso de exsudato das lesões. Um dos participantes com lesões, no grupo 

experimental, apresentava um eczema intenso acompanhado de prurido, irritação e ardor que 

foi aliviado ao longo do período de coleta de dados. 

A atrofia branca foi menos comum, com apenas dois casos em ambos os grupos, ao 

contrário da lipodermatoesclerose que foi identificada em quatro (57,1%) dos membros do 

grupo controle e sete (63,6%) do grupo experimental, sinal bastante característico da 

evolução crônica do comprometimento venoso (ANTIGNANI; ALLEGRA, 2009; ABBADE; 

LASTÓRIA, 2006; EKLÖF et al., 2004). Também foi investigada a presença de rubor 

postural, mas este não foi evidenciado durante o exame em nenhum dos pacientes. 

 Na pesquisa de Chiesa et al. (2007), telangiectasia foi o sinal mais comum encontrado 

em 65,7% dos participantes com desordens venosas crônicas, seguida das veias varicosas, 

com 55,8%. O edema estava presente em 13,9% das pessoas, e o eczema e outras mudanças 

da pele, em 8,9%.  

 Logo, os participantes da investigação apresentavam, em sua maioria, sensibilidade e 

força alteradas do membro afetado, edema importante, hipercromia e lipodermatoesclerose, 

representando a insuficiência venosa comprometedora (C4 pela avaliação CEAP). Esses são 

fatores importantes que, além de caracterizar os membros afetados, demonstram o grau de 

avanço da doença circulatória desses sujeitos, o que também implica a dificuldade de cura das 

lesões. 
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4.4 Caracterização das lesões 

 

Para caracterizar as lesões, investigou-se o tempo de surgimento e localização das 

úlceras. O número de lesões por participante variou de um a três, sendo que a média foi de 

duas feridas por pessoa. A tabela 16 apresenta o tempo e tamanho das lesões, o membro 

afetado e a localização. 

 

Tabela 16 – Avaliação das características das lesões conforme o tempo, tamanho, membro afetado e 
localização segundo o grupo. Ambulatório de Hospital Escola de João Pessoa, 2010. 

 Grupo   
Variável  Controle  Experimental  Grupo Total  

 n % n % n % 
       
TOTAL 7 100,0 11 100,0 18 100,0 

 
• Tempo da ferida (anos)       

Até 1 2 28,6 4 36,4 6 33,3 
2 a 10 3 42,9 2 18,2 5 27,8 
> 10 2 28,6 5 45,5 7 38,9 
       

• Tamanho da ferida (cm 2)       
Até 12 3 42,9 5 45,5 8 44,4 
> 12 a 40 2 28,6 4 36,4 6 33,3 
> 40 2 28,6 2 18,2 4 22,2 
       

• Membro afetado       
MIE 4 57,1 5 45,5 9 50,0 
MID 3 42,9 6 54,5 9 50,0 
       

• Localização       
Anterior - - 2 18,2 2 11,1 
Lesão circundante - - 1 9,1 1 5,6 
Posterior 1 14,3 2 18,2 3 16,7 
Antero-lateral - - 1 9,1 1 5,6 
Maléolo medial 3 42,9 - - 3 16,7 
Medial 2 28,6 2 18,2 4 22,2 
Maléolo lateral - - 2 18,2 2 11,1 
Lateral 1 14,3 1 9,1 2 11,1 
       

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Observa-se que, em ambos os grupos, as lesões variaram de até um ano a mais de dez 

anos, sendo que, no grupo experimental, houve maior proporção de feridas com mais tempo, 

representada por cinco (45,5%) lesões, enquanto, no grupo controle, houve duas (28,6%) 

lesões com mais de dez anos. As lesões mais antigas já existiam há 32 e 44 anos, ambas 

pertencentes ao mesmo sujeito, porém em membros e grupos diferentes. 

Por serem feridas crônicas, as úlceras vasculogênicas são recorrentes e duram muitos 

anos quando não tratadas adequadamente. Bergonse e Rivitti (2006), em pesquisa com 

quarenta portadores de úlceras crônicas, descobriram que dez (25%) possuíam a lesão há mais 

de vinte anos. Outra pesquisa, realizada por Seppänen (2007), com 88 portadores de úlcera de 

perna de origem venosa, descobriu pessoas com até sessenta anos de tempo de lesão. 
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A pesquisa de Jorge et al. (2009), com quarenta pessoas com úlcera venosa, revelou 

que o tempo de existência da úlcera superior a um ano teve correlação com o nível de 

ansiedade elevado. Entretanto, entre os clientes com úlcera de cinco a dez anos de existência, 

o nível de ansiedade diminuiu, o que talvez possa ser explicado pelo processo de habituação 

quando ocorre uma diminuição automática na intensidade de uma resposta a um estímulo 

repetitivo. 

 Segundo Moffatt, Marison e Pina (2004), há uma série de fatores de risco que 

retardam a cicatrização e que interferem na taxa de cura de úlcera vascular que é muito baixa. 

Dentre os principais, estão a duração da úlcera > 6 meses e o tamanho da ferida > 10cm2. 

O tamanho variou consideravelmente. Havia úlceras pequenas e outras maiores que 

chegavam a circular todo o tornozelo de seus portadores. A variação do tamanho, no grupo 

controle, foi de 0,24 a 165cm2 e, no grupo experimental, foi de 0,24 a 304,5cm2, sendo que 

a maioria, três (42,9%) das lesões do grupo controle e cinco (45,5%) das lesões do grupo 

experimental, possuía até 12cm2. Na pesquisa de Guarnera et al. (2007) com 381 pessoas 

com úlceras venosas, a qualidade de vida foi pior para aquelas cujas lesões eram maiores e de 

maior duração. 

 Quanto à localização, as úlceras do grupo controle foram mais frequentes no Membro 

Inferior Esquerdo (MIE), quatro (57,1%), e as do grupo experimental foram no Membro 

Inferior Direito (MID), com seis (54,5%) lesões. 

De um modo geral, houve igual distribuição das feridas entre os membros, sendo 

encontradas nove no MID e nove no MIE. Resultados de distribuição homogênea entre os 

membros também foram encontrados por Chiesa et al. (2007) e Rahman, Adigun e Fadeyi 

(2010), contudo alguns autores defendem que, em alguns casos, o paciente pode ter 

predisposição a úlceras no MIE devido à Síndrome de May-Thurner que ocorre pela 

compressão anatômica da artéria ilíaca comum direita sobre a veia ilíaca comum esquerda e 

causa trombose e edema na perna esquerda, principalmente em mulheres no período pós-parto 

(MAURINS et al., 2008; MEISSNER et al., 2007; DOENZ, 2006). 

 No que se refere à localização exata da lesão no membro afetado, as úlceras do grupo 

controle foram mais frequentes no maléolo medial, com três (42,9%) das feridas. No grupo 

experimental, a distribuição foi mais homogênea, com maior frequência na região anterior e 

posterior do maléolo, medial e maléolo lateral, todas com duas (18,2%) das lesões 

respectivamente. 

 Para uma melhor ilustração, o membro inferior foi dividido em zonas (figura 22), 

conforme proposto por Baker et al. (1991 apud FRADE et al., 2005), sendo assim 
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apresentado:  Zona 1 (área correspondente ao pé); Zona 2 (área compreendida pela metade 

distal da perna e tornozelo); Zona 3 (metade proximal da perna).  

 

 

Figura 22: Esquema de localização das úlceras conforme grupo experimental 
e controle, João Pessoa, 2010. 

 

Nesta pesquisa, conforme observado na figura 22, as úlceras foram encontradas apenas 

na Zona 2, em ambos os grupos. Maurins et al. (2008) mostram, em seu estudo, que o refluxo 

das veias superficiais aumenta com a idade, e, com isso, a veia safena magna passa a ser a 

veia com maior pressão e, consequentemente, surgem lesões no maléolo medial. Além disso, 

a veia safena parva que passa por trás da panturrilha e termina na veia poplítea, também tem 

um maior aumento da pressão com a idade, o que explica igualmente o surgimento de 

algumas úlceras na parte posterior da perna. Assim, as úlceras que se encontram por trás dos 

maléolos são especialmente propensas a desenvolver escarificações e cicatrizam lentamente 

(MOFFATT; MARISON; PINA, 2004). 

 A tabela 17 evidencia a microbiota encontrada nas lesões dos clientes pertencentes ao 

grupo experimental e controle. 
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Tabela 17 – Caracterização das lesões nos grupos controle e experimental, conforme o tipo de micro- 
-organismo isolado na cultura inicial e final. Ambulatório de Hospital Escola de João 
Pessoa, 2010. 

 Cultura Inicial  Cultura Final  Total  

Variável  Controle  Experimental  Controle  Experimental   

 n % n % n  % n % n % 
           

TOTAL 7 100,0 11 100,0 7 100,0 11 100,0 36 100,0 
 
• Gram +         

  

Staphylococcus aureus 3 42,9 2 18,2 3 42,9 5 45,5 13 36,2 
Staphylococcus aureus 

meticilina resistente (MRSA) 1 14,3 - - - - - - 
 

1 
 

2,8 
           

• Gram -           
Pseudomonas aerugionosa 3 42,9 4 36,4 4 57,1 8 72,7 19 52,8 
Escherichia coli -  3 27,3 -  3 27,3 6 16,7 
Providencia spp. - - 3 27,3 - - 3 27,3 6 16,7 
Klebsiella pneumoniae 3 42,9 - - 1 14,3 1 9,1 5 13,9 
Enterobacter aerogenes 3 42,9 - - - - 1 9,1 4 11,1 
Klebsiella spp. 1 14,3 2 18,2 - - - - 3 8,3 
Acinetobacter spp. 1 14,3 1 9,1 1 14,3 - - 3 8,3 
Proteus mirabilis - - - - 1 14,3 1 9,1 2 5,5 
Citrobacter freundii 1 14,3 - - - - - - 1 2,8 
           

• Candida           
Candida spp. - - 3 27,3 - - - - 3 8,3 
           

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Conforme a microbiota encontrada, a tabela 17 apresenta que as úlceras dos 

participantes da investigação são colonizadas por várias bactérias Gram + (Staphylococcus 

aureus e Staphylococcus aureus meticilina resistente (MRSA) e Gram – (Pseudomonas 

aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella spp., Providencia spp., 

Acinetobacter spp., Enterobacter aerogenes, Citrobacter Freundii e Proteus mirabilis), além 

de fungos (Candida spp). 

Vale ressaltar que, no grupo controle, havia duas com sinais de colonização e cinco 

com sinais de infecção; no grupo experimental, havia sete lesões com sinais de colonização e 

quatro com sinais de infecção, segundo os critérios do Consenso Internacional (WUWHS, 

2008; EWMA, 2005). 

Dentre as bactérias Gram + isoladas, houve predomínio do S. aureus em treze (36,2%) 

lesões, e, dentre as bactérias Gram -, prevaleceu a P. aeruginosa, identificada em dezenove 

(52,8%) do total de úlceras. O S. aureus, no grupo controle, se manteve na mesma 

proporção, tanto na cultura inicial quanto na final com três (42,9%) lesões colonizadas. No 

grupo experimental, havia duas (18,2%) lesões que, inicialmente, apresentaram essa bactéria 

e, no final, esse número subiu para cinco (45,5%) lesões. O S. aureus meticilina resistente 

(MRSA) foi identificado em uma (14,3%) lesão do grupo controle apenas na cultura inicial. 
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 Quanto à P. aeruginosa, no grupo controle havia três (42,9%) lesões colonizadas por 

essa bactéria, passando para quatro (57,1%) lesões na cultura final. No grupo experimental, 

o número de lesões colonizadas dobrou, passando de quatro (36,4%) para oito (72,7%). 

O S. aureus e P. aeruginosa são as bactérias patogênicas e oportunistas  

mais conhecidas por causar infecções crônicas por meio da formação do biofilme que impede 

a ação de antibióticos a antissépticos. Algumas pesquisas apontam que o S. aureus é mais 

comumente isolado em feridas crônicas (FRANK et al., 2009; BJARNSHOLT et al., 2008; 

DAVIS et al., 2008; GJODSBOL et al., 2006; JAMES et al., 2008; KIRKETERP-MOLLER 

et al., 2008). Estudos mostram que a P. aeruginosa está frequentemente presente em feridas 

crônicas (FRANK et al., 2009; BJARNSHOLT et al., 2008; KIRKETERP-MOLLER et al., 

2008; GJODSBOL et al., 2006). Na investigação de Rahman, Adigun e Fadeyi (2010), com 

sessenta pacientes com úlcera de perna, a P. aeruginosa e o S. aureus constituíam a maioria 

dos isolados recuperados, sendo 32,61% e 23,91%, respectivamente. 

Para Hirsch et al. (2010a) atualmente, o S. aureus é a bactéria mais comum isolada em 

feridas crônicas, e o S. aureus resistentes à meticilina (MRSA) tornou-se endêmico em alguns 

hospitais. 

O S. aureus coloniza principalmente a região de feridas crônicas, que fica perto da 

superfície, enquanto que P. aeruginosa coloniza principalmente as regiões mais profundas das 

feridas crônicas (FAZLI et al., 2009). A habilidade da P. aeruginosa em colonizar essas 

regiões pode ser devida à capacidade deste micro-organismo de produzir fatores de virulência, 

por meio do quorum sensing, que forma um eficiente escudo contra polimorfonucleares e 

destroem essas células (JENSEN et al., 2007; PRITCHARD, 2006; BJARNSHOLT et al., 

2005), e pode desempenhar um papel importante em manter as feridas presas no estágio de 

inflamação do processo cicatricial (FAZLI et al., 2009). 

A distribuição desigual dos micro-organismos nas feridas também se deve a vários 

fatores como irritações locais, fatores imunológicos, ataduras ou outros tratamentos, 

gradientes de oxigênio, umidade e temperatura (FRANK et al., 2009; GARDNER et al., 

2006). Estudos também têm evidências de que as feridas que abrigam P. aeruginosa são 

maiores do que as que não têm essa bactéria (FAZLI et al., 2009; KIRKETERP-MOLLER et 

al., 2008; GJODSBOL et al., 2006), o que sugere o poder invasor desse micro-organismo e 

confirma os fatores de virulência porduzido por ele. 

O S. aureus também expressa vários fatores que comprometem a eficácia dos sistema 

imunológico. Essa bactéria secreta proteínas que inibem a ativação do complemento e 

quimiotaxia de neutrófilos, neutraliza os peptídeos antimicrobianos, e a superfície celular é 
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modificada para reduzir a eficácia dessas células de defesa. O organismo pode sobreviver em 

fagossomos, expressam polissacarídeos e proteínas que inibem opsonização por anticorpos e 

sistema complemento, e sua parede celular é resistente a lisozima. Além disso, o S. aureus 

expressa vários tipos de superantígenos que corrompem a resposta imune humoral normal, 

resultando em anergia e imunossupressão (FOSTER, 2005). 

Davis et al. (2008) obtiveram um modelo de biofilme por meio da inoculação de um 

isolado clínico de  S. aureus e com a cobertura de um curativo de poliuretano por 48 horas em 

93 feridas ocasionadas em seis suínos. Em todas as biópsias, foram observadas colônias de 

bactérias solidamente fixadas sobre a superfície da ferida, envoltas em uma substância 

amorfa. As feridas foram divididas aleatoriamente em três grupos: um grupo foi tratado com 

creme mupirocina; outro, com pomada com três antibióticos, contendo bacitracina-zinco, 

sulfato de polimixina B e neomicina; e o terceiro grupo foi exposto ao ar sem tratamento. Os 

resultados mostraram que o tratamento com creme mupirocina e com a pomada antibiótica 

não foi capaz de erradicar o S. aureus, apenas eliminou as bactérias que não estavam anexadas 

à superfície da ferida. Esses dados confirmam a dificuldade em destruir micro-organismos de 

feridas abertas, que formam biofilme facilmente. 

As terceiras bactérias, prevalentes entre as lesões, foram a Providencia spp. e E.  coli., 

ambas presentes em seis (16,7%) do total de lesões. A Providencia spp. foi encontrada em 

três (27,3%) lesões do grupo experimental e se manteve na cultura final.  A Providencia spp 

é um bacilo Gram negativo, membro da família Enterobacteriaceae. As bactérias do gênero 

Providencia geralmente são comensais no trato gastrointestinal, mas algumas espécies (P. 

stuartii e P. alcalifaciens) têm sido associadas às infecções nosocomiais em lares e são 

considerados patógenos oportunistas (CHANDER; GOYAL; GUPTA, 2006). 

A E. coli não foi identificada em lesões do grupo controle e, no grupo experimental, 

se manteve presente em três (27,3%) feridas em ambas as culturas. A E. coli é uma bactéria 

presente na colonização de intestino dos mamíferos e aves e é amplamente distribuída no 

ambiente. Diversas linhagens de E. coli patogênicas ou comensais são capazes de colonizar e 

infeccionar superfícies do corpo humano pela expressão de estruturas de adesão como flagelo, 

pili conjugativo, polissacarídeos extracelulares e curli, formando o biofilme bacteriano 

(CASTONGUAY et al., 2006).  

Segundo Tiba, Nogueira e Leite (2009), aproximadamente 50% das infecções 

microbianas são associadas com formações de biofilme, o que ocasiona resistência a 

antibióticos e aos mecanismos de defesa do sistema imune. A resistência do biofilme é 

explicada pela impenetrabilidade dos agentes antimicrobianos devido à presença de um 
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polímero hidrofílico que reveste o biofilme e a estratégia de liberação dos agentes 

antimicrobianos (HANCOCK; FERRIÈRES; KLEMM, 2007; SMITH, 2005). Nesse sentido, 

diante das estruturas de adesão e da formação do biofilme, pode-se explicar a dificuldade em 

remover a E. coli das úlceras que abrigavam essa bactéria. 

A Klebsiella pneumoniae foi isolada em cinco (13,9%) das úlceras de ambos os 

grupos. Essa bactéria estava presente em três (42,9%) úlceras do grupo controle, sendo 

encontrada em apenas uma (14,3%) lesão na cultura final. No grupo experimental, não foi 

identificado esse micro-organismo na cultura inicial, mas foi encontrada em uma (9,1%) 

ferida na cultura final.  

Vale ressaltar que uma (14,3%) das úlceras do grupo controle possuía a K. 

pneumoniae produtora de beta-lactamase de espectro estendido (Estended-spectrum beta-

lactamases - ESBL), e essa bactéria permaneceu na cultura final dessa mesma lesão. A 

Klebsiella spp. foi isolada em uma úlcera, no grupo controle, e, em duas do grupo 

experimental, mas não houve crescimento dessa bactéria na cultura final. 

 A Klebsiella pertence à família Enterobacteriaceae e é patógena oportunista. Essa 

bactéria  tem forma de bastonete, Gram - , revestida por uma cápsula de polissacarídeo, que 

explica a aparência geral do organismo no Gram e oferece resistência contra muitos 

mecanismos de defesa do hospedeiro (SHAH et al., 2010).  

O aumento linear na resistência a cefalosporinas de terceira e quarta geração é o 

resultado das ESBL, enzimas bacterianas que hidrolizam antibióticos beta-lactâmicos com 

amplo espectro de ação, como a cefotaxima, ceftazidima e ceftriaxona e também o aztreonam, 

um monobactâmico. Estas enzimas são codificadas por genes plasmidiais mutantes, 

especialmente TEM-1 e SHV-1, e são facilmente transferidos a outros microrganismos por 

meio da conjugação (BRAOIOS, 2009; CHAIKITTISUK; MUNSRICHOOM, 2007). 

Nos últimos anos, Klebsiella tornou-se um importante patógeno em infecções 

nosocomiais. Atualmente as enzimas carbapenemase produzidas pela K. pneumoniae levam a 

resistência a antibióticos de amplo espectro utilizados apenas em instituições hospitalares, 

como o  imipenem e meropenem, e em título de preocupação mundial a bactéria ficou 

conhecida como  K. pneumoniae carbapenemase (KPC), com crescente número de casos 

clínicos (NORDMANN; CUZON; NAAS, 2009). Essa problemática reflete o uso 

indiscriminado de antibióticos com a seleção de cepas cada vez mais resistentes. 

Além disso, embora a K. pneumoniae seja a principal bactéria produtora da 

carbapenemase, esta enzima já foi encontrada em outras bactérias como a Escherichia coli, a 

Salmonella cubana, a Enterobacter cloacae, a Proteus mirabilis, a Citrobacter freundii e a 
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Klebsiella oxytoca (RASHEED et al., 2008; TIBBETTS et al., 2008; LANDMAN et al., 

2007; ROBLEDO et al., 2007; HOSSAIN et al., 2004; MIRIAGOU et al., 2003). 

Chaikittisuk e Munsrichoom (2007) explicam que, no entanto, organismos ESBL são 

patógenos comuns e isolados de vários locais do corpo. Na pesquisa realizada com crianças 

abaixo de quinze anos, as principais fontes de E. coli ESBL foram trato urinário, trato 

respiratório e feridas, enquanto que as principais fontes de K. pneumoniae ESBL foram trato 

respiratório, trato urinário e sangue. 

No que se refere à Acinetobacter spp., essa foi encontrada em uma (14,3%) lesão do 

grupo controle e em uma (9,1%) do grupo experimental, desaparecendo na cultura final do 

último grupo. As espécies de Acinetobacter são encontradas em 25% das pessoas como flora 

normal, sendo mais freqüente homens e em épocas de verão, ocupando áreas molhadas. As 

espécies encontradas na pele humana, raramente são encontradas em infecções de pele. É o 

único Gram- que tem um significado como um residente de flora normal (SÁNCHEZ–

SALDAÑA; SÁENZ-ANDUAGA, 2006). 

A Enterobacter aerogenes foi isolada em três (42,9%) úlceras do grupo controle na 

cultura inicial, desaparecendo na cultura final desse grupo, porém foi identificada na cultura 

final de uma (9,1%) ferida do grupo experimental. É uma espécie que faz parte da flora 

transitória da pele (SÁNCHEZ–SALDAÑA; SÁENZ-ANDUAGA, 2006), mas também foi 

encontrada em outras pesquisas 

A Citrobacter Freundii foi identificada apenas em apenas uma (14,3%) cultura inicial 

do grupo controle. Proteus mirabilis foi isolada apenas na cultura final em uma (14,3%) 

lesão do grupo controle e uma (9,1%) do grupo experimental. Essa espécie também foi 

encontrada em outras pesquisas com feridas crônicas (THOMSEN et al., 2010; GJODSBOL 

et al., 2006). 

Candida spp foi identificada em três (27,3%) úlceras do grupo experimental, 

desaparecendo na cultura final. Davies et al. (2007) também isolaram espécies de Candida de 

10,6% de úlceras venosas. 

Gjodsbol et al. (2006), em pesquisa de avaliação da microbiota de 46 úlceras de perna, 

encontraram bactérias em todas as lesões, sendo que nenhuma possuía apenas um tipo de 

bactéria; 59% das feridas foram colonizadas por mais de seis espécies, e os pesquisadores 

consideraram  as espécies de S. aureus, P. aeruginosa, Enterococcus faecalis, Proteus 

vulgaris, Proteus mirabilis e Escherichia coli como micro-organismos residentes porque 

estavam presentes em todas as lesões ou, pelo menos, quase todas. 
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Todas as feridas crônicas contêm uma carga biológica bacteriana que é diferente da 

encontrada na fase aguda, de feridas potencialmente contaminadas, cirúrgicas e traumáticas 

(AAWC, 2008), e isso não interrompe o processo de cicatrização de feridas (THOMAS et al., 

2009). Logo, as feridas são geralmente contaminadas e até mesmo colonizadas por micróbios 

comuns na pele ou em outras partes do corpo, tais como estafilococos, estreptococos, 

Pseudomonas e de bactérias coliformes, decorrentes da própria colonização da pele (FRANK 

et al., 2009). Desse modo, é comum que as feridas crônicas compreendam uma microbiota 

com múltiplas espécies (FAZLI et al., 2009), sendo que mais de 80% das úlceras de perna são 

colonizadas por bactéria (HIRSCH et al., 2010a). Desse forma, a presença desses múltiplos 

micro-organismos pode dificultar o processo de cicatrização porque proporciona um ambiente 

favorável ao desenvolvimento de infecção bacteriana. 

As bactérias podem favorecer uma inflamação persistente, o que ocasiona a produção 

de mediadores inflamatórios e enzimas proteolíticas. Entre outros muitos efeitos, isso produz 

a degradação da matriz extracelular e inibe a reepitelização (MOFFATT; MARISON; PINA, 

2004). A colonização bacteriana está associada com retardo na cicatrização de feridas e com 

as causas de morbidade grave de sepse e de falência múltipla de órgãos (HIRSCH et al., 

2010a). 

 James et al. (2008), em pesquisa realizada com amostras de cinquenta feridas crônicas 

avaliadas por microscopia, identificaram que trinta foram caracterizadas, contendo biofilme 

(60%). De acordo com análise microscópica, as bactérias encontradas foram Staphylococcus 

(65%),  Enterococcus (62%), Pseudomonas (35%), Proteus (24%), Citrobacter (24%), 

Enterobacter (24%), Streptococcus (22%), Escherichia (14%), Morganella (8%), Klebsiella 

(5%), Acinetobacter (5%), Serratia (3%), Xanthomonas (3%).  

Cumpre assinalar que, durante todo o período em que a ferida estiver aberta, o 

biofilme existirá e, por isso, a conduta indicada para promover a cicatrização é manter o 

número de micro-organismos em um nível que não cause infecção. Assim, é importante o 

cuidado frequente com a úlcera para manter a comunidade de bactérias susceptíveis ao 

antimicrobiano aplicado, uma vez que, dentro de 24 horas, o biofilme é reconstituído 

(AAWC, 2008). Diante de tais considerações, a troca do curativo apenas uma vez ao dia pode 

ter interferido na redução e/ou eliminação das referidas bactérias. 

McNees (2006) esclarece que, para a proliferação do epitélio, a lesão deve conter os 

substratos necessários (fatores de crescimento, oligoelementos, oxigênio, dentre outros) e ter 

menos de 105 organismos/g. Com estas condições presentes, as células epiteliais começam a 

migrar ao longo da superfície do ferimento. 
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Entendendo-se que, nas feridas crônicas, a multiplicidade de bactérias encontradas na 

microbiota da pele se faz presente, e que outros fatores, como a falta de cuidado na realização 

da limpeza das lesões (como fazer) e da troca da cobertura na presença de saturação de 

exsudato, que contribuem para a presença dessas bactérias em áreas (lesões) livres das 

mesmas, podem ter sido as causas para interferência nos resultados das culturas. 

Desse modo, os resultados mostram que, das dezoito lesões estudadas, a presença de 

micro-organismos ocorreu em todas elas, variando de um a quatro micro-organismo por lesão. 

Assim, os resultados quanto à microbiota encontrada foram inconclusivos e fogem aos 

objetivos desse trabalho, uma vez que foram observadas variáveis não passíveis de controle, 

como a realização dos curativos que, nos finais de semana, era feita em domicílio pelos 

próprios participantes que podem ter manuseado as lesões de maneira incorreta, bem como o 

uso de antibióticos por alguns dos sujeitos, já que não se podia impedir o uso do 

antimicrobiano diante da necessidade do paciente e da prescrição médica, zelando pelos 

preceitos éticos da pesquisa com seres humanos. Assim, esses resultados serviram apenas para 

identificar os tipos de micro-organismos mais comuns isolado das úlceras. 

 

 

4.5 Caracterização das úlceras de acordo com o uso das soluções 

  

A caracterização das lesões nos grupos controle e experimental foi descrita conforme 

os itens Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH), avaliação da dor, do odor e dos sinais de 

complicações com o uso dos produtos. 

 

4.5.1 Caracterização das lesões de acordo com a avaliação da escala 

PUSH 

 Para alcançar o primeiro objetivo proposto, que foi comparar o uso da solução em 

teste à base de cloreto de sódio e do óleo essencial das folhas de Cymbopogon citratus Stapf 

com a solução salina no processo de limpeza de úlceras vasculogênicas, utilizou-se a escala 

PUSH, que consta dos seguintes itens: tamanho das lesões, exsudato e tipo de tecido. 

Na referida escala, o tamanho da ferida é mensurado por meio do maior diâmetro no 

sentido céfalo-caudal x maior largura da esquerda para a direita. Dependendo do tamanho 

encontrado, a ferida recebe uma pontuação que varia de 0 (0cm2) a 10 (>24cm2). A 

quantidade do exsudato também recebe uma pontuação, que varia de 0 (nenhum) para 3 

(abundante). O terceiro item, tipo de tecido encontrado no leito da lesão, varia de 0 (tecido 
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cicatrizado) a 4 (tecido necrótico). As feridas avaliadas, nos respectivos momentos, receberam 

uma pontuação conforme a escala PUSH, e calcularam-se as médias dessas pontuações em 

cada momento, as quais podem ser visualizadas, conforme o grupo, na tabela 18. Quanto 

menor a média, mais favorável é à cicatrização da úlcera. 

 

Tabela 18 – Média e desvio padrão das variáveis do PUSH por avaliação segundo o grupo. 
Ambulatório de Hospital Escola de João Pessoa, 2010. 

  Grupo   
ITENS DA ESCALA PUSH  Avaliação  Controle  Experimental  Valor de p  na  

  Média das 
pontuações ± DP 

Média das 
pontuações ± DP 

comparação 
entre os grupos  

     
• Tamanho da ferida  1º momento 7,43 ± 3,55 7,27 ± 3,32  (A) p(1) = 0,926 

(comprimento x largura  2º momento 7,71 ± 3,45 7,27 ± 3,32  (A) p(1) = 0,790 
em cm 2) 3º momento 7,43 ± 3,55 7,18 ± 3,37  (AB) p(1) = 0,884 
 4º momento 6,71 ± 4,07 6,91 ± 3,33  (B) p(1) = 0,913 

 
Valor de p  nas 
avaliações dentro 
do mesmo grupo 

p(2) = 0,055 pI(2) = 0,040*  

     
• Quantidade do  1º momento 1,14 ± 1,07 2,18 ± 1,17 p (1) = 0,076 

Exsudato  2º momento 1,86 ± 1,21 2,18 ± 0,98 p (1) = 0,541 
 3º momento 1,71 ± 1,38 2,18 ± 0,87 p (1) = 0,389 
 4º momento 1,86 ± 1,07 2,18 ± 0,75 p (1) = 0,458 

 
Valor de p nas 
avaliações dentro 
do mesmo grupo 

p(2) = 0,207 p(2) = 1,000  

     
• Tipo de tecido  1º momento 2,71 ± 0,49 (A) 2,64 ± 0,50 (A) p(1) = 0,751 

presente no leito da  2º momento 2,29 ± 0,49 (A) 2,45 ± 0,52 (A) p(1) = 0,503 
lesão  3º momento 2,00 ± 0,58 (A) 2,36 ± 0,50 (AB) p(1) = 0,177 
 4º momento 1,43 ± 0,79 (B) 1,73 ± 0,47 (B) p(1) = 0,324 

 
Valor de p nas 
avaliações dentro 
do mesmo grupo 

pI(2) = 0,016* pII(2) < 0,001*  

     
(*): Diferença significativa ao nível de 5,0%. 
(1): Através do teste t-Student com variâncias igua is. 
(2): Através do teste F(ANOVA) para medidas repetid as. 
Obs.: Se todas as letras entre parênteses são disti ntas, comprova-se diferença significativa entre as 
avaliações correspondentes pelas comparações paread as de LSD (I) ou Bonferroni (II). 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Na tabela 18, não se comprova diferença significativa entre os grupos para nenhuma 

das três variáveis, tamanho da ferida, exsudato e tipo de tecido (p > 0,05), quando 

comparada, entre os grupos, cada uma das avaliações (observando a tabela no sentido 

horizontal, em cada momento avaliado). Contudo, quando se utilizou, nas avaliações dentro 

do mesmo grupo (tabela no sentido vertical), o teste F(ANOVA), para medidas repetidas, 

houve diferença significativa para o tamanho da lesão e do tipo de tecido presente no leito da 

lesão, com redução das médias desses itens para as úlceras do grupo experimental. 

A maior ferida do grupo controle media 165cm2 e a menor 0,24cm2 e no grupo 

experimental era de 304,5cm2 e 0,24cm2, respectivamente. Destaca-se que as médias da 

variável tamanho da ferida foram se reduzindo, conforme as avaliações, em ambos os 

grupos, no entanto, essa redução só foi significativa para as lesões do grupo experimental 
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pelas comparações pareadas de Least Significance Diference (LSD), o que comprova que a 

solução em teste favorece o processo de cicatrização porque auxiliou na reepitelização. 

 A mudança no tamanho não foi mais expressiva em ambos os grupos por se tratar de 

feridas crônicas que apresentam pouca alteração dessa variável em um período de duas a 

quatro semanas (DEALEY, 2008). Outro aspecto importante é que o formato da lesão também 

interfere na rapidez com que a ferida cicatriza. Cardinal, Eisenbud e Armstrong (2009) 

estudaram a medição de 338 úlceras venosas para saber se essa tem associação com a 

cicatrização da ferida. Os resultados mostram que as lesões com transição para uma forma 

mais simétrica e convexa mantiveram uma relação linear entre o tamanho da margem da 

ferida e o tamanho da área da ferida, com taxas de cicatrização mais rápida e provável 

cicatrização em doze semanas. As úlceras que se apresentaram inicialmente com áreas 

isoladas de epitélio dentro das margens da ferida, com grandes concavidades ou foram 

segmentadas em múltiplas úlceras apresentaram uma pior correlação linear entre as suas 

margens e a superfície, com apenas dezoito úlceras cicatrizadas do total de 134. Vale ressaltar 

que, nessa pesquisa, as úlceras de maior tempo, além de extensas, eram de forma irregular, o 

que contribui para atrasar o processo de cicatrização. 

 Em pesquisa experimental, Farooqui e Fenteany (2005) identificaram que, após a lesão 

do epitélio, ocorre migração das células  para  a área  da  ferida.  Por meio do contato célula- -

célula, as células migram como uma camada coesa para fechar a lacuna. Esse processo ocorre 

porque a migração celular envolve um conjunto de filamentos de actina e protrusão da 

membrana, e também a adesão célula-substrato para a tração, actina desmontagem atrás da 

borda, translocação do corpo celular, desprendimento do substrato e arrastamento da borda 

com retração. As células vizinhas movimentam-se coordenadamente, mas não em sincronia 

absoluta e esta coordenação diminui com o aumento da distância entre as células. Além disso, 

quando a ferida sofre tensão em suas bordas, ocorre prejuízo do processo de contração da 

ferida. 

 Faharani, Aminabadi e Kloth (2008) propõem que a secreção de vários mediadores de 

reparo de feridas, a exemplo do fator beta de crescimento (FCTβ), seja influenciada por 

estresse mecânico/efeitos de tensão relacionados à geometria da superfície da ferida e 

orientação. Esses resultados corroboram com a afirmativa de que a úlcera vascular, por ser 

extensa, tem maior dificuldade de epitelização, bem como as de origem venosa sofrem maior 

tensão em suas bordas, devido ao aumento da pressão intravascular que causa edema no 

membro afetado. 
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 O segundo item da escala PUSH se refere ao exsudato das feridas. A questão do 

exsudato para o portador da lesão é fato preocupante porque está diretamente relacionada com 

a interferência na qualidade de vida do cliente visto que está associada à maceração da pele 

perilesional, vazamento e mau odor, muito frequente em feridas crônicas. 

Na tabela 18, é possível visualizar que, na variável exsudato, todas as médias foram 

mais elevadas no grupo experimental do que no grupo controle. No entanto, observa-se 

que, no grupo experimental, as lesões eram mais exsudativas, desde a primeira avaliação e 

não houve mudanças dessa variável, quando a comparação é realizada dentro desse mesmo 

grupo (observação vertical da tabela), o que representa que não houve aumento do exsudato 

da primeira à quarta avaliação, e também os dados revelam que não houve diferença 

estatística entre os grupos. Para a obtenção de resultados que possam investigar um nível de 

significância entre os grupos, seria indicado um estudo com uma amostra maior. 

 Vale ressaltar que algumas feridas, de ambos os grupos, receberam pontuação zero na 

avaliação inicial porque se encontravam descobertas, ressecadas, portanto sem o manejo 

correto de manter a ferida úmida. Esse fato foi evidenciado pelo desconhecimento de seus 

portadores em manter o local úmido e coberto. Por outro lado, outra ferida, que pertencia ao 

grupo controle, recebeu pontuação zero na avaliação final porque evoluiu para a 

reepitelização da área. Desse modo, as lesões que receberam o escore zero (ferida ressecada) 

na avaliação inicial, sendo uma no grupo controle e outra no grupo experimental, tiveram 

mudanças para escore um, uma vez que, com o processo de limpeza e manutenção do meio 

úmido, favoreceu a hidratação do leito da ferida, com um nível de exsudato em quantidade 

que não dificultasse o processo de cicatrização. A literatura aponta que um ambiente úmido é 

necessário para melhor cicatrização de feridas, porém as condições de umidade extrema ou a 

seca podem afetar adversamente a cura (WHITE; CUTTING, 2006). 

 Há dificuldade em saber o nível ótimo de exsudato para que a ferida alcance um  

equilíbrio entre ser terapeuticamente úmida e não muito molhada. A cicatrização de uma 

ferida seca é mais lenta porque a umidade é necessária para a migração da célula, porém uma 

ferida excessivamente molhada causará maceração da ferida e da pele circunvizinha, 

causando prolongamento do processo de cicatrização (BENBOW; STEVENS, 2010).  

 Em feridas crônicas, o exsudato pode atrasar o processo de cicatrização; ele age 

quebrando os fatores de crescimento, macerando a pele perilesional e prolongando a fase 

inflamatória. Exsudato de feridas crônicas tem alta concentração de mataloproteinases de 

matriz, as quais são enzimas proteolíticas que quebram a matriz celular das feridas. Isso 

também aumenta os níveis de mediadores inflamatórios como histamina e bradicinina, o que 
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causa prolongamento da fase inflamatória. Por outro lado, a exposição da ferida, deixando-a 

descoberta, promove o ressecamento com desidratação, necrose e formação de escaras, o que 

diminui a capacidade dos queratinócitos de migrar da periferia para o centro (OKAN et al., 

2007). 

 De um modo geral, as úlceras de origem venosa são feridas com exsudato abundante, 

tanto pela extensão quanto pela etiologia da doença que aumenta a pressão interna nos vasos e 

pela presença de microbiota extensa, edema periférico, que pode ser acompanhada também de 

doença cardíaca subjacente, infecção, infecção na ferida, desnutrição e corpos estranhos no 

local que aumenta a atividade de citoquinas inflamatórias e impede o processo curativo 

(HARDWICKE et al., 2008).  Por isso, era de se esperar que as feridas apresentassem 

exsudação abundante pricipalmente nas primeiras avaliações.  

Konya et al. (2005) investigaram os restos de tecido e de micro-organismos 

encontrados na pele perilesional de úlceras por pressão e avaliaram o efeito da limpeza da 

área perilesional na flora microbiana das feridas, após limpeza com solução salina. Os 

pesquisadores realizaram coleta de micro-organismos antes, imediatamente após, seis horas e 

24 horas após a limpeza de úlceras por pressão em estádios III e IV, de dezessete pacientes. 

Além disso, também realizaram a coleta de restos de tecidos tanto na área perilesional quanto 

na pele normal. Os resultados revelaram que o número de micro-organismos isolados da área 

perilesional foi maior que na pele normal que, imediatamente após a limpeza, o número de 

isolados diminui, mas o número de isolados com alta carga microbiana aumentou ao longo do 

tempo, diferentemente do leito da lesão, onde ocorreu aumento do número de isolados com 

diminuição da carga microbiana. Ambos os números de isolados voltaram aos valores pré-

limpeza depois de 24 horas, sugerindo que a limpeza da pele perilesional é eficaz em reduzir a 

carga microbiana no leito da ferida por até 24 horas. 

 No início da pesquisa, era comum encontrar fios de cabelo, pelos e restos de gazes nas 

úlceras, o que representava maior risco de infecção a essas lesões. No entanto, com o passar 

dos dias, na realização dos curativos por pessoas capacitadas e no ensino do manejo correto, 

todas as lesões se mantinham isentas dessa sujidade, e a maioria das lesões apresentou 

diminuição do exsudato, mesmo que discreta. 

 Contudo, apesar dos efeitos positivos, há necessidade de maiores investigações sobre o 

exsudato dessas lesões. Observa-se que algumas feridas continuaram com o exsudato 

abundante durante toda a pesquisa. Foram lesões de difícil manejo, extensas, com idade 

antiga, edema com cacifo ++/4+ ou linfedema crônico e pouco repouso por parte dos 

portadores das úlceras. Nesses casos de exsudação intensa com edema e linfedema, apenas a 
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terapia compressiva poderia auxiliar na diminuição dessa secreção porque iria ajudar no 

controle da pressão local e no retorno venoso (WUWHS, 2008b). No entanto, não se pôde 

oferecer tal tratamento porque o serviço não dispunha dos materiais necessários. 

 A terapia de compressão é reconhecida como o tratamento para a doença venosa 

porque tem duas funções principais: combater a hipertensão venosa e controlar o edema 

(FELTY; ROOKE, 2005). O edema é o resultado de um desequilíbrio no sistema de filtragem 

entre os capilares e os espaços intersticiais. As principais causas de obstrução venosa incluem 

edema, aumento da permeabilidade capilar e aumento do volume plasmático secundário à 

retenção de sódio e água.  Realizando o equilíbrio dessas funções, o exsudato é reduzido na 

úlcera venosa não infectada (WHITE; CUTTING, 2006; O'BRIEN; CHENNUBHOTLA; 

CHENNUBHOTLA, 2005). 

 Outrossim, o tratamento não é apenas local, mas compreende uma abordagem 

sistemática, que vai desde a restrição de sódio, uso de diurético se prescrito pelo médico, e um 

gerenciamento adequado da doença subjacente. A elevação da perna com o tornozelo acima 

do nível do coração, terapia de compressão e exercícios de amplitude de movimento são 

muito importantes nessa abordagem de controle de edema e extravasamento do exsudato 

(O'BRIEN; CHENNUBHOTLA; CHENNUBHOTLA, 2005; SZUBA, 2005). 

 Outro fato importante quanto ao exsudato em excesso era o de que as úlceras 

apresentavam microbiota extensa. Algumas bactérias têm mecanismos de virulência que 

resultam em vasodilatação e extravasamento local. Também foi demonstrado por Lundqvist et 

al. (2004) que o exsudato na úlcera crônica de perna contém níveis elevados de proteínas de 

ligação de heparina (HBPS) quando comparado ao fluido das feridas agudas. É provável que 

as HBPS estejam relacionadas à maior produção de exsudato. Certas bactérias, como a 

Pseudomonas aeruginosa, estimulam a liberação de HBPS de neutrófilos, agravando a 

inflamação crônica, aumentando a permeabilidade endotelial.  

Se a contagem de bactérias atingir um determinado nível em que a defesa do 

hospedeiro não possa manter o equilíbrio dos organismos na ferida (colonização crítica), 

ocorre um atraso no processo de cicatrização e há grandes chances para ocorrer uma infecção. 

Caso ocorra a adequada utilização de antissépticos tópicos, a ferida pode retornar da 

colonização crítica de volta para o estado propício para a cicatrização. Assim, as bactérias, na 

ferida, não só atrasam a cura, mas também produzem mau cheiro; as suas toxinas podem ser 

destrutivas para o leito da ferida e resultar em um aumento na quantidade de exsudato 

(KHAN; NAQVI, 2005). 
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 Um problema comum enfrentado pelos participantes da pesquisa e por outras pessoas 

portadoras de úlcera venosa é a maceração das bordas da ferida, causada pelo exsudato 

abundante (BENBOW; STEVENS, 2010; WHITE; CUTTING, 2006). Essa problemática 

afeta grandemente a qualidade de vida porque além da maceração, ocorre a irritação com 

eczema e prurido local e vazamento que exige troca frequente do curativo, gerando gastos e 

isolamento social devido à vergonha do curativo úmido. 

A alta produção de exsudato em um paciente com uma úlcera de perna venosa crônica 

pode ser devido à inflamação/infecção da ferida; ao maior tempo com as pernas em um 

posição pendente;  a não realização ou falta de cooperação para realizar a terapia de 

compressão; ao desenvolvimento ou agravamento da insuficiência cardíaca congestiva; a 

edema periférico (JONES et al., 2008; WUWHS, 2007). 

Desse modo, para se confirmar a propriedade de que a solução em teste pode reduzir o 

exsudato, fazem-se necessário que estudos futuros sejam realizados em um grupo maior, para 

uma análise estatística com maior amplitude e acurácia. 

Quanto à ultima variável da escala PUSH, tipo de tecido também não houve diferença 

significativa entre os grupos (observação horizontal da tabela). Todavia foi identificada 

diferença significativa dentro dos mesmos grupos (observação vertical da tabela) pelas 

comparações pareadas de LSD no grupo controle e de Bonferroni no grupo experimental, o 

que indica que tanto a solução salina à 0,9% quanto a solução em teste favorecem a retirada 

de tecidos desvitalizados, sendo que a média de 2,71 do grupo controle passou para 1,43 e a 

do grupo experimental, que era de 2,64, passou a ser de 1,73. 

Como em todas as feridas crônicas, as úlceras de perna venosa têm, quase sempre, 

uma certa quantidade de tecido desvitalizado que inibe o processo de cicatrização (DAVIES, 

2005). Desse modo, o preparo do leito da lesão, definida como uma gestão global da ferida, 

visa acelerar a cura endógena e está intimamente relacionado ao desbridamento dos tecidos 

não viáveis, o que auxilia também a remoção de bactérias e biofilmes e melhora os fatores de 

crescimento e as atividades de células senescentes (LAPLAUD et al., 2010; ATTINGER et 

al., 2006). 

O tecido desvitalizado facilita a proliferação de bactérias, as quais produzem toxinas 

que concorrem com oxigênio e nutrientes e estimulam a produção de metaloproteinases que 

sobrecarregam o processo de cicatrização no local. Além disso, o ambiente anaeróbio dentro 

do tecido desvitalizado diminui o movimento de fagocitose dos leucócitos, o que também 

favorece o crescimento de micro-organismos (STEPHEN-HAYNESY; THOMPSON, 2007 

ATTINGER et al., 2006). 
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Nesta pesquisa, em algumas úlceras havia a presença de fibrina e tecido em esfacelo 

de coloração amarelada e acinzentada. Esfacelo é descrito como tecido conjuntivo 

desvitalizado que é úmido, pegajoso e amarelo. A fibrina é um subproduto natural de 

proteínas, formada a partir do fibrinogênio pela ação proteolítica da trombina durante a 

coagulação normal do sangue que, se for deixada no local, pode atrasar a cicatrização, 

bloqueando a formação de tecido de granulação. Ela também pode ser um meio de 

proliferação de bactérias e levar ao excesso de produção de metaloproteinases de matriz, 

aumentando o estado inflamatório da ferida e conduzindo à cessação de cura e, por isso, 

precisa ser removida do leito da lesão (ATTINGER et al., 2006). 

Assim, com o uso do Verhagel®, foi possível realizar o desbridamento autolítico que, 

segundo Gwyime e Newton (2006) e McNEES (2006), se caracteriza pela promoção de um 

ambiente úmido no qual ocorre a ativação de células fagocíticas e enzimas proteolíticas dos 

próprios indivíduos com remoção desses tecidos. Também se realizou a retirada com a lâmina 

de bisturi, com muito cuidado, em situações em que o esfacelo era espesso, amolecido e 

aderido ao leito da lesão. Não ocorreu sanGramento porque esse processo foi realizado aos 

poucos, com muita segurança, conforme o tecido não viável ia se desprendendo com o auxílio 

do desbridamento autolítico. 

Acredita-se que, de um modo geral, ocorreu a limpeza correta com a remoção dos 

corpos estranhos, tecidos desvitalizados e higiene das partes íntegras. Os resultados 

evidenciam que a solução em teste auxiliou na limpeza das lesões e é um coadjuvante no 

processo de cicatrização porque houve estimulação do epitélio com redução do tamanho das 

lesões e possivelmente auxiliou que as feridas perpassassem a fase inflamatória, já que 

algumas pesquisas com o C. citratus demonstram que essa planta tem ação antifúngica 

(IRKIN; KORUKLUOGLU, 2009; KUMAR et al., 2009; SANTOS et al., 2009; WRIGHT; 

MAREE; SIBANYONI, 2009; SILVA et al., 2008), protetora de eritrócitos humanos 

(FREITAS et al., 2008), antioxidante e antimutagênica (RAO et al., 2009; CHEEL et al., 

2005; DUDAI et al., 2005; NAKAMURA et al., 2003) e hipotensora (SINGI et al., 2005). 

 

4.5.2 Caracterização das lesões de acordo com a dor e o odor 

Além dos itens da escala PUSH, outros elementos foram avaliados, conforme 

explicado na metodologia, incluindo a dor e o odor das lesões.  

A dor também deve ser incluída na avaliação, porque o aumento ou surgimento 

repentino dessa pode estar relacionado à exacerbação do processo inflamatório ou infeccioso 

e pode indicar também a presença de agentes externos lesivos à ferida. Desta forma, esta 
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variável foi observada com o objetivo principal de se investigar a ação irritativa da solução no 

tecido. 

Durante a realização dos curativos, houve raras queixas de dor, contudo era comum os 

sujeitos relatarem sentir dor durante a noite anterior e, quando indagados acerca de algum 

esforço físico, quase sempre havia correlação com o tempo em que ficavam em posição 

ortostática, em caminhadas longas e na ausência de repouso. Assim, investigou-se o horário 

da dor, classificando-a desta forma: dor crônica ou persistente (dor no repouso; dor com 

atividade; dor à noite) e dor aguda ou temporária (dor na remoção do curativo; dor durante a 

limpeza; dor no desbridamento). A tabela 19 apresenta o horário da variável dor categorizado 

por avaliação segundo o grupo. 

 

Tabela 19 – Horário da dor categorizado por avaliação segundo o grupo. Ambulatório de Hospital 
Escola de João Pessoa, 2010. 

  Horário da dor    

Avaliação  Grupo  Ausente  À noite  Durante a limpeza  TOTAL Valor de p  na 

  n % n % n % n % 
comparação  

entre os grupos  
           
• 1º momento Controle 3 42,9 3 42,9 1 14,3 7 100,0 p(1) = 0,020* 

 Experimental - - 10 90,9 1 9,1 11 100,0  
 Grupo Total  3 16,7 13 72,2 2 11,1 18 100,0  
           

• 2º momento Controle 2 28,6 4 57,1 1 14,3 7 100,0 p(1) = 0,801 
 Experimental 2 18,2 8 72,7 1 9,1 11 100,0  
 Grupo Total  4 22,2 12 66,7 2 11,1 18 100,0  
           

• 3º momento Controle 2 28,6 4 57,1 1 14,3 7 100,0 p(1) = 0,596 
 Experimental 1 9,1 9 81,8 1 9,1 11 100,0  
 Grupo Total  3 16,7 13 72,2 2 11,1 18 100,0  
           

• 4º momento Controle 2 28,6 4 57,1 1 14,3 7 100,0 p(1) = 0,596 
 Experimental 1 9,1 9 81,8 1 9,1 11 100,0  
 Grupo Total  3 16,7 13 72,2 2 11,1 18 100,0  

           
(*): Diferença significativa ao nível de 5,0%. 
(1): Através do teste Exato de Fisher. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

 Observa-se que a frequência de pacientes que sentiam dor durante a noite foi de dez 

casos no grupo experimental e de três no grupo controle. Conforme anteriormente 

explicado, acredita-se que a dor desses sujeitos ocorreu devido ao esforço físico exagerado 

durante o dia, causando cansaço e edema ou acúmulo de fluidos (WOO; SIBBALD, 2008). 

Também pode ser uma dor causada pelo progresso da doença, com o desenvolvimento do 

edema, infiltração e deposição de fibrina, resultando na lipodermatoesclerose e 

hiperpigmentação (WOO et al., 2009). 

A única diferença significativa entre os grupos, em relação ao horário da dor, ocorreu 

na primeira avaliação e, para a referida avaliação, se destaca que a frequência de pacientes 
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que não sentiam dor foi igual a três pacientes no grupo controle e foi nula no grupo 

experimental. Esses pacientes se mantiveram com dor nas avaliações subsequentes, o que 

leva a supor que havia uma sensibilidade crônica em suas lesões que não era ocasionada pelos 

produtos utilizados no curativo (solução salina e Verhagel®), porque apresentaram a dor desde 

a primeira avaliação, antes da aplicação de qualquer produto, mas, possivelmente, por alguma 

alteração no local das úlceras que as deixavam mais susceptíveis à percepção dolorosa, a 

exemplo de infecção, acometimento de algum nervo periférico ou mesmo pelos fatores 

anteriormente citados, relacionados ao progresso da doença (HOFMAN, 2006). 

O manejo da dor deve envolver a identificação da causa, quando essa dor começou, o 

tipo de curativo utilizado e o uso de algum analgésico tópico ou sistêmico. A causa da dor 

pode estar relacionada ao excesso ou escassez de exsudato que deve ser controlado por meio 

do curativo; o aumento repentino da dor pode indicar infecção. Além disso, a cobertura 

utilizada não deve aderir à lesão para evitar o aumento da dor durante a troca do curativo 

(WUWHS, 2007).  

Nessa pesquisa, conforme anteriormente apresentado, o exsudato das lesões era 

abundante, e a mudança da cobertura a cada 24 horas favorecia a aderência da gaze ao leito da 

lesão apesar do uso do Verhagel®. Utilizou-se irrigação copiosa com solução salina morna 

para remover o curativo primário, porém acredita-se que o alívio da dor poderia ser mais 

significativo se o curativo fosse trocado com maior frequência para propiciar alívio do 

exsudato que, na ferida crônica, é irritativo aos tecidos. 

Para pacientes com úlceras crônicas que possuem sensibilidade local, existe a 

possibilidade de utilizar curativo de espuma de poliuretano hidrofílico contendo ibuprofeno. 

Há pesquisas que comprovam a segurança e a eficácia desse tipo de cobertura que libera 

lentamente esse analgésico quando em contato com o exsudato e promove alívio da dor e 

maior capacidade de absorção do exsudato, proporcionando maior conforto ao paciente 

(GOTTRUP et al., 2008; JORGENSEN; FRIIS; GOTTRUP, 2006). 

Pode-se observar, na tabela 20, a média  e o desvio padrão da variável dor, utilizando-

-se a escala numérica, com pontuação de zero a dez, por avaliação, segundo o grupo. 
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Tabela 20 – Média e desvio padrão da dor por avaliação segundo o grupo. 
Ambulatório de Hospital Escola de João Pessoa, 2010. 

 Grupo   
Avaliação  Controle  Experimental  Valor de p na  

 Média das pontuações 
± DP 

Média das pontuações 
± DP 

comparação  
entre os grupos  

    
• 1º momento  3,86 ± 3,67 3,91 ± 2,81  (A) p(1) = 0,973 
• 2º momento  3,57 ± 2,57 3,09 ± 2,59  (AB) p(1) = 0,705 
• 3º momento  2,86 ± 2,04 2,91 ± 2,02  (B) p(1) = 0,958 
• 4º momento  2,71 ± 1,98 2,18 ± 1,78  (B) p(1) = 0,561 

Valor de p nas 
avaliações dentro do 
mesmo grupo 

p(2) = 0,396 p(2) = 0,001*  

    
(*): Diferença significativa ao nível de 5,0%. 
(1): Através do teste t-Student com variâncias igua is. 
(2): Através do teste F(ANOVA) para medidas repetid as. 
Obs.: Se todas as letras entre parênteses são disti ntas, comprova-se diferença significativa 
entre as avaliações correspondentes pelas comparaçõ es pareadas de Bonferroni. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

A intensidade da dor variou de zero a oito em ambos os grupos. Nas comparações das 

avaliações entre os grupos, também não foram verificadas diferenças significativas (p > 0,05). 

Contudo, quando utilizado o teste F (ANOVA), comparando-se as avaliações dentro do 

mesmo grupo, percebe-se que houve redução dessa variável da avaliação inicial para as 

avaliações subsequentes em ambos os grupos, sendo que, no grupo controle, essa redução 

não foi estatisticamente significativa, diferentemente do grupo experimental no qual foi 

observada diferença significativa ao nível de 5% entre as avaliações. 

Possivelmente, a redução da dor em ambos os grupos esteja relacionada à orientação 

que todos os sujeitos receberam para cuidar corretamente de suas feridas, incluindo horas de 

repouso, realizadas por alguns dos participantes, e como fazê-lo adequadamente, além da 

ausência e redução do processo infeccioso. Além disso, o gel à base de Aloe vera tem 

propriedades anestésica e anti-inflamatória (DOMÍNGUEZ ET AL., 2006; SEMENOFF 

SEGUNDO et al., 2005). 

Outro aspecto importante diz respeito ao fato da redução da dor comprovada 

estatisticamente com resposta maior dentro do grupo experimental, o que pode sugerir a 

influência da solução em teste na redução da mesma. 

Nas pesquisas de revisão, realizadas por Briggs e Flemming (2007) e Green e Jester 

(2010), a experiência da dor, como resultado de úlcera de perna, foi considerada o mais 

significativo e consistente sintoma relatado pelos participantes de todos os estudos revisados. 

 Pesquisas apontam que o impacto gerado pela dor pode até superar outros sintomas 

psicológicos. Para a maioria dos portadores de úlceras de perna, vivenciar essa dor crônica 

traz limitações de mobilidade, trabalho, vida social, frustrações e falta de autoestima 

(BRIGGS; FLEMMING, 2007). 
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 A dor provocada por uma ferida crônica pode levar à depressão e à sensação de 

cansaço constante (PRICE et al., 2007). O impacto negativo psicológico e, em menor grau, de 

amplitude social são relatos constantes de participantes de outras pesquisas, cujas principais 

limitações são a dor e imobilidade, seguidas de distúrbios do sono, falta de energia, limitações 

no trabalho e lazer, preocupações e frustrações e baixa autoestima (CAVALHERI JÚNIOR; 

GODOY; BELCZAK, 2008; PRICE et al., 2007).  

Na pesquisa de Nogueira et al. (2009) com trinta clientes portadores de úlceras 

venosas a ansiedade foi identificado em 30%, e a depressão, em 40% dos participantes. Para 

eles, apenas a cura da doença e da ferida poderia resolver a dor sentida. Dellaroza et al. 

(2008), em pesquisa com 172 idosos, identificaram que a depressão estava presente em 

sessenta (56,1%) dos participantes com dor crônica, enquanto que apenas dezesseis (28,1%) 

dos sujeitos que não tinham dor apresentaram depressão, o que corrobora a afirmativa de que 

a dor crônica contribui para a depressão. 

 Na pesquisa de Hareendran et al. (2005) que identificou os fatores de saúde 

relacionados com a qualidade de vida em 38 pacientes com problemas de úlcera de perna 

venosa, os autores encontraram os relatos de dor (80,5%), prurido (69,4%), aparência alterada 

(66,7%), perda de sono (66,6%), limitação funcional (58,3%) e decepção com o tratamento 

(50%). 

Em estudo comparativo da qualidade de vida entre pessoas com úlcera de perna e 

pessoas sem a lesão, houve pior qualidade do estado de vida para todos os primeiros, com 

grande diferenças significativas de energia, dor, sono e mobilidade. Os resultados da escala de 

depressão foi significativamente mais altos também para os pacientes com úlceras. Além 

disso, os resultados sugerem redução de redes sociais e apoio social para os clientes com 

úlceras, o que demonstra que essas pessoas são socialmente isoladas, tanto pela rejeição das 

pessoas quanto pelo conhecimento, por parte dos portadores, de que os outros reagem 

diferente devido às suas condições (MOFFATT et al., 2009). 

Outro estudo, investigando a prevalência de ansiedade e depressão em 190 pacientes 

portadores de úlcera venosa crônica, identificou 52 (27%) pessoas classificadas como 

deprimidas e cinquenta (26%) classificados como ansiosos. Os dois sintomas que estavam 

associados com ansiedade e depressão foram dor e odor (JONES et al., 2006). 

Na pesquisa de Seppänen (2007), com 88 portadores de úlceras venosas, na avaliação 

da dor da úlcera venosa, utilizando a escala de zero a dez, 29 participantes relataram que a dor 

variava de quatro a sete; 23, que a dor era de um a três; dez participantes relataram não sentir 
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dor, e cinco, que a dor era de oito pontos de intensidade. Logo, a maior parte dos sujeitos 

sentia dor moderada, e isso dificultava a terapia compressiva. 

Price (2005), Briggs e Closs (2006) e Flanagan et al. (2006) reconhecem que os 

pacientes experimentam mais de um tipo de dor, e descrevem vários sintomas entre curativo, 

como de esfaqueamento, aguda, lancinante, etc, que está subavaliada pois os pacientes não 

são avaliados entre esses eventos. No entanto, Mudge (2007) conclui que o impacto da dor 

nunca deve ser subestimado em relação à ulceração venosa crônica. 

 No que concerne ao odor, este é um aspecto muito importante a ser avaliado nas 

pessoas portadoras de úlcera venosa porque, além de possibilitar a identificação precoce de 

infecção na ferida, também permite que o profissional intervenha com a utilização de uma 

cobertura que favoreça a redução do odor para contribuir para melhoria da qualidade de vida. 

Nessa pesquisa, utilizaram-se dois métodos para avaliar a variável odor, o método 

TELER e a autoavaliação. No método TELER, aplicado pela pesquisadora e que identifica a 

intensidade do odor, os números vão de zero a cinco, em que o zero é o pior estado (o odor é 

evidente ao entrar na residência/clínica), e o cinco é o melhor (sem odor). Assim, quanto 

maior a numeração, melhor. Na autoavaliação, considerou-se: 1 = ausente; 2 = discreto; 3 = 

moderado; 4 = intenso.  Os resultados da aplicação destes dois métodos estão apresentados na 

tabela 21. 

 

Tabela 21 – Média e desvio padrão do odor pelo método TELER e pela auto-avaliação por 
avaliação segundo o grupo. Ambulatório de Hospital Escola de João Pessoa, 
2010. 

  Grupo   

Odor  Avaliação  Controle  Experimental  Valor de p na  

  Média das 
pontuações ± DP 

Média das 
pontuações ± DP 

comparação  
entre os grupos  

     
• TELER 1º momento  3,57 ± 1,81 3,55 ± 1,75  (A) p(1) = 0,976 

 2º momento  4,29 ± 1,11 4,00 ± 1,10  (AB) p(1) = 0,599 
 3º momento  4,14 ± 1,46 4,09 ± 1,38  (AB) p(1) = 0,940 
 4º momento  4,57 ± 0,79 4,73 ± 0,65  (B) p(1) = 0,653 

 Valor de p  nas avaliações 
dentro do mesmo grupo p(3) = 0,073 p(3) = 0,013*  

     
• Autoavaliação 1º momento  2,00 ± 1,41 3,18 ± 1,40  (A) p(1) = 0,101 

 2º momento  1,57 ± 0,98 1,91 ± 0,83  (B) p(1) = 0,443 
 3º momento  1,29 ± 0,76 1,55 ± 0,52  (B) p(1) = 0,399 
 4º momento  1,14 ± 0,38 1,00 ± 0,00  (C) p(2) = 0,356 

 Valor de p nas avaliações 
dentro do mesmo grupo p(3) = 0,256 p(3) < 0,001*  

     
(*): Diferença significativa ao nível de 5,0%. 
(1): Através do teste t-Student com variâncias igua is. 
(2): Através do teste t-Student com variâncias desi guais. 
(3): Através do teste F(ANOVA) para medidas repetid as. 
Obs.: Se todas as letras entre parênteses são disti ntas, comprova-se diferença significativa entre as 
avaliações correspondentes pelas comparações paread as de Bonferroni. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 
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 Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos na comparação das 

respectivas avaliações quando utilizado o método TELER e a autoavaliação. Entretanto, 

diferenças significativas foram registradas entre as avaliações no grupo experimental, sendo 

que as médias aumentaram com o método TELER e diminuíam com o a autoavaliação. No 

método TELER houve diferença entre a primeira e quarta avaliação, o que significa que 

ocorreu redução significativa do odor na comparação pareada através do teste F (ANOVA) 

dentro desse grupo. Também foi observada essa mesma diferença significativa entre essas 

avaliações com o uso da autoavaliação, e ocorreu a diminuição das médias, o que também 

comprova a redução do odor das lesões do grupo experimental, com a aplicação dos dois 

métodos. Esses dados sugerem a contribuição da solução em teste na redução do odor liberado 

pelas lesões exsudativas. 

 Pesquisas com pessoas portadoras de feridas crônicas identificam que o odor causa 

sensação de repulsa pelos próprios clientes, com percepção alterada da autoimagem (JONES 

et al., 2008; CARVALHO; SADIGURSKY; VIANA, 2006; HAREENDRAN et al., 2005).  

 Na pesquisa de Carvalho, Sadigursky e Viana (2006, p. 29), um dos participantes 

disse: “[...] Está sempre aparecendo alguma coisa em sua roupa, o mau cheiro é muito 

desconfortante. Viver com uma ferida no corpo é uma coisa terrível. Eu mesma passei a ter 

nojo de mim”. Outro participante relatou: “Conviver com o meu ferimento é horrível, é 

constante, dias com mau cheiro, é muito desagradável sentir que está fedendo”. 

O problema da liberação do odor está intimamente relacionado com o exsudato, uma 

vez que, na abundância desse, ocorre a liberação do odor. O cheiro ou odor é, muitas vezes, o 

resultado da multiplicação e colonização de bactérias, o que torna o ferimento altamente 

exsudativo. Na pesquisa de Jones et al. (2008) um total de 108 (55%), participantes relataram 

que a presença do odor foi associada com o nível de exsudato. Os mesmos autores 

identificaram que o odor e o exsudato estão fortemente relacionados com os índices de 

ansiedade e depressão em pessoas com úlcera venosa.  

Benbow (2008) explica que o impacto da ferida crônica permeia todos os aspectos da 

existência e vida diária da pessoa. Os dias do portador de uma ferida crônica podem girar em 

torno da espera para a troca do curativo, protegendo móveis, tapetes e roupas de cama da 

sujidade do vazamento do exsudato. Há também ansiedade em frequentar qualquer local 

social por causa do odor ou possível vazamento do exsudato da ferida, e, por isso, a pessoa 

prefere se isolar do mundo exterior. A ferida crônica tem um forte impacto sobre o estado 

físico, social, psicológico ou financeiro e na liberdade para fazer o que ele quer fazer. 
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A preocupação com o vazamento e o odor também foi um problema encontrado nesta 

pesquisa quando um dos participantes, que possuía três lesões, relatou que sentia vergonha em 

utilizar o transporte coletivo porque tinha a sensação de que as pessoas sentiam repulsa do 

aspecto do curativo sujo de exsudato e do odor que a ferida exalava. 

Outra pesquisa de Jones et al. (2006) fez correlação da depressão em pessoas com 

úlcera venosa e identificou que há uma associação significativa entre ansiedade e odor (P 

<0,001) e depressão e odor (P = 0,002). Na investigação, os autores identificaram 52 (27%) 

das pessoas deprimidas e  50 (26%) ansiosas. O odor é um aspecto difícil de avaliar porque 

depende da subjetividade de quem avalia, sobretudo do sentido olfativo. Contudo, a 

apresentação dos resultados em que houve a redução do odor percebida tanto pelos 

participantes quanto pela avaliadora confirmam a hipótese de que a solução em teste contribui 

para a redução do odor, pela presença do citral, que é uma mistura natural de dois aldeídos 

isômeros, neral e geranial, e conferem ao C. citratus o odor forte de limão, característico da 

planta (SILVA et al., 2010; SANTIN et al., 2009; GUERRA et al., 2000). 

 Nesta pesquisa, além do conforto conferido pelos curativos, os clientes expressavam 

que o ambiente estava muito mais agradável pelo odor do produto no próprio ambiente de 

realização dos mesmos, e os estudantes também enfatizavam que o conforto era mútuo, visto 

que a utilização do produto tornava a ação mais prazerosa mesmo diante de uma ferida com 

mau odor. Logo, o produto neutraliza o odor ambiental e do leito da ferida, sobretudo no 

momento da aplicação. 

 Acredita-se que os clientes ficaram satisfeitos com a utilização do produto na redução 

do odor porque este diminuiu o constrangimento que era comum não só no convívio social, 

mas também diante dos estudantes que realizavam o curativo. Supõe-se também que, se a 

troca do curativo fosse frequente ao longo do dia, dependendo da necessidade de cada lesão, o 

produto teria o efeito mais duradouro e, consequentemente, o conforto seria bem maior para 

esses participantes. 

 Percebe-se que, no período de realização do treinamento, o setor de curativo era um 

local com odor característico de ambiente hospitalar e, muitas vezes, odorizado pelas lesões 

ali tratadas. Com o início da coleta de dados e utilização do produto, o setor se tornou um 

ambiente agradável porque todos que passavam por perto ou adentravam ao local 

expressavam a sensação de bem-estar conferido pela solução utilizada. Logo, acredita-se que 

a solução em teste também pode auxiliar no modo como o profissional de enfermagem cuida 

do cliente, já que o mau odor pode afetar negativamente a atuação e assistência prestada por 

esse profissional aos clientes portadores de feridas crônicas. 
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 Pesquisas que associem a troca constante dos curativos ao uso da solução em número 

maior de lesões podem ser realizadas com o intuito de comprovar a eficácia do produto não só 

em nível local, mas, sobretudo, para a influência no bem-estar biopsicosocial do cliente. 

 

4.5.3 Caracterização das lesões de acordo com os sinais de complicações 

com o uso do produto 

 Para se ter a segurança de que a solução em teste traz ou não sinais de complicações 

ao processo de cicatrização das úlceras, anotou-se cada alteração encontrada durante as 

avaliações em ambos os grupos. Os sinais encontrados foram de eczema, tecido de granulação 

friável, sangramento, aumento do esfacelo, edema, hiperemia e aparição de manchas 

necróticas negras. Desse modo, esses sinais foram esporádicos e não apresentaram valor 

estatístico significativo. Observa-se, na tabela 22, a presença do eczema durante as avaliações. 

 

Tabela 22 – Avaliação do sinal clínico (Eczema) por avaliação segundo o grupo. Ambulatório de 
Hospital Escola de João Pessoa, 2010. 

  Eczema   

Avaliação  Grupo  Sim Não TOTAL Valor de p  na 

  N % n % n % 
comparação  

entre os grupos  
         
• 1º momento Controle - - 7 100,0 7 100,0 p(1) = 0,245 

 Experimental 3 27,3 8 72,7 11 100,0  
 Grupo Total  3 16,7 15 83,3 18 100,0  
         

• 2º momento Controle - - 7 100,0 7 100,0 p(1) = 0,245 
 Experimental 3 27,3 8 72,7 11 100,0  
 Grupo Total  3 16,7 15 83,3 18 100,0  
         

• 3º momento Controle - - 7 100,0 7 100,0 p(1) = 0,497 
 Experimental 2 18,2 9 81,8 11 100,0  
 Grupo Total  2 11,1 16 88,9 18 100,0  
         

• 4º momento Controle - - 7 100,0 7 100,0 p(1) = 0,245 
 Experimental 3 27,3 8 72,7 11 100,0  
 Grupo Total  3 16,7 15 83,3 18 100,0  

         
(1): Através do teste Exato de Fisher. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

 
 Assim, com relação à ocorrência do eczema, foram notificados três casos do grupo 

experimental presentes desde a primeira avaliação nesse grupo. Nesses casos, possivelmente, 

o eczema era causado pelo excesso de exsudato de difícil controle, causando irritação à pele. 

Contudo, observou-se que, mesmo presente, ocorreu diminuição desse eczema na ferida um, 

dois e três, facilmente identificado nas fotografias dessas lesões (apêndice A). Em nenhum 

dos casos, houve aumento ou surgimento de novos casos de eczema durante o ensaio clínico. 

 Na tabela 23, pode-se visualizar a presença de tecido de granulação friável no leito das 

úlceras. 
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Tabela 23 – Avaliação do sinal clínico (Tecido de granulação friável) por avaliação segundo o grupo. 
Ambulatório de Hospital Escola de João Pessoa, 2010. 

  Tecido de granulação friável    

Avaliação  Grupo  Sim Não TOTAL Valor de p  na 

  N % n % n % 
comparação  

entre os grupos  
         
• 1º momento  Controle - - 7 100,0 7 100,0 p(1) = 0,497 

 Experimental 2 18,2 9 81,8 11 100,0  
 Grupo Total  2 11,1 16 88,9 18 100,0  
         

• 2º momento  Controle - - 7 100,0 7 100,0 p(1) = 0,245 
 Experimental 3 27,3 8 72,7 11 100,0  
 Grupo Total  3 16,7 15 83,3 18 100,0  
         

• 3º momento  Controle - - 7 100,0 7 100,0 ** 
 Experimental - - 11 100,0 11 100,0  
 Grupo Total  - - 18 100,0 18 100,0  
         

• 4º momento  Controle - - 7 100,0 7 100,0 ** 
 Experimental - - 11 100,0 11 100,0  
 Grupo Total  - - 18 100,0 18 100,0  

         
(**): Não foi possível determinar devido a ausência  de categorias. 
(1): Através do teste Exato de Fisher. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

 Pode-se identificar o tecido de granulação friável em duas úlceras do grupo 

experimental na primeira avaliação e, em três, na segunda avaliação, desaparecendo nas 

avaliações subsequentes. Esse tipo de tecido sangra com facilidade e pode ser indicador de 

infecção local (MOFFATT; MORISON; PINA, 2004). 

 No que se refere ao sangramento, com exceção de um paciente com sangramento no 

grupo experimental na avaliação 1 e um no grupo controle na avaliação 2, nas demais 

situações não ocorreram sangramentos, conforme dados presentes na tabela 24. 
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Tabela 24 – Avaliação do sinal clínico (Sangramento) por avaliação segundo o grupo. Ambulatório de 
Hospital Escola de João Pessoa, 2010. 

  Sangramento    

Avaliação  Grupo  Sim Não TOTAL Valor de p  na 

  N % n % n % 
comparação  

entre os grupos  
         
• 1º momento  Controle - - 7 100,0 7 100,0 p(1) = 1,000 

 Experimental 1 9,1 10 90,9 11 100,0  
 Grupo Total  1 5,6 17 94,4 18 100,0  
         

• 2º momento  Controle 1 14,3 6 85,7 7 100,0 p(1) = 0,389 
 Experimental - - 11 100,0 11 100,0  
 Grupo Total  1 5,6 17 94,4 18 100,0  
         

• 3º momento  Controle - - 7 100,0 7 100,0 ** 
 Experimental - - 11 100,0 11 100,0  
 Grupo Total  - - 18 100,0 18 100,0  
         

• 4º momento  Controle - - 7 100,0 7 100,0 ** 
 Experimental - - 11 100,0 11 100,0  
 Grupo Total  - - 18 100,0 18 100,0  

         
(**): Não foi possível determinar devido a ausência  de categorias. 
(1): Através do teste Exato de Fisher. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

Quanto ao aumento do esfacelo presente no leito da lesão, com exceção de um 

paciente no grupo experimental na primeira avaliação e de um no grupo controle na 

segunda avaliação, nas demais situações o evento citado não ocorreu. Na tabela 25 observam-

-se essas avaliações. 

 

Tabela 25 – Avaliação do sinal clínico (Aumento do Esfacelo) por avaliação segundo o grupo. 
Ambulatório de Hospital Escola de João Pessoa, 2010. 

  Aumento do Esfacelo    

Avaliação  Grupo  Sim Não TOTAL Valor de p  na 

  N % N % n % 
comparação  

entre os grupos  
         
• 1º momento  Controle - - 7 100,0 7 100,0 ** 

 Experimental - - 11 100,0 11 100,0  
 Grupo Total  - - 18 100,0 18 100,0  
         

• 2º momento  Controle - - 7 100,0 7 100,0 p(1) = 1,000 
 Experimental 1 9,1 10 90,9 11 100,0  
 Grupo Total  1 5,6 17 94,4 18 100,0  
         

• 3º momento  Controle 1 14,3 6 85,7 7 100,0 p(1) = 0,389 
 Experimental - - 11 100,0 11 100,0  
 Grupo Total  1 5,6 17 94,4 18 100,0  
         

• 4º momento  Controle - - 7 100,0 7 100,0 ** 
 Experimental - - 11 100,0 11 100,0  
 Grupo Total  - - 18 100,0 18 100,0  

         
(**): Não foi possível determinar devido a ausência  de categorias. 
(1): Através do teste Exato de Fisher. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

 

A ocorrência de edema foi observada em dois pacientes no grupo controle na segunda 

avaliação, conforme resultados apresentados na Tabela 26. Esse edema significa aquele 
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presente ao redor da lesão, nos tecidos adjacentes, que se relaciona com os sinais de infecção 

(EWMA, 2005), diferentemente do edema que envolve todo o membro e que está relacionado 

à estase venosa (ANTIGNANI; ALLEGRA, 2009; MEISSNER et al., 2007). 

 

Tabela 26 – Avaliação do sinal clínico (Edema) por avaliação segundo o grupo. Ambulatório de 
Hospital Escola de João Pessoa, 2010. 

  Edema   

Avaliação  Grupo  Sim Não TOTAL Valor de p  na 

  n % n % N % 
comparação  

entre os grupos  
         
• 1º momento  Controle 2 28,6 5 71,4 7 100,0 p(1) = 0,137 

 Experimental - - 11 100,0 11 100,0  
 Grupo Total  2 11,1 16 88,9 18 100,0  
         

• 2º momento  Controle 1 14,3 6 85,7 7 100,0 p(1) = 0,389 
 Experimental - - 11 100,0 11 100,0  
 Grupo Total  1 5,6 17 94,4 18 100,0  
         

• 3º momento  Controle 1 14,3 6 85,7 7 100,0 p(1) = 0,389 
 Experimental - - 11 100,0 11 100,0  
 Grupo Total  1 5,6 17 94,4 18 100,0  
         

• 4º momento  Controle 1 14,3 6 85,7 7 100,0 p(1) = 0,389 
 Experimental - - 11 100,0 11 100,0  
 Grupo Total  1 5,6 17 94,4 18 100,0  

         
(1): Através do teste Exato de Fisher. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

No estudo do sinal clínico hiperemia, apresentado na tabela 27, é possível verificar que 

essa ocorreu em duas lesões na segunda avaliação e em uma lesão nas demais avaliações do 

grupo controle. A hiperemia também está relacionada à infecção local (EWMA, 2005). 

 

Tabela 27 – Avaliação do sinal clínico (Hiperemia) por avaliação segundo o grupo. Ambulatório de 
Hospital Escola de João Pessoa, 2010. 

  Hiperemia    

Avaliação  Grupo  Sim Não TOTAL Valor de p  na 

  n % n % n % 
comparação  

entre os grupos  
         
• 1º momento  Controle 1 14,3 6 85,7 7 100,0 p(1) = 0,389 

 Experimental - - 11 100,0 11 100,0  
 Grupo Total  1 5,6 17 94,4 18 100,0  
         

• 2º momento  Controle 2 28,6 5 71,4 7 100,0 p(1) = 0,137 
 Experimental - - 11 100,0 11 100,0  
 Grupo Total  2 11,1 16 88,9 18 100,0  
         

• 3º momento  Controle 1 14,3 6 85,7 7 100,0 p(1) = 0,389 
 Experimental - - 11 100,0 11 100,0  
 Grupo Total  1 5,6 17 94,4 18 100,0  
         

• 4º momento  Controle 1 14,3 6 85,7 7 100,0 p(1) = 0,389 
 Experimental - - 11 100,0 11 100,0  
 Grupo Total  1 5,6 17 94,4 18 100,0  

         
(1): Através do teste Exato de Fisher. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 
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 No sinal clínico de aparição de manchas necróticas negras, o único caso foi registrado 

na terceira avaliação de uma ferida do grupo controle e desapareceu na avaliação seguinte, 

conforme tabela 28. 

 

Tabela 28 – Avaliação do sinal clínico (Aparição de manchas necróticas negras) por avaliação 
segundo o grupo. Ambulatório de Hospital Escola de João Pessoa, 2010. 

  Aparição de manchas necróticas negras    

Avaliação  Grupo  Sim Não TOTAL Valor de p  na 

  n % n % n % comparação  
entre os grupos  

         
• 1º momento  Controle - - 7 100,0 7 100,0 ** 

 Experimental - - 11 100,0 11 100,0  
 Grupo Total  - - 18 100,0 18 100,0  
         

• 2º momento  Controle - - 7 100,0 7 100,0 ** 
 Experimental - - 11 100,0 11 100,0  
 Grupo Total  - - 18 100,0 18 100,0  
         

• 3º momento  Controle 1 14,3 6 85,7 7 100,0 p(1) = 0,389 
 Experimental - - 11 100,0 11 100,0  
 Grupo Total  1 5,6 17 94,4 18 100,0  
         

• 4º momento  Controle - - 7 100,0 7 100,0 ** 
 Experimental - - 11 100,0 11 100,0  
 Grupo Total  - - 18 100,0 18 100,0  

         
(**): Não foi possível determinar devido à ausência  de categorias. 
(1): Através do teste Exato de Fisher. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2010. 

 Esses dados refletem que a solução pode ser utilizada com segurança em seres humanos, 

visto que não houve correlação de sintomas de piora do processo de cicatrização com o uso da 

solução em teste no grupo estudado. 

 

4.6 Oficina com os participantes da pesquisa 

 

 Esta etapa não consta dos objetivos construídos para o estudo, entretanto, ao término 

da coleta de dados, foi sentida a necessidade da realização de um encontro final. 

Assim, muito mais que um momento de reflexão sobre a importância da participação 

no autocuidado, buscou-se despertar em todos que a cura da úlcera dependia, principalmente, 

do grau de envolvimento de cada um. Desse modo, articulou-se um encontro maior, intitulado 

de oficina, que possibilitou a participação de todos os sujeitos da pesquisa e estudantes da 

graduação em enfermagem de modo dinâmico e reflexivo através de estímulo de interação 

contínua, orientada por um facilitador (mestranda), em que ocorreu o resgate de 

conhecimentos e experiências com a articulação de conceitos. 
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 Entendendo-se que a educação em saúde envolve aspectos críticos e transformadores 

para que o ser humano se qualifique e se visualize enquanto parte de um grupo historicamente 

situado e inserido em um meio que sofre sua ação, Barroso, Vieira e Varela (2003, p. 18) 

trazem o conceito de educação em saúde como 

[...] associado ao de Promoção da Saúde, alcança uma definição mais ampla 
como um processo de capacitação das pessoas proporcionado por uma 
abordagem socioeducativa que assegure conhecimento, habilidades e 
formação da consciência crítica para tomar uma decisão pessoal com 
responsabilidade social [...]. 

 Assim, dentro da concepção de educação em saúde, o objetivo principal da oficina foi 

viabilizar o conhecimento necessário para que todos pudessem ter a liberdade do autocuidado 

com zelo e responsabilidade. Isso significa que os sujeitos precisavam concretizar tudo o que 

fora aprendido durante os encontros para ter conhecimento do que era certo e errado e, assim, 

pudessem ter a chance de escolher, dentro das possibilidades oferecidas pelo hospital, como 

queriam conduzir seus tratamentos daquele momento em diante. 

Na ocasião, estavam presentes todos os clientes que fizeram parte da pesquisa, os 

estudantes, a mestranda e dois docentes do curso de enfermagem, incluindo a orientadora da 

pesquisa. A oficina foi dividida em quatro momentos: apresentação; explanação e reflexão 

sobre úlcera vascular; síntese; relaxamento. 

No primeiro momento, procedeu-se à apresentação dos sujeitos da pesquisa, para que 

os docentes os conhecessem. Para ajudar na descontração, a mestranda foi auxiliando, e cada 

um fez sua apresentação, verbalizando seu nome, idade, de onde eram e uma breve história 

sobre o que faziam e o tempo de tratamento. Procedeu-se à apresentação dos docentes. 

No segundo momento, deu-se início à entrega dos panfletos (apêndice I) com as 

orientações acerca da úlcera vascular para que todos pudessem guardar por escrito as 

informações simples e rápidas sobre úlcera venosa e arterial. Em seguida, a mestranda e os 

estudantes fizeram uma explanação sobre os seguintes pontos: conceito e fisiopatologia das 

úlceras vasculogênicas, cuidados com o curativo e principais cuidados com as lesões e a 

saúde. Nesse momento, os clientes participaram, relatando seus conhecimentos e experiências 

de vida. Perguntas eram feitas para instigar a participação de todos os presentes.  

Adentrou-se, então, para o terceiro momento, de síntese, com resgate final de tudo o 

que foi discutido e esclarecimento de dúvidas remanescentes. 

O quarto momento foi de relaxamento, descontração e despedidas, com apresentação 

dos vídeos e fotografias tiradas dos participantes no momento de acolhimento para realização 

dos curativos. A seguir, foi entregue um buquê de flores de agradecimento à mestranda por 



4 Resultados e Discussão dos Dados 

 142 

 

parte dos estudantes e oferecido um lanche final para todos os presentes. Nesse momento, 

transmitiu-se como foi importante o tempo de convivência, o quanto foi aprendido e 

apreendido com cada um dos que foram cuidados, o quanto foram fundamentais em todo o 

trabalho. Agradeceu-se, sobretudo, pela confiança, atenção, paciência, sabedoria, 

perseverança e credibilidade de cada um no trabalho. Em todas as fases da coleta de dados, 

tivemos a participação harmônica entre pesquisadores e pesquisados, culminando, 

efetivamente, em uma construção coletiva. 

Certamente, a maior mensagem que retrata essa vivência é traduzida nas palavras de 

Freire (1996, p. 23) que escreveu há algum tempo: “quem ensina aprende ao ensinar e quem 

aprende ensina ao aprender.” Outras lições deixadas por ele e também experienciadas pelo 

grupo é de que todo ser humano é inacabado e, como parte de um processo político, histórico, 

ideológico, social e cultural, o homem nunca chegará a estar pronto, mas o processo diário de 

interação em todas essas esferas transforma-o, a cada dia, em ser diferente do que era ontem. 

Contudo, é preciso ter consciência dessa transformação para que haja possibilidades de mudar 

a realidade que não é inexorável. É preciso ver-se como sujeito também da História, que não 

se adapta ao mundo, mas nele se insere. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Conclusões 



5 Conclusões 

144 

 

Os resultados evidenciam que a solução em teste possui propriedades de limpeza, pois 

a mesma facilitou a remoção de sujidades, deixando as feridas livres de exsudato, corpos 

estranhos e tecidos soltos. Na solução usada, não foi observado nenhum indício de 

hipersensibilidade, ressecamento do tecido, irritação e houve excelente aceitação pelos 

sujeitos. Não foi possível investigar a sua ação para reduzir a carga microbiana e prevenir 

infecção por não ser objeto de estudo, como também por se tratar de lesões do tipo 

vasculogênicas, onde as mesmas são altamente colonizadas devido às suas características de 

cronicidade. 

Apesar de se tratar de ferida crônica, a qual pouca alteração ocorre em um período 

muito curto (quatro semanas), pode-se observar que, como coadjuvante no processo de 

cicatrização, houve uma diminuição estatisticamente significativa do tamanho das lesões no 

grupo experimental. 

Quanto ao exsudato, o grupo experimental possuía as lesões mais exsudativas e com 

o uso da solução em teste observou-se uma facilidade na remoção do mesmo, como também 

não foi verificado aumento da quantidade do exsudato, quando comparado dentro do mesmo 

grupo, e, quando comparado ao grupo controle, não ocorreram diferenças significativas. 

Em relação ao tipo de tecido presente no leito da lesão, houve melhora desta variável 

que obteve redução estatisticamente significativa tanto no grupo controle quanto no grupo 

experimental. 

No que se refere ao objetivo odor, pôde-se constatar o conforto durante a realização 

do curativo através da minimização dos efeitos desagradáveis provenientes do exsudato das 

lesões. Concluem-se benefícios da solução, quanto à diminuição do odor tanto no momento 

de realização do curativo quanto no leito da lesão, proveniente do exsudato. 

Além do odor, também ocorreu melhora da dor em todas as lesões, mas as feridas nas 

quais foi utilizada a solução em teste, a diminuição foi mais expressiva, isto é, a solução em 

teste possivelmente foi um fator contribuinte para esse resultado. 

Os resultados apontam que houve maior contribuição no processo de cicatrização, ou 

seja, ocorreu proliferação do tecido de granulação nas feridas lavadas com a solução de 

limpeza à base de Cymbopogon citratus. A pesquisa conclui que, apesar dessas evidências no 

processo de cicatrização, não se pode atribuir total responsabilidade ao fenômeno observado, 

uma vez que, para se obterem evidências concretas, seria necessário um tempo maior de 

acompanhamento de cada ferida e um maior número de lesões. 
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Esta pesquisa foi fundamentada na realização de curativos a clientes com úlceras 

vasculogênicas, usando a solução em teste à base do óleo essencial de Cymbopogon citratus, 

soro fisiológico à 0,9% e um gel hidrolítico à base de Aloe vera. Diante dos resultados 

apresentados, a pesquisa contemplou os objetivos propostos para a investigação, porque 

realizou a comparação do uso dos dois produtos para limpeza das úlceras, observando sinais 

que revelassem qualquer alteração no processo de cicatrização, bem como a redução do odor 

presente no leito das lesões, durante o período de coleta de dados.   

A pesquisa foi pertinente e desafiadora. Desde o início em que a ideia surgiu, os 

momentos de reflexão, apreensão e busca foram constantes. Reflexão sobre a coerência e grau 

de complexidade da pesquisa, apreensão pela pouca experiência, necessidade do auxílio de 

muitas pessoas e busca por materiais, pela colaboração e participação de estudantes, 

professores, profissionais e clientes.  

 A decisão por um estudo experimental impôs um planejamento minucioso na tentativa 

de controlar variáveis. Desta forma, a investigação exigiu passos que foram obedecidos e 

trabalhados com a maior cautela possível. 

 Algumas dificuldades se apresentaram durante a pesquisa. Ocorreu atraso na 

aprovação deste ensaio clínico pelo comitê de ética, uma vez que o mesmo exigiu documentos 

necessários para a sua liberação. Isso acarretou uma maior espera para o início da coleta de 

dados.  

Outra dificuldade foi a seleção de estudantes para esse período da pesquisa. Treiná-los 

também foi uma tarefa cansativa que exigiu tempo, disposição e preparo de material e 

ambiente. Em decorrência de alunos pertencerem a períodos diferentes, foi necessário planejar 

e executar o treinamento em vários horários de modo a atender às suas necessidades 

individuais.  

 Concomitante ao curso de capacitação, realizou-se o de fotografia que, além de alguns 

aspectos técnicos, se focou na percepção, no desenvolvimento dos sentidos da audição e da 

visão e na criatividade. Foi um dos momentos mais prazerosos de descontração e 

relaxamento. 

 O outro obstáculo mais difícil e decisivo da pesquisa foi encontrar uma população para 

conseguir um bom número de lesões. Teve-se de ir às Unidade de Saúde da Família (USF), 

aos Hospitais, às paradas de transporte coletivo e aos locais de circulação de grande número 

de pessoas para afixar o cartaz e poder recrutar um bom número de participantes. 

Infelizmente, não se conseguiu um número maior, como seria desejado. 
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 O momento de coleta de dados foi um período de descobertas e desafios. Era preciso 

organizar em casa o material que seria levado ao hospital; chegar cedo ao ambulatório; 

organizar o setor; separar as fichas de avaliação; acolher os pacientes; lembrar sempre, a cada 

momento, que os estudantes seguissem o rigor metodológico. Além disso, a equipe também 

atendia a outros pacientes que eram encaminhados para colher cultura, realizar outros tipos de 

curativos após atendimento com outros médicos dermatologistas, o que gerava um pouco de 

atraso dos curativos da pesquisa. 

Contudo, esse trabalho foi facilitado, em parte, porque foram encontrados, no setor 

profissionais, acolhedores que receberam a equipe com muita atenção e solicitude, 

disponibilizando o espaço e o material necessários, sempre prontos a ajudar nos momentos de 

dúvidas e dificuldades quanto à rotina do serviço. Além disso, os estudantes, competentes e 

comprometidos, sabiam da grandeza do trabalho e realizaram os cuidados com muita ética e 

responsabilidade. 

 Vale ressaltar que todos os sujeitos gostavam muito de participar da pesquisa e sempre 

expressavam tristeza porque o trabalho iria terminar. Os próprios funcionários do setor, que 

acolheram a equipe com tanta atenção, também verbalizavam a importância da pesquisa para 

melhorar a qualidade de vida dos clientes. 

 Mais que a necessidade de um curativo, percebe-se que eles tinham necessidade de 

serem ouvidos, vistos e de se sentirem importantes a alguém. Sentimos que a autoestima de 

muitos estava abalada. Um dos participantes revelou que estava em depressão, não acreditava 

que sua ferida teria mais chance de se curar. Esse participante disse que veio por insistência 

da sua filha que viu o cartaz em uma USF, mas que a princípio não deu credibilidade ao 

trabalho. Ao término, esse participante foi um dos que tiveram o resultado mais satisfatório. 

Ele verbalizou que teve a sua vida de volta. 

 O presente estudo extrapolou os cuidados diretos com a lesão, quando foram 

identificados problemas específicos, a exemplo de um dos pacientes que possui um 

encurtamento em um dos membros e não sabia como poderia ser acompanhado por 

especialistas e conseguir a gratuidade para usar o transporte coletivo. O problema foi 

resolvido com o cadastramento do mesmo na Fundação Centro Integrado de Apoio ao 

Portador de Deficiência (FUNAD) e consultas a médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, 

nutricionistas, psicólogos, odontólogos e assistentes sociais. Outro paciente solicitou a 

companhia para uma consulta médica particular, de forma a relatar os cuidados realizados e os 

resultados alcançados na pesquisa, o que foi confirmado verbalmente pelo médico que 

observou a evolução satisfatória do processo de cicatrização da ferida. 
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 Acredita-se que muito mais que o bem-estar proporcionado e o favorecimento da 

melhoria da autoestima dessas pessoas, conseguiu-se realizar um bom trabalho, com ética, 

responsabilidade e muito zelo pela vida humana que deixou saudade, mas muito mais a 

sensação de dever cumprido e de satisfação pelas amizades concretizadas. 

 Esta pesquisa poderia ter outros resultados se fosse realizada a terapia compressiva 

concomitante aos curativos, o que traria uma resposta mais favorável a todos, podendo ser 

investigado em uma pesquisa maior. Além disso, o desconhecimento do Comitê de Ética em 

Pesquisas acerca da condução desse tipo de pesquisa gerou mais atrasos ao cronograma. A 

necessidade de um curso de fotografias, o preparo dos alunos também ocasionaram demora 

em toda a fase de pré-coleta de dados. O curto período para concluir o mestrado obrigou a 

redução do período de coleta de dados. Essas foram algumas das limitações identificadas no 

estudo. 

Além disso, outros estudos de maior amplitude devem ser conduzidos com uma 

amostra maior, em um maior período de  tempo  e  com  outros tipos de feridas,  por  

exemplo, queimaduras,  úlceras  por  pressão,  para  identificar  a ação  do  produto  sobre  os  

micro-organismos e como coadjuvante no processo de cicatrização. Sugere-se que sejam 

realizadas pesquisas futuras em nível hospitalar, com clientes internados, para avaliar o 

aspecto antimicrobiano do produto, evitando possíveis contaminações, decorrentes do 

manuseio incorreto dos materiais, dos produtos e da própria lesão. 

Há muitos aspectos que precisam ser revistos no modo de cuidar do portador de úlcera 

vasculogênica, incluindo os aspectos físicos, psicológicos, socioeconômicos, culturais e as 

condições dos serviços e a capacitação dos profissionais que atendem a essa clientela. Essas 

pessoas sofrem interferências em suas qualidade de vida pela cronicidade do sofrimento 

imposta pela doença, que passa despercebida pelos profissionais de saúde, cuidadores e 

familiares. Isto enfatiza a necessidade de se concentrar em aspectos da qualidade de vida no 

cuidado do paciente, para que o plano de cuidados possa contemplar todos ou, pelo menos, 

parte dos problemas que esses clientes apresentam. Isso inclui educação dos clientes, 

profissionais de saúde, cuidadores e familiares envolvidos no cuidado para que possam 

caminhar de mãos dadas na compreensão e resolução das necessidades surgidas ao longo 

desse cuidar. 
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CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

 

Hospital Universitário Lauro 
Wanderley 

Realização de pesquisa com 
curativo diário em pacientes 

com úlcera vascular, 
acompanhada de avaliação 
médica e de enfermagem 

 

 

 

 

Enf.ª Alana Tamar (Tel. 8817-8063) 
Setor: Ambulatório de curativos 

Fase: Recrutamento de pacientes  
 

(Atenção: Pessoas portadoras de úlcera 
vascular que queiram participar 
voluntariamente da pesquisa procurem o 
setor nas datas abaixo) 

Data: 10 e 11 de maio de 2010 
08:00 às 11:30 e 13:00 às 16:30 

 

 

APÊNDICE – C 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO TEÓRICO 

Data Hora Conteúdo Programático Carga 
horária 

 
Terça 

23/03/2010 
 

 
 

15:00-17:00 
 

 
� Apresentação docente e discentes; 
� Apresentação do curso; 
� Leitura e discussão do texto: O estranho Semmelweis e um 
mistério milenar (CARVALHO, 2006). 

 

 
 
02 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
27/03/2010 

 
 
 
 

08:00-12:00 
 
 
 
 

 
� Aplicação de teste (Avaliação Diagnóstica) 
 
� Princípios gerais da pesquisa 
Tipos de pesquisas 
Bases de dados 
Periódicos - Qualis 
Normas ABNT e Vancouver 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 horas 

 
 
 
 
 
 
 

13:00-17:00 
 

 
� Histofisiologia da pele 

Anatomia e fisiologia da pele 
Processo de cicatrização 
- Fases da cicatrização; 
- Fatores sistêmicos e locais que interferem no processo de 
cicatrização; 
- Tipos da cicatrização; 
 
� Leitura e discussão do texto: Aspectos celulares da 

cicatrização (MENDONÇA; COUTINHO-NETTO, 2009); 
 
� Atividade para casa: Construção de um esquema do processo 

de cicatrização, com todos os elementos envolvidos. 
 

 
 
 
 
 

Segunda 
29/03/2010 

 
e  

 
Terça 

30/03/2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

13:00-17:00 
 

 
� Tratamento de pacientes com feridas 
- Cuidado físico 
- Cuidado psicológico 

 
� Leitura e discussão do texto: Enfermagem dermatológica: 
competências e tecnologia da escuta sensível para atuar nos 
cuidados com a pele (SANTOS; BRANDÃO; CLOS, 2009) 
(29/03/10 e 30/03/10 - 04 horas cada); 
 
� Tratamento de pacientes com feridas 
 - Avaliação de feridas; 

 
� Leitura recomendada: MEASURE: a proposed assessment 
framework for developing Best practice recommendations for 
wound assessment (KEAST et al., 2004) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

04 horas 

(continua) 

 

(continuação) 
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Segunda 
05/04/2010 

 
e  

 
Terça 

06/04/2010 

 
 
 
 
 

13:00-17:00 
 

 
� Tratamento de pacientes com feridas (continuação) 

- Curativo: 
1. Preparo do leito de feridas; 
Leitura e discussão do texto: Preparação do leito da ferida na 
prática (EWMA, 2004); 
 
2. Técnicas de curativo (teórico-prática). 
 

 
 
 
 

04 horas 

 
 

Segunda 
12/04/2010 

 
e  

 
Terça 

13/04/2010 

 
 
 
 
 

13:00-17:00 
 

 
� Tratamento de pacientes com feridas (continuação) 
 

3. Aspectos históricos do tratamento de feridas; 
 
� Estudo Dirigido sobre o texto: La infección de las heridas em 
la prática clínica – Consenso Internacional (WUWHS, 2008). 

 
4. Produtos antissépticos e coberturas para feridas; 
 
� Atividade para casa: casos clínicos sobre curativos. 

 

 
 
 
 
 
04 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado 
10/04/2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08:00-13:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Entrega e discussão da atividade para casa: casos clínicos 
sobre curativos; 
 
� Tratamento em pacientes com úlcera vasculogênica 

- Ulcera venosa 
1. Conceito 
2. Epidemiologia 
3. Custo 
4. Etiologia 
5. Diagnóstico 
6. Tratamento 
 
- Ulcera arterial 
1. Conceito 
2. Epidemiologia 
3. Custo 
4. Etiologia 
5. Diagnóstico 
6. Tratamento 
 
� Atividade dinâmica de acompanhamento do assunto (bingo) 
 
� Aplicação de teste (Avaliação Somativa) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 horas 

 

 

 

 

APÊNDICE – D 

CERTIFICADO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM FERIDAS E CURATIVOS 
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Conteúdo Programático:
Módulo I – 10 horas
Princípios gerais da pesquisa
Tipos de pesquisas
Bases de dados
Periódicos - Qualis
Normas ABNT e Vancouver
Histofisiologia da pele
Anatomia e fisiologia da pele
Processo de cicatrização
- Fases da cicatr ização;
- Fatores sistêmicos e locais que interferem no 
processo de cicatrização;
-Tipos da c icatr ização;

Módulo I I – 12 horas
Tratamento de pacientes com feridas
- Cuidado fís ico
- Cuidado psicológico
- Avaliação de feridas;
- Curativo:
1. Preparo do leito de feridas;
2. Técnicas de curativo (teór ico-prática).
3. Aspectos históricos do tratamento de fer idas;
4. Produtos antissépticos e coberturas para fer idas;

Plano de CursoPlano de CursoPlano de CursoPlano de Curso
Curso de Capacitação em Curso de Capacitação em Curso de Capacitação em Curso de Capacitação em 

Feridas e CurativosFeridas e CurativosFeridas e CurativosFeridas e Curativos

Módulo I II – 08 hor as
Tratamento em pacientes com úlcera vasculogênica
- Ulcera venosa
1. Conceito
2. Epidemiologia
3. Custo
4. Etiologia
5. Diagnóstico
6. Tratamento
- Ulcera arterial
1. Conceito
2. Epidemiologia
3. Custo
4. Etiologia
5. Diagnóstico
6. Tratamento

Módulo IV – 60 horas
Estágio Teórico-prático

Carga horária teórica – 30 horas
Carga horária prática – 60 horas
Carga horária total – 90 horas

Nota:______

Certificamos para fins curriculares que

______________________ participou e concluiu o
curso de Capacitação em Feridas e Curativos,

realizado no período de 23/03/10 a 02/08/10,
cumprindo carga horária de 90 horas, tendo sido

aprovado.

________________________
Profª Drª Maria Júlia G. O.   Soares

Chefe do Departamento de Enfermagem Clínica

________________________
Profª Ms. Alana Tamar O. de Sousa

Ministrante do Curso

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE C IÊNCIAS DA SAÚDE

D EPARTAMENTO DE ENFERMAGEM C LÍNIC A
GRUPO DE ESTUD O E PESQUISA N O TRATA MENTO DE FERID AS  – GEPEFE

CertificadoCertificadoCertificadoCertificado

(FRENTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(VERSO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE – E 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 



Apêndices 

205 

 

TÍTULO:  

COMPARAÇÃO DO USO DE SOLUÇÃO À BASE DE C. CYTRATUS COM SOLUÇÃO 

SALINA A 0,9% NO PROCESSO DE LIMPEZA DE ÚLCERAS VASCULOGÊNICAS : 

ENSAIO CLÍNICO 

 

PESQUISADORA: 

Alana Tamar Oliveira de Sousa, enfermeira, mestranda do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba –UFPB. 

ORIENTADORA: 

Prof.ª Dr.ª Maria Júlia Guimarães Oliveira Soares, enfermeira, prof.ª do Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba –UFPB. 

 

ENDEREÇO DO LOCAL DE ESTUDO: 

Hospital Universitário da UFPB – Campus I – Cidade Universitária 

CEP 58.590-000 – João Pessoa – PB. 

 

Prezado (a) Sr.(a), 

 

Esta pesquisa objetiva comparar o uso da solução em teste à base de cloreto de sódio e do óleo 

essencial das folhas de Cymbopogon citratus Stapf com a solução salina no processo de limpeza e 

como coadjuvantes no processo de cicatrização de úlceras vasculogênicas. Nesta comparação 

pretende-se formar dois grupos de pacientes, onde um grupo receberá a limpeza da úlcera com solução 

salina a 0,9% e o outro grupo a solução em teste. Ambos os grupos utilizarão como cobertura um gel 

hidrolítico desbridante, à base de Aloe vera (Babosa) de nome comercial Verhagel®. 

O produto médico-hospitalar usado nesta pesquisa tem aplicação apenas no local da ferida. Os 

resultados obtidos servirão para demonstrar a eficácia ou não do mesmo, comparando-o com a solução 

salina disponível no mercado. 

Solicitamos sua permissão no sentido de realizarmos o exame físico, a realização do curativo 

com a limpeza de sua ferida com o uso da solução salina ou da solução em teste e aplicação do 

Verhagel®, dependendo do grupo que o(a) senhor(a) for colocado, incluindo acompanhamento 

fotográfico apenas da área lesada, sem sua identificação e realização de exame laboratorial do tipo 

cultura.  

Sua participação na pesquisa é voluntária, portanto, o (a) senhor (a) não é obrigado (a) a 

permitir o fornecimento das informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelos 

pesquisadores, podendo requerer a desistência a qualquer momento da pesquisa e seu tratamento será 

mantido independente de sua participação na pesquisa. 
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É também requerida sua permissão para disseminar o conhecimento produzido por este estudo 

em eventos da área de saúde e publicar em revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados, 

o nome de seu parente será mantido no anonimato. Este trabalho não apresenta risco previsível para 

o(a) participante, uma vez que a solução já foi testada em laboratório, porém, em caso de qualquer 

reação adversa, o uso será suspenso imediatamente. Os pesquisadores estarão a sua disposição para 

qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa do processo de pesquisa.   

Diante do exposto, informo que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu consentimento 

para participar da pesquisa e para publicação dos resultados.  

 

Eu, _______________________________________________, entendi as informações procedentes 

desta pesquisa e declaro livremente meu consentimento em participar do estudo, bem como concordo 

que os dados obtidos na investigação sejam utilizados para fins científicos e industriais. 

 

___________________________________ 

Assinatura do(a) Participante da Pesquisa 

 

 

___________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora Responsável 

 

 

____________________________________ 

1ª Testemunha 

 

 

____________________________________ 

2ª Testemunha 

 

Telefone para contato: Prof.ª Dr.ª Maria Júlia: 3216-7109 – Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem – UFPB. 
Comitê de Ética em Pesquisa – Hospital Universitário Lauro Wanderley, 4º andar.  
Tel. (83) 3216-7302 

 

APÊNDICE – F 

FICHA A - INSTRUMENTO DE CADASTRO DE PACIENTES 

1. IDENTIFICAÇÃO E PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO 
Nome: Registro: Data 
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:__/__/__ 

Idade: Sexo:   Masculino   Feminino Data de início do 
tratamento:__/__/__ 

Escolaridade: Profissão: Ocupação: 

Etnia:  Branca    Negra    Parda Renda familiar: Meio de locomoção: 

Endereço: Telefone: 

 
2. HÁBITOS PESSOAIS E CONDIÇÕES DE MORADIA 
2.1  Etilismo  Tempo:___________   Tipo de 
bebida:____________________Frequencia:___________________ 
2.2  Tabagismo       Tempo:____________     Tipo de fumo:______________   N.º de cigarros 
dia:_____________ 
2.3 Refeição 
Dieta: Hipossódica (   )   Hipoglicemiante (   )   Hiperproteica (   )   Outra:______________________ 
Café-da-manha:____________________________________________________________________ 
Lanche:______________________ 
Almoço:___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Lanche:____________________________________________________________________________ 
Jantar:_____________________________________________________________________________ 

2.4 Ingesta hídrica:______L/dia 

2.5 Sono:________h/noite  Insônia: ( ) Não ( ) Sim  Auxiliar do sono:__________________________ 

2.6 Hábito Intestinal: Periodicidade:___________vezes/dia    Consistência:______________ 
Cor:________________ 
2.7 Hábito vesical: Periodicidade:___________vezes/dia    Cor:______________ 
2.8 Atividade física: (   ) Não   (   ) Sim________________ Periodicidade:_____vezes/semana      
Horas:_______     
2.9 Repouso: 
 Descrição:_________________________________________________________________________ 
Horários –    Manhã:_________horas     Tarde:_________horas      Noite:_________horas 
2.10 Higiene: nº de banhos ______/dia  
2.11 Condições de moradia: 
Habitação: ( ) própria ( ) aluguel ( ) cedida  
Alvenaria(  ) Taipa(  ) saneamento básico: água encanada(  ) outro:____________  
coleta de lixo(  ) outro:___________ rede de esgoto(  ) outro:______________ 
Animal doméstico:___________  Cuidador:____________    
Local onde passa maior parte do tempo:_________ 
 
 
 
 
 
 
3. DADOS INERENTES AO PACIENTE 
3.1 Doença respiratória: (   ) não (   ) sim __________________________   Tempo:____________ 
Medicação: 
3.2 Diabetes:    (   ) não (   ) sim Tipo:__________                                   Tempo:____________ 
Medicação hipoglicemiante: 
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3.3  Doença renal: (   ) não (   ) sim _____________________________                      
Tempo:____________ 
Medicação:                                     
3.4 Hipertensão  (   ) não (   ) sim          Tempo:____________ 
Medicação: 
3.5  Outra doença cardiovascular: (   ) não (   ) sim ____________________    Tempo:____________  
Medicação:_________________________________________________________________________ 
História familiar de doenças 
circulatória:_________________________________________________________ 
3.6  Doença infecto-contagiosa: (   ) não (   ) sim ____________________       Tempo:____________ 

Medicação: 
3.7  Distúrbio gastrointestinal: (   ) não (   ) sim   Tempo:____________ 
Medicação: 
3.8  Outras doenças   Medicações: 

Tratamentos anteriores: 
3.9 Alergia tópica (   ) não (   ) sim Produto:_____________________________________ 

3.10 Cirurgia anterior:_______________________________________________________________ 

 
4. ANAMNESE E EXAME FÍSICO  
4.1 Sinais Vitais:      T:                 P:                  R:                  PA:                        
4.2 Peso:                    Altura:                       CA: 
4.3 Cardiovascular 
       Rede venosa:  
       visível(  )               não visível(  )             palpável(  )             não palpável(  )         
      edema(  ) local:____________ 
4.4 Gastrintestinal / Nutrição 
       Condições de nutrição: 
        normossômico(  )            emagrecido(  )       caquético(  )             obeso(  )            IMC:_____ 
4.5 Múscoloesquelético 
       deambula(  )    deambula com ajuda(  )________________________________________ 
       hemiplegia(  ) local:________________  

      tetraplegia(  ) 

4.6 Membros:  
      amputação(  ) local:_______            deformação(  ) local:__________            prótese(  ) 
local:________ 
4.7 Membro inferior DIREITO:  
       Sensibilidade e força preservada(  )      edema(  ) cruzes:___/++++      Linfedema crônico (   ) 

 Lipodermatoesclerose (   )     cicatriz(  )          varizes(   )      Pigmento castanho (   )     
Eczema(   )     Atrofia     branca (   )     Telangiectasia (   ) 

       Rubor postural(   )   dor(   ) Tipo:_____________ Intensidade:_________________ 
       Lesão (   )  úlcera venosa             úlcera arterial         úlcera mista         
       Local:___________________________________________  
      Tempo da lesão:__________ 
     
 
Características:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
História da lesão: 
____________________________________________________________________________  
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_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
4.8 Membro inferior ESQUERDO: 
      Sensibilidade e força preservada(  )      edema(  ) cruzes:___/++++      Linfedema crônico (   ) 
      Lipodermatoesclerose (   )     cicatriz(  )          varizes(   )      Pigmento castanho (   )        
      Eczema(   )     Atrofia     branca (   )     Telangiectasia (   ) 
       Rubor postural(   )   dor(   ) Tipo:_____________ Intensidade:_________________ 
       Lesão (   )  úlcera venosa             úlcera arterial         úlcera mista         
      Local:____________________            
      Tempo da lesão:__________ 
       
Características:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
História da lesão: 
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
3.9 Pele 
Pele hidratada(   )     pele ressecada(  )     turgor e 
elasticidade:____________________________________________ 
Coloração: normocorada(  )  hipocorada(  )   ictérica(  ) cianótica(  ) 
obs.:___________________________________ 
Higiene: preservada(  ) diminuída(  ) dependente(  ) 
 
Observações:  
 

 
Locais das lesões 

 

 

 

 

Paciente código:_______________ 

APÊNDICE – G 

 

FICHA C - ITENS COMPLEMENTARES DE AVALIAÇÃO 

Nome:___________________________________________________________ 

E D E D 
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Localização da úlcera:________________________________ Data:___/___/___ 
 

DADOS ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ 
1. Odor 
0. Ausente   
1. Discreto 
2. Moderado 
3. Intenso 

PACIENTE PACIENTE PACIENTE PACIENTE 

MESTRANDA MESTRANDA MESTRANDA MESTRANDA 

2. Odor – Indicador TELER     

5. Sem odor 
4. Odor é detectado na remoção da cobertura 
3. Odor é evidente na exposição da cobertura 
2. Odor é evidente a uma distância de um braço do 
paciente 
1. Odor é evidente ao entrar no quarto 
0. Odor é evidente ao entrar na residência/clínica 

    

3. Dor - PACIENTE     

Pontuação da dor 

 
Tipos de Dor 
Crônica: 
- Dor em repouso 
- Dor com atividade 
- Dor à noite 
Aguda: 
- Dor na remoção do curativo 
- Dor durante a limpeza 
- Dor no desbridamento 

    

4. Complicações observadas durante o curativo 
0. Ausente   
1. Irritação 
2. Surgimento repentino ou aumento da dor 
3. Sangramento 
4. Aumento da área de tecido desvitalizado 
5. Aumento de sinais de infecção 
Outra 
 

    

5. Fotografia nº     

 
 
 

(continua) 

 

(continuação) 
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ANEXO – A 

OFÍCIO PARA O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO – B 

CERTIDÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO – C 

DECLARAÇÃO DE FINANCIAMENTO E ISENÇÃO DE CONFLITOS DE 

INTERESSES 
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ANEXO - D 

CERTIDÃO DE QUALIFICAÇÃO DO PROJETO DE DISSERTAÇÃO 
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ANEXO – E 

 

FICHA B - ESCALA DE CICATRIZAÇÃO DA ÚLCERA 

Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH) 

 

Nome:___________________________________________________________ 

Localização da úlcera:________________________________ Data:___/___/___ 

 

INSTRUÇÕES: 

Observe e meça a úlcera por pressão. Caracterize a úlcera no que respeita à área de superfície, exsudado e tipo de 
tecido. Faça um registro do subtotal de cada uma destas características da úlcera. Some os subtotais para obter a 
pontuação total. A comparação das pontuações totais calculadas durante um período dá uma indicação do 
melhoramento ou deterioração da cicatrização da úlcera de pressão: 
 

 
Comprimento 

X 
Largura 

0 
0 cm2 

1 
< 0,3 cm2 

2 
0,3 – 0,6 

cm2 

3 
0,7 – 1,0 cm2 

4 
1,0 – 2,0 

cm2 

5 
2,1 – 3,0 

cm2 

 
SUB-
TOTAL 

 6 
3,1 – 4,0 

cm2 

7 
4,1 – 8,0 

cm2 

8 
8,1 – 12,0 cm2 

9 
12,1 – 

24,0cm2 

10 
> 24 cm2 

 
Quantidade 
de exsudato 

 
0 

Nenhum 

 
1 

Escasso 

 
2 

Moderado 

 
3 

Abundante 

  SUB-
TOTAL 
 

 
Tipo de 
tecido 

0 
Tecido 

cicatrizado 

1 
Tecido de 

epitelização 

2 
Tecido de 
granulação 

3 
Tecido 

desvitalizado 

4 
Tecido 

necrótico 

 SUB-
TOTAL 

 
 

TOTAL 

 
Comprimento x largura: Meça o maior comprimento (no sentido da cabeça para os pés) e a maior largura (do 
sentido de um lado para o outro) usando uma régua em centímetros. Multiplique estas duas medidas 
(comprimento x largura) para obter uma área de superfície estimada em centímetros quadrados (cm2). 
Atenção: Não tente adivinhar! Use sempre uma régua em centímetros e utilize sempre o mesmo método de cada 
vez que a úlcera for medida. 
 
Quantidade de exsudado: Avalie a quantidade de exsudado (drenagem) presente após a remoção do penso e 
antes de aplicação de qualquer agente tópico na úlcera. Quantifique a exsudado (drenagem) como nenhum, 
escasso, moderado ou abundante. 
 
Tipo de tecido: Refere-se aos tipos de tecido presentes no leito da ferida (úlcera). Pontue com “4” se houver 
algum tipo de tecido necrótico. Pontue com “3” se houver alguma quantidade de tecido desvitalizado e se não 
houver tecido necrótico. Pontue com “2” se a ferida estiver limpa e contiver tecido de granulação. A ferida 
superficial que está em re-epitelização é pontuada com “1”. Quando a ferida estiver cicatrizada, pontue com “0”. 

4 – Tecido necrótico (dura): tecido negro, castanho ou castanho-claro que adere firmemente ao leito da 
ferida ou aos bordos e que pode estar mais firme ou mole do que a pele circundante. 
3 – Tecido desvitalizado: tecido amarelo ou branco que adere ao leito da ferida em fios ou camadas 
espessas ou com muco. 
2 – Tecido de granulação: tecido cor-de-rosa ou vermelho-vivo com um aspecto brilhante, úmida e 
granulosa. 
1 – Tecido epitelial: para úlceras superficiais, novo tecido cor-de-rosa ou brilhante (pele) que cresce a 
partir dos bordos ou como ilhas na superfície da úlcera. 
0 – Tecido cicatrizado/re-epitelizado: a ferida está completamente coberta de epitélio (pele nova). 
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Gráfico da Escala de Cicatrização da Úlcera 

 

Nome:___________________________________________________________ 

Localização da úlcera:________________________________ Data:___/___/___ 

 

INSTRUÇÕES: 

Observe e meça a úlcera de pressão em intervalos regulares de tempo usando a escala PUSH. Registre 

a data, os sub-totais e os totais. 

 

Data          

Comprimento 

X Largura 

         

Quantidade 

de exsudado 

         

Tipo de 

tecido 

         

TOTAL          

 

Represente graficamente os valores totais PUSH no diagrama abaixo 

Total PUSH          
17          
16          
15          
14          
13          
12          
11          
10          
9          
8          
7          
6          
5          
4          
3          
2          
1          
0          

Data          
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6. Cultura/ resultado 
 
 

Início:  ___/___/___ 
 

Término:  ___/___/___ 
 

Fungos 
 
 
 

Fungos 
 
 

Bactérias 
 
 

Bactérias 
 
 
 

Obs.: 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE - H 

FICHA D - GUIA PARA REALIZAÇÃO DO CURATIVO 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome Cód. Paciente: Registro: 

 

Data 

:___/___/___ 

Idade: Sexo: Masculino   Feminino Data de início do tratamento :___/___/___ 

Endereço: Telefone: 

 

 

Locais de feridas e aplicação da solução em teste ou do soro fisiológico à 0,9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE – I 

FOLDER DE ORIENTAÇÃO SOBRE ÚLCERA VASCULOGÊNICA 

(FRENTE) 

D E D E 
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CUIDE DE SUAS 
PERNAS

NÃO DEIXE A FERIDA 
APARECER

O QUE VOCÊ PRECISA SABER 
SOBRE ÚLCERA VASCULAR

Como funciona a circulação das pernas?
Depois do sangue sair do coração e chegar
às pernas e pés através de vasos
sanguíneos chamados de artérias, ele tem
que voltar ao coração e aos pulmões para
receber mais oxigênio por outro sistema de
vasos, as veias.

Como a ferida aparece?
A ferida pode aparecer por duas razões
principais:
•Quando as artérias ficam com alguma
obstrução por placas de gordura
(entupimento) e o sangue não chega aos
tecidos, causando morte das células que
não recebem oxigênio e nutrientes;
•Quando o sangue não consegue voltar
ao coração de maneira eficiente e fica
concentrado nas pernas, causando
deformidades, aumento da pressão
dentro das veias e rompimento de vasos
na pele.

Cuidados com a ferida
Realizar o curativo diariamente (de
1 a 2 vezes/dia se necessário):
1. Lavar bem as mãos com água e

sabão;
2. Calçar as luvas, descobrir a
ferida, lavando as gazes que
ficaram grudadas, puxar
delicadamente;
3. Lavar toda a pele íntegra da
perna com água morna e sabão
neutro;

Úlcera venosa Úlcera arterial

1 2

3 4

 

(VERSO) 

4. Lavar a ferida com soro morno, em
jatos. Se houver tecido amarelo, cinza,
marrom ou negro, limpar a ferida
passando a gaze embebida em soro;
5. Secar toda a pele íntegra;
6. Aplicar a pomada ou gel indicado
dentro da lesão. Se possível, passar óleo
de girassol nas bordas da lesão. Se
necessário aplicar na ferida também;
7. Cobrir com 2 gazes úmidas em soro.
Cobrir com gazes secas;
8. Enrolar a atadura.

5 6

7 8

Fazer repouso 3 x dia, com duração de
30 min. O repouso deve ser deitado com
as pernas elevadas (colocar um apoio por
baixo dos pés da cama, deixando o lado
das pernas mais elevado que a cabeça).
Isso facilita o retorno
venoso. Se o
problema for arterial,
não colocar o apoio,
apenas fazer repouso
para não ficar
com inchaço nas pernas.

Fazer massagem de
retorno venoso,
em sentido único:
sempre dos pés para
o coração. Isso
diminui o inchaço e facilita a circulação.

Usar meia elástica
conforme a orientação
de seu Médico Cirurgião
Vascular.

Cuidados com a saúde
1. Tenha muita higiene com
seu corpo.

2. Pare de fumar.
3. Não consumir álcool
4. Pratique exercícios
físicos regularmente
(caminhadas, natação
e alongamento três
vezes por semana).

5. Mantenha uma dieta equilibrada,
controlando o excesso de sal,
condimentos e frituras.

6. Controle o diabete
7. Controle a pressão alta
8. Controle o peso
9. Evite ficar de pé ou sentado por mais
de uma hora. Movimentar-se, pois os
exercícios melhoram a circulação das
pernas.
10. Não use roupas apertadas nas
pernas que dificultem o retorno venoso.

11. Use sapatos
confortáveis, de salto baixo
12. No calor aumentar a
ingestão de água e líquidos.
13. Evite emoções fortes.
O estresse diminui as defesas do
organismo e retarda a cicatrização da
ferida.
14. Viste seu médico regularmente.
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