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RESUMO 

 

Leite AP. A efetividade de um protocolo de uso do gel de papaína a 2% e 4% na 

cicatrização de úlceras venosas. [dissertation]. Niterói (RJ): Escola de Enfermagem Aurora 

de Afonso Costa/UFF; 2012. 

 

 

 

As úlceras venosas são consideradas um problema de saúde pública pela dificuldade de 

cicatrização, alta recorrência, elevado custo de tratamento e grande repercussão na 

qualidade de vida do paciente. A busca de terapias que contribuam para cicatrização tem 

sido uma constante. Um produto utilizado no tratamento dessas úlceras é a papaína. 

Objetivo geral: Analisar a efetividade do gel de papaína a 2% e 4% no reparo tecidual das 

úlceras venosas. Método: Pesquisa clínica experimental, prospectiva, com o uso do Gel de 

Papaína a 2% e 4% produzido pela Farmácia Universitária, com formulação, conservação e 

distribuição adaptada para manutenção da estabilidade enzimática. A amostra por 

conveniência foi composta por 16 pacientes atendidos no ambulatório com 30 úlceras 

venosas, maiores que 2 cm
2
, conforme protocolo. As variáveis de interesse foram 

analisadas por meio do teste de Wilcoxon e McNemar, sendo p < 0,05. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, com o n
o
 196/08. Resultados: Nove (56,25%) 

participantes eram do sexo feminino; com predomínio de idade entre 51 a 59 anos, com 

média de 62,31 anos, desvio padrão de ±10,2; 13 (81,25%) apresentavam Índice de Massa 

Corporal acima do normal; 12 (75%) possuíam Hipertensão Arterial Sistêmica e quatro 

(25%) Diabetes mellitus associado ou não a outras comorbidades. Quanto às úlceras, a 

amostra foi dividida em três subgrupos, com área inicial de 2 a 3,9 cm
2
;  de 3,9 a 20 cm

2
; e  

> 20 cm
2
, sendo que no primeiro subgrupo houve redução média de 1,6 cm

2
 (60%); no 

segundo de 6,5 cm
2
 (66,6%) e no terceiro 15,7 cm

2
 (23,7%). A redução média na área das 

30 úlceras foi de 7,9 cm
2
 (50%). Seis (20%) cicatrizaram completamente, com tempo 

médio de 56,67 dias ± 9,83, sendo todas menores ou iguais a 4 cm
2
. Houve redução 

significativa no tecido de esfacelo de todas as úlceras (p < 0,001) e aumento significativo 

no tecido de epitelização (p < 0,001) do início para o final do tratamento. Houve também 

melhora significativa na profundidade das úlceras venosas (p = 0,001), no tipo de exsudato 

(p = 0,0001), na quantidade de exsudato (p < 0,0001) e no edema (p < 0,0001). Ocorreu 

epitelização da borda de uma (33,33%) das três úlceras que se apresentavam com bordas 

maceradas. Em relação ao relato de dor, de 13 houve melhora em cinco (38,46%); em 

relação ao prurido, de 17 houve melhora em seis (35,29%). Em relação à dor após o uso do 

produto, houve relato de quatro (25%) pacientes, sendo de baixa intensidade. Conclusão: 

O gel de papaína a 2% e a 4% mostrou ser efetivo na diminuição do esfacelo, favorecendo 

o processo de epitelização e proporcionando a cicatrização total de úlceras venosas 

menores ou iguais a 4 cm
2 

no período de 90 dias. A pesquisa contribuiu com evidências 

científicas acerca do uso do gel de papaína a 2% e a 4% em úlceras venosas. 

 

 

Descritores: Úlcera varicosa; Úlcera da perna; Efetividade; Papaína; Enfermagem. 
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ABSTRACT 
 

 

Leite AP. The effectiveness of a protocol of use of papain gel at 2% and 4% in the venous 

ulcers healing. [dissertation]. Niterói (RJ): Aurora de Afonso Costa Nursing School /UFF; 

2012. 

 

 

The effectiveness of a protocol of use of papain gel at 2% and 4% in the venous ulcers 

healing 

 

The venous ulcers are considered a problem in public health for its healing difficulty, high 

recurrence, high cost treatment and big repercussion in the patient´s quality of life. The 

search for therapies which contribute for the healing has been constant. A product used in 

the treatment of these ulcers is the papain.  General objective: Analyze the effectiveness 

of the papain gel at 2% and 4% in the tissue repair of the venous ulcers. Method: 

Experimental clinical research, prospective, with the use of papain gel at  2% and 4% 

produced by the University Pharmacy, with formulation, preservation and distribution 

adapted to maintain the enzymatic stability. The convenience sample was made of 16 

outpatients with 30 venous ulcers, larger than 2 cm
2
, according to protocol. The variables 

of interest were analyzed through Wilcoxon and McNemar tests, with p < 0,05. The project 

was approved by the Ethics in Research Committee, no 196/08. Results: Nine (56,25%) 

participants were female, with predominance of age between 51 and 59 years old, average 

of 62,31 years old, standard deviation of ±10,2; 13 (81,25%) presented body mass index 

above the normal; 12 (75%) had systemic high pressure and four (25%) diabetes mellitus 

associated or not to other co-morbidities. Regarding the ulcers, the sample was divided in 

three subgroups, with initial area from 2 to 3.9 cm
2
; from 3.9 to 20 cm

2
; and > 20 cm

2
. 

There was an average reduction in the first subgroup of 1.6 cm
2
 (60%); in the second one 

of 6.5 cm
2
 (66.6%) and the third one of 15.7 cm

2
 (23.7%). The average reduction in the 

area of the 30 ulcers was of 7.9 cm
2
 (50%). Six (20%) presented complete healing, with an 

average time of 56.67 days ± 9.83, all of them smaller or equal to 4 cm
2
. There was a 

significant reduction of the slough of all the ulcers (p < 0,001) and significant increase of 

the tissue of epithelization. (p < 0,001) from the beginning to the end of the treatment. 

There was also a significant improvement in the depth of the venous ulcers (p = 0,001), 

exudate type (p = 0,0001), in the exudate amount (p < 0,0001) and in the edema (p < 

0,0001). There was epithelization of the edge in one (33.33%) of the three ulcers which 

were macerated. Concerning pain report, out of 13, there was improvement in five 

(38.46%); related to itching, out of 17, there was improvement in six (35.29%). Regarding 

pain after using the product, there were four low intensity reports (25%) by the patients. 

Conclusion: The papain gel at 2% and 4% presented to be effective in the decrease of the 

slough, promoting the epithelization process and providing complete healing of the venous 

ulcers smaller or equal to 4 cm
2 

in the period of 90 days. The research contributes with 

scientific evidence about the use of papain gel at 2% and 4% in venous ulcers. 

 

Descriptors: Varicose Ulcer; Leg ulcer; Effectiveness; Papain; Nursing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

As úlceras da perna são consideradas feridas crônicas, ou seja, lesões que não 

cicatrizam num período esperado, levando em média mais de oito semanas
1
. Também 

chamadas de feridas complexas, são consideradas atualmente um problema de saúde 

pública, devido a sua incidência e suas repercussões na qualidade de vida do paciente, sem 

contar o alto custo do tratamento, a perda da capacidade laboral e o aumento de 

aposentadorias precoces
2
.
 
 

  As três principais etiologias das úlceras da perna são: venosa, arterial e neuropática, 

sendo que a úlcera venosa é a mais frequente, perfazendo cerca de 75% das causas
3
. 

  Vários fatores que contribuem para aumentar o risco de aparecimento dessas 

úlceras também interferem no processo de cicatrização, tais como: a idade; uso de 

determinados medicamentos, como imunossupressores; tabagismo; comorbidades como o 

Diabetes mellitus, a Hipertensão Arterial Sistêmica, a doença vascular periférica; traumas 

mecânicos; condições nutricionais; radioterapia; percepção sensorial e mobilidade 

prejudicadas; umidade e perfusão tissular diminuída por insuficiências vasculares
4-6

. 

O foco deste estudo é o reparo tecidual de úlceras venosas, por meio do uso do gel 

de papaína. Representa o desdobramento de duas pesquisas que receberam o Prêmio de 

Incentivo em Ciências e Tecnologia para o SUS – 2007, sobre desenvolvimento dos 

hidrogéis: uma sobre o “Uso de Biomateriais no Reparo Tecidual de Lesões Tissulares” 

desenvolvido na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) e na Unidade 

de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP); outra sobre a 

“Implementação e Avaliação de Ações Visando a Otimização da Assistência 

Farmacêutica”. Tais pesquisas foram desenvolvidas com apoio financeiro da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

Em 2011, a pesquisa sobre o Hidrogel a 2% produzido pela Farmácia Universitária 

e aplicado no Ambulatório, intitulada “Avaliação de Custo e Efetividade do Hidrogel a 2% 

no Tratamento de Úlceras da Perna (Cost and Effectiveness Evaluation of Hydrogel 2% on 

Leg Ulcer Treatment)" recebeu o prêmio de segundo lugar em Pesquisa, pelo Dermatology 

Nurses' Association, nos Estados Unidos da América. 
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Em 2012, resultados preliminares deste trabalho foram apresentados no Congresso 

do Dermatology Nurses' Association nos Estados Unidos da América, recebendo o prêmio 

de primeiro lugar em Pesquisa. 

 
 

1.1 Problema do estudo 

 

 

As feridas crônicas são um desafio não só para o paciente, mas também para o 

profissional e o sistema de saúde
1
, visto que as lesões na pele tem uma ampla gama de 

repercussões que transcendem a esfera física, afetando também as dimensões 

psicoemocional e social de seus portadores
7
. Dependendo da lesão, as úlceras podem 

causar dificuldades para a pessoa se mobilizar, absenteísmo ao trabalho e limitações nas 

atividades sociais
7-9

.  

Nos Estados Unidos, bilhões de dólares são gastos anualmente no cuidado às 

feridas crônicas
10

.
 
No Brasil, embora se desconheçam os gastos com esses tratamentos, 

considera-se que sejam elevados, repercutindo na qualidade de vida do paciente e da sua 

família
11

.  

Levando em consideração o processo de envelhecimento fisiológico e sua relação 

direta com a diminuição da capacidade de recuperação tecidual, considera-se que este 

problema mereça atenção especial à medida que aumenta a longevidade da população 

brasileira e mundial
5
.  

Estima-se para a população brasileira, em 2020, mais de 30 milhões de idosos, 

correspondendo a quase 13% da população
12

. Nos Estados Unidos, em 2002, estimava-se 

que 1% da população geral e 3,5% das pessoas idosas com mais de 65 anos tinham úlceras 

venosas
5
.
 
 

Um dos fatores predisponentes importante para o aparecimento de feridas é o 

Diabetes mellitus e segundo dados do Ministério da Saúde, em 2007 havia 5 milhões de 

diabéticos, sendo 7,6% da população entre 30 e 69 anos. Estes dados aumentam a cada 

ano. Há previsão de que 15% destes poderão desenvolver úlceras
13

.  

O enfermeiro, como parte da equipe multiprofissional, possui um papel 

fundamental na prevenção e no cuidado das lesões de pele. É de sua responsabilidade 
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monitorar a integridade da pele, planejar, implementar e avaliar intervenções para sua 

manutenção
4
.  

Para tanto, faz-se necessário que os enfermeiros mantenham atualizados seus 

conhecimentos, para que possam exercer uma assistência de enfermagem fundamentada 

em evidências científicas, que proporcionem segurança, efetividade e menor custo. 

Há diversos tipos de coberturas e produtos utilizados para realização de curativos e 

a escolha do enfermeiro deve ser realizada após avaliação criteriosa da pessoa e sua ferida.  

Nos casos de tecidos necróticos e desvitalizados, é inquestionável a necessidade de 

realização de algum método de desbridamento do leito das feridas para auxiliar no 

processo de cicatrização tissular. No entanto, a eficácia e a segurança da utilização dos 

métodos de desbridamento em feridas crônicas permanecem desconhecidas, uma vez que 

faltam ensaios clínicos bem delineados
3
.  

Um dos obstáculos à cicatrização das úlceras venosas é o processo inflamatório 

prolongado e a presença de esfacelo. Vários estudos têm sido desenvolvidos para avaliar 

produtos com ação desbridante e cicatrizante, entre eles a papaína, que provém do látex do 

fruto verde do mamoeiro (Carica papaya), encontrado comumente no Brasil. É um agente 

desbridante químico, cujo uso teve início no Brasil em 1983 e após vários estudos de 

âmbito nacional e internacional, tem sido reconhecido pela sua eficácia em acelerar o 

processo de cicatrização de feridas, principalmente, as crônicas
7
.  

A papaína tem sido considerada um produto de baixo custo final sendo consumida 

na rede hospitalar e ambulatorial de saúde, com uso difundido por décadas
14

.
 
Trata-se de 

um desbridante químico, que, em baixas concentrações, pode ser utilizada em tecido de 

granulação, promovendo a epitelização da ferida
15

.  

Entretanto, um dos maiores desafios para o uso desta substância é a manutenção da 

estabilidade da sua ação enzimática. Outras questões que permancem sem resposta é a 

melhor forma de sua aplicação e a concentração adequada.  

A apresentação e a forma de utilização da papaína pelos enfermeiros variou muito 

ao longo dos anos, primeiramente foram utilizados a polpa do fruto e o pó diluído, com 

cuidados de armazenamento e diluição a fim de manter a estabilidade enzimática da 

papaína que proporciona a proteólise e a cicatrização
14

.  
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Ainda hoje, há poucos estudos clínicos acerca do gel de papaína como tecnologia 

para uso em curativos e não há um consenso da sua forma de utilização entre os 

enfermeiros
16

.   

A primeira formulação da papaína em gel surgiu em 1993, facilitando o uso e 

mantendo por mais tempo a estabilidade enzimática da papaína
17

. Apesar disso, estudos 

com desenvolvimento de géis de papaína apontam a dificuldade de manutenção da 

concentração adequada e da atividade enzimática durante o armazenamento da papaína 

mesmo na formulação em gel
18

. 

Diante disso, professoras pesquisadoras da Escola de Enfermagem e da Faculdade 

de Farmácia da UFF, do Grupo de Pesquisa em Feridas, Biomateriais e Pesquisa Clínica na 

Saúde e na Enfermagem vem estudando a produção e utilização da papaína em feridas, 

com desenvolvimento do produto na Farmácia Universitária. Nessa pesquisa, serão 

estudados os géis de papaína nas concentrações a 2% e a 4%, com controle da estabilidade 

enzimática. 

 

1.2 Objeto de estudo 

 

A efetividade de um protocolo de uso do gel de papaína a 2% e 4% no processo de 

cicatrização de úlceras venosas no período de 90 dias. 

 

1.3 Justificativa 

 

 

Este estudo servirá como fonte de consulta sobre o uso do gel de papaína a 2% e 

4% e contribuirá para o conhecimento da efetividade do gel de papaína nessas 

concentrações no tratamento de úlceras venosas e produzir subsídios para decisão clínica 

sobre sua utilização. Além disso, servirá como base para realização de pesquisas futuras 

acerca do gel de papaína em úlceras venosas. 
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1.4 Relevância  

 

Foi realizada uma revisão sistemática com levantamento bibliográfico manual e 

eletrônico de estudos primários, em português, inglês e espanhol, sem recorte temporal, 

entre os dias 13 e 14 do mês de julho de 2011, utilizando os seguintes descritores, também 

como palavra: Carica; Papaína e Cicatrização, além dos Mesh terms na MEDLINE 

(Carica; Papain e Wound Healing). A busca foi realizada nas seguintes bases de dados: 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); Portal de 

Evidências com foco na Cochrane (COCHRANE); Índice Bibliográfico Español en Ciencias de 

la Salud (IBECS); Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line (MEDLINE) via 

Pubmed e Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL).  Foram 

pesquisados 9145 artigos que tratavam da papaína e cicatrização de feridas, sendo 

encontrados apenas 17 que tratavam sobre a papaína e a cicatrização de feridas em 

humanos. Os artigos indicaram que a papaína foi utilizada em feridas de diversas 

etiologias, em todas as fases do processo de cicatrização e em pacientes de diferentes 

faixas etárias, como recém-nascido, adultos e idosos, porém sem um padrão de formas e 

apresentação para uso do produto, já que foram utilizadas polpa do mamão verde, pó, gel, 

creme associado à ureia com ou sem clorofila, e spray
19

.  

Desta forma, observa-se que embora a papaína já seja usada há décadas, ainda há 

poucos estudos que avaliem com precisão a efetividade da papaína, principalmente na 

formulação em gel, no processo de cicatrização de feridas, especificamente das úlceras 

venosas.  

Diante disso, surge a seguinte questão: A utilização do Gel de Papaína a 2% e 4% 

em pacientes com úlceras venosas é efetivo no processo de cicatrização? 

Portanto, essa pesquisa proporcionará evidências científicas sobre o uso do gel de 

papaína e sua efetividade, contribuindo para atualização do conhecimento dos enfermeiros 

e acadêmicos de enfermagem e oferecendo subsídios para tomada de decisão e novas 

pesquisas. 

 

Hipótese 

 

O gel de papaína a 2% e 4% é efetivo na cicatrização das úlceras venosas.  
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1.5 Objetivo geral 

 

 Analisar a efetividade do gel de papaína a 2% e 4% no reparo tecidual das úlceras 

venosas. 

 

Objetivos específicos 

 

 Avaliar a evolução da cicatrização das úlceras venosas; percentual de úlceras 

cicatrizadas; tempo médio para cicatrização e alteração do tipo de tecido no leito das lesões 

tratadas com o gel de papaína a 2% e 4%; 

 Relacionar os efeitos do uso do protocolo do gel de papaína quanto à profundidade; 

tipo e quantidade de exsudato da lesão; odor; dor; edema; reações adversas como prurido e 

dor após o uso do produto e características das bordas das úlceras e da pele adjacente. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 TECNOLOGIAS EM SAÚDE 

 

As últimas décadas tem presenciado um processo de transformação e de inovação 

tecnológica sem precedentes, inclusive na área de saúde. A cada dia, mais tecnologias em 

saúde são lançadas no mercado. 

Consideram-se como tecnologias em saúde: equipamentos, medicamentos, materiais, 

órteses, próteses, insumos e procedimentos médicos-cirúrgicos utilizados na prestação de 

serviços de saúde e voltados para o suporte, organização e administração de serviços de 

saúde
20

.
 
 

As tecnologias em saúde também podem ser consideradas como um conjunto 

amplo de elementos, de conhecimentos concretamente incorporados em produtos, 

conhecimentos usados no cuidado, sistemas organizacionais e de apoio. Portanto, 

tecnologia é a aplicação prática do conhecimento
21

. 
 

 

Classificação das Tecnologias em Saúde 

 

  As tecnologias em saúde podem ser classificadas, de acordo com a sua natureza 

material, seu propósito e seu estágio de difusão: 

 

Natureza material:  

 

Podem ser medicamentos, procedimentos, sistemas organizacionais. 

 

 Propósito: 

 

  Preventivas: prevenção antes que ocorra a doença, reduzindo o risco para que ocorra, 

limitando sua extensão e/ou sequela;  

  Screening: detecção precoce de doenças ou anormalidades em pessoas assintomáticas; 

  Diagnósticas: identificação da causa ou natureza da doença em pessoas que já 

apresentam sinais e/ou sintomas; 
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  Terapêuticas: usadas para melhorar ou manter o estado de saúde, evitar deterioração ou 

uso paliativo; 

 Reabilitação: restaurar, manter ou melhorar a função mental ou física da pessoa 

deficiente e seu bem-estar. 

 

Estágio de Difusão: 

 

  Futuras: trata-se de projetos, ainda em estágio conceitual. É a fase mais inicial do 

desenvolvimento; 

  Experimentais: estudos em laboratório ou em animais; 

  Investigacionais: avaliação clínica inicial (em humanos); 

  Estabelecidas; 

  Obsoletas: tecnologias que foram substituídas por outras ou se apresentaram como 

ineficazes ou prejudiciais. 

  Muitas vezes, essas fases não são bem definidas e determinadas tecnologias não 

perpassam por todo esse ciclo
21

.  

As tecnologias também podem ser de baixa ou de alta complexidade, sendo as 

últimas de maior custo. 

 

 

2.2 AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE  

 

 

Apesar de trazer inegáveis benefícios à longevidade e à qualidade de vida da 

população, a incorporação de tecnologias nos serviços de saúde tem sido considerada como 

uma das razões para o crescimento exponencial dos gastos com saúde
22

.  

A fim de garantir uma incorporação mais adequada e uma utilização mais racional 

dos recursos tecnológicos em saúde, faz-se necessário executar uma avaliação rigorosa 

dessas tecnologias. 

Nesse contexto, a Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) é um subsídio 

importante para tomada de decisões quanto à incorporação de uma tecnologia e elaboração 

de diretrizes clínicas
23

.  
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Este termo, Avaliação de Tecnologias em Saúde, foi formalmente conceituado pela 

primeira vez em 1976, mas o crescimento desse conceito foi notável na década de 90, 

especialmente nos países europeus, ganhando visibilidade a cada dia
24

.
 
 

A Avaliação de Tecnologias em Saúde é um campo multidisciplinar que aborda os 

impactos da tecnologia, considerando o seu contexto de cuidados de saúde específicos, 

bem como as alternativas disponíveis. São avaliados os contextos econômico, 

organizacional, social, ético e impactos micro e macro-econômicos
22

.
 
 

 O uso da Avaliação de Tecnologias em Saúde é de fundamental importância porque 

evita a incorporação indiscriminada de tecnologias em saúde, o que causaria um custo 

elevado e desnecessário aos sistemas de saúde; avalia o impacto econômico-financeiro de 

tecnologias de alto custo; gerencia os aumentos dos gastos em saúde através de estudos 

sobre as alterações do perfil demográfico, epidemiológico e racionaliza a tecnificação do 

cuidado
22

.  

 

Objetivos da Avaliação de Tecnologias em Saúde 

 

A ATS tem como objetivo principal preservar a segurança do paciente, garantir a 

efetividade da tecnologia e seu uso apropriado. Como objetivos secundários se encontram 

as avaliações de custo x benefício; a provisão de subsídios para tomada de decisão para 

incorporação de tecnologias e o gerenciamento de recursos em saúde; além de contribuir 

com a formulação de políticas de saúde. 

Visa sintetizar os conhecimentos produzidos por meio de pesquisas, que podem 

analisar uma tecnologia mediante seus efeitos benéficos (eficácia e acurácia) e indesejados 

(colaterais e adversos), a análise da efetividade, e o exame comparativo da relação desses 

efeitos, e do valor atribuído a esses efeitos, com os gastos correspondentes de recursos 

(análises custo-efetividade e custo-utilidade) para diferentes alternativas tecnológicas, 

visando o emprego de melhores tecnologias de atenção à saúde (promoção e prevenção)
24

.  

Ao ser inserida uma tecnologia, alguns itens devem ser avaliados, como: as 

propriedades técnicas da tecnologia (desempenho, especificações, confiabilidade, 

facilidade de uso, manutenção); segurança clínica; eficácia (testada em condições ideais), 

efetividade (condições reais) e eficiência, ou seja, a relação entre os custos decorrentes da 

provisão de um cuidado e os benefícios advindos do mesmo. 
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Além disso, os aspectos sociais e éticos também devem ser avaliados, bem como os 

impactos macro e microeconômicos atribuídos à tecnologia. Em vista disso, alguns pontos 

devem ser considerados como: os critérios de seleção dos pacientes e de suspensão do 

tratamento; alocação de recursos escassos e tecnologias custosas e/ou não curativas e o 

acesso não equitativo. 

Portanto, em virtude das importantes implicações econômicas, éticas e sociais 

relacionadas à incorporação das tecnologias em saúde à prática e aos sistemas de saúde, 

uma avaliação dessas tecnologias em suas diversas dimensões e a regulação dos processos 

de incorporação e utilização são elementos essenciais para uma prática clínica mais efetiva, 

menos iatrogênica e mais racional. 

 

Avaliação Tecnológica em Saúde no contexto brasileiro  

 

O Brasil, bem como os demais países, tem elaborado políticas que possam 

implementar o uso da ATS no processo decisório quanto à incorporação e a continuidade 

de uso de tecnologias em saúde. 

Nesse contexto, as avaliações econômicas são um importante instrumento nos 

processos de decisão e alocação de recursos em saúde, porque permitem “identificar e 

mapear problemas e oportunidades para uso e aplicação de soluções tecnológicas”, 

baseadas na avaliação da efetividade, dos custos e dos impactos do uso de uma tecnologia 

no sistema de saúde, permite também o aprimoramento das políticas de saúde, aumentando 

a eficiência e a efetividade dos serviços e a qualidade do cuidado em saúde prestado
25

.
 
 

 A Portaria nº 2.690, de 5 de novembro de 2009, institui, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS), a Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde
26

.
 
Este 

processo de gestão está articulado nas três esferas de gestão do SUS, e implementado à luz 

dos princípios de universalidade, equidade e integralidade
27

.  

O Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia 

(DECIT), da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE), coordena, 

em âmbito nacional, as ações de avaliação de tecnologias em saúde. 

Em órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e na 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), as diretrizes da Política Nacional de 

Gestão de Tecnologias em Saúde são de caráter recomendatório, ainda que esses órgãos 
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sejam coordenados pelo DECIT. As ações articuladas são subsidiadas por um Grupo de 

Trabalho Permanente de Avaliação de Tecnologias em Saúde. Uma rede de centros 

colaboradores e instituições de ensino e pesquisa no País, denominada Rede Brasileira de 

Avaliação de Tecnologias em Saúde (REBRATS) é responsável pela geração e síntese de 

evidências científicas no campo de Avaliação de Tecnologias em Saúde
26

. Além disso, a 

REBRATS tem como princípios norteadores a qualidade e a excelência na pesquisa, 

política e gestão de tecnologias, no tempo oportuno e no contexto da atenção prestada
28

.  

 

2.3 A SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS 

  

 Durante muitos anos, o atendimento em saúde se baseava na experiência 

profissional e na opinião de especialistas. Este processo de tomada de decisão coloca em 

segundo plano a busca por evidências científicas que comprovem qual a melhor escolha. 

Faz-se necessário, então, delimitar quais os procedimentos que realmente tem resultados 

positivos, são seguros e que possuem o menor custo possível. 

Atualmente, os livros apesar de serem tradicionalmente fontes confiáveis, tornam-

se rapidamente desatualizados e com o aumento da produção de artigos e a valorização da 

busca pelas evidências científicas, torna-se fundamental uma avaliação crítica da qualidade 

das informações encontradas
29

.  

Esta preocupação faz parte de um movimento criado na década de 1990, derivado 

da epidemiologia clínica, chamado de Medicina Baseada em Evidências (MBE), que 

buscava organizar as informações mais relevantes e as condutas em saúde mais eficientes, 

ou seja, que oferecessem uma melhor resposta ao paciente e fossem mais seguras e de 

custo adequado
29

.  

Essa busca pela melhor evidência, não se restringe aos médicos, é também 

preocupação dos demais profissionais da saúde. A Saúde Baseada em Evidências busca 

integrar a melhor evidência disponível à experiência clínica e às características individuais 

de cada paciente, o qual deve participar do processo de decisão e ter acesso às fontes de 

conhecimento
30

. 
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O enfermeiro e a prática baseada em evidências 

 

Os enfermeiros exercem um papel fundamental na avaliação de muitos produtos 

que são inseridos no mercado, como coberturas para curativos, dispositivos de acesso 

venoso e outras tecnologias utilizadas diretamente na assistência de enfermagem. 

As Normas Internacionais de Boas Práticas Clínicas, que são um conjunto de 

normas e orientações éticas e científicas, preconizam a existência de uma equipe 

multiprofissional (médicos, enfermeiros, farmacêuticos, estatísticos, auxiliares de 

enfermagem, técnicos de informática, psicólogos, dentre outros) bem treinada para 

condução adequada de uma pesquisa clínica
30

. 

Nesse sentido, a busca por evidências científicas na literatura pode auxiliar no 

processo decisório e servir de estímulo para que novas pesquisas sejam realizadas para 

comprovar a efetividade de algumas tecnologias em uso e a inserção de outras.  

Faz-se necessário que os enfermeiros se atentem aos níveis de evidências dos 

estudos encontrados, pois de acordo com o tipo de estudo, é possível saber o nível de 

confiabilidade e validade. Os estudos são classificados de acordo com o grau de evidência 

a seguir, do maior para o menor: Metanálises, Revisões sistemáticas, Ensaios clínicos, 

Coorte, Caso-controle, Estudo de casos e Opinião de especialistas
29

.  

Os enfermeiros devem se esforçar para produzir, quando possível, estudos com 

maior grau de evidência para avaliar a efetividade de intervenções de saúde, como os 

ensaios clínicos randomizados e controlados, considerados padrão-ouro na medicina 

baseada em evidências
31

.  

Além disso, o enfermeiro também pode atuar em estudos clínicos como membro da 

equipe multiprofissional, exercendo diversas atividades, como a operacionalização da 

pesquisa clínica e incorporação de protocolos clínicos rigorosos, visando evitar desvios, 

falhas e vieses, com dedicação, responsabilidade e compromisso com a autenticidade dos 

registros, atenção e respeito aos direitos e bem-estar dos sujeitos. Além de executar 

atividades de monitoramento, supervisão, capacitação profissional, preparo de artigos 

científicos e desenvolvimento de novos projetos e subprojetos de pesquisa
32

.  

Para tanto, faz-se necessário ao enfermeiro contínuo aperfeiçoamento, boa 

interação, estabelecimento de vínculo entre os sujeitos da pesquisa e a equipe 
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multidisciplinar, proporcionando credibilidade à equipe e desenvolvimento de confiança do 

paciente para adesão à intervenção
32

.  

 

 

2.4 ÚLCERAS VENOSAS 

 

 

As úlceras venosas acometem uma grande parcela da população, com significante 

impacto econômico e social, tanto para o paciente como para o sistema público de saúde. 

São feridas crônicas, de elevada incidência clínica, que trazem não só sofrimento físico ao 

paciente, como afetam sua qualidade de vida, trazendo também prejuízos ao seu 

desenvolvimento profissional, pelas constantes recidivas e tratamento prolongado. 

Consideradas um problema de saúde pública, são a causa mais comum de úlceras de 

membros inferiores
33

, pode atingir cerca de 75% das causas de úlceras, deve ser tratada por 

uma equipe multiprofissional. Sua incidência é maior em pacientes com mais de 65 anos, 

chegando a 4% nessa população e em menores, 0,06% a 2%
34

.  

Os estudos quanto aos dados epidemiológicos da população brasileira ainda são 

incipientes, mas estima-se que 3% da população seja portadora de úlceras venosas e essa 

estimativa se eleva para 10% em diabéticos. Em torno de quatro milhões de pessoas são 

portadoras de lesões crônicas ou possuem algum tipo de complicação no processo de 

cicatrização
2
. 

 

Dados demonstram que a incidência de insuficiência venosa crônica é de 5,9% e a 

prevalência de úlcera venosa gira em torno de 1% no mundo ocidental, sendo mais 

frequente nos idosos
35

.  

A causa mais comum para o seu desenvolvimento é a Insuficiência Venosa 

Crônica, precipitada pela hipertensão venosa. Essas úlceras atingem 0,1 a 0,5% da 

população adulta em fase produtiva e, com o passar dos anos, a incidência aumenta. Há 

maior prevalência de úlceras no sexo feminino, chegando à proporção de 2,6:1; a maioria 

dos pacientes possui a ferida há mais de cinco anos
11, 36

. Há elevada taxa de recidiva, com 

cerca de 70% até o segundo ano após a cicatrização
2
.  

A etiopatogenia da úlcera venosa está relacionada com a disfunção da bomba 

muscular da panturrilha, que leva à hipertensão venosa nos membros inferiores. Essa 
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bomba é o mecanismo primário de retorno de sangue dos vasos dos membros inferiores ao 

coração, através de sistema venoso profundo e superficial, de veias comunicantes e 

músculos da panturrilha
3
.  

As úlceras venosas possuem desenvolvimento lento, com suas principais causas: 

doença varicosa primária e efeitos tardios relacionados com a trombose venosa profunda 

(síndrome pós-trombótica ou pós-flebítica). Os traumas são comumente fatores 

desencadeantes das úlceras venosas
37

.  

Possui como características clínicas, formato irregular, tendendo a superficialidade, 

com bordas definidas, tecido desvitalizado e tecido de granulação no leito, com exsudato 

de quantidade variável e amarelado. Podem ser únicas ou múltiplas, de localização variada 

sendo mais comum na região maleolar. O edema frequentemente está presente 

principalmente ao final do dia
34

.  

Na região perilesional, a pele tende a ser purpúrica e hiperpigmentada, com 

dermatite ocre, podendo apresentar quadro caracterizado por eritema, descamação, prurido 

e exsudato chamado de eczema de estase. A dor piora ao final do dia com a posição 

ortostática e melhora ao se elevarem os membros. Endurecimento e fibrose dos membros 

inferiores podem estar presentes dando ao terço distal da perna do indivíduo aspecto de 

garrafa invertida, fenômeno identificado como lipodermatosclerose
3,33

.  

O tratamento da dor está baseado na redução do edema através da terapia 

compressiva, pelo uso de meias elásticas, ataduras compressivas elásticas ou inelásticas e 

compressão pneumática
33

.  

A abordagem do leito da úlcera venosa visa otimizar o processo de cicatrização, 

através da retirada de esfacelo e tecidos desvitalizados; manutenção do meio úmido, que 

favorece a angiogênese e alívio da dor, além de proliferação de queratinócitos e tecido de 

epitelização
3
. O repouso com as pernas elevadas 20 cm acima do coração em intervalos de 

15 a 30 minutos, três a quatro vezes por dia e durante a noite, melhora a perfusão e o 

retorno venoso, diminuindo o edema e a incidência de recidivas de úlceras e aparecimento 

de novas lesões
33

.  
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2.5  PAPAÍNA 

 

A enzima conhecida por papaína provém do látex do mamoeiro (Carica papaya), 

encontrado comumente no Brasil. A aplicação da papaína no tratamento de feridas teve seu 

inicio em 1983. Desde esta data vários estudos nacionais e internacionais têm sido 

realizados para a ampliação do conhecimento sobre sua eficácia em acelerar o processo de 

cicatrização. Os melhores resultados são observados no tratamento de úlceras crônicas
38

.
 
 

Lina Monetta foi a primeira enfermeira brasileira a publicar estudos utilizando 

primeiramente a polpa do mamão verde in natura diretamente sobre a lesão sem qualquer 

processamento anterior do material
15

 e depois foi utilizada a papaína em pó diluída em 

água bidestilada em lesões teciduais
39.  

Já em 1987, a autora salientava a necessidade de avaliar o paciente, quanto aos 

fatores que interferem na cicatrização, como idade, estado nutricional, patologias 

associadas e as características das lesões, além da escolha do tratamento mais eficaz para 

cicatrização de lesões. Além disso, naquela época, era forte a tendência de aproveitar os 

recursos naturais na terapêutica e a investigação quanto ao uso de substâncias da medicina 

tradicional, de origem vegetal, animal e mineral
15,39

. 

 

Propriedades físico-químicas 

 

A papaína é uma mistura complexa de enzimas proteolíticas e peroxidases 

existentes no látex do mamoeiro, conhecido popularmente como “leite de mamão”.  Por 

meio de sua ação enzimática, esta enzima provoca a proteólise. Hidrolisa ligações 

peptídicas de aminoácidos hidrofóbicos na posição P2 e, preferencialmente, aminoácidos 

básicos na posição P1, daí sua ação desbridante na ferida
40

.  

Uma das preocupações quanto ao uso da papaína era a possibilidade de ser lesiva ao 

tecido sadio devido ao fato de tratar-se de uma enzima. Esta hipótese, porém, foi 

descartada devido à existência da α1-antitripsina, uma antiprotease plasmática, presente 

somente no tecido epidérmico sadio que inativa as proteases, impedindo um efeito lesivo 

da papaína
15

. Além disso, um estudo in vitro avaliou a segurança do uso da papaína na pele 

humana, verificando as alterações celulares ocorridas após 4, 24 e 48 horas de contato da 

pele com uma solução de papaína a 0,2%, concluindo que embora haja uma reação de 
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proteólise do estrato córneo, a papaína pode ser seguramente aplicada sobre a pele
41

. 
 
No 

caso das úlceras, esse fator é importante, pois demonstra o efeito desbridante seletivo da 

papaína, que terá sua ação somente no tecido desvitalizado, esfacelo, presente no leito da 

úlcera, sem alterar o tecido de epitelização neoformado.
 

A atividade enzimática é decorrente principalmente da presença de um radical 

sulfidrila (SH) pertencente ao aminoácido cisteína. Por isso, após a diluição apresenta odor 

característico semelhante ao enxofre. Sua associação com outras substâncias se torna difícil 

e exige atenção do enfermeiro porque a papaína é inativada ao reagir com agentes 

oxidantes como o ferro, o oxigênio, derivados de iodo, água oxigenada e nitrato de prata, 

luz e calor
38

. 

 

Formas de apresentação 

 

As formas de apresentação da papaína foram se aperfeiçoando ao longo do tempo. 

Há cinco formas de apresentação da papaína descritas na literatura para uso em curativos: 

in natura (polpa de mamão verde), em pó, em gel, em creme associado à ureia e/ou 

clorofila e spray (não comercializada no Brasil). As preparações contendo papaína não são 

produzidas industrialmente no Brasil, sendo vendidas apenas em Farmácias de 

Manipulação. 

A forma in natura, ou seja, a polpa sem nenhum tipo de processamento teve seu 

registro científico de uso, no Brasil, em apenas um paciente, visto que naquela época já 

existia a forma em pó e houve receio de que o uso da forma in natura pudesse aumentar o 

risco de infecção, optando-se pelo uso da papaína em pó
15

.  

Nessa apresentação, a papaína consiste em um pó amorfo, levemente higroscópico, 

branco ou branco acinzentado, solúvel em água. Essa solução apresenta um aspecto que 

varia de incolor a amarela clara pouco opaca. É parcialmente solúvel em glicerina. A 

solução aquosa a 2% possui um pH de 4,8 a 6,2. O pó deve ser mantido livre da luz e 

umidade, em recipiente fechado e refrigerado
42

.  

Desde os primeiros estudos realizados com a aplicação da papaína, a diluição era 

feita no momento da aplicação e utilizada o mais rápido possível
15,39

.
 
Recomenda-se o uso 

de frascos plásticos, opacos e pequenos
7,15

.
 
Apenas um estudo refere guarda da solução 

para uso por 12 horas em temperatura ambiente, em frascos escuros
17

.  
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A associação de clorofila com a ureia e a papaína tem como objetivo a redução do 

odor da ferida, o aumento do efeito anti-inflamatório e da granulogênese
43-44

. A ureia 

desnatura proteínas por ação solvente e desnatura material necrosado permitindo que fique 

mais susceptível a digestão enzimática. A combinação da papaína com a ureia pode ser 

duas vezes mais eficaz que a papaína pura
45

. A papaína também tem sido usada em 

associação com o silicato de magnésio com maximização da cicatrização da ferida
46

.  

A maioria das enzimas não é estável em temperatura ambiente, e perdem sua 

atividade biológica num curto período de tempo. As soluções de papaína preparadas com 

água destilada ou soro fisiológico também apresentam pouca durabilidade, pois a solução 

de papaína a 2% em soro fisiológico armazenada a 22°C possui estabilidade de somente 6 

horas
47

.
 
 

O uso do gel de papaína tem se tornado uma tendência no Brasil, com muitos 

estudos sendo desenvolvidos para facilitar o uso e diminuir a manipulação do pó da 

papaína, buscando manter por mais tempo a estabilidade da enzima
17

.
 
 

A formulação do gel de papaína a 1%, tendo o Carbopol
®

 940 como agente 

gelificante, manteve-se estável somente quando armazenado em baixa temperatura (4°C). 

Este gel, quando submetido a temperaturas de 30°C ou 40°C apresentou redução 

significativa de sua atividade proteolítica. No entanto, embora os géis contendo papaína 

tenham demonstrado eficácia (in vitro) para uso tópico, o Carbopol
®
 940 demonstrou ser o 

meio mais adequado para veiculá-la, sendo superior mesmo à formulação aquosa 

extemporânea
18

.
  

A Farmácia Universitária da Universidade Federal Fluminense, após diversos 

estudos quanto à estabilidade da papaína para uso em curativos formulou géis de papaína 

na concentração de 2% e 4%, utilizando como veículo o Carbopol
®

 940, que realmente 

demonstrou ser o melhor meio de veiculação.  

 

Ações e indicações 

 

A papaína possui várias indicações como no tratamento da doença de Peyronie por 

sua ação proteolítica nas bordas das placas fibróticas. Para uso oral, é aplicada como 

auxiliar na digestão de proteínas em pacientes com dislepsia crônica e gastrite. Encontra-se 

ainda sua indicação como nematicida porque a camada externa da cutícula de vários 
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nematóides é constituída por uma queratina resistente às proteases intestinais, mas não a 

outras enzimas proteolíticas estranhas ao organismo e que, digerindo a queratina, 

provocam em um segundo a morte dos parasitas
45

.  

Os benefícios do uso da papaína tem sido observados no tratamento de feridas de 

várias etiologias e as características da ferida porque possui um baixo custo, sendo sua 

utilização altamente viável até mesmo em países com baixos recursos, devido à boa relação 

custo-benefício, praticidade e segurança. 

A papaína foi utilizada em feridas de diversas etiologias (úlceras por pressão
7,15,48-

50
, venosas

7,46
, plantares

51-52
,
 

vísceras
17,53

, diabéticas
7,54

, traumáticas
55

, lesões por 

extravasamento de potássio e quimioterápico
7,15,51

, queimaduras
56

, deiscências de sutura 

51,57-58
, Síndrome de Fournier

59
, lesão por Piomiosite Tropical

60
); em feridas infectadas e 

limpas
51

 e nas diversas fases de cicatrização. A concentração de papaína varia de acordo 

com o tecido apresentado na ferida
14

.  

Coutinho descreve as principais indicações do uso da papaína nos diversos tipos de 

feridas. Quando a ferida apresenta tecido de granulação, a indicação é o uso da papaína 

numa concentração a 2%. Na presença de necrose de liquefação, utiliza-se a concentração 

de 4 a 6% de papaína diluída em solução fisiológica, administrada em jato. Na presença de 

necrose de coagulação, utilizam-se produtos com 8 a 10%, após escarectomia. A indicação 

é que se realize a troca do curativo a cada 12 horas
46

. 
 

A papaína não age somente como desbridante químico, esta possui ação anti-

inflamatória, estimulando o processo de cicatrização de feridas, atuando inclusive na 

contração e junção de bordos de feridas de cicatrização por segunda intenção
15

.  

Além disso, promove o alinhamento das fibras de colágeno, levando a um 

crescimento tecidual uniforme. Esta enzima atua como coadjuvante da antibioticoterapia 

sistêmica de feridas infectadas
43

.   

Alguns estudos indicam que a papaína possui efeito bacteriostático, bactericida e 

anti-inflamatório
15,53,57

, porém um estudo acerca da atividade antibacteriana in vitro de géis 

com diferentes concentrações de papaína verificou que apenas a papaína a 10% foi capaz 

de inibir o crescimento do S. aureus e de duas cepas de P. aeruginosa. Essa concentração é 

utilizada apenas para feridas com grande concentração de tecido necrótico e/ou 

desvitalizado
47

.
 
 

 



42 

 

Contraindicações e reações adversas 

 

  O mecanismo de ação da papaína ainda não está bem estabelecido e, assim como 

outras enzimas proteolíticas, seu uso deve ser evitado em casos de afecções hepáticas ou 

renais e durante o tratamento com anticoagulantes. Nenhuma interação medicamentosa foi 

documentada
45

.  

 Foram registrados alguns relatos de dor transitória e ardência após o uso da papaína 

como leve efeito colateral
7,56

, porém nestes estudos não havia sido bem delimitada a 

concentração da papaína utilizada. Reações anafiláticas à papaína foram relatadas em 

aproximadamente 1% das crianças
61

.  

   Nos Estados Unidos, há relatos de pacientes com alergia ao látex, que apresentaram 

reação cruzada com formulações contendo papaína e casos de alergia ocupacional à 

papaína, desencadeada por via respiratória ou por contato, devido à manipulação da 

papaína tanto em indústrias, como em estabelecimentos estéticos
62-63

. Também foi 

reportado um caso de alergia desencadeada pela ingestão da fruta, sendo que o paciente já 

havia demonstrado a mesma reação quando exposto ao látex
64

.  

No Brasil, a Associação Brasileira de Enfermagem em Dermatologia (SOBENDE) 

e a Associação Brasileira de Estomaterapia: estomias, feridas e incontinências (SOBEST), 

recomenda a suspensão do uso da papaína em pacientes que apresentarem sinais de alergia 

e refere o risco de uso nos pacientes que já possuem alergia ao látex, solicitando que seja 

protocolado no Histórico de Enfermagem a investigação de alergia a componentes 

derivados do látex e informar a ocorrência de qualquer reação alérgica a estas associações, 

visto que os registros de reação à papaína se restringem aos Estados Unidos e ainda não 

foram evidenciadas no Brasil
42

. 

Segundo uma revisão sistemática publicada no Journal of Wound, Ostomy & 

Continence Nursing, em 2008, que fez o levantamento de estudos sobre desbridantes 

químicos de Janeiro de 1960 a Fevereiro de 2008, o desbridamento químico é necessário 

para o preparo do leito da ferida quando há necrose. Foram pesquisadas evidências em 

estudos prospectivos e retrospectivos, comparando a eficácia da papaína, da colagenase e 

da associação papaína-ureia, associada ou não com a clorofila. O estudo concluiu que os 

agentes desbridantes enzimáticos são alternativas efetivas para remoção de material 

necrótico de úlceras de pressão, úlceras de membros inferiores e queimaduras. Os 
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pesquisadores indicam que esta estratégia também pode ser usada em necroses de 

liquefação. Ocorre, porém, que há poucas evidências para guiar a clínica na seleção segura 

e efetiva do método de desbridamento para pacientes com feridas crônicas. Havia 

evidências limitadas de que a papaína - associada a ureia removesse a necrose das úlceras 

por pressão mais rapidamente que a colagenase e o relato do processo de cicatrização da 

ferida não parecia claro
65

.
 
 

Um estudo acerca dos conhecimentos de enfermeiros sobre o uso da papaína em um 

hospital de São Paulo, embora esta seja muito utilizada, tanto na rede hospitalar como na 

rede de atenção primária devido ao seu baixo custo, fácil aplicabilidade e efetividade no 

tratamento de feridas, constatou que não há um consenso entre os enfermeiros, quanto às 

indicações do uso da papaína, forma utilizada e tempo de duração da solução após 

diluição
16

.  

Portanto, há necessidade de estudos com maior grau de evidência quanto à 

estabilidade, concentrações e formulações da papaína, sua efetividade e segurança. 
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3. MÉTODO 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa clínica experimental, prospectiva, onde foi utilizado um 

protocolo de aplicação do gel de papaína a 2% e 4% em úlceras venosas. 

A escolha do método se justifica por serem os estudos experimentais de extrema 

importância, pois proporcionam validação da prática clínica e fundamentos lógicos para 

mudar aspectos específicos da prática
66

.
 
 

O ensaio clínico também é classificado de acordo com a descrição dos resultados de 

uma intervenção, ou seja, em situações ideais ou reais. O estudo em questão é classificado 

como um ensaio clínico de efetividade, já que o tratamento está sendo implementado sob 

circunstâncias normais, ou seja, alguns pacientes podem não seguir rigorosamente o 

tratamento no domicílio, abandonar o estudo ou utilizar outras formas de tratamento que 

não foram designadas
67

.  

 

3.2 Aspectos éticos  

 

A pesquisa faz parte do projeto “Uso de Biomateriais no reparo tecidual de feridas”, 

que foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina, da 

Universidade Federal Fluminense, respeitando os princípios estabelecidos na Resolução 

n
o
196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), do Ministério da Saúde e aprovado com 

o número 196/08; CAAE n
o
 0154.0.258.000-08. (Anexo I) 

O consentimento dos voluntários para participação na pesquisa foi obtido após o 

esclarecimento dos objetivos, benefícios e riscos da pesquisa, mediante a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo II).  

Aos mesmos foi garantido o anonimato e o desligamento da pesquisa a qualquer 

momento, caso o desejassem, e a continuidade do tratamento no Ambulatório de Reparo de 

Feridas do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). Não foi oferecido qualquer tipo 

de auxílio financeiro para participação na pesquisa. Também não houve ressarcimento de 

despesas dos voluntários. 
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3.3 Local da pesquisa 

 

Primeira etapa 

 

Foi desenvolvida na Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense, 

no Laboratório de Tecnologia Farmacêutica e na Farmácia Universitária. 

Durante esta etapa, as farmacêuticas desenvolveram diversas fórmulas do Gel de 

Papaína, buscando além da qualidade do produto, a estabilidade da fórmula, já que a 

papaína é termolábil e fotossensível. Para tanto, foram desenvolvidos protótipos do 

produto a ser testado no estudo clínico, no intuito de adequá-lo à técnica de curativo 

estabelecida em protocolo do Ambulatório de Reparo de Feridas do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP). Os protótipos foram géis de papaína de diversas consistências 

para cada uma das concentrações do estudo (2% e 4%). A escolha das formulações mais 

adequadas foi feita através de testes de avaliação sensorial com cinco enfermeiros 

especialistas.  

Paralelamente, diversas reuniões foram realizadas com as farmacêuticas, para 

definição do protocolo de pesquisa e delimitação de aspectos como dia da semana e horário 

para entrega dos géis de papaína no ambulatório, pedido de solicitação para produção dos 

géis à Farmácia Universitária, local para o armazenamento e dimensionamento do material 

a ser utilizado. 

O processo de produção foi mapeado por parâmetros internacionais de controle de 

qualidade que garantem a perfeita reprodutibilidade do produto. Foram estabelecidas 

formulações de gel de papaína, nas concentrações de 2% e 4%, com a seguinte 

composição: papaína (princípio ativo), EDTA (agente de estabilização da enzima), cisteína 

(agente de estabilização da enzima), propilenoglicol (umectante), Carbopol
®
940 (agente 

gelificante), nipagin (conservante), água (veículo). A escolha da papaína na forma 

farmacêutica gel teve como objetivo atender a necessidade de ambiente úmido, que 

favorece o processo de cicatrização. Os outros componentes da formulação estão 

relacionados com a estabilidade química, físico-química e microbiológica do produto 

farmacêutico. Foram utilizadas embalagens de 100g.  

Os géis de papaína receberam um prazo de validade de 15 dias e foram produzidos 

semanalmente pela acadêmica estagiária da Faculdade de Farmácia, na Farmácia 
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Universitária, que os entregava semanalmente para ser armazenado na Pesquisa Clínica do 

HUAP, em geladeira a uma temperatura inferior a 4º C. 

 

Segunda etapa 

 

Foi desenvolvida no Ambulatório de Reparo de Feridas do Hospital Universitário 

Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói - RJ.  Trata-se de 

um hospital público, de nível quaternário, que atende pacientes vinculados à Região 

Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, que compreende os municípios de Niterói, 

São Gonçalo, Silva Jardim, Maricá, Itaboraí, Rio Bonito e Tanguá. 

O Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP fica situado no térreo do hospital, é 

coordenado por professora da EEAAC, sendo um local de ensino, pesquisa e extensão para 

a graduação, residência e pós-graduação. É considerado referência para o tratamento de 

lesões crônicas no município de Niterói, recebendo pacientes referenciados oriundos das 

Unidades Básicas de Saúde vinculadas à Região Metropolitana II, além de pacientes do 

próprio hospital, encaminhados pelos serviços de Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular e pelo 

grupo de Diabetes do HUAP. 

  

3.4 População, amostra e amostragem 

 

A população compreende os pacientes com úlceras venosas atendidos no 

Ambulatório de Reparo de Feridas do Hospital Universitário Antônio Pedro. A amostra de 

conveniência correspondeu a 16 pacientes, com 30 úlceras. 

Para seleção da amostragem, os voluntários preencheram os seguintes critérios de 

inclusão:  

 Ser maior de 18 anos; 

 Apresentar úlcera venosa com dimensões maiores que 2,0 cm
2
; 

 Estar em pleno domínio de consciência, avaliado durante a consulta de 

enfermagem quanto à lucidez, grau de orientação e capacidade para autocuidado ou possuir 

responsável legal que garantisse a continuidade do tratamento no domicílio. 

Os critérios de exclusão foram: 

 Falta de continuidade do tratamento no domicílio; 
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 Alergia aos produtos da pesquisa utilizados na lesão; 

 Alergia a qualquer tipo de látex;  

 Doenças psiquiátricas;  

 Gravidez e lactação; 

 Úlceras arteriais; 

 Infecção no local da lesão. 

A amostragem foi não probabilística, onde a média amostral foi considerada 

representativa para o universo em questão. Em 2008, foi realizado um levantamento dos 

pacientes atendidos no Ambulatório, verificando que havia 105 pacientes com 136 úlceras 

de diversas etiologias, sendo que 49 apresentavam 67 úlceras venosas
68

. 

Atenderam aos critérios de inclusão 21 voluntários, com um total de 39 úlceras, 

sendo que cinco foram excluídos. Um foi excluído com 10 dias de tratamento, por 

apresentar na consulta subsequente episódios de desorientação e por não possuir 

acompanhante ou responsável legal que pudesse dar continuidade ao tratamento no 

domicílio. Outro foi excluído com 30 dias de tratamento, após relato de queixas álgicas e 

exposição de tendões decorrente da diminuição considerável da grande quantidade de 

esfacelo que estava presente em suas duas lesões. Outra paciente apresentou Erisipela, 

sendo diagnosticada e tratada pelo setor de Cirurgia Vascular do HUAP. Um paciente foi a 

óbito por Insuficiência Renal Aguda. O último paciente foi excluído, pois as úlceras de 

perna eram grandes demais, da rótula aos dedos do pé, sem condições de mensuração, 

impossibilitando uma análise fidedigna da evolução do tamanho da lesão. 

Permanecendo 16 pacientes com 30 úlceras, que foram acompanhados conforme o 

protocolo por 90 dias, perfazendo um total de 191 consultas, com uma média de 12 

consultas por paciente. 

 

Fluxograma 1: Seleção da amostra. Niterói/ RJ, 2011 

Total de 191 consultas, durante 90 dias, com 
média de 12 consultas por paciente

16 voluntários com 30 úlceras

5 excluídos

21 voluntários com 39 úlceras
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3.5 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada no período de abril a novembro de 2011, utilizando 

instrumentos contendo dados sócio-demográficos e descritivos para avaliação do estado 

clínico do paciente e da lesão. Esses instrumentos já foram validados em outras pesquisas e 

fazem parte dos protocolos de pesquisa do serviço do Ambulatório (Apêndices I, II, III, 

IV). 

Cada sujeito foi avaliado por um período de noventa dias, uma vez por semana. A 

mensuração das lesões e o registro fotográfico foram realizados a cada 15 dias. O registro 

foi realizado em formulário individualizado, em acordo com os padrões internacionais de 

pesquisa
69

. 

 

3.5.1 Técnicas de mensuração e variáveis de análise da evolução das úlceras venosas 

 

As variáveis de análise foram divididas em desfechos primários e secundários. 

Os desfechos primários observados no estudo foram: evolução da área das úlceras venosas; 

taxa de redução das úlceras venosas; percentual de úlceras cicatrizadas; tempo médio para 

cicatrização e a evolução do tipo de tecido no leito das lesões. 

 

Evolução da área das úlceras venosas 

 

Para mensuração das lesões, foi utilizado o decalque, no qual a forma da úlcera é 

traçada em material transparente estéril, sendo sua área calculada através da quantificação 

dos quadrados centimetrados de um papel quadriculado. Tem a vantagem de fornecer o 

formato e o tamanho preciso da lesão
69,70

. Essa medida foi registrada no início do estudo, a 

cada 15 dias e ao final do estudo.  

O registro fotográfico foi realizado com Câmera Fotográfica digital da marca Sony, 

modelo Cyber-shot, 7,2 mega pixels, com foco a 90° da lesão, numa distância de 50 cm.  

Esse registro possibilitou construir uma evidência visual.  

A única desvantagem da técnica do decalque e da fotografia é não fornecer a 

medida da profundidade da lesão
69,70

.  
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Ambas as medidas eram realizadas após a limpeza da ferida com soro fisiológico a 

0,9%, nos casos de tecido de granulação, e com sabão neutro, nos casos de esfacelo. Pois à 

medida que se removem os tecidos necróticos e de esfacelo, o tamanho e a profundidade da 

ferida podem aumentar, pois a extensão da ferida pode estar mascarada pelo tecido 

desvitalizado
69

. 

 

Taxa de redução das úlceras venosas 

  

´ Foi calculada a área da úlcera a partir da medida inicial da lesão e após 90 dias de 

tratamento. A apresentação desse dado foi realizada nos subgrupos e na amostra total. Para 

análise do percentual de redução/aumento de cada úlcera venosa foi utilizada a seguinte 

fórmula
70

: 

 

 Porcentagem de redução da área da úlcera venosa = (Área inicial - Área final) x 100 

                                                                                             Área inicial 

 

Percentual de úlceras cicatrizadas 

 

 Foi calculado ao final do estudo, considerando a quantidade de úlceras venosas 

cicatrizadas e seu percentual em relação à amostra total. 

 

Tempo médio para cicatrização 

 

Foi avaliado de acordo com a média do número de dias que as úlceras venosas 

apresentaram total cicatrização.  

 

Evolução do tipo de tecido no leito das lesões 

 

O tipo de tecido encontrado no leito das úlceras venosas demonstra a evolução do 

processo de cicatrização. Os tecidos que podem ser encontrados, segundo a gravidade do 

pior para o melhor, são:  

 Necrose: de coloração preta, marrom, cinzenta ou esbranquiçada; 
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 Tecido de esfacelo: tecido desvitalizado, com células mortas, de aspecto 

amolecido e coloração branca ou amarelada; 

 Tecido de granulação: bom indicador do processo de cicatrização, esse tecido 

avermelhado, de aspecto granuloso, vivo e brilhante representa a formação de capilares, 

que vão possibilitar a formação do tecido novo; 

 Tecido de epitelização: representa a formação do tecido de cicatrização, tem 

aspecto rosado. Pode se formar da margem para o meio da lesão, em feridas pequenas ou 

pode se apresentar também, principalmente em feridas maiores como ilhas, no meio da 

lesão, migrando para as margens
69

. 

Esta avaliação foi realizada no início do estudo, a cada visita semanal ao 

ambulatório e ao final do estudo, considerando a porcentagem de cada tecido encontrado 

no leito da lesão, sendo registrado no formulário de coleta de dados (Apêndice II). Para 

tanto, foram consideradas para cada tecido a graduação de porcentagem: 0%; 1-25%; 26-

50%; 51-75%; 76-99%; 100%. Não foram incluídos sujeitos com necrose de coagulação. 

Nos desfechos secundários foram considerados: profundidade; tipo e quantidade de 

exsudato da lesão; odor; dor; edema perilesional; reações adversas como prurido e dor após 

o uso do produto; e características das bordas e da pele adjacente. Todas essas variáveis 

foram avaliadas no início do estudo, a cada visita semanal ao ambulatório e ao final do 

estudo, considerando a porcentagem de cada tecido encontrado no leito da lesão, sendo 

registrado no formulário de coleta de dados (Apêndice II). 

 

Profundidade  

 

A profundidade das úlceras venosas foi classificada em: superficial, quando 

acomete a epiderme; parcial quando atinge as camadas mais profundas da epiderme e 

derme; e total na qual ocorre comprometimento de toda a epiderme, derme e tecido 

subcutâneo, podendo se estender ao tecido muscular e ósseo
72

. As úlceras superficiais estão 

em um processo de reparo tecidual mais avançado, tendo, portanto um melhor 

prognóstico
73

. 
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Tipo e quantidade de exsudato 

 

O exsudato foi classificado em: seroso, de aspecto plasmático, transparente e 

aquoso, esse tipo de exsudato é composto por leucócitos e microrganismos vivos ou 

mortos; serossanguinolento indica muitas vezes a presença de lesão vascular dos novos 

vasos frágeis que estão surgindo pelo processo de cicatrização; sanguinolento, indicando 

uma maior lesão vascular, que pode ser causada pela baixa umidade no leito da lesão 

provocando o rompimento de vasos neoformados. O exsudato purulento e o 

piossanguinolento estão geralmente associados a processos infecciosos, podendo 

apresentar colorações que variam entre amarelo, verde ou marrom
74

.  

A quantidade de exsudato varia de acordo com a fase de cicatrização. Uma ferida 

muito exsudativa pode representar uma fase inflamatória prolongada ou infecção. A 

presença da uma quantidade grande de exsudato nas fases posteriores à inflamação forma 

uma barreira para a cicatrização da lesão, podendo levar ao maceramento das bordas
75-76

. 

Foi classificada em: grande, média e pouca quantidade. 

 

Odor 

 

As úlceras venosas foram classificadas quanto à presença ou não de odor fétido. A 

presença pode indicar infecção na lesão. 

 

Dor 

 

Foi avaliada quanto à presença ou ausência, intensidade e localização (na lesão ou 

na região perilesional). 

 

Edema perilesional 

 

Avaliado de acordo com o local, a presença ou ausência e a intensidade, sendo 

considerado de menor intensidade (1+) e de maior intensidade (4+). 
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Reações adversas como prurido e dor após o uso do produto 

 

 Avaliados também quanto à presença ou ausência, intensidade e localização. Sendo 

registrados na Notificação de suspeita de reação adversa a medicamento ou de desvio da 

qualidade de medicamento (Anexo IV). 

 

Características das bordas e da pele adjacente 

 

 A pele adjacente foi avaliada quanto ao grau de hidratação/ressecamento e outros 

aspectos como hipo ou hiperpigmentação. As bordas foram analisadas quanto a sua 

integridade, evoluindo para um processo de epitelização, o que indica uma melhora da 

lesão ou para um aspecto macerado, prejudicial ao processo de cicatrização, pelo risco de 

aumento da lesão. 

 

3.6 Operacionalização 

 

O início do projeto se deu depois do ajuste da consistência da formulação, baseada 

nos testes sensoriais. A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora, com o apoio de 

três alunas de graduação de enfermagem, sendo uma bolsista e duas voluntárias de 

Iniciação Científica, previamente treinadas quanto ao procedimento de coleta de dados e 

sob supervisão da pesquisadora. As alunas auxiliavam na realização do curativo, 

distribuição do material para uso em domicílio, marcação de retorno das consultas, além de 

participarem em conjunto com a pesquisadora da consulta de enfermagem. 

Durante a execução do curativo, foram realizadas orientações e treinamento ao 

paciente ou responsável legal quanto à técnica para realização do curativo em domicílio 

(limpeza da ferida e aplicação do produto, cobertura e bandagem). Não foi utilizado 

nenhum tipo de terapia compressiva, como meias ou ataduras elásticas para realização da 

bandagem. Utilizaram-se somente ataduras inelásticas.   

Após a primeira aplicação do gel de papaína, foi solicitado que o paciente 

permanecesse no ambulatório por cerca de meia hora a fim de que fossem avaliados sinais 

de alergia, queixas álgicas ou qualquer outro evento adverso imediato. 
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Para realização do curativo domiciliar, os pacientes receberam o gel de papaína a 

2% em bisnagas de 100g. (Fig. 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Bisnagas de 100 g de gel de papaína 

 

 

A conservação do gel de papaína foi realizada em geladeira, na segunda prateleira, 

tanto as de uso domiciliar quanto as de uso ambulatorial. Os transportes realizados foram 

da Farmácia Universitária para a Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário 

Antônio Pedro/UFF, e desta para o ambulatório ou para a residência do paciente.  

Os transportes foram realizados em bolsas térmicas ou caixas de isopor, com gelo 

químico reutilizável, fornecidos aos pacientes, a fim de manter o produto a uma 

temperatura de 4ºC. (Fig. 2, 3, 4, 5 e 6) 

 

 

                        

 Fig. 2: Caixa de isopor  Fig. 3: Gelo químico reutilizável 
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Fig. 4: Bolsa térmica  Fig. 5: Bolsa térmica com gelo  

químico reutilizável 

 

 

Fig. 6: Caixa de isopor com gelo reutilizável e bisnaga de gel de papaína 

 

 

Uso ambulatorial 

 

Para uso ambulatorial, o gel de papaína foi produzido em duas concentrações do 

ativo, a saber, gel de papaína a 2% (p/p) e gel de papaína a 4% (p/p). Os rótulos dos 

produtos apresentavam todas as informações exigidas pela ANVISA para produtos obtidos 

por manipulação indicando a composição completa do produto, a posologia, data de 

fabricação, prazo de validade, local de uso e nome do paciente, além de todas as 

informações legais da instituição produtora do gel. As bisnagas dos produtos eram 

entregues pela equipe de farmácia participante do projeto à pesquisadora, em embalagens 

com identificações diferentes, de forma que fosse prevenida a troca entre os produtos. Para 

tal as bisnagas com gel de papaína a 2% (p/p) possuíam uma etiqueta identificadora na 

tampa da embalagem de cor verde, enquanto as bisnagas contendo gel de papaína a 4% 

(p/p) foram identificadas com etiquetas de cor laranja (Fig. 7). 
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Fig. 7. Frasco de gel de papaína a 4% (p/p) e a 2% (p/p) 

 

 

O protocolo para utilização do gel de papaína foi realizado da seguinte forma: 

 

 

 No ambulatório: 

 

 

 Gel de papaína a 4%. Indicado uma vez por semana para todos os pacientes 

que tenham feridas maiores que 5,0 cm
2 

e/ou mais de 25% de esfacelo no leito da 

ferida. 

 

 Gel de papaína a 2%. Indicado para pacientes em que todas as lesões fossem 

menores ou iguais a 5,0 cm
2
 e com quantidade de esfacelo inferior ou igual a 25% 

no leito da ferida (Fluxograma 2). 
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Fluxograma 2: Protocolo para uso do Gel de Papaína na visita ambulatorial de 

acordo com o tamanho e a quantidade de esfacelo. Niterói/ RJ, 2011 

 

 No domicílio: 

 Gel de papaína a 2% (p/p). Indicado para uso diário, independente do tamanho da 

lesão ou da quantidade de esfacelo.  

Na região perilesional, orientou-se o uso de lubrificantes e hidratantes para pele. 

Estes poderiam ser: cremes ou óleos contendo ácidos graxos essenciais; creme de ureia; 

vaselina líquida ou óleo mineral. Como estes produtos poderiam interagir com o gel de 

papaína, foram consideradas as interações medicamentosas e registradas quaisquer tipos de 

reações.  

 

3.7 Intervenção  

 

 Alguns cuidados foram tomados no ambulatório e orientados ao 

paciente/acompanhante para evitar a perda da estabilidade da papaína durante a realização 

dos curativos como: retirada do produto da geladeira somente no momento do curativo, 



57 

 

deixando a bisnaga junto ao material para realização do mesmo; utilizar a gaze ou, no caso 

do Ambulatório, a luva estéril para espalhar o gel na gaze, evitando utilizar pinça e outros 

metais. 

 Enquanto era realizada a retirada do curativo anterior e a limpeza do leito da ferida, 

o gel de papaína era deixado exposto ao ambiente para que alcançasse uma temperatura 

mais próxima à do corpo. Então, era realizada a aplicação no leito da ferida e o curativo 

secundário com gaze e atadura de crepom. Logo que terminava o curativo, o produto 

retornava à geladeira. Este procedimento foi adotado devido à preocupação em não utilizar 

o produto demasiadamente frio no leito da ferida, a fim de evitar a vasoconstricção, que 

poderia prejudicar o processo de reparação tecidual. 

 

3.7.1 No Ambulatório 

 

Na visita ambulatorial, foi utilizada a seguinte técnica para realização do curativo:  

Materiais  

 Soro fisiológico a 0,9% 

 Gaze de algodão estéril 

 Gel de papaína a 2% ou a 4%, de acordo com o protocolo 

 Atadura inelástica de 15 cm 

 Esparadrapo 

 

Procedimentos 

1. Lavar bem as mãos com água e sabão. 

2. Separar o material antes de retirar o curativo anterior. 

3. Retirar a atadura e as gazes soltas com luvas de procedimento. Umedecer com soro 

fisiológico, em temperatura ambiente, as gazes que estiverem aderidas, até que se soltem. 

Não puxar gazes aderidas, para evitar o sangramento. 

4. Depois de retiradas todas as gazes, lavar bem a ferida com o soro fisiológico em jato até 

retirar todo o produto que foi utilizado.  

5. Abrir o pacote de curativo, contendo pinças dente de rato e de preensão. Colocar gaze 

em quantidade necessária. Abrir a luva estéril e calçá-la com técnica asséptica.  
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6. Retirar debris e corpos estranhos à ferida com as pinças. Utilizar sabão neutro em caso 

de grande quantidade de esfacelo, certificando-se de passar a gaze somente uma vez na 

ferida e com movimento circular de dentro para fora.  

7. Secar em volta da ferida com gaze.  

8. Aplicar uma camada do gel de papaína a 2% ou a 4% (de acordo com o protocolo) sobre 

a gaze, colocando com cuidado sobre a ferida. 

9. Aplicar hidratante ou óleo lubrificante na região perilesional, para proteger a pele 

adjacente contra o ressecamento e fissuras. 

10. Colocar a atadura, enrolando até que todo o curativo fique coberto, iniciando de baixo 

para cima, fazendo uma leve pressão. 

11. Fixar a atadura com esparadrapo. 

 

3.7.2 No domicílio 

Para realização do curativo domiciliar, os pacientes e/ou acompanhantes eram 

orientados a realizar a seguinte técnica: 

 

Materiais  

 Soro fisiológico a 0,9% 

 Papel toalha 

 Gaze de algodão estéril 

 Gel de papaína a 2% 

 Atadura inelástica de 15 cm 

 Esparadrapo 

 

Procedimentos 

1. Lavar bem as mãos com água e sabão. 

2. Separar o material antes de retirar o curativo anterior. 

3. Retirar a atadura e as gazes soltas. Umedecer com soro fisiológico, em temperatura 

ambiente, as gazes que estiverem aderidas, até que se soltem. Não puxar gazes aderidas, 

para evitar o sangramento. 
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4. Depois de retiradas todas as gazes, lavar bem a ferida com o soro fisiológico em jato até 

retirar todo o produto que foi utilizado. Não esfregar. 

5. Secar em volta da ferida com papel toalha. Não secar dentro da ferida. 

6. Aplicar uma camada do gel de papaína a 2% sobre a gaze, colocando com cuidado 

sobre a ferida. 

7. Colocar a atadura, enrolando até que todo o curativo fique coberto, iniciando de baixo 

para cima, fazendo uma leve pressão. 

8. Fixar a atadura com esparadrapo. 

 

Orientações importantes: 

 

 Trocar o curativo a cada 24 horas ou quando a atadura apresentar sinais de saturação, 

acúmulo de exsudato. 

 Nunca molhar o curativo com a água do banho!  

 Utilizar um saco plástico para envolver o membro a fim de evitar que molhe durante o 

banho. 

 Aplicar o produto somente dentro da ferida. Ao redor da ferida utilizar um hidratante 

ou óleo de ácidos graxos essenciais ou creme de ureia. 

 Em caso de forte dor ou ardência, que não diminui com o tempo, retirar o curativo, 

lavar com soro fisiológico e comunicar imediatamente à enfermeira. 

 

Cuidados com o Gel de Papaína 

 

 Manter a bisnaga do gel em saco plástico limpo, dentro da geladeira, na segunda 

prateleira. 

 Fazer o transporte do produto, sempre em caixa ou bolsa térmica, com gelo. 

 Não utilizar objetos de metal para espalhar o produto sobre a gaze; 

 Não utilizar iodo, água oxigenada e nitrato de prata junto com o produto. 
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3.8 Tratamento dos dados 

 

O tratamento dos dados foi realizado por meio de análise descritiva, que apresentou 

os dados observados sob a forma de gráficos e tabelas, expressos pela média, desvio 

padrão, mediana, mínimo e máximo para dados numéricos e pela frequência (n) e 

percentual (%) para dados categóricos (qualitativos).  

Na análise, foram discutidos os desfechos primários e secundários, com 

interpretação dos resultados, levando em consideração os objetivos. O estudo foi avaliado 

quanto à capacidade de generalização e validade externa dos achados, bem como 

correlacionou os resultados com as evidências globais atuais. 

A análise inferencial foi composta pelos seguintes métodos: 

 A variação da área da lesão do início para o final do tratamento foi analisada pelo teste 

de Wilcoxon;  

 A comparação do delta absoluto (cm
2
) e relativo (%) da área da lesão foi analisada 

pela ANOVA de Kruskal-Wallis
77

 e pelo teste de comparações múltiplas de Dunn
78

;  

 A variação do tecido no leito das feridas e das características da lesão (variáveis 

ordinais) do início para o final do tratamento foi verificada pelo teste de McNemar; e 

 O teste exato de Fisher foi aplicado para medir associação entre diversas 

características da lesão e tipo de tecido.  

 Foram utilizados métodos não paramétricos, pois os valores das áreas não 

apresentaram distribuição normal (distribuição Gaussiana), devido à grande dispersão dos 

dados e rejeição da hipótese de normalidade segundo o teste de Kolmogorov-Smirnov. O 

critério de determinação de significância adotado foi o nível de 5%. A análise estatística 

foi processada pelo software estatístico SAS
®
 System versão 6.11 (SAS Institute, Inc., 

Cary, North Carolina). 
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4. RESULTADOS  

 

 

Inicialmente, serão apresentadas as características sociodemográficas e clínicas dos 

participantes e a seguir, os resultados do protocolo utilizado. Foram avaliados 16 

voluntários com 30 úlceras, num total de 191 consultas de enfermagem, com média de 12 

consultas por pacientes por 90 dias de tratamento. 

 

4.1 Caracterização sociodemográfica e clínica dos participantes 

 

 Os resultados abaixo se referem às características sociodemográficas dos 

voluntários da pesquisa: 

 

Tabela 1. Características sociodemográficas dos pacientes. Niterói/RJ, 2011 

 

Variáveis n                           % 

Sexo   

Feminino 09 56,25 

Masculino 07 43,75 

Estado Civil   

Solteiro 03 18,75 

Casado 08 50,00 

Divorciado 02 12,50 

Viúvo 03 18,75 

Faixa etária   

51 a 59 anos 09 56,25 

60 a 82 anos 07 43,75 
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Tabela 2. Faixa etária dos pacientes. Niterói/RJ, 2011 

 

# 
DP: Desvio padrão 

  

Como observado nas tabelas 1 e 2, nove (56,25%) voluntários eram do sexo 

feminino, sendo cinco (55,56%) com 60 anos ou mais e quatro (44,44%) com idade entre 

51 e 59 anos. Sete (43,75%) voluntários eram do sexo masculino, sendo cinco (71,43%) 

com idade entre 51 e 59 anos. A média de idade foi de 62,31 anos. 

Quanto à ocupação, metade dos voluntários estavam aposentados. Destes, três 

(37,5%) se aposentaram por invalidez em decorrência das úlceras venosas. O local de 

domicílio dos voluntários corresponde à área de abrangência de atendimento do hospital. 

                                                           
*
 Considera-se analfabeto, o indivíduo que não sabe ler e nem escrever

79
 e analfabeto funcional, aquele que 

sabe ler, escrever e contar, mas não desenvolveu as habilidades de leitura, escrita e cálculo necessárias ao seu 

desenvolvimento pessoal e profissional
80

. 

Variáveis n                           % 

Escolaridade   

Analfabeto
*
 01 6,25 

Ensino fundamental 10 62,50 

Ensino médio 04 25,00 

Superior 01 6,25 

Ocupação   

Empregado 05 31,30 

Autônomo 02 12.50 

Aposentado 08 50,00 

Desempregado 01 6,20 

Domicílio   

Niterói                                                                            08 50,00 

São Gonçalo                                                                             04 25,00 

Outros                                                                           04 25,00 

Faixa etária média DP
#
 mediana mínimo máximo 

Idade (anos) 62,31 10,15 58,50 51 82 
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Gráfico 1 – Distribuição dos pacientes quanto ao uso de álcool e tabaco.  

Niterói/RJ, 2011 

 

De acordo com o gráfico um, um voluntário (6,25%) afirmou ser tabagista, de 

consumo médio atual de 4 cigarros por dia, porém referia fumar desde os dez anos de 

idade. Atualmente, este voluntário possui 82 anos. Dois (12,50%) referiram uso ocasional 

de álcool.  

 

 

Gráfico 2 – Distribuição dos pacientes quanto ao índice de massa corporal. 

Niterói/RJ, 2011 
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O Índice de Massa Corporal (IMC), representado no gráfico dois, demonstra que 14 

voluntários (87,50%) estão fora dos padrões de peso considerados normais. Apenas dois 

pacientes (12,50%) estão com o peso normal; um paciente (6,25%) se encontra com baixo 

peso; um (6,25%) com sobrepeso; sete pacientes (43,75%) com obesidade grau I; três 

pacientes (18,75%) com obesidade grau II e dois pacientes (12,50), com obesidade grau 

III.  

 

 

 

Gráfico 3 – Distribuição dos pacientes quanto às doenças de base. Niterói/RJ, 2011 

 

O gráfico três apresenta a distribuição dos pacientes de acordo com as doenças de 

base referidas e registradas em prontuário ou documentos médicos trazidos pelos pacientes, 

que comprovassem o diagnóstico. Observa-se que seis voluntários (37,50%) possuem 

somente Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e quatro (25%) possuem somente 

Insuficiência Venosa Crônica (IVC), os demais seis pacientes (37,50%) possuem além da 

HAS, outras patologias, como: três (18,75%), Diabetes Mellitus; dois (12,5%), 

Insuficência Venosa Crônica e um  (6,25%), ambas patologias.  

 

4.2 Caracterização das úlceras venosas 

 

A maioria, 10 voluntários (62,5%), possuía mais de uma lesão e dois (12,5%) 

referiram recidivas.  
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Gráfico 4 – Distribuição dos pacientes quanto ao tempo de existência das úlceras 

venosas. Niterói/RJ, 2011 

 

O gráfico quatro mostra a distribuição dos pacientes pelo tempo que referem 

possuir as lesões. O tempo referido de existência das úlceras variou entre os voluntários, 

porém houve predomínio de participantes com úlceras venosas com menos de três anos 

(43,75%). No entanto, dois voluntários (12,5%) apresentavam úlceras há mais de dez anos.  

 

Tabela 3. Relação entre idade x tempo de lesão. Niterói/RJ, 2011 

 

Variável média DP
#
 mediana mínimo máximo 

Idade (anos) 62,31 10,15 58,50 51 82 

Tempo de lesão (meses) 65,93 71,42 54 5 300 

Tempo de lesão (anos) 5,49 5,95 4,50 0,42 25 

#
DP: desvio padrão      
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Como observado na tabela três, o tempo médio em anos que os voluntários 

apresentam as úlceras foi de 5 anos, com mediana de 4 anos. O tempo mínimo referido de 

aparecimento da úlcera foi de cinco meses e o máximo foi de 25 anos. Segundo o 

coeficiente de Spearman, não houve correlação significativa entre a idade e o tempo de 

lesão (r = -0,088; p = 0,74), nos 16 voluntários do estudo. 

Quanto à localização das úlceras venosas, 15 (50%) se localizavam em região 

maleolar, 12 (40%) em terços da perna (superior, médio e inferior) e apenas três (10%) em 

dorso do pé (Figura 8) . 

 

 

 

 

 

Figura 8: Distribuição das úlceras venosas de acordo com a localização.  

Niterói/RJ, 2011 

 

 

Desfechos primários 

 

 

Evolução da área e taxa de redução das úlceras venosas  

 

A seguir são apresentados os dados acerca da evolução das úlceras venosas ao 

longo do tratamento com o Gel de Papaína produzido pela Farmácia Universitária da UFF. 

Das 30 úlceras tratadas, 28 (93,33%) apresentaram redução, sendo que destas, seis 

(20%) reduziram completamente. Duas lesões (6,67%) apresentaram aumento de 16 a 29% 

de suas áreas, como mostram o quadro um e o gráfico cinco.  
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Quadro 1. Evolução das úlceras venosas ao longo de 90 dias, em tratamento com o 

Gel de Papaína, conforme protocolo. Niterói/RJ, 2011 

 
Evolução em cm

2 
das úlceras venosas (UV) 

Lesão 0 dia 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias Alteração em cm
2 

Alteração em %  

1 12,0 13,0 15,4 17,0 18,0 15,5 -3,5 Aumento de 29% 

2 18,0 15,5 16,8 15,5 14,5 14,0 4,0 Redução de 22% 

3 2,0 2,0 1,8 1,0 1,5 1,3 0,7 Redução de 35% 

4 10,0 6,0 5,0 5,5 4,5 3,0 7,0 Redução de 70% 

5 3,0 0,5 0,5 0 - - 3,0 Redução de 100% 

6 20,0 7,5 4,0 4,8 4,0 3,0 17,0 Redução de 85% 

7 4,0 0,5 0,8 1,5 0,8 0,8 3,2 Redução de 80% 

8 4,0 0,5 0,5 0 - - 4,0 Redução de 100% 

9 14,0 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7 13,3 Redução de 95% 

10 2,0 5,5 5,5 5,5 3,0 0,8 1,2 Redução de 60% 

11 98,0 87,0 90,0 78,0 86,0 75,0 23,0 Redução de 23% 

12 91,0 100,5 114,0 92,0 101,0 89,0 2,0 Redução de 2% 

13 47,0 51,0 45,0 45,5 43,0 37,5 9,5 Redução de 20% 

14 2,5 1,5 1,0 1,8 1,5 1,5 1,0 Redução de 40% 

15 33,0 33,5 25,0 26,8 21,0 22,5 10,5 Redução de 32% 

16 2,0 1,3 1,0 0,8 1,0 0,8 1,2 Redução de 60% 

17 91,0 90,0 87,0 87,5 76,0 72,5 18,5 Redução de 20% 

18 3,0 0,8 0,2 0 - - 3,0 Redução de 100% 

19 120,0 110,5 109,0 105,0 100,0 92,0 28,0 Redução de 23% 

20 49,5 37,5 36,0 38,0 43,5 48,0 1,5 Redução de 3% 

21 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 2,0 0,5 Redução de 20% 

22 9,0 5,5 4,8 3,0 2,0 2,5 6,5 Redução de 72% 

23 3,0 2,8 2,0 2,5 2,8 3,5 -0,5 Aumento de 16% 

24 13,0 9,5 7,0 4,8 3,8 3,8 9,2 Redução de 71% 

25 4,0 3,0 1,8 0,8 0 - 4,0 Redução de 100% 

26 3,8 1,5 0 - - - 3,8 Redução de 100% 

27 2,5 1,0 0 - - - 2,5 Redução de 100% 

28 72,0 70,5 67,0 53,0 39,8 41,0 31,0 Redução de 43% 

29 81,0 77,0 71,5 63,0 62,5 57,0 24,0 Redução de 30% 

30 22,5 19,5 21,0 22,0 17,8 13,5 9,0 Redução de 40% 
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Gráfico 5. Evolução da área das úlceras venosas em tratamento com o gel de papaína, 

em 90 dias, conforme protocolo. Niterói/RJ, 2011 
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A tabela quatro fornece a média, desvio padrão (DP) e mediana da área da lesão no 

momento inicial (0 dia), no momento final (90 dias), o correspondente delta absoluto (cm
2
) 

e relativo (%), e o nível descritivo (p valor) do teste de Wilcoxon, para a amostra total, 

respectivamente.  

 

O delta absoluto da área inicial para a final foi dado pela fórmula: 

 

Delta absoluto (cm
2
) = (área no momento final – área no momento inicial)  

 

O delta relativo da área inicial para a final foi dado pela fórmula: 

 

Delta relativo (%) = (área final – área inicial) / área inicial x 100 

 

Tabela 4. Variação da área após 90 dias de tratamento na amostra total (n = 30). 

Niterói/RJ, 2011 

Variável média DP
# 

mediana p valor 
a
 

Área inicial (cm
2
) 28,0 35,5 11 

 
Área final (cm

2
) 20,0 29,4 3 

 
Delta absoluto (cm

2
) -7,9 9,0 -4 0,0001 

Delta relativo (%) -50,0 38,0 -41,6 0,0001 

#
DP: desvio padrão 

    

a
 Teste dos postos sinalizados de Wilcoxon. 

   
 

Como observado na tabela quatro, houve redução significativa na área da lesão 

após 90 dias de tratamento, em média, de 7,9 cm
2
 (p = 0,0001), que corresponde a 50% (p 

= 0,0001) da área das úlceras, conforme ilustra o gráfico seis. 
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Gráfico 6. Área da lesão no início e no final do tratamento na amostra total. 

Niterói/RJ, 2011 

 

Devido a grande variabilidade observada na área inicial da lesão (2 a 120 cm
2
) 

nesta amostra, o impacto do tratamento também foi analisado separadamente em subgrupos 

de área inicial. Os valores que definiram os subgrupos foram os tercis de 3,9 cm
2
 e 20 cm

2
 

com 10 úlceras venosas em cada faixa. Portanto, a evolução das úlceras venosas foi 

calculada nos seguintes subgrupos: úlceras venosas com área inicial entre 2 cm
2 

e 3,9 cm
2 

(n = 10);  entre 3,9 a 20 cm
2
 (n = 10) e > 20 cm

2
 (n = 10). 

As tabelas de 5 a 7 e os gráficos de 7 a 9 que se seguem, fornecem a média, desvio 

padrão (DP) e mediana da área da lesão no momento inicial (0 dia), no momento final (90 

dias), o correspondente delta absoluto (cm
2
) e relativo (%), e o nível descritivo (p valor) do 

teste de Wilcoxon, separadamente por subgrupo de área inicial: < 3,9 cm
2
, 3,9 a 20 cm

2
 e > 

20 cm
2
, respectivamente. 
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Gráfico 7. Evolução das úlceras venosas do subgrupo com área inicial entre 2 cm
2 

a 

3,9 cm
2
. Niterói/RJ, 2011 

 

Tabela 5. Variação da área após tratamento no subgrupo com área inicial entre 2 a 

3,9 cm
2
 (n = 10). Niterói/RJ, 2011 

 
      

Variável média DP
# 

mediana p valor 
a
 

Área inicial (cm
2
) 2,6 0,6 2,5 

 
Área final (cm

2
) 1,0 1,1 0,8 

 
Delta absoluto (cm

2
) -1,6 1,4 -1,2 0,005 

Delta relativo (%) -59,8 40,7 -60 0,003 

# 
DP: desvio padrão 

    a
 Teste dos postos sinalizados de Wilcoxon. 
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O gráfico sete demonstra a evolução ao longo do tempo das úlceras venosas do 

subgrupo com área inicial entre 2 cm
2 

e 3,9 cm
2
 e a tabela cinco, a variação da área nesse 

subgrupo, concluindo que houve redução significativa na área da lesão após tratamento, em 

média, de 1,6 cm
2
 (p = 0,005), que corresponde, em média, a 60% (p = 0,003) da área das 

úlceras desse subgrupo. 

As dez úlceras que fazem parte do tercil de área inicial até 3,9 cm
2
 são de quatro 

pacientes do sexo feminino (57,14%) e três do sexo masculino (42,86%), cujas idades 

variaram de 51 anos a 72 anos, com média de 60,28 anos e mediana de 55 anos e desvio 

padrão de 9,82. Quatro pacientes (57,14%) trabalhavam a maior parte do tempo em pé 

como comerciantes e cozinheiros. Três (42,86%) eram aposentados. O tempo que os 

pacientes possuíam a lesão variou de 2 anos a 33 anos. Quanto às doenças de base, apenas 

dois pacientes (28,57%) possuíam apenas Insuficiência Venosa Crônica, cinco (71,43%) 

eram hipertensos e dois possuíam além da hipertensão também Diabetes mellitus. Houve 

cicatrização completa de quatro úlceras venosas nesse subgrupo. 

 

 

Gráfico 8. Evolução das úlceras venosas do subgrupo com área inicial  

entre 3,9 a 20 cm
2
. Niterói/RJ, 2011 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

0 dia 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 

E
v

o
lu

çã
o

 e
m

 c
m

2
 

Evolução das úlceras venosas  

entre 3,9 cm2 a 20 cm2 

Lesão 1 

Lesão 2 

Lesão 4 

Lesão 6 

Lesão 7 

Lesão 8 

Lesão 9 

Lesão 22 

Lesão 24 

Lesão 25 



73 

 

Tabela 6. Variação da área após tratamento no subgrupo com área inicial entre 3,9 a 

20 cm
2
 (n = 10). Niterói/RJ, 2011 

 
      

Variável média DP
# 

mediana p valor 
a
 

Área inicial (cm
2
) 10,8 5,7 11 

 
Área final (cm

2
) 4,3 5,7 2,75 

 
Delta absoluto (cm

2
) -6,5 5,7 -5,25 0,005 

Delta relativo (%) -66,6 40,5 -76,1 0,005 

# 
DP: desvio padrão 

    
a
 Teste dos postos sinalizados de Wilcoxon. 

   
 

O gráfico oito demonstra a evolução ao longo do tempo das úlceras venosas do 

subgrupo com área inicial entre 3,9 a 20 cm
2
 e a tabela seis, a variação da área nesse 

subgrupo, concluindo que também houve redução significativa na área da lesão após o 

tratamento, em média, de 6,5 cm
2
 (p = 0,005), que corresponde, em média, a 66,6% (p = 

0,005) da área das úlceras desse subgrupo. 

O tercil de úlceras, de área inicial entre 3,9 a 20 cm
2
, foi representado por cinco 

pacientes. Três pacientes eram do sexo feminino (60%) e dois do sexo masculino (40%), 

cujas idades variaram de 51 anos a 82 anos, com média de 60 anos e mediana de 51 anos e 

desvio padrão de 13,71. Somente uma paciente era aposentada (20%), os demais (80%) 

trabalhavam predominantemente em posição ortostática. Quanto ao tempo que possuíam as 

úlceras, variou entre três e oito anos. Uma paciente era tabagista.  Houve cicatrização 

completa de duas úlceras. Quanto às doenças de base, apenas um paciente (20%) possuía 

Hipertensão Arterial Sistêmica, dois (40%) apenas Insuficiência Venosa Crônica, dois 

(40%) possuíam ambas as doenças. Nesse grupo, não havia pacientes com Diabetes 

mellitus. Houve cicatrização completa de duas úlceras nesse subgrupo. 
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Tabela 7. Variação da área após tratamento no subgrupo com área inicial > 20 cm
2
 (n 

= 10). Niterói/RJ, 2011 

 

Variável média DP
 #

 mediana p valor 
a
 

Área inicial (cm
2
) 70,5 31,4 76,5 

 
Área final (cm

2
) 54,8 27,0 52,5 

 
Delta absoluto (cm

2
) -15,7 10,6 -14,5 0,002 

Delta relativo (%) -23,7 13,6 -23,4 0,002 

# 
DP: desvio padrão 

a
 Teste dos postos sinalizados de Wilcoxon. 

 

 

Gráfico 9. Evolução das úlceras venosas do subgrupo com área inicial > 20 cm
2
. 

Niterói/RJ, 2011 
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Observou-se, no subgrupo com área inicial > 20 cm
2
, de acordo com o gráfico nove 

e a tabela sete, que houve redução significativa na área da lesão após o tratamento, em 

média, de 15,7 cm
2
 (p = 0,002), que corresponde, em média, a 23,7% (p = 0,002). 

Na amostra representada por essas úlceras, havia sete pacientes, sendo três do sexo 

masculino (42,85%) e quatro do sexo feminino (57,14%), com idade que variou de 55 a 78 

anos, com média de 61,71 anos e mediana de 58 anos, desvio padrão de 8,81. Cinco eram 

aposentados (71,42%), dos quais três possuíam menos de 60 anos e já estavam 

aposentados. Os outros dois pacientes (28,57%) trabalhavam como autônomos em pé a 

maior parte do dia. Quanto às doenças de base, dois pacientes (28,57%) possuíam apenas 

Hipertensão Arterial Sistêmica; três (42,85%) possuíam apenas Insuficiência Venosa 

Crônica; dois (28,57%) possuíam Diabetes mellitus, um associado somente à hipertensão e 

o outro, também à Insuficiência Venosa Crônica.  

O gráfico 10 demonstra, segundo a ANOVA de Kruskal-Wallis, que houve 

diferença significativa no delta absoluto (p = 0,0007) e relativo (p = 0,020) entre os 

subgrupos. Pelo teste de comparações múltiplas de Dunn, identificou-se, ao nível de 5%, 

que o subgrupo com área inicial > 20 cm
2
 apresentou delta absoluto (cm

2
) 

significativamente maior e delta relativo (%) significativamente menor que os subgrupos < 

3,9 cm
2
 e o de 3,9 a 20 cm

2
. Não existe diferença significativa, ao nível de 5%, entre os 

subgrupos < 3,9 cm
2
 e o de 3,9 a 20 cm

2
. 

 

Gráfico 10. Delta relativo da área da lesão segundo os subgrupos. Niterói/RJ, 2011 
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Percentual de úlceras venosas cicatrizadas 

 

O gráfico 11 mostra a evolução das úlceras venosas cicatrizadas. O percentual de 

úlceras cicatrizadas foi de 20%, que corresponde a seis feridas, sendo todas com área 

inicial menor ou igual a 4 cm
2
.  

 

Gráfico 11.  Evolução das úlceras venosas cicatrizadas. Niterói/RJ, 2011 

 

Tempo médio para cicatrização das úlceras 

 

Quanto ao tempo em dias para cicatrização, duas úlceras venosas (6,67%) 

cicatrizaram com 45 dias, três lesões (10%) com 60 dias e uma (3,33%) com 70 dias. 

Como mostra a tabela seis, o tempo médio de cicatrização foi de 56,67 dias, com mediana 

de 60 dias, desvio padrão de ±9,83. 

 

Tabela 8. Tempo médio em dias para cicatrização das úlceras venosas (n = 6). 

Niterói/RJ, 2011 

 

# 
DP: Desvio padrão 

 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

4,5 

5,0 

Início  30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 

T
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o

 e
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m

2
 

Evolução das úlceras venosas 

cicatrizadas 

Lesão 5 

Lesão 8 

Lesão 20 

Lesão 28 

Lesão 29 

Lesão 30 

Tempo para 

cicatrização 

média DP
#
 mediana mínimo máximo 

Dias 56,67 9,83 60 45 70 
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Correlação de variáveis dos pacientes com a epitelização das úlceras 

 

Idade x epitelização 

 

A idade dos pacientes cujas feridas cicatrizaram variou entre 51 anos a 72 anos, 

com uma média de 60,25 e uma mediana de 59 anos, com desvio padrão de ±9,98. 

 

Tempo de existência da lesão x epitelização 

 

 O tempo que o paciente possuía a lesão variou de cinco meses a cinco anos (60 

meses). A média foi de 31,25 meses e a mediana de 30 meses, com desvio padrão de 

±26,87. Todas as úlceras completamente epitelizadas possuíam menos de cinco anos de 

aparecimento. Das seis úlceras cicatrizadas, cinco pertenciam a pacientes que possuíam 

menos de 70 anos. 

 

Doenças de base x epitelização 

 

Os quatro pacientes (25%) possuíam Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). Dois 

(12,5%) também possuíam Diabetes mellitus e embora com duas patologias de base 

importantes para o processo de epitelização e mesmo com idades totalmente discrepantes 

(53 anos e 72 anos), estes pacientes tiveram suas lesões cicatrizadas e receberam alta. 

Outro paciente possuía somente HAS e permaneceu fazendo tratamento em outra 

úlcera venosa. Este paciente teve uma boa recuperação, principalmente do tecido adjacente 

à lesão, que melhorou consideravelmente, passando de ressecado e descamativo para 

hidratado. 

A outra paciente possuía além da HAS, Insuficiência Venosa Crônica com várias 

lesões em ambas as pernas e dorso dos pés. Ao final do tratamento referiu estar 

investigando hipotireoidismo e nódulos nas mamas. Sempre bem-humorada teve 

cicatrização plena de duas úlceras e considerável redução das demais cinco lesões, melhora 

do tecido adjacente à úlcera e do edema. Trabalhava boa parte do dia como copeira em pé e 

era etilista ocasional. 
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Múltiplas úlceras x epitelização 

 

As seis úlceras venosas que cicatrizaram totalmente eram de quatro pacientes 

diferentes, três possuíam mais de uma lesão e apenas um possuía lesão única.  

 

Recidiva x epitelização 

 

Não houve recidiva nos seis meses posteriores ao tratamento.  

 

Índice de Massa Corporal x epitelização 

 

 Os quatro pacientes cujas úlceras venosas cicatrizaram completamente 

apresentavam-se fora da faixa de normalidade do Índice de Massa Corporal, sendo um 

paciente com sobrepeso, dois com obesidade grau I e um com obesidade grau III. 

 

Alteração do tecido no leito das úlceras venosas 

 

Os tipos de tecidos que poderiam ser encontrados no leito das úlceras foram 

divididos em quatro grupos distintos: necrose, esfacelo, tecido de granulação e tecido de 

epitelização. Nenhuma úlcera apresentou necrose. 

A variação dos tecidos no leito das úlceras antes e depois do tratamento com o gel 

de papaína foi avaliada de acordo com sua intensidade, de forma semiquantitativa variando 

em seis níveis: 0%, 1 a 25%, 26 a 50%, 51 a 75%, 76 a 99% e 100%. Estes níveis de 

intensidade representam a quantidade de cada tipo de tecido estimada na avaliação visual 

da ferida, a cada consulta de enfermagem. O quadro dois mostra a área e a quantidade de 

esfacelo apresentada na primeira avaliação e ao final do tratamento com o gel de papaína. 
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Quadro 2. Evolução da área em cm
2 

e da alteração tecidual no leito das úlceras 

venosas após tratamento com o Gel de Papaína, conforme protocolo. Niterói/RJ, 2011 

 

P
a

ci
en

te
 

L
es

ã
o

 

0 dia Tratamento 

com Gel de 

papaína 

90 dias Altera- 

ção em 

cm
2 

Alteração em % 

da área da lesão 

Área Quantidade  

de esfacelo 

Ambu- 

latório 

Domi-

cílio 

Área 

 

Quantidade 

de esfacelo 

1 1 12,0 1-25% 4% 2% 15,5 1-25% -3,5 Aumento de 29% 

2 2 18,0 26-50% 4% 2% 14,0 1-25% 4,0 Redução de 22% 

3 2,0 51-75% 4% 2% 1,3 0% 0,7 Redução de 35% 

3 4 10,0 26-50% 4% 2% 3,0 1-25% 7,0 Redução de 70% 

5 3,0 26-50% 4% 2% Cicatrizada 3,0 Redução de 100% 

6 20,0 51-75% 4% 2% 3,0 1-25% 17,0 Redução de 85% 

7 4,0 76-99% 4% 2% 0,8 1-25% 3,2 Redução de 80% 

8 4,0 1-25% 4% 2% Cicatrizada 4,0 Redução de 100% 

9 14,0 76-99% 4% 2% 0,7 1-25% 13,3 Redução de 95% 

10 2,0 1-25% 4% 2% 0,8 0% 1,2 Redução de 60% 

4 11 98,0 1-25% 4% 2% 75,0 26-50% 23,0 Redução de 23% 

12 91,0 1-25% 4% 2% 89,0 26-50% 2,0 Redução de 2% 

5 

 

13 47,0 76-99% 4% 2% 37,5 26-50% 9,5 Redução de 20% 

14 2,5 76-99% 4% 2% 1,5 1-25% 1,0 Redução de 40% 

15 33,0 26-50% 4% 2% 22,5 1-25% 10,5 Redução de 32% 

16 2,0 26-50% 4% 2% 0,8 1-25% 1,2 Redução de 60% 

6 17 91,0 26-50% 4% 2% 72,5 1-25% 18,5 Redução de 20% 

7 18 3,0 1-25% 2% 2% Cicatrizada 3,0 Redução de 100% 

8 19 120,0 26-50% 4% 2% 92,0 1-25% 28,0 Redução de 23% 

9 20 49,5 26-50% 4% 2% 48,0 1-25% 1,5 Redução de 3% 

10 21 2,5 26-50% 4% 2% 2,0 1-25% 0,5 Redução de 20% 

11 22 9,0 76-99% 4% 2% 2,5 1-25% 6,5 Redução de 72% 

12 23 3,0 76-99% 4% 2% 3,5 1-25% -0,5 Aumentou 16% 

13 24 13,0 1-25% 4% 2% 3,8 0% 9,2 Redução de 71% 

25 4,0 1-25% 4% 2% Cicatrizada 4,0 Redução de 100% 

14 26 3,8 1-25% 2% 2% Cicatrizada 3,8 Redução de 100% 

27 2,5 1-25% 2% 2% Cicatrizada 2,5 Redução de 100% 

15 28 72,0 1-25% 4% 2% 41,0 0% 31,0 Redução de 43% 

29 81,0 1-25% 4% 2% 57,0 1-25% 24,0 Redução de 30% 

16 30 22,5 76-99% 4% 2% 13,5 1-25% 9,0 Redução de 40% 
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A tabela a seguir (Tabela 9) fornece a frequência (n) e o percentual (%) da 

intensidade dos tecidos no momento inicial e final do tratamento, e o correspondente nível 

descritivo (p valor) do teste de McNemar e o gráfico 12 ilustra essa variação. 

 

Tabela 9. Intensidade dos tecidos nos momentos inicial e final do tratamento. 

Niterói/RJ, 2011  

Tecido nível 
a
 

Inicial (0 dia) 
 

Final (90 dias) 
p valor 

b
 

n %   n % 

Tecido de esfacelo 

0% 0 0 
 

10 33,3 

< 0,001 

1-25% 12 40,0 
 

17 56,7 

26-50% 9 30,0 
 

3 10,0 

51-75% 2 6,7 
 

0 0 

76-99% 7 23,3 
 

0 0 

100% 0 0 
 

0 0 

Tecido de granulação 

0% 2 6,7   7 23,3 

0,25 

1-25% 7 23,3   2 6,7 

26-50% 8 26,7   4 13,3 

51-75% 5 16,7   9 30,0 

76-99% 8 26,7   8 26,7 

100% 0 0   0 0 

Tecido de 

epitelização 

0% 4 13,3   0 0 

< 0,001 

1-25% 26 86,7   14 46,7 

26-50% 0 0   7 23,3 

51-75% 0 0   2 6,7 

76-99% 0 0   1 3,3 

100% 0 0   6 20,0 

a
 Nível de intensidade do tecido. 

b
 Teste de Mc Nemar. 
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Gráfico 12. Distribuição relativa da evolução dos tecidos na amostra total.  

Niterói/RJ, 2011 

 

De acordo com a tabela 9, observou-se, na amostra total, redução significativa no 

tecido de esfacelo (p < 0,001) e aumento significativo no tecido de epitelização (p < 0,001) 

do início para o final do tratamento. Não houve variação significativa no tecido de 

granulação (p = 0,25), conforme ilustra o gráfico 12. 

O uso do gel de papaína demonstrou sua atividade como desbridante no tecido de 

esfacelo proporcionando uma redução significativa da quantidade desse tecido. Não havia 

úlceras com 100% de esfacelo, porém, sete (23,3%) úlceras que possuíam de 76 a 99% de 

esfacelo e duas (6,7%) que possuíam de 51 a 75% de esfacelo, apresentaram grande 

benefício com o gel de papaína, visto que ocorreu redução para menos que 50% de 

esfacelo. Seis úlceras (20%) que apresentavam 26 a 50% de também apresentaram melhora 

tecidual. Seis úlceras (20%) estavam cicatrizadas ao final do estudo, portanto, pode-se 

dizer que quatro (13,3%) úlceras apresentaram resolução completa do esfacelo, ou seja, a 

redução do esfacelo contribuiu substancialmente para a redução da área das lesões maiores 
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que quatro cm
2
 e para cicatrização completa das menores que quatro cm

2 
após 90 dias de 

tratamento. 

Quanto ao tecido de granulação, embora não tenha sido observada, pelos testes 

estatísticos variação significativa desse tipo de tecido, ao ser analisada a tabela nove, 

observa-se que das oito úlceras (26,7%) que apresentavam inicialmente 76-99% de 

granulação, quatro (13,3%) cicatrizaram, uma (3,3%) manteve e três (9,9%) reduziram seu 

percentual.   

Além disso, duas (6,7%) úlceras que apresentavam 0% de granulação melhoraram 

significativamente, pois uma passou a apresentar 76-99% de granulação e a outra entre 26-

50%. Das sete úlceras (23,3%) que apresentavam 1-25% de tecido de granulação observa-

se que 6 (20%) aumentaram sua quantidade para faixas acima de 50% de tecido de 

granulação. 

Das sete úlceras (23,3%) que se apresentavam ao final do estudo com 0% de 

granulação, seis (20%) representavam as cicatrizadas e uma ferida (lesão número 9) 

apresentava-se com 76-99% de epitelização e 1-25% de esfacelo. Essa lesão possuía 0,7 

cm
2 

ao final do estudo, portanto, este 0% de granulação que não significa uma piora 

clínica. 

No início do estudo, observa-se que quatro (13,3%) úlceras não apresentavam 

nenhum grau de tecido de epitelização e que 26 (86,7%) apresentavam em torno de 1-25%. 

Ao final do estudo, todas as úlceras apresentaram algum grau de epitelização: Sete úlceras 

(23,3%) com 26-50%; duas (6,7%) com 51-75%; uma (3,3%) com 76-99% e seis (20%) 

com 100% de epitelização, demonstrando cicatrização completa.  

 

Desfechos secundários 

 

Nos desfechos secundários foram considerados: profundidade, características do 

exsudato das úlceras venosas (tipo e quantidade), odor, dor, edema perilesional, e reações 

adversas, como: prurido e dor após o uso do gel de papaína. Foram avaliadas as 

características da pele adjacente, na qual foram utilizados lubrificantes e hidratantes para 

manutenção de sua integridade, além de possíveis interações com o gel de papaína 

utilizado no leito da ferida.  Através da análise estatística, procurou-se avaliar a variação 

das características das úlceras venosas do início para o final do tratamento. 
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A tabela 10 fornece a frequência (n) e o percentual (%) das características da lesão 

no momento inicial e final do tratamento, e o correspondente nível descritivo (p valor) do 

teste de McNemar. Os gráficos que se seguem (13, 14 e 15) ilustram os resultados 

encontrados. 

Tabela 10. Características das úlceras venosas no momento inicial e final do 

tratamento. Niterói/RJ. 2011 

Característica Categoria 
Inicial (0 dia) 

 
Final (90 dias) 

p valor 
b
 

n %   n % 

Profundidade 

Cicatrizada - -   6 20,0 

0,001 Superficial 8 26,7   14 46,7 

Parcial 22 73,3   10 33,3 

Tipo de 

exsudato 

Nenhum - - 
 

6 20,0 

0,0001 

Seroso 3 10,0 
 

13 43,3 

Serossanguino-

lento 
25 83,3 

 
11 36,7 

Piossanguino-

lento. 
2 6,7 

 
0 0,0 

Quantidade  

de exsudato 

Nenhuma - -   6 20,0 

< 0,0001 
Pequena 9 30,0   13 43,3 

Média 15 50,0   11 36,7 

Grande 6 20,0   0 0,0 

Odor fétido 
sim 1 3,3   0 0,0 

0,99 
não 29 96,7   30 100,0 

Dor no leito da 

úlcera venosa 

sim 13 43,3 
 

8 26,7 
0,30 

não 17 56,7 
 

22 73,3 

Dor após o uso 

do produto 

sim 2 6,7   6 20,0 
0,28 

não 28 93,3   24 80,0 

Prurido no 

leito e 

perilesional 

sim 17 56,7 
 

11 36,7 

0,11 
não 13 43,3 

 
19 63,3 

Edema 

perilesional 

sim 25 83,3   6 20,0 
< 0,0001 

não 5 16,7   24 80,0 

Bordas da 

úlcera 

Epitelizada 27 90,0 
 

28 93,3 
0,99 

Macerada 3 10,0   2 6,7 

Pele adjacente Hidratada 19 63,3 
 

26 86,7 0,096 

 
Ressecada 11 36,7 

 
4 13,3 

 
b
 Teste de Mc Nemar. 
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Gráfico 13. Distribuição relativa da evolução das características das úlceras venosas, 

quanto à profundidade, tipo e quantidade de exsudato. Niterói/RJ. 2011 

 

 

           

Gráfico 14. Distribuição relativa da evolução das características das úlceras venosas, 

quanto à pele adjacente, presença de odor fétido, dor e dor após o uso do gel de 

papaína. Niterói/RJ. 2011 
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Gráfico 15. Distribuição relativa da evolução das características das úlceras venosas, 

quanto ao prurido, ao edema e características das bordas. Niterói/RJ. 2011 

 

Observou-se, na tabela 10 e nos gráficos 13 e 14, que houve melhora significativa, 

após o tratamento com o gel de papaína, na profundidade (p = 0,001), no tipo de 

exsudato e na quantidade de exsudato das úlceras (p = 0,0001), e na pele adjacente de 

ressecada para hidratada (p = 0,096). O gráfico 15 mostra a melhora evidenciada no edema 

(p < 0,0001).  

Não houve diferença significativa nas demais características das úlceras (odor, dor, 

dor após o uso do produto, prurido e características das bordas das úlceras venosas). 

O quadro abaixo (Quadro 3) demonstra a distribuição das úlceras venosas de acordo 

com as variáveis avaliadas, de acordo com a sua evolução nos 90 dias de tratamento. 
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Quadro 3: Distribuição das úlceras venosas de acordo com as variáveis avaliadas. 

Niterói/RJ, 2011 

 Número de úlceras venosas 

Variáveis Aumentou Redução da área  Cicatrização 

completa 

Total 

≥ 50% < 50% 

Sexo Feminino 2 6 5 2 
30 

Masculino 0 2 9 4 

Faixa etária < 60 anos 1 6 10 5 
30 

≥ 60 anos 1 2 4 1 

Uso de álcool Sim 0 5 0 2 
30 

Não 2 3 14 4 

Uso de tabaco Sim 0 1 0 0 
30 

Não 2 7 14 6 

IMC ≤ 25 0 1 3 0 
30 

> 25 2 7 11 6 

Doenças de base HAS 1 2 5 1 

30 

IVC 0 1 4 0 

HAS + DM 0 0 1 3 

HAS + IVC 1 5 2 2 

HAS + DM 

+ IVC 

0 0 2 0 

Duração ≤ 3 anos 0 5 1 5 
30 

> 3 anos 2 3 13 1 

Recidiva Sim - - - 0 
6 

Não - - - 6 

Área inicial ≤ 20 cm
2 2 6 4 6 

30 
> 20 cm

2
 0 2 10 0 

Quantidade de 

esfacelo inicial 

≤ 50% 1 4 10 6 
30 

> 50% 1 4 4 0 

Profundidade 

inicial 

Total O 0 0 0 

30 Parcial 2 6 10 4 

Superficial 0 2 4 2 

Tipo de 

exsudato 

inicial 

Seroso 0 2 1 0 

30 
Serossan-

guinolento 

1 6 12 6 

Piossangui-

nolento 

1 0 1 0 

Quantidade de 

exsudato 

inicial 

Grande 0 1 5 0 

30 Média 1 5 8 1 

Pouca 1 2 1 5 

Dor Sim 1 4 4 4 
30 

Não 1 4 10 2 

Prurido Sim 1 7 4 5 
30 

Não 1 1 10 1 

Edema 

perilesional 

Sim 1 6 12 6 
30 
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A análise estatística das correlações abaixo realizadas foi composta pelo teste exato 

de Fisher, associando as diferentes características das lesões no início (0 dia) e no final (90 

dias) do tratamento, através de tabelas que fornecem a frequência (n) e o percentual (%) 

dessas correlações. Para fins dessa análise, a intensidade do tipo de tecido, ou seja, a 

quantidade encontrada nas consultas manifesta em percentagem foi agrupada em baixa (≤ 

25%) e moderada/alta ou expressiva (> 25%), visando aumentar o poder do teste 

estatístico. Para outros tipos de agrupamento, houve perda de significância estatística. 

 

Profundidade 

 

Conforme observado no gráfico 13, houve melhora significativa da profundidade 

das úlceras venosas, após o tratamento com o gel de papaína (p = 0,001) e de acordo com a 

tabela 10, no início do estudo, oito úlceras (26,7%) eram superficiais; 22 (73,3%) eram 

parciais. Ao final do estudo, 14 (46,7%) eram superficiais; 10 (33,3%) eram parciais e seis 

(20%) estavam cicatrizadas. 

As tabelas que se seguem demonstram a correlação entre a profundidade da úlcera e 

a quantidade de tecido de granulação no início do estudo, demonstrado pela tabela 11 e ao 

final, na tabela 12.  

Tabela 11. Profundidade da úlcera e 

tecido de granulação no início do 

tratamento com gel de papaína. 

Niterói/RJ. 2011 

Início  

Profundidade  
Granulação basal 

Total 
Até 25% 26-100% 

Superficial 
4 

44.44 

4 

19.05 

8 

Parcial 
5 

55.56 

17 

80.95 

22 

Total  9 21 30 

 

 

Tabela 12. Profundidade da úlcera e 

tecido de granulação ao final do 

tratamento com gel de papaína. 

Niterói/RJ. 2011 

Final 

Profundidade  
Granulação basal 

Total 
Até 25% 26-100% 

Cicatrizada  
6 

66.67 

0 
0.00 

6 

Superficial 
2 

22.22 

12 

57.14 

14 

Parcial 
1 

11.11 

9 
42.86 

10 

Total  9 21 30 
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 Observou-se na tabela 11, que não existe associação entre a profundidade com o 

tecido de granulação no início do estudo (p = 0,16), porém na tabela 12, que retrata as 

úlceras ao final do tratamento, há associação significativa entre a profundidade com o 

tecido de granulação (p < 0,001), ou seja, as 12 úlceras superficiais (40%) apresentaram 

maior quantidade de tecido de granulação entre 26 a 100%. Evidencia-se que das 10 

úlceras de profundidade parcial, nove apresentaram maior quantidade de tecido de 

granulação, ao final do tratamento com o gel de papaína, evidenciando maior nível de 

cicatrização.  

As tabelas 13 e 14, que se seguem demonstram a correlação entre a profundidade 

da úlcera e o tecido de esfacelo. 

 

Tabela 13. Profundidade da úlcera e 

tecido de esfacelo no início do 

tratamento com gel de papaína. 

Niterói/RJ. 2011 

Início  

Profundidade  
Esfacelo basal 

Total 
Até 25% 26-100% 

Superficial 
4 

33.33 

4 

22.22 

8 

Parcial 
8 

66.67 

14 

77.78 

22 

Total  12 18 30 

 

 

 

Tabela 14. Profundidade da úlcera e 

tecido de esfacelo ao final do 

tratamento com gel de papaína. 

Niterói/RJ. 2011 

Final 

Profundidade  
Esfacelo basal 

Total 
Até 25% 26-100% 

Cicatrizada  
6 

22.22 

0 

0.00 

6 

Superficial 
12 

44.44 

2 

66.67 

14 

Parcial 
9 

33.33 

1 

33.33 

10 

Total  27 3 30 

 

De acordo com a tabela 13, observou-se que não existe associação entre a 

profundidade com o tecido de esfacelo no início do tratamento (p = 0,39). Fato observado 

na tabela 14, que trata da associação ao final do tratamento, que também não foi 

evidenciada (p = 0,99). 

Nas tabelas que se seguem, 15 e 16, a profundidade da úlcera foi correlacionada 

com o tecido de epitelização. 
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Tabela 15. Profundidade da úlcera e 

tecido de epitelização no início do 

tratamento com gel de papaína. 

Niterói/RJ. 2011 

Início  

Profundidade  
Epitelização basal 

Total 
Até 25% 

Superficial 
8 

26.67 

8 

Parcial 
22 

73.33 

22 

Total  30 30 

 

Tabela 16. Profundidade da úlcera e 

tecido de epitelização ao final do 

tratamento com gel de papaína. 

Niterói/RJ. 2011 

Final 

Profundidade  
Epitelização basal 

Total 
Até 25% 26-100% 

Cicatrizada  
0 

0.00 

6 

37.50 

6 

Superficial 
6 

42.86 

8 
50.00 

14 

Parcial 
8 

57.14 

2 
12.50 

10 

Total  27 3 30 

 

Na tabela 15, não foi possível aplicar o teste estatístico, mas na tabela 16, observou-

se que existe associação significativa entre a profundidade com o tecido de epitelização (p 

= 0,006), evidenciando que quanto maior a intensidade do tecido tipo epitelização pós-

tratamento maior o nível de cicatrização.  

 

Tipo e quantidade de exsudato 

 

Ao final do estudo, ocorreu resolução total do tipo e da quantidade de exsudato em 

seis úlceras (20%) que cicatrizaram. Evidencia-se que houve melhora de duas úlceras 

(6,7%) que apresentavam exsudato piossanguinolento. Observa-se que ao início do estudo 

que 25 (83,3%) úlceras apresentavam exsudato serossanguinolento, diminuindo para 11 

(36,7%) ao final do tratamento.  

Ao final do estudo não havia úlceras com grande quantidade de exsudato. Seis 

úlceras (20%), que apresentavam grande quantidade tiveram redução. Além disso, 

constata-se que houve um aumento no número de úlceras com pouca quantidade de 

exsudato. Quinze (50%) úlceras apresentaram média quantidade de exsudato no início do 

estudo, diminuindo para 11 (36,7%) ao final. 

Nas tabelas 17 e 18, procurou-se relacionar a quantidade de exsudato com o tecido 

de granulação.  

 



90 

 

Tabela 17. Quantidade de exsudato e 

tecido de granulação no início do 

tratamento com gel de papaína. 

Niterói/RJ. 2011 

Início  

Quantidade 

de exsudato  

Granulação basal 
Total 

Até 25% 26-100% 

Pequena 
2 

22.22 

7 

33.33 

9 

Média 
6 

66.67 

9 

42.86 

15 

Grande 
1 

11.11 

5 

23.81 

6 

Total  9 21 30 

 

Tabela 18. Quantidade de exsudato e 

tecido de granulação ao final do 

tratamento com gel de papaína. 

Niterói/RJ. 2011 

Final 

Quantidade 

de exsudato  

Granulação basal 
Total 

Até 25% 26-100% 

Pequena 
6 

66.67 

0 
0.00 

6 

Média 
2 

22.22 

11 

52.68 

14 

Grande 
1 

11.11 

10 
47.62 

10 

Total  9 21 30 

 

Observou-se, na tabela 17, que não existe associação significativa entre a 

quantidade de exsudato com o tecido de granulação no início do tratamento com o gel de 

papaína (p = 0,66). Na tabela 18, evidencia-se associação significativa após o tratamento 

com o gel de papaína entre a quantidade de exsudato com o tecido de granulação (p < 

0,001), ou seja, quanto menor a intensidade do tecido de granulação menor a quantidade de 

exsudato. As tabelas 19 e 20, que se seguem, tratam da quantidade de exsudato e sua 

relação com o tecido de esfacelo. 

 

Tabela 19. Quantidade de exsudato e 

tecido de esfacelo no início do 

tratamento com gel de papaína. 

Niterói/RJ. 2011 

Início  

Quantidade 

de exsudato  

Esfacelo basal 
Total 

Até 25% 26-100% 

Pequena 
6 

50.00 

3 

16.67 

9 

Média 
3 

25.00 

12 

66.67 

15 

Grande 
3 

25.00 

3 

16.67 

6 

Total  12 18 30 

Tabela 20. Quantidade de exsudato e 

tecido de esfacelo ao final do 

tratamento com gel de papaína. 

Niterói/RJ. 2011 

Final 

Quantidade 

de exsudato  

Esfacelo basal 
Total 

Até 25% 26-100% 

Nenhuma 
6 

22.22 

0 

0.00 

6 

Pequena 
12 

44.44 

1 

33.33 

13 

Média 
9 

33.33 

2 

66.67 

11 

Total  27 3 30 
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As tabelas 19 e 20 demonstraram que não houve associação significativa entre a 

quantidade de exsudato com o tecido de esfacelo no início do tratamento (p = 0,068) e no 

final (p = 0,57). Nas tabelas abaixo, a quantidade de exsudato foi relacionada ao tecido de 

epitelização. 

 

Tabela 21. Quantidade de exsudato e 

tecido de epitelização no início do 

tratamento com gel de papaína. 

Niterói/RJ. 2011 

 

Início  

Quantidade 

de exsudato  

Epitelização basal 
Total 

Até 25% 

Pequena 
9 

30.00 

9 

Média 
15 

50.00 

15 

Grande 
6 

20.00 

6 

Total  30 30 

 

Tabela 22. Quantidade de exsudato e 

tecido de epitelização no final do 

tratamento com gel de papaína. 

Niterói/RJ. 2011 

 

Final 

Quantidade 

de exsudato  

Epitelização basal 
Total 

Até 25% 26-100% 

Nenhuma 
0 

0.00 

6 

37.50 

6 

Pequena 
6 

42.86 

7 

43.75 

13 

Média 
8 

57.14 

3 

18.75 

11 

Total  14 16 30 

 

 

Na tabela 21, não foi possível aplicar o teste estatístico, porém a tabela 22 

demonstrou associação significativa entre a quantidade de exsudato com o tecido de 

epitelização ao final do estudo (p = 0,020), ou seja, quanto maior a intensidade do tecido 

de epitelização pós-tratamento menor a quantidade de exsudato.  

Nas tabelas 23 e 24, que se seguem, a quantidade de exsudato e o tipo de exsudato 

foram avaliados no início e ao final do tratamento. 
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Tabela 23. Quantidade de exsudato e 

tipo de exsudato no início do 

tratamento com gel de papaína. 

Niterói/RJ. 2011 

 Início  

Quantidade 

de exsudato  

Tipo de exsudato 

Total 

S
er

o
so

 

S
er

o
ss

an
-

g
u

in
o

le
n

to
 

P
io

ss
an

-

g
u

in
o

le
n

to
 

Pequena 
2 

66.67 

7 
28.00 

0 

0.00 

9 

Média 
1 

33.33 
13 

52.00 

1 

50.00 

15 

Grande 
0 

0.00 
5 

20.00 

1 

50.00 

6 

Total  3 25 2 30 

 

Tabela 24. Quantidade de exsudato e 

tipo de exsudato no final do tratamento 

com gel de papaína. Niterói/RJ. 2011 

 

 Final 

Quantidade 

de exsudato  

Tipo de exsudato 

Total 

N
en

h
u

m
 

S
er

o
so

 

S
er

o
ss

an
-

g
u

in
o

le
n

to
 

Nenhuma 
6 

100.00 

0 

0.00 

0 

0.00 
6 

Pequena 
0 

0.00 

9 

69.23 

4 

36.36 

13 

Média 
0 

0.00 

4 

30.77 

7 

63.64 

11 

Total  6 13 11 30 

    

Na tabela 23, verificou-se que não existe associação significativa entre a quantidade 

e o tipo de exsudato no início do estudo (p = 0,48).  Na tabela 24, foi verificado que há 

associação significativa entre a quantidade e o tipo de exsudato após o tratamento com o 

gel de papaína (p < 0,0001), ou seja, quanto pior o tipo de exsudato maior a quantidade.  

 

 

Odor fétido 

 

Quanto ao odor fétido, encontrado em uma das lesões no início do estudo, não foi 

possível aplicar testes estatísticos por ser a frequência observada muito baixa (n=1), porém 

é importante salientar que houve resolução do odor desta úlcera e que nenhuma outra 

apresentou odor fétido ao final do estudo. 

 

Edema  

 

No início do estudo, observou-se edema em 25 úlceras (83,3%). Ao final 

evidenciou-se em seis (20%).  
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Nas tabelas 25 e 26, o edema e o prurido são correlacionados no início e ao final do 

tratamento. 

 

Tabela 25. Edema e prurido no início 

do tratamento com gel de papaína. 

Niterói/RJ. 2011 

Início  

Edema  
Prurido 

Total 
Sim Não 

Sim 
16 

94.12 

9 

69.23 

25 

Não 
1 

5.88 

4 

30.77 

5 

Total  17 13 30 

 

Tabela 26. Edema e prurido no final do 

tratamento com gel de papaína. 

Niterói/RJ. 2011 

Final 

Edema  
Prurido 

Total 
Sim Não 

Sim 
1 

9.09 

5 

26.32 

8 

Não 
10 

90.91 

14 

73.68 

22 

Total  11 19 30 

         

A análise das tabelas 25 e 26 demonstrou que não existe associação entre edema e 

prurido (p = 0,094) no início do tratamento com o gel de papaína. No entanto, pode-se 

dizer que existe uma tendência maior do subgrupo com queixa de prurido apresentar 

edema (94,1%) que o subgrupo sem prurido (69,2%) no início do tratamento. Ao final do 

tratamento, não houve associação significativa entre edema e prurido (p = 0,26). 

 

Bordas das úlceras 

 

Quanto às bordas das úlceras, não houve variação significativa no teste estatístico, 

pois no início do estudo a maioria das lesões, 27 (90%), já se encontrava epitelizada. 

Porém é válido ressaltar a epitelização das bordas de uma úlcera, que se apresentava 

macerada. 

 

Dor 

 

A dor relatada pelos pacientes em 13 úlceras (43,3%) foi referida em oito (26,7%), 

ao final do estudo, portanto, evidencia-se um menor número de úlceras com relato de dor.  

Em seis úlceras (20%) houve relato de dor de baixa intensidade após o uso do 

produto, ao final do estudo. 
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As tabelas 27 e 28 que se seguem, tratam da correlação entre a dor após o uso do 

produto e a dor referida pelo paciente como decorrente da própria úlcera, no início e ao 

final do estudo. 

  

Tabela 27. Dor referida após o uso do 

gel de papaína e dor usual, no início do 

tratamento com gel de papaína. 

Niterói/RJ. 2011 

Início  

Dor após o 

uso do gel  

Dor ususal 
Total 

Sim Não 

Sim 
0 

0.00 

2 

11.76 

2 

Não 
13 

100.00 

15 

88.24 

28 

Total  13 17 30 

Tabela 28. Dor referida após o uso do 

gel de papaína e dor usual, no final do 

tratamento com gel de papaína. 

Niterói/RJ. 2011 

Final 

Dor após o 

uso do gel 

Dor usual 
Total 

Sim Não 

Sim 
3 

37.50 

3 

13.64 

6 

Não 
5 

62.50 

19 

86.36 

24 

Total  8 22 30 

 

       

    Observou-se através das tabelas 27 e 28, que não houve associação significativa 

entre a dor após o uso do gel de papaína com a dor usual referida pelo paciente no início (p 

= 0,31) e ao final do estudo (p = 0,17). 

 

Prurido 

 

No início do estudo ocorreu relato de prurido em 17 úlceras (56,7%). Ao final, 

ocorreram relatos em somente 11 (36,7%). 

 

Pele adjacente 

 

A pele adjacente à úlcera não apresentou melhora significativa pelos testes 

estatísticos (p = 0,096). Porém houve melhora do ressecamento da pele em sete úlceras 

(23,3%) com o uso de hidratantes e óleos. 

As tabelas 29 e 30 referem a correlação entre o prurido e as características da pele 

adjacente, quanto ao ressecamento e hidratação.  
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Tabela 29. Prurido e características da 

pele adjacente no início do tratamento 

com gel de papaína. Niterói/RJ. 2011 

 

Início 

Prurido  
Pele adjacente 

Total 
Hidratada Ressecada 

Sim 
8 

42.11 

9 

81.82 

8 

Não 
11 

57.89 

2 

18.18 

22 

Total  19 11 30 

 

 

Tabela 30. Prurido e características da 

pele adjacente ao final do tratamento 

com gel de papaína. Niterói/RJ. 2011 

 

Observa-se que, no início do estudo, existe associação significativa entre o prurido 

relatado pelos pacientes e o nível de hidratação da pele adjacente (p = 0,039), ou seja, o 

subgrupo com pele adjacente ressecada apresentou prurido (81,82%) significativamente 

maior que o subgrupo com pele adjacente hidratada (42,11%).  

Observou-se que não existe associação ao final do estudo entre o prurido e o nível 

de hidratação da pele (p = 0,53). 

Final  

Prurido  
Pele adjacente 

Total 
Hidratada Ressecada 

Sim 
10 

38.46 

1 

25.00 

11 

Não 
16 

61.54 

3 

75.00 

19 

Total  26 4 30 
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5. DISCUSSÃO  

 

 

Ao analisar os dados referentes às características sociodemográficas dos pacientes 

do estudo, observou-se uma predominância de pacientes do sexo feminino (56,25%), numa 

proporção de 1,2:1. 

Estatísticas comprovam tanto em âmbito nacional quanto internacional que as 

úlceras venosas apresentam uma maior prevalência na população do sexo feminino
81-85

, 

variando de 0,06% a 1,5%
86

. A relação entre os sexos de um estudo demonstrou a 

quantidade aumentada de mulheres com úlceras venosas, 3:1
87

. 

Essa prevalência nas mulheres ocorre em razão da gravidez e da presença dos 

hormônios femininos, que predispõem as mulheres à ocorrência de Insuficiência Venosa 

Crônica e consequentemente às úlceras venosas
88

. A presença de úlceras e sinais de 

insuficiência venosa aumenta proporcionalmente com o número de gestações, sendo maior 

nas mulheres que apresentam uma média de 5,65 gestações
89

. Em contrapartida, ao se 

comparar a prevalência de úlceras venosas entre homens e mulheres sem filhos, as úlceras 

venosas são três vezes mais comuns em homens do que nessas mulheres
90

. Isso demonstra 

uma forte correlação entre a gestação e o aparecimento de úlceras venosas em mulheres. 

Muitos pacientes desse estudo eram do sexo masculino (43,75%). Esse dado 

relevante tem sido evidenciado por outros estudos que apontam para o aumento do número 

de homens com úlceras da perna, principalmente as venosas
91-92

.  Esta prevalência 

aumentada pode estar relacionada, ao processo de cicatrização da úlcera ser 

significativamente mais lento no gênero masculino
93

.  

No Brasil, a população atingida pelas úlceras venosas independe de sexo, idade ou 

etnia, tornando-se um problema de saúde pública. Além disso, como não há registros 

sistemáticos dos atendimentos às úlceras venosas, faltam dados estatísticos reais da 

incidência e da prevalência de úlceras venosas
71,94

.  

Quanto à idade, os resultados apontados pelo estudo são preocupantes na medida 

em que se observa que a maioria dos pacientes tem entre 51 e 59 anos (56,25%), período 

em que aumenta a prevalência de comorbidades, fato associado ao maior risco de 

complicações da úlcera e pior prognóstico. 
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A idade é um fator importante na cicatrização. Estudos atuais comprovam que está 

sendo cada vez mais comum o aparecimento de úlceras venosas em pessoas com idade 

cada vez mais baixa, porém a prevalência continua sendo de adultos com mais de 40 

anos
74,84

. Em Portugal, um estudo prospectivo com 202 pacientes (128 mulheres e 74 

homens) com úlceras venosas, acompanhados durante 16 anos, evidenciou que 73,6% dos 

pacientes tinham mais de cinquenta anos no início do tratamento ambulatorial, porém dez 

pacientes tinham menos de 35 anos e quarenta e dois tinham entre 35 e 50 anos
95

. A partir 

dos 50 anos, fatores importantes para o processo de cicatrização como a resposta 

inflamatória, a síntese de colágeno, a ângiogenese e a epitelização diminuem
71

. Este 

trabalho evidenciou que 43,75% dos pacientes com úlceras venosas eram idosos. 

Considerou-se como idosos, pacientes com idade superior ou igual a 60 anos
96

.  

Alguns estudos apontam que a prevalência de úlceras venosas é maior em pessoas 

mais idosas
33,85,87,97

. Considerando que na população em geral, a incidência e a prevalência 

de úlceras da perna varia de 0,1 a 0,3%, com 3 a 5 novos casos por mil pessoas por ano, na 

faixa etária com mais de 65 anos, estes dados devem ser multiplicados por dois
98

. A 

frequência de úlceras venosas, na Itália, é de 0,1% em pacientes menores de 50 anos e de 

0,6% em maiores que 50 anos
90

. A prevalência de lesões crônicas nessa faixa etária se 

justifica pelas alterações metabólicas resultantes do envelhecimento, como lentificação na 

resposta reparadora e na fase inflamatória, produção de linfócitos reduzida; alterações 

vasculares que prejudicam a circulação na ferida, com diminuição da oxigenação e da 

adesão leucocitária; produção de colágeno deficiente tanto qualitativa como 

quantitativamente; além da fragilidade da pele adjacente, que deixa mais suscetível ao 

desenvolvimento de lesões
97

.  

Embora a prevalência de úlceras venosas seja mais comum em idosos, uma atenção 

especial deve ser dada aos pacientes mais jovens, nos quais a incidência tem se mostrado 

significativa. Observa-se atualmente uma mudança no perfil dos pacientes que apresentam 

a úlcera venosa, demonstrando o aparecimento cada vez mais precoce desta complicação.  

Quanto à escolaridade, 62,50% dos pacientes acompanhados no estudo concluíram 

o ensino fundamental, 6,25% são analfabetos, 25% concluíram o ensino médio e apenas 

6,25% concluíram o ensino superior.  

A grande maioria da clientela atendida em hospitais públicos é constituída por 

pessoas com baixa escolaridade.  Em um estudo realizado com 120 pacientes com úlceras 
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venosas no Brasil, a questão da escolaridade chamou atenção, pois a maioria dos pacientes 

(91%) estudou menos de quatro anos, resultando em um nível baixo de escolaridade, em 

relação à educação formal o que repercutia também na renda econômica desse grupo, no 

qual 89,7% estavam na linha da pobreza
89

. 

Este dado é relevante quando se deseja que o cliente apresente condições de se 

autocuidar.  É importante que ele tenha uma dieta adequada, que sua pressão arterial e 

glicemia capilar estejam controladas e compreenda como fazer o curativo em domicilio. 

Quanto mais elevado o nível de instrução, mais facilidade encontrará para compreender as 

orientações fornecidas e aprender atividades de autocuidado. 

Ao realizar o atendimento em saúde, a equipe precisa se adaptar às condições 

socioeconômicas e culturais da população assistida, além de abordá-la com linguagem 

simples, para que a comunicação seja eficiente e o resultado positivo para ambas as partes. 

 Entretanto, no grupo estudado, houve predomínio de pessoas com uma média do 

nível de instrução de pelo menos nove anos de estudo secular e um paciente possuía nível 

superior. Muitos dos que buscam o Ambulatório de Reparo de Feridas do Hospital 

Universitário Antonio Pedro são ex-funcionários do hospital e pessoas que buscam tratar 

de sua saúde em um local de referência, por sua qualidade e pelas orientações quanto ao 

seu processo de saúde. 

Na distribuição dos pacientes pela ocupação, observa-se nesse estudo que a maioria 

(93,80%) possui renda: 43,80% dos pacientes trabalham como domésticos ou como 

autônomos; 50% são aposentados e apenas 6,20% estão desempregados. 

As úlceras venosas causam um impacto significativo na produtividade laboral
34

, 

pois trazem grandes repercussões para os pacientes, para o sistema de saúde e para a 

economia do país, pois em vez dos pacientes estarem inseridos no mercado de trabalho, 

desenvolvendo-se profissionalmente e garantindo o sustento para si e para sua família, 

afastam-se devido à lesão de difícil cicatrização, causando um desequilíbrio da população 

economicamente ativa, com custos altos de tratamento.  

Esse fato é bastante significativo, pois representa o afastamento precoce do 

indivíduo da vida laborativa, pois aumenta o absenteísmo no trabalho, o número de 

licenças médicas para tratamento de saúde, levando a aposentadorias precoces. Além disso, 

o ganho salarial é pequeno para custear o tratamento e o transporte para consultas e 

curativos, os tratamentos geralmente são prolongados e as recidivas são constantes.  
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Este dado é relevante porque no caso dos pacientes que trabalham, muitos referem 

não conseguir fazer o repouso e a dieta adequada ao seu tratamento. Os que trabalham 

como domésticos referem não ter autorização para cozinhar alimentos diferentes da dieta 

de seus patrões e outros passam muito tempo na posição ortostática, apresentando edema 

considerável ao final do dia. 

Embora a etiologia da úlcera venosa seja multifatorial, um dos fatores de risco que 

contribui para seu aparecimento e dificuldade de cicatrização é a permanência por tempo 

prolongado em posição ortostática, pois aumenta a pressão intravenosa, que leva ao edema 

de estase, comum no final do dia nas úlceras venosas. Nesses casos, o repouso e a elevação 

dos membros inferiores são fundamentais para cicatrização porque diminui os efeitos da 

hipertensão venosa
71,74,99

.  

Quanto ao local de domicílio, metade dos pacientes do estudo é de Niterói (50%), 

evidenciando a procura de pacientes de municípios vizinhos como São Gonçalo (25%) e 

outros (25%). O Ambulatório de Reparo de Feridas do Hospital Universitário Antonio 

Pedro (HUAP) é considerado um centro de referência no tratamento de lesões crônicas e 

por isso os indivíduos que moram em municípios vizinhos preferem se deslocar para que 

possam ser atendidos por uma equipe multidisciplinar, a qual oferece um atendimento 

individualizado e de qualidade.  

No entanto, a distância e as dificuldades de deslocamento para as consultas são um 

problema comum a muitos pacientes. Além do aumento do custo do tratamento pelo 

custeio do transporte e uso de várias conduções lotadas, alguns relataram que dependem de 

seus familiares para esse deslocamento. Isso pode interferir no tratamento de saúde na 

medida em que a úlcera possa necessitar de um maior número de visitas ao Ambulatório. 

Quanto aos hábitos de vida dos voluntários deste estudo, no que se refere ao uso de 

álcool e cigarro, os resultados evidenciaram que a maioria não fuma (93,75%) e não faz 

uso de bebidas alcoólicas (87,50%), apenas 12,50% declararam ser etilistas casuais e 

6,25% tabagistas.  

O tabagismo representa o principal fator de risco evitável para câncer, doenças 

cardiovasculares e respiratórias, sendo considerado um dos mais graves problemas de 

saúde pública no mundo. Ao consumo dos derivados do tabaco, são atribuídas 30% das 

mortes por câncer, 45% das mortes por doença coronariana, 85% das mortes por doença 

pulmonar obstrutiva, 25% das mortes por doenças cerebrovasculares. A prevalência de 
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tabagismo no Brasil é de 23,9% na população maior de 10 anos; com maior concentração 

na área rural e na faixa etária de 30 a 49 anos. O percentual de fumantes no Brasil diminuiu 

nos últimos 15 anos, provavelmente como reflexo das políticas públicas de controle do 

tabaco implementadas
100

.  

O paciente com úlceras venosas deve ser estimulado a evitar o tabagismo por ser 

considerado um fator de risco para a úlcera venosa
74

 e por interferir no processo de 

cicatrização tissular devido à redução da hemoglobina funcional, predispondo a privação 

da oxigenação nos tecidos. Além disso, a nicotina causa vasoconstrição, que aumenta o 

risco de necrose e leva ao aparecimento de úlceras periféricas
71

.  

A dependência de álcool acomete de 10% a 12% da população mundial e 11,2% 

dos brasileiros. Características como gênero, etnia, idade, ocupação, grau de instrução e 

estado civil podem influenciar o uso nocivo de álcool e sua dependência. A incidência de 

alcoolismo é maior entre homens e entre jovens, principalmente na faixa etária dos 18 aos 

29 anos, declinando com a idade. O diagnóstico precoce melhora o prognóstico entre esses 

indivíduos. O álcool é responsável por cerca de 60% dos acidentes de trânsito e aparece em 

70% dos laudos cadavéricos das mortes violentas
101

.  

Esta pesquisa evidenciou baixa incidência de alcoolismo na amostra, apenas dois 

pacientes (12,50%). Embora seja considerado um dos maiores problemas de saúde pública, 

o uso do álcool é lícito. O alcoolismo possui incidência menor em pessoas do sexo 

feminino, hipertensas e que buscam cuidar de sua saúde
102

.  

O uso de bebidas alcoólicas causa diversos efeitos como a hipoglicemia reversa, 

diminuição das reações fisiológicas normais do corpo que produzem glicose 

(gliconeogênese), ganho excessivo de peso (por causa do elevado conteúdo calórico de 

álcool), hiperlipidemia, hiperglicemia, alteração do quadro circulatório que pode levar a 

infecções, como vasoconstricção relacionada à depressão do sistema nervoso central, 

alteração do padrão respiratório e das concentrações das células sanguíneas, como 

leucócitos, plaquetas e hemácias; e deficiência de ácido fólico; causada pela inapetência 

recorrente
103

.
 
O alcoolismo pode ocasionar lesão no cérebro, coração, fígado e pâncreas, e 

interfere na adesão ao tratamento
71

.  

Portanto, os pacientes que possuem úlceras venosas devem ser orientados a evitar o 

uso de bebidas alcoólicas, devido às alterações sistêmicas ocasionadas, além da 

interferência na adesão ao tratamento, comprometendo assim o auto-cuidado. 
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Outro dado importante analisado neste estudo foi o Índice de Massa Corporal 

(IMC), que é expresso pela relação entre a massa corporal em kg e estatura em m
2
. Esse 

dado é amplamente utilizado como indicador do estado nutricional por sua boa correlação 

com a massa corporal (r ≈ 0,80) e baixa correlação com a estatura
104

.  

O IMC dos sujeitos da pesquisa revelou que apenas dois pacientes (12,50%) 

apresentam o padrão considerado normal para o peso (IMC = 18,6 a 24,9); um paciente 

(6,25%) apresenta baixo peso (IMC ≤ 18,5) e um paciente (6,25%) está com sobrepeso 

(IMC = 25,0 a 29,9), porém os dados mais preocupantes se referem aos graus de obesidade 

apresentados pela maioria dos pacientes (87,50%): sete pacientes (43,75%) apresentavam 

obesidade grau I (IMC = 30,0 a 34,9); três pacientes (18,75%) obesidade grau II (IMC = 

35,0 a 39,9) e 12,50%, dois pacientes, obesidade grau III (IMC ≥ 40,0). 

A obesidade é um dos fatores de risco para o aparecimento de úlceras venosas, 

principalmente das venosas
74,84,90,105

. É fundamental que o paciente esteja com o índice de 

massa corporal adequado e tenha uma nutrição adequada, com um aporte suficiente de 

proteínas, calorias e vitaminas, como a vitamina C e o zinco. Estes podem estar deficientes 

nos casos de desnutrição ou dietas inadequadas
94

. Há necessidade que o paciente seja 

estimulado a perder peso e a mantê-lo dentro da faixa de normalidade. Além disso, a 

obesidade tem função imunossupressora inibindo a reação inflamatória, dificultando a 

cicatrização
106

. A obesidade e suas consequências como hipertensão arterial, dislipidemias, 

distúrbios sanguíneos, inflamatórios, resistência à insulina, hiperinsulinemismo, espoliação 

proteica, vitamínica, dos oligoelementos, e demais alterações metabólicas influenciam 

diretamente a hipertensão venosa em nível dos membros inferiores, na gênese ulcerosa, na 

sua manutenção e cicatrização
107

.  

Quanto maior o peso, maior a dificuldade para realização de atividades físicas e 

deambulação, levando ao sedentarismo, o que pode provocar transtornos como a 

hipertensão venosa. A deambulação pode já estar prejudicada pela dor decorrente da lesão, 

agravando ainda mais a dificuldade de perder peso e prevenir as doenças de base e suas 

complicações. Porém o paciente deve ser estimulado a caminhar pequenas distâncias por 

pouco tempo, três a quatro vezes por dia, para facilitar o retorno venoso e estimular a 

circulação sanguínea. 

Os pacientes cujas úlceras venosas cicatrizaram completamente estavam fora da 

faixa de normalidade do IMC, um voluntário apresentava sobrepeso, dois estavam com 
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obesidade grau I e outro, obesidade grau III. A orientação para manutenção do peso dentro 

da faixa de normalidade visa a promoção da saúde e a prevenção de comorbidades, 

aparecimento e recidiva de úlceras. 

O tratamento de feridas não envolve somente os aspectos locais, mas também 

sistêmicos
108

. Nesse estudo, foram avaliadas as doenças de base apresentadas pelos 

pacientes, sendo observado que a maioria possuía uma ou mais patologias que além de 

serem fatores de risco para o aparecimento das úlceras venosas, também interferem no 

processo cicatricial da lesão, como a Hipertensão Arterial Sistêmica, a Insuficiência 

Venosas Crônica e Diabetes mellitus
94,99

. Nesse estudo, observou-se que a maioria dos 

pacientes (75%) possui Hipertensão Arterial Sistêmica. 

No Brasil, 31% das pessoas que apresentavam pressão arterial superior a 140/90 

mmHg não sabiam que eram hipertensas
13

. A prevalência estimada de hipertensão no 

Brasil atualmente é de 35% da população acima de 40 anos e cerca de 75% dessas pessoas 

recorrem ao Sistema Único de Saúde (SUS) para receber atendimento na Atenção 

Básica
106

. 

A elevação prolongada da pressão arterial lesa os vasos sanguíneos por todo o 

corpo, principalmente em órgãos alvo, como o coração, rins, cérebro e olhos. Com a idade 

ocorrem alterações estruturais e funcionais no coração e vasos sanguíneos que contribuem 

para o aumento da pressão arterial. As alterações incluem o acúmulo da placa 

aterosclerótica, fragmentação das elastinas arteriais, depósitos aumentados de colágeno e 

vasodilatação prejudicada. O resultado dessas alterações é uma diminuição na elasticidade 

dos principais vasos sanguíneos
99

.  

Nesse estudo, evidenciou-se que 25% dos pacientes eram diabéticos. O Diabetes 

mellitus caracteriza-se por hiperglicemia crônica com distúrbios do metabolismo dos 

carboidratos, lipídeos e proteínas. As consequências do DM, em longo prazo, incluem 

disfunção e falência de vários órgãos, especialmente rins, olhos, nervos, coração e vasos 

sanguíneos
13

.  

Em 2000 a estimativa mundial de prevalência do Diabetes era de 171 milhões de 

pessoas, e, em torno de 2030 espera-se que esse número aumente para 366 milhões. O 

diabetes é particularmente prevalente nos idosos; até 50% das pessoas com mais de 65 

anos de idade apresentam algum grau de intolerância à glicose. As pessoas com 65 anos de 

idade ou mais contribuem com quase 40% das ocorrências
99

.  
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Embora os dados brasileiros sejam pouco precisos, estima-se que quase 3% da 

população brasileira possuem úlceras venosas, que se eleva para 10% no caso de 

diabéticos, e que em torno de quatro milhões de pessoas sejam portadoras de lesões 

crônicas ou tenham algum tipo de complicação no processo de cicatrização
109

.  

O diabetes não controlado pode prejudicar a cicatrização de feridas através de 

anormalidades na produção de citocinas, fatores de crescimento e síntese de colágeno
81

. O 

Diabetes mellitus é uma patologia de relevante significância porque nos casos onde o 

paciente esteja com a glicemia descompensada, há maior risco de infecção da lesão e 

retardo na cicatrização
72

. 

O diabetes é a terceira causa principal de morte por doença e a causa principal de 

amputação não-traumática, com taxa de hospitalização 2,4 vezes maiores para adultos e 5,3 

vezes maiores para crianças que para a população geral
99

.  

Com frequência, tanto a HAS como o DM levam à invalidez parcial ou total do 

indivíduo, com graves repercussões para o paciente, a família e a sociedade
99

. Nesse 

estudo, observou-se que 43,75% dos pacientes possuíam Insuficiência Venosa Crônica 

(IVC). Esta patologia tem sido apontada como um dos principais fatores de risco para o 

aparecimento de úlceras venosas. Embora seu mecanismo fisiopatológico não esteja ainda 

exatamente esclarecido, a insuficiência venosa crônica é causada por varizes primárias, 

sequela de trombose profunda, anomalias valvulares venosas ou outras causas que 

interferem no retorno do sangue venoso
34,37,71

.  

A Insuficiência Venosa ocorre devido à pressão aumentada nos capilares venosos, 

que ocorre com a deambulação, em decorrência da obstrução venosa e/ou da insuficiência 

valvular venosa
37

. Esta pressão elevada causa inúmeras alterações nos capilares e tecidos 

circundantes, que se manifestam por sinais e sintomas tais como estase venosa, edema, 

endurecimento e escurecimento do tecido dérmico (lipodermatoesclerose), os estágios 

progressivos levam à úlcera venosa. Além disso, a dor também tem sido apontada como 

uma característica da Insuficiência Venosa Crônica, bem como a dermatite de estase. As 

veias superficiais podem estar dilatadas. O distúrbio é de longa duração, difícil de tratar e, 

com frequência, incapacitante
110

.  

A Insuficiência Venosa Crônica está associada à obesidade, história familiar de 

doenças cardiovasculares e outras doenças venosas, aumentando sua incidência com a 

idade, principalmente após os 50 anos, e o número de gestações nas mulheres
90

. O sangue 
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retorna da perna ao coração através de três conjuntos de veias (profundas, superficiais e 

intercomunicantes). Se este sistema falhar em um dos seus componentes, o resultado é uma 

hipertensão venosa que causa distensão e alongamento das alças capilares. O fibrinogênio 

extravasa para os tecidos através de poros endoteliais alargados e a fibrina é depositada nos 

capilares, formando um “coxim” que limita a difusão do oxigênio e de outros nutrientes 

para a pele. Adicionalmente, os leucócitos se acumulam durante os períodos de 

imobilidade, obstruindo os capilares e, assim, contribuem para a isquemia local
37,71

.  

A úlcera venosa é a consequência mais séria da insuficiência venosa crônica, sendo 

responsável por 70% das úlceras da perna
89

. Nesse estudo, foram avaliadas 30 úlceras 

venosas de 16 pacientes. A úlcera venosa é uma síndrome em que há destruição das 

camadas cutâneas, epiderme e derme, podendo atingir tecidos mais profundos, que 

acomete principalmente o terço inferior dos membros inferiores
111

.  

A localização das úlceras do estudo, predominância em região maleolar (50%) e 

em terços da perna (40%), está de acordo com a literatura que refere que as úlceras venosas 

são mais frequentes nessas regiões, principalmente na região maleolar medial
71,74,84,105,112

.  

Observou-se que 10 voluntários (62,5%) possuíam mais de uma úlcera venosa e 

dois (12,5%) referiram recidivas anteriores ao tratamento com o gel de papaína. Houve 

predomínio de voluntários com úlceras venosas com menos de três anos (43,75%). No 

entanto, dois voluntários (12,5%) apresentam úlceras com mais de dez anos. O tempo 

médio que os pacientes referem ter a lesão é de 5 anos, com mediana de 4 anos.  

As úlceras venosas tem sido consideradas um problema de longa duração e com 

recorrência frequente, com risco maior nos primeiros dois anos do primeiro episódio de 

úlcera venosa. A taxa de recorrência das úlceras venosas cicatrizadas chega a 30% no 

primeiro ano, subindo para 78% após dois anos
71,74,84-85,113. 

Nos Estados Unidos, as taxas de 

recidivas estão em torno de 70% e cerca de dois milhões de dias úteis de trabalho por ano 

são perdidos, devido às úlceras venosas. Os custos do tratamento chegam a bilhões de 

dólares
5
. 

 
Na Espanha, as taxas de recidivas chegam a 40% em um ano

98
.  

Em geral, a cicatrização de úlceras venosas é de progressão lenta. A história prévia 

de úlcera venosa já pode ser considerada como fator de risco para úlceras que não 

cicatrizam
8,74,84,111

. Isso leva a um incômodo para o paciente, além de custos elevados para 

o tratamento, constituindo um importante problema de saúde pública com considerável 
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impacto econômico. A úlcera venosa leva a repercussões físicas, sociais, econômicas e 

emocionais, além de gerar aposentadorias precoces e restringir as atividades da vida diária. 

O repouso com elevação dos membros inferiores em intervalos diurnos e o uso de 

meias elásticas são considerados métodos para evitar as recidivas
84

. Nenhum dos 

participantes utilizou meias elásticas durante o período de estudo, sendo orientado aos 

pacientes que receberam alta, seu uso a fim de evitar recidivas. 

Nos desfechos primários observados, verificou-se que o percentual de feridas 

cicatrizadas foi de 20%; com tempo médio para cicatrização de 56,66 dias e desvio padrão 

de ± 9,83 e mediana de 60 dias. 

Ao ser analisada a evolução da área das úlceras venosas e a taxa de redução 

apresentada pelas úlceras avaliadas no estudo, os testes estatísticos apontaram que, na 

amostra total, houve redução significativa da área da lesão, em média de 7,9 cm
2
 (50%) e 

nos subgrupos de 10 pacientes com área inicial menor que 3,9 cm
2
; 3,9 a 20 cm

2
 e maiores 

que 20 cm
2 

houve redução significativa, na média de 1,6 cm
2
 (60%), 6,5 cm

2
 (66,6%) e 

15,7 cm
2
 (23,7%), respectivamente. Observa-se que as úlceras que estavam entre 3,9 cm

2 
a 

20 cm
2
 foram as que mais se beneficiaram com o uso de gel de papaína e as menores de 3,9 

cm
2 

também demonstraram uma excelente média de redução (60%). Pode-se dizer que 

66,7% das úlceras do estudo, apresentaram redução de no mínimo 60% de suas áreas, 

evidenciando uma taxa de redução favorável ao uso do gel de papaína produzido pela 

Farmácia Universitária. 

Na amostra de dez úlceras do tercil de área inicial até 3,9 cm
2
, havia quatro 

pacientes, com predominância do sexo feminino (57,14%), com idades variando de 51 

anos a 72 anos, com média de 60,28 anos e mediana de 55 anos e desvio padrão de 9,82. A 

maioria (57,14%) trabalhava a maior parte do tempo em pé, e o tempo de lesão variou de 

dois anos a 33 anos. Observa-se predominância de pacientes com apenas uma patologia 

identificada em prontuário, um com Hipertensão Arterial Sistêmica e um com Insuficiência 

Venosa Crônica. Dois pacientes possuíam Hipertensão e Diabetes mellitus. Houve 

cicatrização completa de quatro úlceras nesse grupo. 

Quanto ao tercil de úlceras que apresentou maior taxa de redução, de 3,9 a 20 cm
2
, 

dos cinco pacientes que representavam essa amostra, houve predominância do sexo 

feminino (60%), cujas idades variaram de 51 anos a 82 anos, com média de 60 anos e 

mediana de 51 anos e desvio padrão de 13,71. Somente uma paciente era aposentada 
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(20%), os demais (80%) trabalhavam predominantemente em posição ortostática. Quanto 

ao tempo que possuíam as úlceras, variou entre três e oito anos. Uma paciente era 

tabagista. Quanto às doenças de base, apenas um paciente (20%) possuía Hipertensão 

Arterial Sistêmica, dois (40%) apenas Insuficiência Venosa Crônica, dois (40%) possuíam 

ambas as doenças. Nesse grupo, não havia pacientes com Diabetes mellitus e houve 

cicatrização completa de duas úlceras. 

As úlceras avaliadas no estudo com área inicial maior que 20 cm
2
, foram as que 

tiveram menor taxa de redução (15,7 cm
2
/23,7%). Embora, o percentual de redução tenha 

sido menor, como eram úlceras grandes, a redução foi visivelmente percebida pelos 

pacientes e pelos profissionais, resultando em grande satisfação.  

Alguns estudos referem que as úlceras  grandes, que possuem longa duração e que 

cicatrizam lentamente nas primeiras três semanas de terapia possuem como prognóstico 

não serem susceptíveis de cicatrizar rapidamente
103,114

. Porém outros estudos referem que o 

tamanho da úlcera não interfere na cicatrização, pois não há evidências que há maior risco 

de úlceras de tamanho grande não cicatrizarem
74

.   

Na amostra representada pelas dez úlceras maiores que 20 cm
2
, havia sete 

pacientes, também houve predominância do sexo feminino (57,14%), com idade que 

variou de 55 a 78 anos, com média de 61,71 anos e mediana de 58 anos, desvio padrão de 

8,81. Um ponto importante a ser enfatizado é que houve predominância de pacientes 

aposentados (71,42%), sendo três menores de 60 anos, que foram afastados da atividade 

laboral e recebiam benefício governamental através de uma aposentadoria precoce. Os 

outros dois pacientes (28,57%) trabalhavam como autônomos em pé a maior parte do dia. 

Quanto às doenças de base, dois pacientes (28,57%) possuíam apenas Hipertensão Arterial 

Sistêmica; três (42,85%) possuíam apenas Insuficiência Venosa Crônica; dois (28,57%) 

possuíam Diabetes mellitus, um associado somente à hipertensão e o outro, também à 

Insuficiência Venosa Crônica. 

O processo de cicatrização de úlceras envolve diversos fatores e é influenciado por 

diversas patologias, tornando-se uma combinação muito complexa de destruição da matriz 

e de reorganização
115

. A cicatrização em pacientes com Diabetes ocorre de forma mais 

lenta, porque a resposta inflamatória tende a ser diminuída, permitindo que processos 

infecciosos se desenvolvam e estabeleçam a necrose. Fatores de permeabilidade como 

serotonina e histamina, e a potência fagocitária estão diminuídos, também ocorre 
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diminuição da síntese de colágeno e da angiogênese, com redução do fornecimento de 

oxigênio tecidual
116-117

.  

Os tipos de tecidos encontrados no leito das úlceras foram divididos em quatro 

grupos distintos: necrose, esfacelo, tecido de granulação e tecido de epitelização. Vale 

destacar que nenhuma das úlceras venosas avaliadas apresentava tecido de necrose de 

coagulação.  

A necrose de coagulação é a principal manifestação de lesões celulares 

irreversíveis. Ocorre a partir da desnaturação de proteínas estruturais e enzimáticas, 

bloqueando a proteólise da célula. A célula se converte num arcabouço acidofílico e opaco. 

Esse padrão de necrose frequentemente acomete o tecido cutâneo lesado, caracterizando-se 

pelo aspecto enegrecido, ressecado e de difícil remoção, por conta da intensa aderência aos 

planos subjacentes
97

. Essa característica de tecido varia de cor preta, cinza esbranquiçada, 

marrom, até a esverdeada e preta, representa o tecido morto, desidratado, que favorece a 

multiplicação de microrganismos
113

.  

Todas as úlceras avaliadas pelo estudo apresentavam algum grau de necrose de 

liquefação ou esfacelo, que é um tecido desvitalizado de consistência delgada, mucóide, 

macia e de coloração amarelada a cinza, formada por bactérias, fibrina, elastina, colágeno, 

leucocistos, fragmentos celulares e exsudato
75,106

. 

O esfacelo ocorre em decorrência da potente ação das enzimas hidrolíticas, que 

processam as estruturas celulares por meio de autólise e heterólise. Esse tipo de necrose é 

bastante comum em lesões bacterianas, nas quais as enzimas bacterianas e leucocitárias 

contribuem para a digestão das células mortas, além das lesões da pele, caracterizando-se 

pela presença de um tecido de coloração branco-amarelada, mole e desvitalizado, que pode 

estar associado a um exsudato fibroso. A presença de corpos estranhos e tecidos esfacelo 

prolonga a fase inflamatória do processo de cicatrização, favorece a destruição do tecido, 

inibe a angiogênese, retarda a síntese de colágeno e impede a epitelização, devendo ser 

removidos a fim de evitar a infecção
97,118

. Nas úlceras avaliadas pelo estudo, houve queda 

significativa no tecido de esfacelo (p < 0,001), demonstrando que o gel de papaína foi 

efetivo como desbridante. Ainda que nenhuma das úlceras do estudo apresentasse 100% de 

esfacelo, as úlceras com mais de 75% a 99% apresentaram melhora considerável deste 

tecido.  
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O tecido de granulação é um tecido vermelho, brilhante, com aspecto de carne 

viva, composto basicamente por vasos sanguíneos e colágeno. A formação neocapilar 

resulta na liberação de fatores angiogênicos secretados pelos macrófagos, é considerada a 

segunda fase de cicatrização chamada de proliferativa, onde ocorre deposição de fibras de 

colágeno produzido pelos fibroblastos e intensa angiogênese, da periferia em direção ao 

leito da lesão
116,119

. 

A presença de tecido de granulação é um bom prognóstico da evolução da ferida já 

que o próximo estágio, a epitelização que inicia o fechamento, depende do preenchimento 

da lesão por este tecido
119

.
 
Embora não tenha sido observada, pelos testes estatísticos 

variação significativa no tecido de granulação das úlceras venosas, observa-se que houve 

melhora do tecido de esfacelo de algumas úlceras que começaram a apresentar maior 

quantidade de tecido de granulação, além do que outras que o apresentavam em maior 

quantidade, epitelizaram. As úlceras que estavam com uma percentagem menor desse 

tecido também aumentaram sua quantidade, evidenciando que o gel de papaína não afetou 

negativamente esse tecido, pelo contrário, promoveu a sua progressão com evolução desse 

tecido para epitelização, com junção de bordos das úlceras, contribuindo para o processo 

de cicatrização. 

Nas úlceras avaliadas pelo estudo, houve aumento significativo no tecido de 

epitelização do leito das úlceras venosas (p < 0,001) com o uso do gel de papaína, do 

início para o final do tratamento.  

O tecido epitelizado que se apresenta nas bordas é fino e róseo e sua orientação se 

dá em direção ao centro da lesão levando a contração e consequente fechamento da 

lesão
119

, portanto o aumento na percentagem deste tecido no leito da ferida indica que o 

tratamento utilizado está favorecendo o processo de cicatrização completa da lesão. Nesta 

fase, ocorre redução da capilarização, contração das bordas e aumento do colágeno 

produzido pelos fibroblastos
75,106

.  

No estudo, não havia úlceras venosas de profundidade total, porém o uso do gel de 

papaína determinou a melhora significativa da profundidade (p = 0,001) superficial e 

parcial dessas lesões. Ao final do estudo, das 30 úlceras avaliadas, 14 (46,7%) eram 

superficiais; 10 (33,3%) eram parciais e seis (20%) estavam cicatrizadas.  

À medida que o processo de cicatrização evolui, observa-se a redução da 

profundidade das úlceras pelo preenchimento de tecido neoformado. O esfacelo retarda o 
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processo de cicatrização, devendo ser removido para que aja o processo de angiogênese e a 

granulação, permitindo que a úlcera se torne cada vez mais plana, a fim de favorecer a 

epitelização e a aproximação das bordas da ferida, com seu fechamento. Nas úlceras 

maiores ocorre o aparecimento de ilhas de epitelização.  

O gel de papaína proporcionou a remoção do tecido de esfacelo e facilitou a 

proliferação do tecido de granulação, por promover um meio úmido, ideal para o seu 

crescimento. 

Porém, verificou-se que há associação significativa entre a profundidade com o 

tecido de epitelização (p = 0,006), evidenciando que quanto maior a intensidade do tecido 

epitelizado, maior é o nível de cicatrização. 

A epitelização ocorre nas bordas das feridas com diminuição da sua área, à medida 

que ocorre a superficialização das úlceras parciais através do preenchimento da lesão com 

tecido granulado até que toda a ferida cicatrize. Esse processo faz parte da modelagem. 

A fim de favorecer o processo de cicatrização, o leito da ferida deve permanecer 

úmido, porém o excesso de exsudato deve ser evitado devido ao risco aumentado de 

infecções, além do aumento do odor e desconforto para o paciente
74

.  

Nas úlceras venosas avaliadas pelo estudo, o uso do gel de papaína determinou a 

melhora significativa do tipo e da quantidade de exsudato das úlceras (p = 0,0001), com 

resolução total em seis úlceras (20%) que cicatrizaram e melhora de duas úlceras (6,7%) 

que apresentavam exsudato piossanguinolento, além disso, todas as úlceras passaram a 

apresentar média ou pequena quantidade de exsudato, evidenciando que o gel de papaína 

reduz a reação inflamatória que provoca a exsudação. As úlceras venosas passaram a 

apresentar, portanto, exsudato de melhor qualidade (seroso e serossanguinolento) e numa 

quantidade menor. 

A presença de exsudato no leito da ferida é um processo fisiológico presente em 

abundância na fase inflamatória, devido ao extravasamento de plasma, em decorrência da 

vasodilatação dos pequenos vasos
118

. Nas úlceras venosas, a exsudação tende a ser maior 

do que em outras úlceras, devido ao aumento da pressão hidrostática nos capilares venosos, 

que levam ao edema e extravazamento de líquido pela lesão
35

.  

O exsudato seroso está relacionado normalmente às lesões limpas sendo 

caracterizado por ser plasmático, transparente e aquoso, esse tipo de exsudato é composto 

por leucócitos e microrganismos vivos ou mortos. O exsudato purulento está geralmente 
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associado a processos infecciosos, podendo apresentar colorações que variam entre 

amarelo, verde ou marrom. O exsudato serossanguinolento indica muitas vezes a presença 

de lesão vascular dos novos vasos frágeis que estão surgindo pelo processo de 

cicatrização
74

. A cicatrização lenta da ferida está significativamente relacionada com 

úlceras altamente exsudativas
33,103

. A quantidade de exsudato varia de acordo com a fase 

de cicatrização. Uma ferida muito exsudativa pode representar uma fase inflamatória 

prolongada ou infecção. A presença da uma quantidade grande de exsudato nas fases 

posteriores à inflamação forma uma barreira para a cicatrização da lesão
75-76.

  

O exsudação excessiva pode levar à exsudatodermatite irritativa pela maceração da 

pele adjacente à úlcera, com aumento do processo inflamatório local e ao eczema 

microbiano causado pela colonização bacteriana e pelo processo inflamatório resultantes 

da exsudação excessiva
74

.  

A superficialização das úlceras, a redução da quantidade e a melhora do tipo de 

exsudato são fatores que indicam a evolução do processo de cicatrização. Tais fatores 

serem observados nas úlceras venosas avaliadas pelo estudo fornecem evidências de que o 

gel de papaína está sendo efetivo para melhora dessas características das úlceras venosas.  

Quanto ao odor fétido, encontrado em uma das lesões no início do estudo, não foi 

possível aplicar testes estatísticos por ser a frequência observada muito baixa, porém é 

importante salientar que houve melhora, nesse quesito, desta úlcera e que nenhuma outra 

apresentou odor fétido ao final do estudo. As demais feridas não apresentarem esse tipo de 

odor, evidencia que não houve piora de nenhuma úlcera, nem contaminação. 

Este é um resultado importante porque o odor é um dos fatores que incomoda o 

paciente, deixando-o constrangido e se torna um fator de isolamento social. Além disso, 

também é um sinal indicativo de proliferação bacteriana e infecção. A infecção retarda a 

cicatrização, inibindo as atividades dos fibroblastos na produção de colágeno e 

estimulando os leucócitos na liberação de enzimas que destroem esse colágeno, retardando 

o processo de cicatrização
106

.  

O edema perilesional evidenciado no início do estudo em 25 úlceras (83,3%) 

apresentou melhora significativa em 19 úlceras (63,3%). 

Além da dificuldade de cicatrização, os pacientes com úlceras venosas apresentam 

edema, pigmentação por hemossiderina, varizes, alterações eczematosas com eritema, 

descamação, prurido e, ocasionalmente, exsudato. Essas alterações são conhecidas como 
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eczema de estase e estão frequentemente presentes. A dor e o edema nas pernas pioram ao 

final do dia, podendo ser aliviados com a elevação dos membros
75

. Severa 

lipodermatosclerose é um fator de risco para úlceras que não cicatrizam
84

.  

O edema ocorre pelo aumento da pressão nos capilares como consequência da 

hipertensão venosa constante, com saída de proteínas dos vasos que aumentam a pressão 

osmótica tecidual, aumentando a permeabilidade capilar e dos poros endoteliais. Isso leva 

ao acúmulo de intersticial de proteínas, como albumina, fibrinogênio e fibronectina. Além 

disso, os vasos linfáticos podem sofrer um bloqueio devido ao aumento de fluxo e de 

proteínas intersticiais
37

. O edema é um sinal objetivo e mensurável das primeiras 

manifestações de alterações na microcirculação venosa. Apresentando-se no início somente 

ao final do dia, de forma discreta, podendo evoluir para edemas que só diminuem com o 

repouso e elevação dos membros. Representa 90% das causas de edema
112

.  

Na IVC, o edema torna-se crônico, surgindo outros sinais de estase como dermite 

ocre, hipodermite ou dermatosclerose, crises de linfangite, eczemas e surgimento de 

úlceras
105

. Os eczemas ocasionados pelo edema podem causar prurido.  

O edema interfere na oxigenação e na nutrição dos tecidos em formação, impede a 

síntese de colágeno, diminuindo a proliferação celular e reduzindo a resistência dos tecidos 

à infecção
106

.  

Quanto às bordas das úlceras, neste estudo, não houve variação significativa no 

teste estatístico, pois no início do estudo a maioria das lesões, 27 (90%), já se encontrava 

epitelizada. Porém, é válido ressaltar a melhora de uma úlcera, em que houve a 

epitelização das bordas, que se apresentavam maceradas. 

Uma das características das úlceras venosas é a presença de bordas infiltradas 

decorrente do processo contínuo de inflamação presente nas úlceras venosas
105-106 

e o 

excesso de exsudação ou de gel pode causar a maceração das bordas e da pele adjacente, 

tornado-as esbranquiçadas e mais suscetíveis ao trauma e abertura de novas lesões
113

.  

As características das bordas das úlceras definem a propensão da cicatrização da 

úlcera. As bordas com tecido epitelizado tendem a ser mais finas, demonstrando que o 

processo de cicatrização está evoluindo
112

.  

Na escolha de um curativo, deve-se optar por aqueles que permitem um equilíbrio 

da umidade, permitindo que esta permaneça úmida, fator importante para o processo de 
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cicatrização e diminuição da dor, e que não cause o maceramento das bordas da lesão
118

.  

O maceramento das bordas interfere na migração dos queratinócitos
120

.  

 Evidencia-se então que o gel de papaína utilizado diminuiu o processo inflamatório 

e a exsudação, diminuindo a maceração das bordas. 

A dor relatada pelos pacientes em 13 úlceras (43,3%) foi referida em oito (26,7%), 

ao final do estudo, havia um menor número de úlceras com relato de dor, melhora de cinco 

úlceras (16,7%). Em seis úlceras (20%) houve relato de dor de baixa intensidade após o 

uso do produto, ao final do estudo.  

Muitos pacientes referem dor, perda de mobilidade funcional e perda da qualidade 

de vida, como resultado do processo inflamatório contínuo decorrente da Insuficiência 

Venosa
72,105,121

.  

A dor é sintoma frequente e de intensidade variável, não sendo influenciada pelo 

tamanho da úlcera. Em geral, a dor piora ao final do dia com a posição ortostática e 

melhora com a elevação do membro. Úlceras profundas localizadas na região dos maléolos 

e úlceras pequenas associadas à atrofia branca são as mais dolorosas
34,37,74

. 

A cicatrização em meio úmido reduz a dor, devido às terminações nervosas estarem 

imersas
71

.  

De acordo com um estudo realizado nos Estados Unidos, os cuidados  

ambulatoriais a pacientes com úlceras venosas se delimitam ao cuidar da ferida, através do 

uso de tecnologias, como a  terapia de compressão. Tendo em vista que a dor é um sintoma 

comum, o estudo refere a necessidade de atentar-se para o tratamento da dor, que ainda é 

insuficiente, afetando a qualidade de vida e o processo de cura
122

.  

O prurido evidenciado em 17 úlceras (56,7%) no início do estudo, foi observado 

em apenas 11 lesões (36,7%), houve melhora do prurido de seis úlceras (20%).  

Nos idosos, a pele tende a se tornar mais seca, sendo acompanhada por prurido, 

aumentando o risco de aparecimento de novas úlceras
109

. O prurido é considerado um 

sintoma comum em pacientes com úlcera venosa. O eczema ao redor da úlcera pode ser 

evidenciado por eritema, descamação e prurido perilesional
34,74

.  

Alguns pacientes que se queixavam de prurido antes do início do estudo e que 

faziam uso de corticóide tópico em creme ou pomada, por prescrição médica ou por conta 

própria na região perilesional, continuaram fazendo uso. É importante tratar o prurido, pois 
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incomoda muito o paciente, com risco de abertura de microlesões secundárias ao atrito 

digital ou por objetos. 

Alguns estudos afirmam que o uso de corticoide tópico pode retardar a cicatrização 

por interferir nos processos de epitelização e granulação, além de provocar a citólise
102

 e 

que embora a aplicação de corticoides tópicos possa originar benefício transitório, seu uso 

prolongado pode acentuar o componente atrófico das lesões facilitando a ulceração
123-124

. 

No entanto, outro estudo recomenda o uso de corticoides tópicos para o eczema decorrente 

da úlcera venosa
120

.  

Na IVC, o edema torna-se crônico, surgindo outros sinais de estase como dermite 

ocre, hipodermite ou dermatosclerose, crises de linfangite, eczemas e surgimento de 

úlceras. Os eczemas ocasionados pelo edema podem causar prurido
74

.  

No início do tratamento, o subgrupo com queixa de prurido apresentava mais 

edema (94,1%) que o subgrupo sem queixa de prurido (69,2%), sem associação 

significativa (p = 0,094). Ao final do tratamento, não foi observada associação significativa 

(p = 0,26).  

As características clínicas da pele adjacente às úlceras venosas são: extremidade 

quente, edema, presença de varizes, alterações cutâneas como eczema de estase, esclerose, 

hiperpigmentação e descamação
33,73,112

. Esses são fatores agravantes que dificultam o 

processo de recuperação epitelial, além de favorecerem o surgimento de novas lesões.
  

A pele deve ser mantida intacta para que possa desempenhar o seu papel de 

proteção e de barreira contra infecção
113

. Deve-se proporcionar a hidratação da pele, 

evitando a maceração de bordas, causada geralmente pelo excesso de gel ou de outros 

produtos cicatrizantes, a fim de proporcionar a adequada epitelização da ferida.  

Recomenda-se para hidratação da pele a utilização de óleos e cremes hidratantes a 

base de ureia ou lanolina para a manutenção da função e integridade da pele
75

. O óleo atua 

também como barreira protetora, impedindo a desidratação da pele.  

Nesse estudo, foram utilizados ácidos graxos essenciais em óleo ou creme, 

hidratantes a base de ureia e vaselina para hidratar a pele perilesional. Alguns pacientes 

relataram ter alergia aos ácidos graxos essenciais (AGE). Nestes pacientes, durante a 

consulta ambulatorial foi utilizado o creme de ureia a 10%. Nos demais, foi utilizado o 

AGE ao redor da lesão para melhorar a hidratação da pele, pois evita o ressecamento e 

mantém a elasticidade e a integridade cutânea através do ômega 3 e 6 encontrados na sua 
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fórmula.  Esses pacientes também foram orientados a fazer uso do produto em domicílio 

apenas na pele adjacente à lesão, pois embora seu uso seja amplamente difundido no 

Brasil, ainda há poucos estudos com rigor metodológico sobre sua utilização em feridas 

abertas
125

. Além disso, o AGE poderia interagir com o gel de papaína caso fosse utilizado 

no leito da lesão. 

Nenhum dos produtos utilizados pelos pacientes na pele adjacente causou qualquer 

interação com a papaína que pudesse ser considerada prejudicial ou que houvesse 

necessidade de suspensão e/ou notificação. A orientação fornecida aos pacientes, quanto 

aos cuidados com a pele adjacente às úlceras venosas, através do uso de hidratantes e 

óleos, associada ao uso do gel de papaína no leito da lesão, demonstrou melhora da 

hidratação da pele adjacente a sete úlceras venosas (23,33%). 

Ao longo das 191 consultas de enfermagem, embora não fosse o foco do estudo, 

foram observados alguns aspectos que transcendem a utilização do produto. O estresse, a 

ansiedade e a depressão têm sido identificados como fatores de risco para o agravamento 

e/ou retardamento da cicatrização, pois provocam alterações hormonais, inibição do 

sistema imunológico, diminuição da resposta inflamatória e redução do processo 

fisiológico da cicatrização
71

.  

Dessa forma, pode-se observar que fatores extrínsecos ao paciente também podem 

interferir no processo de cicatrização. Os dois pacientes que apresentaram aumento da 

lesão passaram por problemas de perda de emprego, dificuldades financeiras, adoecimento 

e/ou falecimento de membros queridos da família e/ou amigos, que pode ter interferido no 

tratamento. 

Por isso é importante avaliar cada paciente individualmente, considerando-o 

único
108

, a consulta de enfermagem não deve se restringir à mera troca de curativos, mas 

baseada numa terapêutica holística. O enfermeiro deve estabelecer uma interação com o 

doente, favorecendo que a participação dele possa ser ativa, estimulando o autocuidado, 

fator fundamental para a cicatrização das úlceras
106,117

.  

Diante disso, o enfermeiro possui um papel fundamental na escolha de tecnologias 

apropriadas para o tratamento adequado das feridas, a fim de favorecer a cicatrização 

completa e diminuição de recidivas. A avaliação da ferida é um aspecto fundamental para 

essa escolha, visto que o adequado preparo do leito das feridas otimiza o processo de 

cicatrização. Há necessidade de avaliação sistemática e estruturada do leito da ferida com a 
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finalidade de detecção dos possíveis fatores que interfiram negativamente no processo de 

cicatrização
126

.  

O tratamento de feridas envolve aspectos sistêmicos e locais que devem ser 

avaliados e tratados por uma equipe multiprofissional
108

 e o enfermeiro como parte dessa 

equipe possui um papel fundamental no cuidado integral aos pacientes
104

.  

É necessário que o enfermeiro possa orientar o paciente durante as consultas de 

enfermagem, quanto aos fatores que interferem na cicatrização fornecendo orientações 

acerca de patologias como a Hipertensão Arterial, o Diabetes mellitus e a Insuficiência 

Venosa Crônica, estimulando uma mudança no estilo de vida para hábitos saudáveis, 

redução de peso, restrição de sódio, gordura e açúcar na alimentação, inserção de frutas, 

legumes e vegetais.  

O cuidado do enfermeiro é dinâmico e envolve conhecimento, julgamento clínico, 

experiência profissional, intuição, percepção do paciente e valorização de situações 

vivenciadas. O enfermeiro deve oferecer suporte ao paciente nos estados emocionais 

negativos, como estresse, ansiedade, depressão e raiva
117,127

.  

Além disso, a grande disponibilidade de terapias exige dos profissionais uma 

reflexão da prática realizada, consolidada em base científica
115

. O sucesso no tratamento de 

feridas depende da competência e do conhecimento dos profissionais envolvidos, de sua 

capacidade de avaliar e selecionar adequadamente técnicas e recursos
128

.  
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6. CONCLUSÃO 

 

 

As úlceras venosas são feridas crônicas de tratamento complexo, devido às 

recidivas, dificuldade de cicatrização e alto custo emocional e financeiro para o paciente, a 

família e os sistemas de saúde. O desenvolvimento tecnológico de produtos que 

possibilitem a cicatrização, que sejam de baixo custo e efetivos, é importante para 

assistência de enfermagem. 

No Brasil, a papaína é utilizada desde 1987 como tecnologia para o tratamento de 

feridas, porém há poucos estudos clínicos com rigor metodológico, como ensaios clínicos, 

principalmente utilizando sua formulação em gel. Os objetivos desse estudo foram 

descrever a evolução clínica das úlceras venosas em uso do gel de papaína, e analisar a 

efetividade do gel de papaína no reparo tecidual das úlceras venosas. 

Para tanto, foram avaliadas 30 úlceras de 16 voluntários que atenderam aos critérios 

de inclusão e permaneceram no estudo, totalizando 191 consultas de enfermagem, com 

uma média de 12 consultas por paciente durante 90 dias de tratamento. Quanto às 

características sócio-demográficas, evidenciou-se que houve uma predominância de 

pacientes do sexo feminino (56,25%); entre 51 e 59 anos (56,25%), com média de 62,31 

anos, com ensino fundamental (62,50%) e com renda (93,80%). A maioria (81,25%) 

apresentava Índice de Massa Corporal acima do normal; 75% possuíam Hipertensão 

Arterial Sistêmica e 18,75%, Diabetes mellitus. A análise da evolução das úlceras da perna 

em tratamento com Gel de Papaína evidenciou que 62,50% dos pacientes possuíam mais 

de uma lesão, com mediana de tempo de evolução de 4,5 anos; 50% localizadas em região 

maleolar. 

O percentual de feridas cicatrizadas foi de 20%, com tempo médio para cicatrização 

de 56,67 dias ± 9,83, sendo todas menores ou iguais a quatro cm
2
. Na amostra total, houve 

redução significativa na área das 30 úlceras da perna (100%), em média de 7,9 cm
2
 (50% 

do tamanho) e nos subgrupos de 10 úlceras da perna (33,33%) cada, com área inicial < 3,9 

cm
2
, 3,9 a 20 cm

2
 e > 20 cm

2 
houve, respectivamente, redução média de 1,6 cm

2
 (60%), 6,5 

cm
2
 (66,6%) e 15,7 cm

2
 (23,7%). Também houve redução significativa no tecido de 

esfacelo de todas as úlceras da perna (p < 0,001) e aumento significativo no tecido de 

epitelização (p < 0,001) do início para o final do tratamento. Evidenciou-se, na amostra 
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total, redução significativa do esfacelo (p < 0,001) e aumento significativo no tecido de 

epitelização (p < 0,001). Embora não tenha sido observada, pelos testes estatísticos 

variação significativa tecido de granulação, das oito úlceras (26,7%) que apresentavam 

inicialmente 76-99% de granulação, quatro (13,3%) cicatrizaram. 

Nos desfechos secundários, o teste estatístico de McNemar evidenciou melhora 

significativa, após o tratamento com o gel de papaína, na profundidade (p = 0,001), no tipo 

de exsudato e na quantidade de exsudato das úlceras (p = 0,0001), na hidratação da pele 

adjacente (p = 0,096) e na presença do edema (p < 0,0001). Foram avaliados efeitos 

adversos, como dor após o uso do gel, demonstrando que não houve diferença nos relatos 

de dor em seis úlceras (20%) com ambas as concentrações e papaína 2% e 4%, nas quais os 

pacientes referiram sentir dor e ardor de baixa intensidade, por poucos minutos, após 

aplicação. Não houve relatos de alergias ou outros eventos adversos.  

Portanto, conclui-se que o gel de papaína é efetivo na diminuição do esfacelo, 

favorecendo o processo de epitelização e proporcionando a cicatrização de úlceras venosas, 

podendo ser utilizado com segurança em tecidos de granulação e esfacelo. 

Como limitações do estudo, ressalta-se o tamanho da amostra e a especificidade das 

úlceras avaliadas, sugere-se o desenvolvimento de novos estudos com outros tipos de 

lesões, com grupo controle e amostras maiores. O estado emocional e outras características 

psicossociais também podem ser avaliados quanto à interferência no processo de 

cicatrização.  

Essa pesquisa contribui com evidências científicas acerca da efetividade e da 

segurança do gel de papaína em úlceras venosas e apresenta aos profissionais, em especial 

aos enfermeiros, cuidados fundamentais para a utilização do produto a fim de manter sua 

estabilidade enzimática, como o uso de geladeiras para sua conservação e uso de caixas ou 

bolsas térmicas, para o transporte. Ressalta a importância do desenvolvimento de 

tecnologias em saúde que sejam efetivas, seguras e de baixo custo ao paciente contribuindo 

com a sua qualidade de vida e de sua família.  

Percebe-se que o cuidado ao paciente com úlceras é complexo e multifatorial, 

envolvendo a avaliação da lesão e de outros aspectos que podem influenciar na 

cicatrização. O cuidado deve ser individualizado, valorizando as necessidades de cada 

paciente, proporcionando orientações acerca da patologia e estímulo para mudanças no 

estilo de vida com implementação de hábitos saudáveis. Portanto torna-se imprescindível o 
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desenvolvimento de novas pesquisas, interdisciplinares, que contribuam para uma 

assistência de enfermagem de qualidade, com avaliação tecnológica de produtos para 

tomada de decisão na área da saúde. 
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Anexo I – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Antônio Pedro 
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Anexo II – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto: “Uso de Biomateriais no reparo tecidual de lesões tissulares”. 

Pesquisador responsável: Beatriz Guitton Renaud Baptista de Oliveira 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 9203-9595 ou Mestranda Andréa 9856-3433 / 9255-8087 

Nome do voluntário: _____________________________________________________ 

Idade:__________anos   

R.G.:_______________________________________________ 

Responsável legal:_______________________________ R.G: ___________________ 

 

O Sr. (
a
) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Uso de 

Biomateriais no reparo tecidual de lesões tissulares”, de responsabilidade da 

pesquisadora Beatriz Guitton Renaud Baptista de Oliveira. 

O objetivo da pesquisa é “Avaliar a evolução do processo de reparo em lesões 

tissulares na pele, hipoderme e/ou tecido muscular tratadas com produtos derivados de 

biomateriais”. 

Os procedimentos de pesquisa, como registrar os dados do paciente, realizar 

medida da ferida, fotografar a ferida, fazer decalque da ferida, fazem parte da rotina do 

tratamento de feridas implementada na Consulta de Enfermagem realizada pela 

professora pesquisadora no Ambulatório de Reparo de Feridas do Hospital Universitário 

Antonio Pedro. 

Os curativos serão realizados pela equipe de enfermagem participante do 

projeto utilizando Hidrogel de Papaína (carbopol/ propilenoglicol / água / 

metilparabeno / propilparabeno/ papaína a 2% e/ou 4% e/ou 8% e/ou 10%) 

produzido pela Farmácia Universitária. Vale esclarecer que este produto já é 

utilizado para tratamento de feridas e comercializado por farmácias de manipulação. 

O paciente pode se desligar da pesquisa a qualquer momento, não tendo prejuízo 

para o mesmo. Assim como, não existe auxílio financeiro para participação na pesquisa. 

Eu,_______________________________________________________________ 

RG nº __________________ li e entendi todas as informações sobre este estudo e todas 

as minhas perguntas e/ou dúvidas foram respondidas a contento. Portanto consinto 

voluntariamente participar desta pesquisa. 

Niterói, ______  de ____________________________________  de  _______ 

 

 

___________________________________           _____________________________ 

Assinatura do paciente                    Assinatura do responsável por obter o 

consentimento 

____________________________ _________________________________________ 

Testemunha Testemunha 
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Anexo III – Folder de Orientação para Curativo Domiciliar 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Universidade Federal 
Fluminense 

Hospital Universitário Antônio 
Pedro 

Ambulatório de Reparo de 
Feridas 

 
 

Projeto: 
 
 

GEL DE PAPAÍNA 
Orientações para curativo 

domiciliar 
 
 

Profª Drª Beatriz Guitton R. B. 
de Oliveira 

Mestranda Andréa Pinto Leite 
Bolsista: Marja Ferreira Soares 

 
 
 

Dias de Atendimento: 
3ª, 4ª e 6ª feira - TARDE 

 
 

Maio de 2011 
 
 
 

Atenção! 
 
 

Cuidados com o GEL DE 
PAPAÍNA 

 
 Manter a bisnaga do 
produto em saco plástico limpo, 
dentro da geladeira, na segunda 
prateleira. 
 Fazer o transporte do 
produto, sempre em caixa ou 
bolsa térmica, com gelo. 
 Não utilizar objetos de 
metal para espalhar o produto 
sobre a gaze; 
 Não utilizar iodo, água 
oxigenada e nitrato de prata 
junto com o produto. 

 
COMO FAZER O CURATIVO 

EM CASA: 
 

Materiais que serão utilizados: 
 

 Soro fisiológico a 0,9% 

 Gaze estéril 

 Gel de papaína 

 Atadura 

 Esparadrapo 
 

12. LAVAR BEM AS MÃOS 
COM ÁGUA E SABÃO. 
13. Separar o material antes 
de retirar o curativo anterior. 
14. Retirar a atadura e as 
gazes que estão soltas. 
Umedecer com soro fisiológico 
as gazes que estiverem aderidas 
a ferida, até que se soltem. Não 
retirar as gazes aderidas 
puxando, para evitar o 
sangramento. 
15. Depois de retiradas todas 
as gazes, LAVAR BEM A 
FERIDA com o soro fisiológico 
em jato até retirar todo o produto 
que foi utilizado. 
16. Secar em volta da ferida 
com papel toalha. Não secar 
dentro da ferida. 
17. Aplicar o produto indicado 
sobre a gaze, colocando com 
cuidado na ferida. 
18. Colocar a atadura, 
enrolando até que todo o 
curativo fique coberto, iniciando 

de baixo para cima, fazendo 
uma leve pressão. 
19. Fixar a atadura com 
esparadrapo. 
20. Trocar o curativo a cada 
24 horas, ou quando necessário. 
 Nunca molhar o curativo 
com a água do banho!  
 Utilizar um saco plástico 
para envolver o membro a fim de 
evitar que molhe durante o 
banho. 
 Aplicar o produto somente 
dentro da ferida. Ao redor da 
ferida utilizar um hidratante. 
 Em caso de forte dor ou 
ardência, que não diminui com o 
tempo, retirar o curativo, lavar 
com soro fisiológico e comunicar 
imediatamente à enfermeira. 

 
 
 
 
 
 

Em caso de dúvida procurar: 
Mestranda: Andréa Pinto Leite 
Tel. 9856-3433 ou 9255-8087  
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Anexo IV - Notificação de suspeita de reação adversa a medicamento ou de desvio da 

qualidade de medicamento 
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APÊNDICE I – PROTOCOLO I – ADAPTADO PARA GEL DE PAPAÍNA 

 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINESE 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – Faculdade de Farmácia - HUAP 

USO DE BIOMATERIAIS NO REPARO TECIDUAL DE LESÕES TISSULARES – Profª. Drª. Beatriz Guitton 

PROTOCOLO I - AVALIAÇÃO DE CLIENTES COM LESÕES ADAPTADO PARA O PROJETO DE BIOMATERIAIS 

Início da participação no projeto:         /        /                                             Término:        /        /  

I.  HISTÓRICO 

Nome Nº Prontuário 

Data de Nascimento Idade Sexo       (  1  ) F        (  0  ) M 

Escolaridade:   ( 0 ) Analfabeto    (  1  ) Fundamental   (  2 ) Médio    ( 3 )  Superior    (1) comp (2) 

incomp 
Estado Civil 

Ocupação Endereço 

Tel. (      ) 

Cel. (      ) 
Bairro Cidade CEP 

Classificação da lesão 

(  1 ) u. diabética            (  2 ) u. venosa         (  3 ) outra: _________________________ 

Histórico da lesão 

Início: 

Atendimento: 

Tratamento atual: 

Medicamentos em Uso 

 

Alergias 

 

Tabagismo                   (  1 ) sim (  0 ) não Cigarros/dia:                                        Desde: 

Etilismo (  1 ) sim (  0 ) não Freqüência:                                          Desde: 

II.  DOENÇAS DE BASE 

Diabetes mellitus (  1 ) sim (  0 ) não 
Ano do Diagnóstico: 

 

Hipertensão Arterial (  1 ) sim (  0 ) não Ano do Diagnóstico: 

Insuficiência venosa 

crônica 
(  1 ) sim (  0 ) não Ano do Diagnóstico: 

Outras doenças (  1 ) sim (  0 ) não 
Qual: 

 

III.  AVALIAÇÃO GERAL 

Glicemia Capilar:                                     
 
P. A.                                               

 
Peso: Altura: IMC 

Estado emocional  (  1 ) alegre       (  2 ) tranqüilo     ( 3  ) colaborativo    ( 4  )  triste    ( 5  ) ansioso    ( 6  ) preocupado  

 ( 7  ) deprimido          ( 8  ) agressivo        ( 9  ) apático       ( 10  ) Outro: __________________________________________ 

Dieta              ( 1  ) livre   (  2 ) hipossódica   ( 3  ) hipocalórica   ( 4  ) hipoglicêmica     (  5 ) outra, qual: ___________________ 

Condições higiênicas     ( 1 ) satisfatórias     ( 0 ) insatisfatórias, especifique: _______________________________ 

Deambulação         ( 1  ) normal      ( 2  ) com auxílio      ( 3  ) em cadeira de rodas      (  4 ) acamado     (  5 ) claudicando 

Atividade Física     (  1 ) sim (  0 ) não Qual: 
Regularidade:                                             

vezes/semana 

Pulsos presentes     ( 1 ) Pedial D    ( 2 ) Pedial E    ( 3 ) Maleolar D    ( 4 ) Maleolar E    ( 5 ) Poplíteo D     ( 6 ) Poplíteo E 

Sensibilidade nos pés 

(paciente diabético) 

1º Dedo Metatarso - DIREITO ( 1 )Presente  ( 0 )Ausente  ESQUERDO ( 1 )Presente  ( 0 )Ausente 

3º Dedo Metatarso - DIREITO ( 1 )Presente  ( 0 )Ausente  ESQUERDO ( 1 )Presente  ( 0 )Ausente 

5º Dedo Metatarso - DIREITO ( 1 )Presente  ( 0 )Ausente  ESQUERDO ( 1 )Presente  ( 0 )Ausente 

IV. EXAMES LABORATORIAIS 

Glicemia                                  mg/dl  Data:  Hemoglobina Glicosilada:                   Data: 

Outros exames 

 

Data Assinatura 
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APÊNDICE II – PROTOCOLO II DE ACOMPANHAMENTO DAS LESÕES DOS PACIENTES 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINESE 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – Faculdade de Farmácia - HUAP 

USO DE BIOMATERIAIS NO REPARO TECIDUAL DE LESÕES TISSULARES – Profª  Beatriz Guitton 

PROTOCOLO II – FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA LESÃO (MENSAL) 

Identificação 

Nome Nº Prontuário: 

DATA DO 1O ATENDIMENTO:  DATA DO ÚLTIMO ATENDIMENTO: Mês: ______________ 

Localização da lesão: 

Avaliação complementar 

PARÂMETROS DATA DATA 

DECALQUE   

TAMANHO DA LESÃO   

FOTOGRAFIA   

Avaliação da lesão 

PARÂMETROS DATA DATA DATA DATA 

TECIDO % 

Granulação:  

Epitelização: 

Esfacelo: 

Necrose: 

 

 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 99 (6)100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 99 (6)100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 99 (6)100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 99 (6)100 

 

 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 99 (6)100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 99 (6)100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 99 (6)100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 99 (6)100 

 

 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 99 (6)100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 99 (6)100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 99 (6)100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 99 (6)100 

 

 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 99 (6)100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 99 (6)100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 99 (6)100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 99 (6)100 

 

EXSUDATO  

 

(1) Seroso 

(2) Serossanguinolento 

(3) Sanguinolento 

(4) Purulento 

(5) Pio sanguinolento 

 

(1) Seroso 

(2) Serossanguinolento 

(3) Sanguinolento 

(4) Purulento 

(5) Pio sanguinolento 

(1) Seroso 

(2) Serossanguinolento 

(3) Sanguinolento 

(4) Purulento 

(5) Pio sanguinolento 

(1) Seroso 

(2) Serossanguinolento 

(3) Sanguinolento 

(4) Purulento 

(5) Pio sanguinolento 

QUANTIDADE 

 

(1) Pouco 

(2) Médio 

(3) Grande 

 

(1) Pouco 

(2) Médio 

(3) Grande 

(1) Pouco 

(2) Médio 

(3) Grande 

(1) Pouco 

(2) Médio 

(3) Grande 

PROFUNDIDADE 

 

(1) Superficial 

(2) Parcial 

(3) Total 

(1) Superficial 

(2) Parcial 

(3) Total 

(1) Superficial 

(2) Parcial 

(3) Total 

(1) Superficial 

(2) Parcial 

(3) Total 

Presença 

de tecido 

 em 

% 
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PELE ADJACENTE 

 

 

 

 

 

(1) Hidratada 

(2) Ressecada  

(3) Descamativa   

(4) Macerada      

(5) Eritema       

(6) Fibrótica   

(7) Hipopigmentada  

(8) Hiperpigmentada         

(9) Outra: ______________   

(1) Hidratada 

(2) Ressecada  

(3) Descamativa   

(4) Macerada      

(5) Eritema       

(6) Fibrótica   

(7) Hipopigmentada  

(8) Hiperpigmentada         

(9) Outra: ______________          

 

(1) Hidratada 

(2) Ressecada  

(3) Descamativa   

(4) Macerada      

(5) Eritema       

(6) Fibrótica   

(7) Hipopigmentada  

(8) Hiperpigmentada         

(9) Outra: ______________           

(1) Hidratada 

(2) Ressecada  

(3) Descamativa   

(4) Macerada      

(5) Eritema       

(6) Fibrótica   

(7) Hipopigmentada  

(8) Hiperpigmentada         

(9) Outra: ______________           

ODOR FÉTIDO (  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não 

DOR (  1  ) Sim     (  0 ) Não 

Local: ________________________ 

Intensidade (0 a 10): _____________ 

(  1  ) Sim     (  0 ) Não 

Local: ________________________ 

Intensidade (0 a 10): _____________ 

(  1  ) Sim     (  0 ) Não 

Local: ________________________ 

Intensidade (0 a 10): _____________ 

(  1  ) Sim     (  0 ) Não 

Local: ________________________ 

Intensidade (0 a 10): _____________ 

DOR APÓS O USO DO 

PRODUTO 

(  1  ) Sim     (  0 ) Não 

Local: ________________________ 

Intensidade (0 a 10): _____________ 

(  1  ) Sim     (  0 ) Não 

Local: ________________________ 

Intensidade (0 a 10): _____________ 

(  1  ) Sim     (  0 ) Não 

Local: ________________________ 

Intensidade (0 a 10): _____________ 

(  1  ) Sim     (  0 ) Não 

Local: ________________________ 

Intensidade (0 a 10): _____________ 

PRURIDO (  1  ) Sim     (  0 ) Não  

Local: ________________________ 

(  1  ) Sim     (  0 ) Não  

Local: ________________________ 

(  1  ) Sim     (  0 ) Não  

Local: ________________________ 

(  1  ) Sim     (  0 ) Não  

Local: ________________________ 

EDEMA (  1  ) Sim     (  0 ) Não 

Local: ________________________ 

Intensidade (  /+ 4): _____________ 

(  1  ) Sim     (  0 ) Não 

Local: ________________________ 

Intensidade (  /+ 4): _____________ 

(  1  ) Sim     (  0 ) Não 

Local: ________________________ 

Intensidade (  /+ 4): _____________ 

(  1  ) Sim     (  0 ) Não 

Local: ________________________ 

Intensidade (  /+ 4): _____________ 

QUEIXAS  
 
 

   

ORIENTAÇÕES  
 
 

   

Concentração aplicada no 

ambulatório 

    

Produto utilizado para 

lubrificação do tecido 

perilesional em domicílio 

    

Produto utilizado para 

lubrificação do tecido 

perilesional no 

ambulatório 

    

Assinatura do responsável 

pela coleta dos dados 
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APÊNDICE III - EVOLUÇÃO DAS ÚLCERAS VENOSAS APÓS 90 DIAS DE TRATAMENTO COM O GEL 

DE PAPAÍNA  

Primeira consulta Características do tecido 90 dias Características do tecido 

1. R.C.D.P. Sexo feminino, 51 anos, diarista, solteira, alérgica à colagenase e iodo, possui HAS e IVC. Lesão há 7 anos. IMC: 38,5 Kg/m
2 

Lesão 01 

 

Terço médio da perna D 

Tecido de granulação, pon-

tos de esfacelo, exsudato 

piossanguinolento de médio 

volume, profundidade parci-

al, pele adjacente hidratada, 

hiperpigmentada, brilhante, 

sem odor fétido. 

12 cm
2
 

 

Tecido de granulação, pontos de 

esfacelo, bordas epitelizadas, 

exsudato seroso de volume 

médio, profundidade parcial, 

pele adjacente hidratada, sem 

odor fétido. 

15,5 cm
2 

Aumento de 29%
 

2. C.B.C. Sexo masculino, 51 anos, estudante, solteiro, possui IVC. Possui duas lesões há 5 anos. IMC: 20,7 Kg/m
2
 

Lesão 02 

 

 

 

 

 

 
 

Região maleolar medial E 

Tecido desvitalizado, pontos 

de granulação, bordas 

epitelizadas. Exsudato 

serossanguinolento, em 

médio volume, profundida-

de parcial com pele adjacen-

te descamativa, hiperpig-

mentada, sem odor fétido. 

18 cm
2 

 

Tecido de granulação com 

pontos de esfacelo e bordas 

epitelizadas. Exsudato seroso, 

em pouco volume, profundidade 

parcial com pele adjacente 

hidratada, bordas maceradas, 

sem odor fétido. 

14 cm
2 

Redução de 22% 
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Lesão 03 

 

Maléolo lateral E 

Tecido desvitalizado, pontos 

granulados, exsudato seros-

sanguinolento de volume 

médio, profundidade super-

ficial com pele adjacente 

hidratada, hiperpigmentada, 

sem odor fétido. 

2 cm
2
 

 

Tecido de granulação, pontos de 

esfacelo, exsudato seroso, com 

pouco volume, profundidade su-

perficial com pele adjacente 

hidratada, sem odor fétido. 

1,3 cm
2 

Redução de 35% 

3. M.S.O.P. possui 07 lesões (4 a 10). Sexo feminino, 51 anos, casada, copeira, possui HAS e IVC. Lesão há três anos. Etilista ocasional. 

IMC: 47,37 Kg/m
2
 

Lesão 04 

 

Terço superior da perna D 

Tecido desvitalizado com 

pontos de granulação. 

Exsudato serossanguinolen-

to, em médio volume, 

profundidade parcial com 

pele adjacente ressecada, 

descamativa, hiperpigmen-

tada, sem odor fétido. 

10 cm
2
 

 

Tecido de granulação com 

pontos de esfacelo e bordas 

epitelizadas. Exsudato 

serossanguinolento, em pouco 

volume, profundidade 

superficial com pele adjacente 

hidratada, sem odor fétido. 

3 cm
2 

Redução de 70% 



141 

 

Lesão 05 

 

Dorso do pé D  

Tecido desvitalizado com 

pontos de granulação. 

Exsudato serossanguino-

lento, em médio volume, 

profundidade parcial com 

pele adjacente ressecada, 

descamativa, hiperpigmen-

tada, sem odor fétido. 

3 cm
2
 

 

Fechada com 45 dias 

Redução de 100% 

Lesão 06 

 

Terço inferior da perna D 

Tecido desvitalizado com 

pontos de granulação. Exsu-

dato serossanguinolento, em 

médio volume, profundida-

de parcial com pele adjacen-

te ressecada, descamativa, 

hiperpigmentada, sem odor 

fétido. 

20 cm
2
 

 

Tecido de granulação com 

pontos de esfacelo e bordas 

epitelizadas. Exsudato 

serossanguinolento, em médio 

volume, profundidade parcial 

com pele adjacente hidratada, 

sem odor fétido. 

3 cm
2 

 

Redução de 85% 
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Lesão 07  

 

Região maleolar lateral E 

Tecido necrosado, com 

pontos de esfacelo. 

Exsudato seroso, em pouco 

volume,profundidade 

superficial, com pele 

adjacente hidratada, sem 

odor fétido. 

4 cm
2  

 

Tecido de granulação com 

pontos de esfacelo e bordas 

epitelizadas. Exsudato seroso, 

em pouco volume, profundi-

dade parcial com pele adjacente 

ressecada, sem odor fétido. 

0,8 cm
2 

Redução de 80% 

Lesão 08 

 

Dorso do pé E 

Tecido de granulação, com 

pontos de esfacelo e bordas 

epitelizadas. Exsudato 

serossanguinolento, pouco 

volumoso, profundidade 

superficial com pele 

adjacente ressecada, hiper-

pigmentada, em alto relevo, 

sem odor fétido. 

4 cm
2 

 

 

Fechada com 45 dias 

 

Redução de 100% 
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Lesão 09 

 

Região maleolar medial E 

Tecido desvitalizado com 

pontos de granulação. 

Exsudato 

serossanguinolento, em 

grande volume, 

profundidade total com pele 

adjacente ressecada, 

descamativa, 

hiperpigmentada, sem odor 

fétido. 

14 cm
2
 

 

Ferida epitelizada com pontos de 

esfacelo. Exsudato 

serossanguinolento, em médio 

volume, profundidade 

superficial com pele adjacente 

hidratada, sem odor fétido. 

0,7 cm
2 

 

Redução de 95% 

Lesão 10 

 

Terço superior da perna E 

Tecido de granulação com 

pontos de esfacelo e bordas 

epitelizadas. Exsudato 

serossanguinolento, em 

médio volume, 

profundidade parcial com 

pele adjacente hidratada, 

hipopigmentada, sem odor 

fétido. 

2 cm
2 

 

Tecido de granulação com 

pontos de esfacelo e bordas 

epitelizadas. Exsudato seroso, 

em pouco volume, profundidade 

superficial com pele adjacente 

hidratada, sem odor fétido. 

0,8 cm
2 

 

Redução de 60% 
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4. J.M.M., possui duas lesões (11 e 12). Sexo masculino, 56 anos, subgerente de padaria, 1 ano de lesão, possui DM, HAS e IVC.  

IMC: 35,42 Kg/m
2
 

Lesão 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesão 12 

 

Parte posterior da perna E 

Tecido de granulação com 

pontos de esfacelo e bordas 

epitelizadas. Exsudato 

serossanguinolento, em 

médio volume, 

profundidade parcial com 

pele adjacente hidratada, 

sem odor fétido. 

98 cm
2 

 

Tecido de granulação com 

pontos de esfacelo e bordas 

epitelizadas. Exsudato seroso, 

em médio volume, profundidade 

superficial com pele adjacente 

hidratada, sem odor fétido. 

75 cm
2 

Redução de 23%
 

 

Parte posterior da perna D 

Tecido de granulação com 

pontos de esfacelo. 

Exsudato piossanguinolento, 

em grande volume, 

profundidade parcial com 

pele adjacente hidratada, 

bordas maceradas, sem odor 

fétido. 

91 cm
2
 

 

Tecido de granulação com 

pontos de esfacelo e bordas 

epitelizadas. Exsudato 

serossanguinolento, em médio 

volume, profundidade 

superficial com pele adjacente 

hidratada, sem odor fétido. 

89 cm
2 

Redução de 2% 
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5. A.O., possui quatro lesões (13 a 16). Sexo masculino, 55 anos, casado, vendedor ambulante, lesão há 25 anos, possui IVC. 

IMC: 34,9 Kg/m
2
 

Lesão 13 

 

Região maleolar medial D 

Tecido desvitalizado com 

pontos de granulação e 

bordas epitelizadas, exsuda-

to serossanguinolento, de 

médio volume, profundida-

de parcial, pele ressecada, 

descamativa, hipopigmenta-

da, sem odor fétido. 

47 cm
2
 

 

Tecido de granulação, com 

pontos de esfacelo e bordas 

epitelizadas. Exsudato 

serossanguinolento, em pouco 

volume, profundidade parcial 

com pele adjacente hidratada, 

sem odor fétido. 

37,5 cm
2 

Redução de 20% 

Lesão 14 

 

Região maleolar lateral D 

Tecido desvitalizado com 

pontos de granulação e 

bordas epitelizadas. 

Exsudato serossanguinolen-

to, em pouco volume, 

profundidade parcial com 

pele adjacente ressecada e 

descamativa, 

hipopigmentada, sem odor 

fétido. 

2,5 cm
2 

 

Tecido de granulação, com 

pontos de esfacelo e bordas 

epitelizadas. Exsudato seroso, 

pouco volume, profundidade 

superficial com pele adjacente 

hidratada, sem odor fétido. 

1,5 cm
2 

 

Redução de 40% 
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Lesão 15 

 

Região maleolar medial E 

Tecido desvitalizado, pontos 

granulados, bordas epiteli-

zadas, exsudato serossan-

guinolento, volume médio, 

profundidade parcial com 

pele adjacente hidratada, 

bordas maceradas, 

hiperpigmentada, sem odor 

fétido. 

33 cm
2 

 

 

Tecido de granulação, com 

pontos de esfacelo e bordas 

epitelizadas. Exsudato 

serossanguinolento, em pouco 

volume, profundidade parcial 

com pele adjacente hidratada, 

sem odor fétido. 

 22,5 cm
2 

 

Redução de 32% 

Lesão 16 

 

Região maleolar lateral E 

Tecido desvitalizado, pontos 

granulados, bordas epiteli-

zadas. Exsudato serossan-

guinolento, pouco volume   

profundidade parcial, bordas 

maceradas, hiperpigmenta-

da, sem odor fétido. 

2 cm
2 

 

 

 

Tecido desvitalizado e bordas 

epitelizadas. Exsudato seroso, 

em pouco volume, 

profundidade parcial com pele 

adjacente hidratada, sem odor 

fétido. 

0,8 cm
2 

 

Redução de 60% 
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6. E.S.C. Sexo feminino, 58 anos, casada, lavadeira, lesão há 2 anos, possui HAS.IMC: 42,18 Kg/m
2
 

Lesão 17 

 

Terço inferior da perna D 

Tecido de granulação, com 

pontos de esfacelo e bordas 

epitelizadas. Exsudato 

serossanguinolento, em 

grande volume, 

profundidade parcial com 

pele adjacente hidratada, 

bordas maceradas, sem odor 

fétido. 

91 cm
2 

 

Tecido de granulação, com 

pontos de esfacelo e ilhas de 

epitelização, bordas epitelizadas. 

Exsudato seroso, em médio 

volume, profundidade 

superficial com pele adjacente 

hidratada, sem odor fétido.  

72,5 cm
2 

Redução de 20% 

7. J.Z.F. Sexo masculino, 72 anos, casado, aposentado, lesão há 1 ano, DM, HAS. IMC: 28,28 Kg/m
2
 

Lesão 18 

 

Terço látero-inferior da 

perna D 

Tecido de granulação com 

pontos de esfacelo e bordas 

epitelizadas. Exsudato 

serossanguinolento, pouco 

volume, profundidade 

superficial com pele 

adjacente hidratada, sem 

odor fétido. 3 cm
2 

 

 

Lesão fechada com 45 dias. 

 

Redução de 100% 
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8. I.M.S. Sexo feminino, 70 anos, solteira, aposentada, lesão há 5 anos, IVC. IMC: 21,95 Kg/m
2
 

Lesão 19 

 

Terço médio inferior da 

perna D  

Tecido de granulação com 

pontos de esfacelo e bordas 

epitelizadas. Exsudato 

serossanguinolento, em 

grande volume, 

profundidade parcial com 

pele adjacente hidratada e 

hiperpigmentada, sem odor 

fétido. 

120 cm
2
 

 

Tecido de granulação com 

pontos de esfacelo e bordas 

epitelizadas. Exsudato 

serossanguinolento, em pouco 

volume, profundidade 

superficial com pele adjacente 

hidratada, sem odor fétido. 

92 cm
2 

 

Redução de 23% 

9. E.C. Sexo feminino, 59 anos, casada, aposentada, lesão há 8 anos, Alergia a AGE, HAS.IMC: 33 Kg/m
2
 

 Lesão 20 

 

Região anterior da perna 

D Tecido de esfacelo com 

pontos de granulação e 

bordas epitelizadas. 

Exsudato 

serossanguinolento, em 

médio volume, 

profundidade parcial, com 

pele hidratada, sem odor 

fétido. 49,5 cm
2
 

 

Tecido de granulação com 

pontos de esfacelo e bordas 

epitelizadas. Exsudato 

serossanguinolento, em médio 

volume, profundidade parcial, 

com pele hidratada, sem odor 

fétido. 

48 cm
2 

Redução de 3%
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10. R.S.S.S. Sexo feminino, 70 anos, separada, aposentada, lesão há 15 anos, HAS. IMC: 30 Kg/m
2
 

Lesão 21 

 

Região maleolar medial D 

Tecido de granulação com 

áreas de esfacelo e bordas 

epitelizadas. Exsudato 

serossanguinolento, em 

pouco volume, 

profundidade parcial, com 

pele hidratada, sem odor 

fétido. 

2,5 cm
2 

 

 

Tecido de granulação com 

pontos de esfacelo e área 

epitelizada, bordas epitelizadas. 

Exsudato seroso, em pouco 

volume, profundidade 

superficial com pele adjacente 

hidratada, sem odor fétido.   

2 cm
2 

Redução de 20% 

11. M.C.A.S. Sexo feminino, 82 anos, viúva, aposentada, lesão há 8 anos, alergia à penicilina e dipirona, tabagista. IMC: 14,5 Kg/m
2
 

Lesão 22 

 

Face lateral da perna D 

Tecido de esfacelo com 

pontos de granulação e 

bordas epitelizadas. 

Exsudato seroso, em médio 

volume, profundidade 

superficial, com pele 

hidratada, sem odor fétido. 

9 cm
2 

 

 

Tecido de esfacelo e epitelização 

com pontos de granulação e 

bordas epitelizadas. Exsudato 

seroso, em pouco volume, 

profundidade superficial, com 

pele hidratada, sem odor fétido.  

2,5 cm
2 

 

Redução de 72% 
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12. C. P. S. Sexo feminino, 70 anos, viúva, doméstica, lesão há 33 anos, alergia a AGE, creme de ureia. HAS. IMC: 36 Kg/m
2
 

Lesão 23 

 

Dorso do pé D  

Tecido de esfacelo com 

pontos de granulação e 

bordas epitelizadas. 

Exsudato 

serossanguinolento, em 

pouco volume, 

profundidade parcial, com 

pele adjacente ressecada e 

descamativa, sem odor 

fétido. 3 cm
2
 

 

Tecido de granulação com pouco 

esfacelo e bordas epitelizadas. 

Exsudato seroso, em pouco 

volume, profundidade parcial, 

com pele adjacente ressecada e 

descamativa, sem odor fétido. 

3,5 cm
2 

Aumento de 16% 

13. D.O.S. possui duas lesões (24 e 25). Sexo masculino, 65 anos, casado, estofador, carpinteiro, lesão há 5 anos, possui HAS. 

IMC: 31,6 Kg/m
2
 

 

Lesão 24 

 

Região maleolar medial E 

Tecido de granulação com 

pontos de esfacelo e bordas 

epitelizadas. Exsudato 

serossanguinolento, em 

pouco volume, 

profundidade parcial, com 

pele adjacente ressecada e 

descamativa, sem odor 

fétido. 13 cm
2
 

 

Tecido de epitelização com áreas 

de granulação e bordas 

epitelizadas. Exsudato 

serossanguinolento, em pouco 

volume, profundidade parcial, 

com pele adjacente ressecada e 

descamativa, sem odor fétido. 

3,8 cm
2 

Redução de 71% 
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Lesão 25 

 

Região maleolar lateral D 

Tecido de granulação com 

pontos de esfacelo e bordas 

epitelizadas. Exsudato 

serossanguinolento, em 

pouco volume, 

profundidade parcial, com 

pele adjacente ressecada e 

descamativa, sem odor 

fétido. 

4 cm
2 

 

Cicatrizou com 70 dias. 

 

Redução de 100% 

14. G.P.O., possui duas lesões (26 e 27). Sexo masculino, 53 anos, casado, comerciante, lesão há 5 meses, possui DM e HAS, obesidade, 

dislipidemia. IMC: 34 Kg/m
2
 

Lesão 26 

 

Região maleolar medial D 

Tecido de granulação com 

pontos de esfacelo e bordas 

epitelizadas. Exsudato 

serossanguinolento, em 

pouco volume, 

profundidade parcial com 

pele adjacente hidratada, 

descamativa, sem odor 

fétido. 

3,8 cm
2
 

 

Cicatrização completa com 45 

dias de tratamento. 

 

Redução de 100% 
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Lesão 27 

 

Região maleolar lateral D 

Tecido de granulação com 

pontos de esfacelo e bordas 

epitelizadas. Exsudato 

serossanguinolento, em 

pouco volume, 

profundidade parcial com 

pele adjacente hidratada, 

descamativa, sem odor 

fétido.  

 2,5 cm
2 

 

Cicatrização completa com 45 

dias de tratamento. 

 

Redução de 100% 

15. J.L.S.S., possui duas lesões (28 e 29). Sexo masculino, 56 anos, casado, aposentado, lesão há dez anos, possui HAS. IMC: 32 Kg/m
2
 

 Lesão 28 

 

Região maleolar lateral D 

Tecido de granulação com 

pontos de esfacelo e bordas 

epitelizadas. Exsudato 

serossanguinolento, em 

grande volume, 

profundidade superficial 

com pele adjacente 

hidratada, sem odor fétido. 

72 cm
2 

 

 

Tecido de granulação com 

pontos de epitelização e bordas 

epitelizadas. Exsudato 

serossanguinolento, em médio 

volume, profundidade 

superficial com pele adjacente 

hidratada, sem odor fétido.  

41 cm
2 

Redução de 43% 
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 Lesão 29 

 

Região maleolar medial D 

Tecido de granulação com 

pontos de esfacelo e bordas 

epitelizadas. Exsudato 

serossanguinolento, em 

grande volume, 

profundidade superficial 

com pele adjacente 

hidratada, sem odor fétido. 

81 cm
2
 

 

Tecido de granulação com 

pontos de esfacelo e bordas 

epitelizadas. Exsudato 

serossanguinolento, em médio 

volume, profundidade 

superficial com pele adjacente 

hidratada, sem odor fétido.   

57 cm
2 

Redução de 30%
 

16. M.B.P., Sexo feminino, 78 anos, viúva, desorientada, possui DM e HAS, obesa. IMC: 30,9 Kg/m
2
 

Lesão 30 

 

Região anterior do terço 

inferior da perna E  

Tecido de granulação com 

predominância de esfacelo e 

bordas maceradas. Exsudato 

serossanguinolento, em 

grande volume, 

profundidade superficial 

com pele adjacente 

hidratada, sem odor fétido. 

22,5 cm
2 

 

Tecido de granulação com 

pontos de esfacelo e bordas 

epitelizadas. Exsudato 

serossanguinolento, em pouco 

volume, profundidade 

superficial com pele adjacente 

hidratada, sem odor fétido.  

13,5 cm
2 

Redução de 40% 

 

 


