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RESUMO 

 

O estudo teve como objetivos avaliar a efetividade do gel de papaína a 2% comparado ao gel 

de carboximetilcelulose a 2% no tratamento de pacientes com úlceras venosas crônicas e 

analisar as características sociodemográficas, econômicas e clínicas destes pacientes, 

atendidos no Ambulatório de Reparo de Feridas do Hospital Universitário Antonio 

Pedro/UFF. Método: Ensaio clínico controlado e randomizado (ECCR) com tempo de 

seguimento de 12 semanas. A amostra consecutiva foi composta por 18 voluntários e um total 

de 28 úlceras venosas. A coleta de dados ocorreu de abril de 2013 a janeiro de 2014. O 

desfecho primário do estudo foi a redução da área da lesão e os desfechos secundários foram a 

redução de tecidos desvitalizados no leito da úlcera e a redução da quantidade de exsudato. A 

pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina, do 

Hospital Universitário Antonio Pedro/UFF e aprovada com o número 196/98, CAAE nº 

0154.0.258.000-08. Resultados: Os grupos foram homogêneos quanto às características 

sociodemográficas, econômicas e clínicas. A idade dos voluntários variou de 45 a 85 anos, 

com média de 61,94 anos. A maioria dos participantes se declarou casado (55,6%), com 

escolaridade até o ensino fundamental (66,7%), residente de São Gonçalo (44,4%) e 

aposentado (66,7%). Todos os voluntários possuíam insuficiência venosa crônica, 61,1% 

apresentava hipertensão arterial sistêmica e 11,1% diabetes mellitus. A maioria das úlceras 

venosas lesões teve início há mais de dez anos (53,6%) e a localização mais acometida foi a 

região maleolar (53,6%). Quanto à evolução das úlceras ao longo de 12 semanas de 

tratamento, o grupo papaína apresentou redução significativa da área das lesões, 

especialmente no período entre a 5ª e a 12ª semanas de tratamento, com duas úlceras 

cicatrizadas e aumento expressivo da quantidade de tecido de epitelização no leito das lesões. 

Nos dois grupos de tratamento houve redução significativa da quantidade de tecido 

desvitalizado e aumento de tecido de granulação da 1ª semana para a 12ª semana (p-valor < 

0,05). Conclusão: o gel de papaína a 2% apresentou maior efetividade quanto à redução da 

área das lesões, entretanto se mostrou similar ao gel de carboximetilcelulose a 2% quanto à 

redução da quantidade de exsudato e de tecido desvitalizado. A partir dos resultados da 

pesquisa foram destacados os principais cuidados de enfermagem que podem auxiliar a 

assistência e o tratamento de pacientes com úlceras venosas crônicas. 

 

 

 

DESCRITORES: Úlcera da Perna; Papaína; Carboximetilcelulose Sódica; Ensaio Clínico; 

Cicatrização; Enfermagem. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The study aimed to evaluate the effectiveness of papain gel at 2% compared to the 

carboxymethylcellulose gel at 2% in the treatment of patients with chronic venous ulcers and 

analyze sociodemographic, economic and clinical characteristics of these patients, treated at 

the Outpatient Wound Repair at Antonio Pedro University Hospital/UFF. Method: 

Randomized Controlled Trial (RCT) with 12 weeks of follow-up. The consecutive sample 

consisted of 18 volunteers and a total of 28 venous ulcers. The data collection occurred from 

April 2013 to January 2014. The primary end point was the decrease of the lesion area and the 

secondary endpoints were devitalized tissue decrease in the ulcer bed and the reduction of the 

amount of exudate. The study was submitted to the Ethics Committee of the Faculty of 

Medicine, University Hospital Antonio Pedro/UFF and approved with the number 196/98, 

CAAE n. 0154.0.258.000-08. Results: The groups were homogenous regarding 

sociodemographic, economic and clinical characteristics. The volunteers ages ranged from 45 

to 85 years old, with a mean of 61.94 years old. Most participants declared married (55.6%), 

with schooling up to elementary school (66.7%), resident of São Gonçalo (44.4%) and retired 

(66.7%). All volunteers had chronic venous insufficiency, 61.1% had hypertension and 11.1% 

diabetes mellitus. Most venous ulcers injuries began more than ten years ago (53.6%) and the 

most affected location was the malleolar area (53.6%). Regarding the ulcers evolution over 

the 12 weeks of treatment, the papain group showed a significant decrease in the lesions area, 

especially in the period between the 5th and the 12th weeks of treatment, with two healed 

ulcers and significant increase in the amount of epithelialization tissue. In both treatment 

groups, there was a significant decrease in the amount of devitalized tissue and an increase of 

the granulation tissue from 1st week to the 12th week (p <0.05). Conclusion: The papain gel 

at 2% was more effective in reducing of  the lesions area, however it showed similar to the 

carboxymethylcellulose gel at 2% in reducing the amount of exudate and devitalized tissue. 

From the results of the research were highlighted the main nursing care that can help the 

assistance and treatment of patients with chronic venous ulcers. 

 

 

 

DESCRIPTORS: Leg Ulcer; Papain; Carboxymethylcellulose Sodium; Clinical Trial; Wound 

Healing; Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As úlceras crônicas dos membros inferiores afetam um elevado número de 

indivíduos e causam importante impacto social e econômico. Interferem na qualidade de vida, 

afastam o indivíduo do convívio social, dificultam a realização de atividades da vida diária, 

causam ausência ao trabalho e aumentam os gastos com a saúde. 

Grande número de doenças causa este tipo de úlcera, sendo as mais comuns as 

doenças venosas, arteriais e neuropáticas. As úlceras venosas representam mais de 50% das 

úlceras de perna e sua prevalência aumenta quando associada à fatores de risco, como a idade 

avançada, obesidade e insuficiência cardíaca congestiva (LAZARUS et al, 2014). 

A úlcera venosa representa o estágio mais avançado da insuficiência venosa crônica 

(IVC) e sua prevalência varia de 0.12% a 2,4% da população mundial, sendo maior em 

indivíduos acima de 60 anos de idade (O’CONNOR; MURPHY, 2014). 

O conhecimento do histórico de saúde do paciente é fundamental para o correto 

diagnóstico e adoção de medidas terapêuticas específicas para cada tipo de úlcera. Nos 

consultórios de enfermagem há um grande número de atendimento a pacientes com úlceras 

crônicas, sendo competência do enfermeiro a avaliação destes pacientes, seguindo as etapas 

da sistematização da assistência de enfermagem. 

Para que o enfermeiro assista o paciente com úlcera de perna é necessário 

compreender o processo de reparo tecidual, conhecer as doenças de base e suas implicações, 

identificar os fatores que interferem na cicatrização, além de avaliar as características clínicas 

e histopatológicas das úlceras a fim de direcionar a assistência (OLIVEIRA et al, 2012). 

Entretanto, no Brasil outros fatores devem ser considerados, como o custo do 

produto a ser utilizado, devido ao baixo poder aquisitivo de parte dos usuários do sistema 

único de saúde e ao elevado custo de produtos para curativo. Além disso, indivíduos com 

lesões crônicas precisam utilizar produtos para o curativo diariamente e em alguns casos mais 

de uma vez por dia, onerando os gastos com a aquisição de insumos. 

Pesquisas nessa área vêm sendo desenvolvidas nos últimos anos, contribuindo para 

um aumento importante da disponibilidade de novos produtos.
 
Atualmente, existem no 

mercado aproximadamente 2.500 itens que se destinam ao tratamento de feridas agudas e 

crônicas, desde a mais simples cobertura, soluções para higienização e antissepsia, até os mais 

complexos tipos de curativos, que interferem de forma ativa nas diversas fases do processo 

cicatricial. 
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Neste intuito, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

tem desenvolvido estudos com produtos para cobertura de feridas. Através de ações 

conjuntas, a Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense, através dos 

Laboratórios de Desenvolvimento Galênico e de Controle Microbiológico de Produtos 

Farmacêuticos e a Escola de Enfermagem da UFF, por meio de consultas de enfermagem 

realizadas no Ambulatório de Reparo de Feridas do Hospital Universitário Antonio Pedro 

(HUAP), têm a possibilidade de desenvolver tecnologia, produzir e avaliar produtos para 

atender a pacientes com comprometimento de recuperação tecidual. 

Entre as diversas substâncias utilizadas no tratamento de úlceras, tem sido estudada a 

papaína, uma mistura complexa de enzimas proteolíticas, originada do látex de folhas, caules 

e frutos do vegetal Carica papaya. 

A papaína possui uma característica peculiar, uma vez que pode ser usada em todas 

as fases da cicatrização, variando apenas em sua concentração. É utilizada por enfermeiros no 

tratamento de lesões em diferentes formulações e concentrações. Quando preparada a 2%, é 

indicada em lesões com tecido de granulação, fibrose e tecido desvitalizado em menos de 

50% da área da lesão, favorecendo a cicatrização. 

Segundo LEITE et al (2012), em revisão sistemática compreendendo o período entre 

1987 e 2010, sobre a efetividade da papaína no processo de cicatrização de feridas, “há 

necessidade de serem desenvolvidos estudos com maior rigor metodológico, tais como 

ensaios clínicos controlados e randomizados, para avaliar com maior precisão a efetividade da 

papaína no processo de cicatrização de feridas”. 

A carboximetilcelulose (CMC) é uma substância amplamente utilizada em produtos 

para curativo, variando em sua composição, concentração e forma de apresentação, em geral 

associado a outros ativos no processo cicatricial. No Ambulatório de Reparo de Feridas o gel 

de carboximetilcelulose é manipulado na concentração de 2%. 

Portanto, este estudo tem como propósito a realização de um ensaio clínico 

controlado e randomizado sobre a efetividade do gel de papaína a 2% na cicatrização de 

úlceras venosas crônicas. 

Dessa forma, espera-se contribuir para a produção de evidências científicas com a 

realização de ensaios clínicos controlados, favorecendo os estudos microeconômicos em 

saúde e o desenvolvimento tecnológico no país de produtos e processos para tratamentos de 

lesões cutâneas voltados para a promoção da saúde da população humana. 
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Pergunta de Pesquisa 

 O gel de papaína a 2% é mais efetivo do que o gel de carboximetilcelulose a 2%, na 

evolução do processo de reparo tecidual de úlceras venosas crônicas? 

 

1.1 HIPÓTESE NULA 

 O gel de papaína a 2% não apresenta maior efetividade do que o gel de 

carboximetilcelulose a 2%, na evolução do processo de reparo tecidual de úlceras 

venosas crônicas. 

 

1.2 HIPÓTESE ALTERNATIVA 

 O gel de papaína a 2% apresenta maior efetividade do que o gel de 

carboximetilcelulose a 2%, na evolução do processo de reparo tecidual de úlceras 

venosas crônicas. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 Analisar as características sociodemográficas, econômicas e clínicas de pacientes com 

úlceras venosas crônicas, atendidos no Ambulatório de Reparo de Feridas do Hospital 

Universitário Antonio Pedro/UFF. 

 

 Avaliar a efetividade do gel de papaína a 2% comparado ao gel de 

carboximetilcelulose a 2% no tratamento de pacientes com úlceras venosas crônicas. 



 
 

2 REFERENCIAL CONCEITUAL 

 

2.1 ÚLCERAS DE PERNA  

As úlceras de perna são definidas como lesões localizadas abaixo do joelho, que não 

cicatrizam dentro de um período de seis semanas. Este tipo de úlcera geralmente é recorrente 

e uma vez aberta pode persistir desde algumas semanas a muitos anos para sua completa 

cicatrização. 

 A prevalência de pacientes com úlceras de perna tem sido objeto de estudos há mais de 

20 anos. Acredita-se que 1 a 2% da população mundial apresente úlceras de perna (BRIGGS; 

CLOSS, 2003). No entanto, alguns estudos referem-se apenas a pacientes que recebem 

atendimento em serviços de saúde, sem levar em conta aqueles que fazem o tratamento 

domiciliar, o que poderia elevar tal porcentagem. 

Tais úlceras apresentam diversas etiologias, como a insuficiência venosa crônica, 

insuficiência arterial, patologias reumatológicas (artrite reumatóide), doenças hematológicas, 

distúrbios do metabolismo (diabetes mellitus), lesões traumáticas, lesões dermatológicas e 

infecções. 

 

Úlcera venosa 

A úlcera venosa representa o estágio mais avançado da insuficiência venosa crônica, 

a qual está associada à disfunção do mecanismo de retorno venoso dos membros inferiores 

para o coração. Este mecanismo engloba os músculos da perna, o sistema venoso profundo, o 

sistema venoso superficial e o sistema de veias comunicantes. Quando a função primária de 

bombear o sangue venoso no retorno ao coração encontra-se prejudicada, leva à hipertensão 

venosa. A disfunção desse mecanismo pode ocorrer devido à insuficiência venosa profunda 

(primária, pós-trombose ou pós-flebite), obstrução venosa profunda, insuficiência de 

perfurantes, insuficiência venosa superficial, fístulas arteriovenosas, disfunção neuromuscular 

ou a combinação destes fatores (MAFFEI, 2008). 

Ao exame físico, as úlceras venosas são geralmente irregulares, superficiais e 

localizadas sobre proeminências ósseas. Tecido de granulação e fibrina estão comumente 

presentes na base da úlcera. Achados associados incluem varizes dos membros inferiores, 

edema, dermatite venosa e lipodermatosclerose (COLLINS; SERAJ, 2010). 

As opções de tratamento baseadas em evidências para úlceras venosas incluem 

elevação da perna acima da altura do coração, terapia de compressão, curativos e terapia com 
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anticoagulante. O tratamento cirúrgico pode ser considerado para úlceras que são grandes em 

tamanho, de duração prolongada ou refratárias às medidas conservadoras. 

 

2.2 A PAPAÍNA NO TRATAMENTO DE LESÕES 

A papaína é uma enzima proteolítica, obtida a partir do látex de folhas, caules e 

frutos do vegetal Carica papaya Linne, conhecido popularmente como mamoeiro e 

economicamente a espécie mais importante da família Caricaceae. 

Possui aplicação em diversas áreas, como na indústria farmacêutica, de cosméticos, 

têxtil, no ramo alimentício com o amaciamento de carnes, clarificação de cerveja, preparação 

de alimentos infantis e dietéticos, além do uso em laboratórios (PAQUES; MACEDO, 2006). 

No Brasil, os estudos científicos utilizando a papaína no tratamento de lesões tiveram 

início em 1983, no entanto as primeiras pesquisas internacionais sobre esta aplicação datam 

da década de 1950. 

 

Propriedades físico-químicas 

A papaína é um complexo de enzimas proteolíticas e peroxidases (papaína, 

quimopapaínas A e B, endopeptidase papaia III, endopeptidase papaia IV), que causam a 

proteólise, ou seja, a degradação de proteínas em aminoácidos, degradando o tecido 

desvitalizado, sem alterar o tecido sadio. Isto ocorre devido a uma antiprotease plasmática, a 

α1-antitripsina, uma globulina humana, presente somente no tecido sadio que inativa essas 

proteases (MONETTA, 1987). Sua atividade enzimática é decorrente principalmente da 

presença de um radical sulfidrila (SH) pertencente ao aminoácido cisteína. A papaína 

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

aminoácidos básicos na posição P1. Por isso, após a diluição apresenta odor característico 

semelhante ao enxofre. 

 

Apresentação e concentração da papaína no tratamento de lesões 

Quanto ao tipo de apresentação da papaína, os estudos apontam que esta foi se 

aperfeiçoando ao longo do tempo enquanto tecnologia. Há registro de cinco formas de 

apresentação da papaína para o uso em lesões: in natura, pó, gel, creme e spray, sendo a 

última não comercializada no Brasil. 

Inicialmente, a utilização da papaína no tratamento de lesões foi por meio do fruto in 

natura, aplicando a raspa da polpa do mamão papaia verde diretamente na lesão. Esta 
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apresentação foi descartada, devido à chance de aumentar o risco de infecção na lesão 

(MONETTA, 1983). 

Em seguida, os estudos passaram a utilizar a papaína em pó, diluindo-a com água 

destilada ou soro fisiológico a 0,9%. Nesta apresentação, deve-se ter o cuidado de seguir ao 

uso imediato do produto após sua manipulação, para evitar a inativação das propriedades 

enzimáticas da papaína. Outros cuidados recomendados para a preparação desta solução, são 

o uso de frascos de plásticos, porcelana ou vidro, opacos e pequenos (MONETTA, 1987, 

1990) além do uso de luvas, espátulas de madeira e máscara pelo profissional (ALVAREZ et 

al, 2002). O uso de máscaras é recomendado ao profissional nos casos em que ocorra 

manipulação da papaína em pó, pelo risco de aspiração do produto, que pode causar doenças 

respiratórias, como enfisema pulmonar (FUSCO et al, 2002), evidenciado em estudos 

experimentais com ratos. 

As formulações em gel e creme associado à ureia com ou sem clorofila e spray 

devem ser mantidas livres de luz e os recipientes devem ser mantidos fechados e refrigerados 

para assegurar a eficácia do produto. Portanto, é recomendado o uso de frascos plásticos, 

opacos e pequenos e o armazenamento do produto em refrigerador com temperatura de 4˚C. 

Quanto à concentração, os estudos utilizam o produto de 0,5% a 100%, sendo que a 

concentração está diretamente relacionada à fase da cicatrização e ao tipo de tecido a ser 

utilizada. 

 

Gel de papaína 

O uso do gel de papaína tem se tornado uma tendência no Brasil, sobretudo devido às 

vantagens dessa forma de apresentação em relação ao pó. Ao contrário do pó, o gel evita a 

manipulação da papaína na hora de sua utilização e se distribui facilmente, tornando possível 

cobrir a lesão uniformemente, o que facilita o uso em domicílio pelo paciente. 

Estudos recentes relatam a pouca estabilidade dos géis com papaína em relação às 

condições de armazenamento. O gel com 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 (CAPUCHO, 2007). 
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No estudo de MIURA (2012), verificou-se que os géis de papaína a 2 e 4 %, devem 

ser armazenados em baixa temperatura (5ºC ± 2ºC) na diminuir a perda da atividade 

enzimática desses produtos. 

A associação da papaína com outras substâncias exige atenção do enfermeiro, porque 

a papaína é inativada ao reagir com agentes oxidantes como ferro, oxigênio, derivados de 

iodo, água oxigenada, nitrato de prata, luz e calor (JORGE; DANTAS, 2003). 

Cabe ressaltar, que embora a apresentação em gel tenha sido padronizada desde 

1993, não foi avaliada nos estudos científicos quanto ao conforto, dor, facilidade de aplicação 

e evolução da ferida (FERREIRA et al, 2005). 

A Farmácia Universitária da Universidade Federal Fluminense produz o gel de 

papaína nas concentrações de 2% e 4%, utilizando como veículo o Carbopol® 940, que 

demonstrou ser o melhor meio de veiculação para este produto. 

 

Contraindicações e reações adversas 

 O mecanismo de ação da papaína ainda não está completamente estabelecido, portanto 

seu uso deve ser evitado em casos de afecções hepáticas e/ou renais, bem como durante o 

tratamento com anticoagulantes (BATISTUZZO; ITAYA; ELO, 2011). 

Foram encontrados registros de dor transitória e ardência após a aplicação da papaína 

como efeito adverso leve (STARLEY et al, 1999). Nos Estados Unidos, há referências sobre 

pacientes com alergia ao látex que fizeram reação cruzada com formulações que continham 

papaína e casos de alergia ocupacional a esta enzima, desencadeada tanto por via inalatória 

quanto por contato (FERREIRA, 2011). 

 

2.3 GEL DE CARBOXIMETILCELULOSE NO TRATAMENTO DE LESÕES 

O gel de carboximetilcelulose (CMC) se caracteriza por ser um gel amorfo e se 

constitui em um curativo primário excelente para a hidratação e manutenção de um ambiente 

úmido na ferida. Além disso, tem a capacidade de absorver, desencrostar e desbridar o tecido 

necrótico e fibrótico das lesões. 

Originalmente desenvolvido na década de 1950, o gel de carboximetilcelulose 

engloba grande variedade de curativos de hidropolímeros que regulam a troca de fluidos na 

superfície da ferida. Devido a sua excelente biocompatibilidade, tais géis são usados em 

grande variedade de produtos, como coberturas médicas, biossensores e curativos para feridas 

(VICTORIO; XIMENES; PIRRONE, 2006). A agência reguladora americana Food and Drug 

Administration (FDA) designa os hidrogéis, onde se inclui o gel de CMC, como produtos de 
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Classe I, ou seja, requerentes de mínima regulação (FEDERAL REGISTER, 1999). No Brasil, 

a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) classifica-os como produtos para a 

saúde, também exigindo regulação mínima (risco potencial mínimo). 

Os produtos com hidrogéis para feridas são comercializados sob a forma de géis, 

placas e géis impregnados normalmente em almofadas de gazes de algodão. As placas de 

hidrogel são utilizadas como curativos primários de feridas planas ou superficiais. 

Já os hidrogéis amorfos podem ser usados para preencher feridas profundas com 

contornos irregulares e necessitam de um curativo secundário, geralmente trocado pelo menos 

uma vez ao dia. 

A composição das formulações dos hidrogéis amorfos é caracterizada pela presença 

de agentes: gelificantes/espessantes (polímero); umectantes (glicerina, propilenoglicol); 

conservantes (metilparabeno, propilparabeno). Alguns apresentam ainda componentes 

aditivos (eletrólitos, proteínas), mais relacionados ao marketing do produto do que ao efeito 

terapêutico (VICTÓRIO; XIMENES; PIRRONE, 2006). 

A concentração do gel de CMC se caracteriza primordialmente pela quantidade de 

carboximetilcelulose em sua estrutura. O gel de CMC produzido pela Farmácia Universitária 

da Faculdade de Farmácia da UFF segue a formulação de um gel amorfo, estéril e sem 

componentes aditivos. Este material se apresenta por ser um gel transparente, incolor, 

composto por 77,7% de água, 2,3% de carboximetilcelulose (CMC) e 20% de propilenoglicol 

(PPG). Desta forma, este gel amolece e remove o tecido desvitalizado através de 

desbridamento autolítico; mantém o meio úmido (água); facilita a reidratação celular e o 

desbridamento (CMC); estimula a liberação de exsudato e apresenta ação bacteriostática 

(PPG). 
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3 MÉTODO 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um ensaio clínico controlado e randomizado, prospectivo, cuja 

intervenção é a aplicação dos géis de papaína a 2% e de carboximetilcelulose a 2% em úlceras 

venosas crônicas de membros inferiores. 

 

3.2 LOCAL 

Este estudo foi realizado no Ambulatório de Reparo de Feridas do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF), com produtos desenvolvidos e analisados pelos 

Laboratórios de Desenvolvimento Galênico e de Controle Microbiológico de Produtos 

Farmacêuticos da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense. 

O Hospital Universitário Antonio Pedro é o hospital de ensino da Universidade 

Federal Fluminense. Trata-se de um hospital público, de nível terciário, que atende a 

pacientes residentes na Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, que engloba os 

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

O Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP foi criado em 1993, pela Profᵃ. Drᵃ. 

Beatriz Guitton Renaud Baptista de Oliveira, para realização da consulta de enfermagem a 

pacientes externos que apresentam feridas, sendo que recebeu esta denominação em 2006 no 

processo de informatização dos prontuários. 

A partir do desenvolvimento de projetos de pesquisa e de ensino, em 2008 passaram 

a integrar o ambulatório as enfermeiras dos programas de pós-graduação latu sensu e strictu 

sensu, além de uma enfermeira do próprio hospital universitário. Todas as consultas são 

realizadas seguindo as etapas de sistematização da assistência de enfermagem (histórico, 

diagnóstico, plano assistencial, prescrição de cuidados, evolução e prognóstico). 

O ambulatório é referência no atendimento a pacientes com lesões e além do 

desenvolvimento de pesquisas, abarca projetos de extensão com treinamento de pessoal para a 

prefeitura do município de Niterói e adjacências. 

O espaço físico é dividido em dois ambientes, masculino e feminino, com o total de 

seis leitos. A área foi reformada com verba de projetos de pesquisa no ano de 2009, a fim de 

melhorar o atendimento a pacientes com lesões graves que buscam o serviço mediante 

encaminhamento de outros profissionais da área de saúde do próprio hospital, de unidades 

básicas de saúde de Niterói e de municípios adjacentes. 
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Os pacientes do ambulatório são atendidos em conjunto com os Serviços de Cirurgia 

Vascular e de Dermatologia do Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF, onde são 

avaliados e consultados pelos médicos especialistas. 

Os Laboratórios de Desenvolvimento Galênico e de Controle Microbiológico de 

Produtos Farmacêuticos, da Faculdade de Farmácia, são responsáveis pelo desenvolvimento, 

controle e garantia de qualidade dos produtos utilizados nesta pesquisa. 

A Farmácia Universitária (FAU) da Faculdade de Farmácia da UFF foi inaugurada 

em março de 1996 e o atendimento ao público teve início em junho de 1996. Inicialmente, a 

população atendida foi oriunda dos ambulatórios do Hospital Universitário Antônio Pedro e 

em pouco tempo o atendimento foi estendido para quaisquer receitas provenientes do serviço 

público da cidade de Niterói e adjacências. 

O impacto social da FAU foi sentido desde o início das suas atividades com os 

resultados percebidos com maior intensidade a partir de 1999, momento em que se ampliou o 

número de espécies farmacêuticas oferecidas ao público. Nos dias atuais, quatorze mil 

pacientes são atendidos por mês nesta unidade. 

A FAU dispõe para o público de medicamentos industrializados e medicamentos 

manipulados por seus laboratórios. Os laboratórios da FAU atendem as prescrições alopáticas 

de cápsulas, soluções orais e formulações dermatológicas, existindo área reservada para a 

manipulação de prescrições que requeiram todos os tipos de formas farmacêuticas. 

A Farmácia Universitária dedica-se ainda a desenvolver e produzir preparações 

farmacêuticas que atendam necessidades específicas de projetos de pesquisa organizados em 

colaboração com grupos de pesquisa da Universidade Federal Fluminense. Estabelece 

parcerias em estudos clínicos de vários fármacos, no estabelecimento de protocolos de 

controle e garantia da qualidade dos produtos por ela produzidos e na organização de 

estratégias de assistência farmacêutica. 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população do estudo foi constituída por 18 pacientes com úlceras venosas 

crônicas, atendidos no Ambulatório de Reparo de Feridas do Hospital Universitário Antonio 

Pedro. A amostra foi consecutiva, ou seja, foram recrutados todos os pacientes que 

preencheram os critérios de seleção e concordaram em participar do estudo, no período de 

abril de 2013 a outubro de 2013. 

A amostra inicial do estudo foi constituída por 21 voluntários randomizados e 

alocados em dois grupos: 11 no Grupo Experimento e 10 no Grupo Controle. Ocorreram três 
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perdas por ausência às consultas semanais agendadas no ambulatório, resultando numa 

amostra de 18 pacientes, sendo 10 no Grupo Experimento e 8 no Grupo Controle. 

Nos pacientes alocados no Grupo Experimento (papaína), o curativo da úlcera foi 

realizado com gel de papaína a 2% e, no Grupo Controle, o produto utilizado foi o gel de 

carboximetilcelulose a 2%. 

A randomização foi realizada com auxílio da tabela de números aleatórios, por uma 

colaboradora da pesquisa, e os pesquisadores do estudo foram informados da alocação do 

paciente apenas no momento da primeira consulta de cada voluntário. 

O estudo contou com 18 pacientes e um total de 28 úlceras venosas, visto que havia 

paciente com mais de uma lesão, sendo cinco o maior número de úlceras em um mesmo 

paciente. Dentre as 28 úlceras, 16 foram tratadas como gel de papaína a 2%, fazendo parte do 

Grupo Experimento e 12 tratadas com o gel de CMC a 2%, no Grupo Controle. O paciente 

que possuía mais de uma lesão teve todas as feridas tratadas com o mesmo produto. 

 

3.4 CRITÉRIOS DO ESTUDO 

Foram selecionados para a pesquisa pacientes de ambos os sexos, portadores de 

úlceras crônicas de membros inferiores de etiologia venosa, que atenderam aos seguintes 

critérios: 

 

Critérios de inclusão 

 Indivíduos com idade acima de 18 anos. 

 Apresentar uma ou mais úlceras de perna de etiologia venosa com tempo de evolução 

mínimo de 6 semanas. 

 No caso de possuir mais de uma úlcera de perna, todas as lesões devem estar 

caracterizadas dentro dos critérios do estudo. 

 Ter indicação de uso dos géis de papaína a 2% e de carboximetilcelulose a 2% para o 

tratamento. 

 Ser capaz de realizar o curativo em domicílio ou com responsável legal que garanta a 

realização do curativo no domicílio. 

 Ter disponibilidade em comparecer ao ambulatório uma vez por semana para o follow-

up. 

 Estar regularmente matriculado no Hospital Universitário Antonio Pedro. 

 

Critérios de exclusão 
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 Ter úlcera infectada, associada à erisipela, celulite ou linfangite. 

 Ter úlcera com fundo desvitalizado recobrindo todo seu leito. 

 Ter lesões circulares nos membros inferiores. 

 Apresentar pulsos distais não palpáveis. 

 Indivíduos que não apresentem condições domiciliares adequadas para o 

armazenamento dos produtos. 

 Pacientes com história pregressa de alcoolismo ou de doenças psiquiátricas. 

 Indivíduos que apresentem alergia a quaisquer dos produtos utilizados na pesquisa 

e/ou ao látex. 

 Pacientes com afecções hepáticas e/ou renais. 

 

Observações: 

1. Define-se contaminação pela presença de microrganismos sobre a superfície 

epitelial, sem invasão tecidual, reação fisiológica ou dependência metabólica com o 

hospedeiro. No processo de colonização, há a relação de dependência metabólica com o 

hospedeiro e a formação de colônias, mas sem expressão clínica e reação imunológica. A 

infecção, por sua vez, implica parasitismo, com interação metabólica e reação inflamatória e 

da imunidade. Os sinais clínicos e sintomas das feridas infectadas são o retardo da 

cicatrização, dor, aumento do exsudato seroso, mudança na cor do leito da ferida, tecido 

friável, tecido de granulação ausente ou anormal, pus e odor (SILVA et al, 2011; ARON; 

GAMBA, 2009). 

2. Paciente com úlcera infectada e com tecido desvitalizado recobrindo todo o leito 

poderia ser incluído após tratamento adequado destas condições. 

 

Critérios de descontinuação 

 Presença de infecção (erisipela, celulite ou linfangite) no local da lesão durante o 

seguimento. Nestes casos o sujeito de pesquisa seria tratado adequadamente conforme 

a rotina do serviço. 

 Utilização de outros produtos, que não o proposto pela pesquisa na lesão em estudo, 

durante o tempo de seguimento. 

 Ocorrência de evento adverso grave. 

 Ocorrência de eventos adversos locais clinicamente significantes (dor de forte 

intensidade, eczema, abertura de nova úlcera). 
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3.5 VARIÁVEIS 

 

Características clínicas dos pacientes 

 Idade. 

 Gênero. 

 História médica: antecedente de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, 

tabagismo, história pregressa de trombose venosa profunda no(s) membro(s) 

acometido(s). 

 Índice de massa corporal (IMC): os pacientes serão classificados de acordo com este 

índice em: baixo peso ( 18.49 kg/m
2
), eutróficos (de 18.50 a 24.99 kg/m

2
), sobrepeso 

(de 25.00 a 29.99 kg/m
2
) e obesos ( 30.00 kg/m

2
) (WHO, 2000). 

 

Características da lesão 

 Membro(s) acometido(s): membro inferior esquerdo ou direito. 

 Número de úlcera(s). 

 Localização da(s) úlcera(s): região maleolar, região medial da perna ou região lateral 

da perna; pré-tibial; face anterior ou posterior da perna; dorso do pé; região medial do 

pé; região lateral do pé; terço inferior, médio ou superior da perna. 

 Tempo de evolução da(s) úlcera(s) 

 Área da(s) úlcera (s) em cm
2
. 

 Características do leito da úlcera: tecido de epitelização, tecido de granulação, esfacelo 

e necrose de coagulação. 

 Exsudação: serosa, serosanguinolenta, purulenta e/ou sanguinolenta. 

 Quantidade da exsudação: pequena, média ou grande. 

 Dor relacionada à úlcera: os pacientes serão avaliados utilizando-se a Escala visual 

numérica (EVN). 

 Dor relacionada à aplicação tópica do produto após a realização do curativo 

utilizando-se a Escala visual numérica (EVN). 

 

 

3.6 DESFECHOS 

 

Desfecho primário 

 Redução da área da lesão. 
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Desfechos secundários 

 Redução de tecidos desvitalizados no leito da úlcera. 

 Redução da quantidade de exsudato. 

 

3.7 COLETA DE DADOS 

As variáveis relativas às características sociodemográficas, econômicas e clínicas dos 

pacientes foram coletadas no Protocolo I, uma adaptação do instrumento utilizado neste 

ambulatório para avaliação de clientes com lesões (APÊNDICE I). Os dados relacionados às 

características das lesões foram coletados semanalmente no Protocolo II ou ficha de 

acompanhamento da lesão (APÊNDICE II). Os registros de fotografia e medida da lesão 

foram realizados a cada duas semanas e todos os dados foram repassados a instrumento 

eletrônico de captura de dados no mesmo dia da coleta de dados. 

 

3.8 PLANO DE TRATAMENTO 

O tempo de seguimento para os grupos foi de 77 dias / 12 semanas, totalizando 13 

visitas, a contar da visita zero, onde foi assinado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). A partir da visita 1, as visitas seguintes foram agendadas com intervalo 

de uma semana, com tolerância de mais ou menos dois dias, conforme o cronograma de 

visitas especificado no Quadro I. 

O tempo de seguimento foi definido com base nos estudos clínicos experimentais 

randomizados de âmbito internacional, realizados com grupos de pacientes com úlceras 

venosas crônicas (WATSON, 2011; SCOTTISH INTERCOLLEGIATE GUIDELINES 

NETWORK, 2010). 

Foi fornecido um “kit curativo” semanalmente para cada paciente, de ambos os 

grupos, com o material para troca diária do curativo em domicílio, até o retorno semanal ao 

ambulatório. Pacientes de ambos os grupos receberam orientação quanto a realização do 

curativo em domicílio, o armazenamento e transporte dos produtos. 

Os curativos e orientações feitos no ambulatório foram realizados pela pesquisadora 

principal do estudo e contou com mais uma enfermeira colaboradora que foi treinada para 

padronização dos procedimentos do estudo. Procedimentos auxiliares à coleta de dados 

contaram com o apoio de acadêmicas de enfermagem bolsistas de Iniciação Científica (IC) e 

com uma enfermeira do programa de pós-graduação latu sensu. 
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Os pacientes foram orientados a entrar em contato com a pesquisadora, em caso de 

qualquer intercorrência entre uma visita e outra, para agendar uma visita não programada. 

 

Roteiro do Estudo: 

Seleção de pacientes 

A primeira fase do estudo compreendeu o período de seleção, com identificação nos 

arquivos de enfermagem do ambulatório de pacientes portadores de úlceras venosas crônicas 

que estavam em atendimento regular. 

 

Visita 0 (zero) 

Durante a consulta de enfermagem regularmente agendada no ambulatório, era 

realizada uma avaliação do paciente e da lesão. Quando o perfil do sujeito se enquadrava aos 

critérios do estudo, este era convidado a participar da pesquisa. 

Nesta visita, houve explicações sobre a pesquisa, como a indicação dos produtos 

utilizados, as chances de serem incluídos no grupo controle ou experimento, os aspectos 

éticos da pesquisa, autorização do uso de imagem da lesão e leitura do TCLE junto ao 

paciente ou ao responsável legal. 

Após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ocorreu a consulta 

de enfermagem de início do estudo, com preenchimento do Protocolo I (APÊNDICE I), que 

aborda o histórico do paciente e contém dados relativos às características sociodemográficas, 

econômicas e clínicas dos pacientes e a caracterização da lesão. 

 

Visita 1 

Os pacientes foram submetidos à consulta de enfermagem com coleta de dados no 

Protocolo III (APÊNDICE III). Para avaliação da lesão foi preenchido o Protocolo II 

(APÊNDICE II), com dados relativos às características da lesão. A mensuração da lesão foi 

realizada por meio das técnicas de decalque e fotografia. 

Em seguida, o curativo foi realizado conforme o protocolo de curativos do 

Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP. Durante a execução do curativo, foram 

realizados orientações e treinamento do paciente quanto à técnica para realização do curativo 

em domicílio (limpeza da lesão, aplicação do produto, cobertura e bandagem). Após a 

realização do curativo foi oferecido ao paciente um folder contendo informações sobre o 

curativo domiciliar (ANEXO III). O presente estudo não utilizou curativos compressivos nos 

pacientes avaliados. 
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Após a primeira aplicação do produto, foi solicitado que o paciente permanecesse no 

Ambulatório por uma hora após o curativo, no intuito de averiguar o surgimento de sinais de 

alergia, queixas álgicas ou qualquer outro evento adverso imediato. 

Os pacientes receberam o “kit curativo” para realização do curativo em domicílio. 

Houve marcação de retorno ao serviço e foram esclarecidas as dúvidas pertinentes ao estudo a 

todos os sujeitos da pesquisa, de ambos os grupos. 

 

Visitas 2 

Após uma semana (7 dias, com 2 dias a mais ou a menos), foi feito o 

acompanhamento no Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP. Os pacientes foram 

submetidos à avaliação de rotina com coleta de dados no Protocolo III, instrumento de 

avaliação subsequente (APÊNDICE III). Para avaliação da lesão foi preenchido o Protocolo 

II, com dados relativos às características da lesão. 

Caso houvesse algum feriado no dia da consulta ou algum imprevisto por parte do 

paciente, do pesquisador ou por condições climáticas adversas, o paciente era remarcado e 

atendido dois dias antes ou após o dia previamente agendado. 

Foi feita a troca do curativo, a entrega do “kit curativo” para realização do curativo 

em domicílio para a semana seguinte, a marcação de retorno ao serviço e foram respondidas 

quaisquer dúvidas pertinentes ao estudo. 

 

Visitas subsequentes 

As visitas subsequentes contaram com os mesmos procedimentos acima citados, 

sendo que a cada duas semanas foram realizados os procedimentos de mensuração da lesão, 

que incluiu o decalque com planimetria e a fotografia digital da lesão. 

 

Evento adverso 

A ocorrência de efeito adverso seria notificada através do preenchimento do 

Formulário para Notificação de Eventos Adversos à Medicamento – Profissional da Saúde, do 

Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância Sanitária (Notivisa) da Agencia Nacional 

de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e encaminhada imediatamente após o evento. 

Em caso de evento adverso o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Antonio Pedro seria notificado no prazo de 15 dias. 
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Em qualquer fase do estudo, o pesquisador iria avaliar a necessidade de descontinuar 

o paciente da pesquisa com retorno ao tratamento convencional preconizado neste serviço. 

Em caso de necessidade, estão previstas realizações de consultas médicas não programadas. 

Após o término da pesquisa, nenhum paciente apresentou evento adverso aos 

produtos utilizados. 

 

Procedimentos 

 Mensuração da úlcera 

Para avaliar a área da lesão, as técnicas adotadas foram o decalque e a planimetria, de 

modo a assegurar uma avaliação fidedigna da úlcera. Tais medidas são importantes para 

monitorização da resposta terapêutica individual. 

O decalque é utilizado para registrar medidas de perímetro das úlceras. Consiste na 

confecção do traçado da ferida, obtido através de papel de acetato e caneta de demarcação. A 

planimetria é a técnica de medição de superfícies planas com o emprego do planímetro, onde 

a partir do decalque foi calculada a área das lesões em centímetros quadrados. O registro 

fotográfico digital foi utilizado como técnica complementar, porém foi utilizado para ilustrar a 

pesquisa. Estas técnicas foram realizadas a cada duas semanas, tendo início no primeiro dia de 

tratamento e o último registro, na visita final do estudo. 

 

3.9 MATERIAIS 

O material necessário para a realização dos curativos no ambulatório é constituído por 

gel de papaína a 2% e gel de carboximetilcelulose a 2% em embalagens de 50 e 100 gramas, 

produzidos pela Farmácia Universitária, máscara cirúrgica, luvas de procedimento e estéreis, 

pinças, lâmina de bisturi, agulha 40mm x 12mm, gaze estéril, soro fisiológico a 0,9%, atadura 

de crepom e esparadrapo. 

Para a fotografia das lesões, foi utilizada a câmera digital da marca Nikon® D5100 

com resolução de 16.2 mega pixels, lente AF-S NIKKOR, 18-55mm, f/3.5-5.6G. Para o 

decalque e planimetria das feridas, foram utilizados uma régua de papel descartável para 

identificação da lesão e da unidade de medida (cm
2
), régua de plástico de 30 cm para 

padronizar a distância entre a lesão e câmera, papel acetato para traçar o contorno da lesão, 

caneta de demarcação para a realização dos decalques e uma folha quadriculada com unidades 

de centímetros quadrados, para calcular a área da lesão a partir dos decalques realizados. 

 

 Kit curativo para domicílio 
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Os materiais de curativo utilizados pelo paciente em domicílio foram dispensados 

semanalmente, considerando a troca para 8 dias de uso, pois, embora a consulta de retorno ao 

ambulatório seja marcada 7 dias após a consulta anterior, inclui-se a janela de mais ou menos 

dois dias.  O material que forma o “kit curativo” era composto por: sacola do tipo ”ecobag” 

(reutilizável), sabonete líquido neutro 250 ml (1 unidade), papel toalha (60 folhas unitárias), 

gaze estéril, soro fisiológico 500 ml, frasco de gel de papaína a 2% contendo 50 ou 100 

gramas para o grupo experimento e gel de carboximetilcelulose a 2% contendo 50 ou 100 

gramas para o grupo controle, atadura, esparadrapo. Houve variação da quantidade de 

material dispensado de acordo com a avaliação do tamanho da lesão do paciente. 

No caso do paciente do grupo do gel de papaína a 2%, também foram fornecidas 

bolsas térmicas e gelo químico reutilizável, a fim de manter o gel na temperatura ideal durante 

o transporte do ambulatório até a residência dos participantes da pesquisa. 

Os pacientes foram orientados quanto ao transporte e armazenamento do produto e a 

retornar na consulta seguinte todo o material que sobrasse inclusive os frascos com os 

produtos em estudo, independente de estarem vazios. 

 

3.10 ASPECTOS ÉTICOS 

A pesquisa faz parte do projeto “Uso de Biomateriais no reparo tecidual de lesões 

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

Hospital Universitário Antonio Pedro/UFF, atendendo aos princípios da Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde e aprovado com o número 

196/98; CAAE nº 0154.0.258.000-08 (ANEXO I). 

Foi apresentado ao paciente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(ANEXO II), e o início da investigação foi condicionado a este consentimento. Neste 

momento, houve esclarecimento sobre os objetivos, benefícios e riscos da pesquisa, assim 

como a garantia de anonimato e a possibilidade de desligamento da pesquisa a qualquer 

momento, sem haver prejuízo algum ao atendimento no Ambulatório de Reparo de 

Feridas/HUAP. É conveniente esclarecer que não há incentivo financeiro à participação dos 

pacientes. 

 

3.11 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A análise estatística e a escolha dos testes de comparação entre os grupos foi 

executada respeitando os pressupostos determinados pelos resultados, características e 

comportamento das variáveis de estudo. As variáveis binomiais foram comparadas pelos 



32 
 

testes do Qui-quadrado (
2
). Para a associação entre uma variável ordinal e outra nominal foi 

utilizado o teste não-paramétrico de Friedman para amostras com mais de duas medidas. 

Quando houve associação de uma variável ordinal e outra dicotômica foi utilizado o teste de 

Mann-Whitney para dados não-pareados e o teste de Wilcoxon para dados pareados. 
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4 RESULTADOS 

 

Os resultados do estudo são apresentados em três etapas. Inicialmente é traçado o 

perfil dos sujeitos da pesquisa, que fornece a análise descritiva sociodemográfica, econômica, 

e clínica dos pacientes, segundo o grupo de tratamento. Em seguida, há a caracterização das 

úlceras venosas. Por fim, são apresentados os achados indicativos de evolução das lesões 

referentes aos desfechos esperados, que tem por objetivo analisar se houve variação entre os 

grupos pesquisados ao longo de 12 semanas de tratamento. 

 

4.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, ECONÔMICO E CLÍNICO DOS PARTICIPANTES 

 

Os dados apresentados a seguir proveem a análise descritiva sociodemográfica, 

econômica e clínica dos pacientes, segundo o grupo de tratamento. 

A amostra do estudo foi constituída por 18 sujeitos de pesquisa, sendo 8 pertencentes 

ao grupo controle e 10 ao grupo experimento. O grupo controle corresponde aos pacientes que 

utilizaram o gel de carboximetilcelulose a 2% nas úlceras venosas, enquanto o grupo 

experimento é composto por pacientes que tiveram suas lesões tratadas com o gel de papaína 

a 2%. 

Os dados categóricos foram expressos através de frequência (n), percentual (%) e o 

correspondente nível descritivo (p-valor) do teste utilizado. 
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Tabela 1 – Descrição das variáveis sociodemográficas e econômicas dos pacientes 

segundo cada grupo de tratamento, encontradas na primeira visita. Niterói, RJ, 2014 

 

Variável 

 

Categoria 

Grupo 

Controle 

Grupo 

Experimento 

 

p-valor * 

n = 8 % n = 10 % 

Idade < 60 anos 

≥ 60 anos 

4 

4 

50,0 

50,0 

4 

6 

40,0 

60,0 
1,000 

Gênero Feminino 

Masculino 

3 

5 

37,5 

62,5 

6 

4 

60,0 

40,0 
0,637 

Escolaridade Ensino fundamental 

Ensino médio 

6 

2 

75,0 

25,0 

6 

4 

60,0 

40,0 
0,638 

Estado civil Casado 

Não casado 

4 

4 

50,0 

50,0 

6 

4 

60,0 

40,0 
1,000 

 

Cidade de 

domicílio 

Niterói 

São Gonçalo 

Itaboraí 

Rio de Janeiro 

2 

3 

2 

1 

25,0 

37,5 

25,0 

12,5 

3 

5 

1 

1 

30,0 

50,0 

10,0 

10,0 

0,904 

 

Ocupação 

Empregado 

Aposentado 

Desempregado 

1 

6 

1 

12,5 

75,0 

12,5 

3 

6 

1 

30,0 

60,0 

10,0 

0,773 

 

Renda 

mensal  

Individual
**

 

Até 1 salário mínimo 

Mais de 1 a 2 salários 

mínimos 

Mais de 2 a 3 salários 

mínimos 

7 

 

0 

 

1 

87,5 

 

0 

 

12,5 

4 

 

4 

 

2 

40,0 

 

40,0 

 

20,0 

0,087 

*Teste Qui-quadrado. H0:PC=PE (igualdade de proporções entre os grupos) vs H1:PC # PE (diferença de 

proporções entre os grupos) 
**O salário mínimo federal em 2013 corespondeu a R$ 678,00 (Brasil, 2012). 

 

A Tabela 1 apresenta o perfil sociodemográfico e econômico dos participantes do 

estudo. Os grupos controle e experimento mostraram-se homogêneos quanto à distribuição 

das variáveis apresentadas, visto que não houve alterações estatisticamente significantes entre 

os grupos (p-valor > 0,05). 

A idade dos pacientes variou de 45 a 85 anos, com média de 61,94 anos (APÊNDICE 

4). No grupo controle a amostra foi formada por 50% de pacientes adultos e 50% de idosos, 
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enquanto no grupo experimento a maioria foi de idosos (60%). De acordo com o teste 

realizado, pode-se dizer que a frequência de participantes idosos e não idosos foi homogênea, 

pois não houve variação estatisticamente significante (p-valor = 1.000). 

Quanto ao sexo, a maioria dos voluntários do grupo controle era do sexo masculino 

(62,5%), enquanto no grupo experimento a maioria era do sexo feminino (60%). 

Nos dois grupos a maioria declarou a escolaridade até o ensino fundamental e os 

demais estudaram até o ensino médio. Não houve paciente analfabeto, nem com nível 

superior. 

Em relação ao estado civil, metade dos pacientes do grupo controle foi composta por 

casados e a outra metade por não casados, entre estes havia solteiros, divorciados e viúvos. 

No grupo experimento a maioria dos participantes eram casados (60%). 

São Gonçalo é o município onde a maioria dos participantes da pesquisa reside, com 

37,5% dos pacientes do grupo controle e 50% do grupo experimento. Há indivíduos que 

moradores de Niterói e Itaboraí, cidades que fazem parte da Zona Metropolitana II, que 

engloba as cidades de Niterói, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e 

Tanguá. Poucos voluntários eram residentes da cidade do Rio de Janeiro, sendo 12,5% do 

grupo controle e 10% do grupo experimento. 

Quanto à ocupação, a maioria da população dos dois grupos encontra-se aposentada, 

sendo 75% do grupo controle e 60% do grupo experimento. Há pacientes empregados, 12,5% 

no grupo controle e 30% no grupo experimento e alguns participantes encontram-se 

desempregados, sendo 12,5% do grupo controle e 10% do grupo experimento. 

Entre os pacientes do estudo, 25% dos indivíduos pertencentes ao grupo controle e 

20% ao grupo experimento estavam aposentados por invalidez, em decorrência das úlceras 

venosas. 

A renda mensal individual da maioria dos participantes do grupo controle (87,5%) 

era até um salário mínimo, enquanto no grupo experimento 40% recebia até 1 salário mínimo 

e 40% recebia mais de 1 a 2 salários mínimos. Apenas 12,5% dos pacientes do grupo controle 

e 20% do grupo experimento possuía renda mensal de mais de 2 a 3 salários mínimos. 
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Tabela 2 – Descrição das variáveis clínicas dos pacientes, segundo cada grupo de 

tratamento, encontradas na primeira visita. Niterói, RJ, 2014 

 

Variável 

 

Categoria 

Grupo 

Controle 

Grupo 

Experimento 

 

p-valor * 

n = 8 % n = 10 % 

Doenças de 

base 

IVC 

IVC + HAS 

IVC + HAS + DM 

3 

3 

2 

37,5 

37,5 

25,0 

4 

6 

0 

40,0 

60,0 

0 

 

0,342 

 

IMC** 

Eutrófico 

Sobrepeso 

Obeso 

2 

3 

3 

25,0 

37,5 

37,5 

3 

5 

2 

30,0 

50,0 

20,0 

 

0,840 

 

Dieta 

Livre 

Hipossódica 

Hipossódica e 

hipoglicêmica 

4 

2 

 

2 

50,0 

25,0 

 

25,0 

6 

3 

 

1 

60,0 

30,0 

 

10,0 

 

0,827 

* Teste Qui-quadrado. H0:PC=PE (igualdade de proporções entre os grupos) vs H1:PC # PE (diferença de 
proporções entre os grupos). 

** Dados referentes à classificação do Índice de Massa Corporal provenientes da Organização Mundial de Saúde 

(WHO, 2000) 

 

Referente às variáveis clínicas, todos os participantes do estudo eram portadores de 

insuficiência venosa crônica (IVC). Entre as outras doenças crônicas pesquisadas, 37,5% dos 

pacientes do grupo controle apresentavam hipertensão arterial sistêmica (HAS) associada a 

IVC. No grupo experimento esse número é mais elevado, com 60% dos pacientes. Apenas no 

grupo experimento há pacientes (25%) portadores de IVC, HAS e diabetes mellitus (DM). 

Outras doenças foram relatadas pelos pacientes, como dislipidemia (12,5%) e anemia 

(12,5%) dentre os pacientes do grupo controle e no grupo experimento, glaucoma (10%) e 

cardiopatia (10%). 

Em relação ao índice de massa corporal (IMC), os pacientes do grupo controle 

distribuem-se homogeneamente entre eutróficos, com sobrepeso e obesos. No grupo 

experimento há maior frequência de pacientes com sobrepeso (50%). 

No que se refere à dieta, a maioria dos pacientes dos dois grupos refere ingerir uma 

dieta livre. Entre os participantes com HAS, 66,7% dos pacientes do grupo controle e do 

grupo experimento seguiam uma dieta hipossódica, enquanto 33,3% mantinha uma dieta livre. 

Quanto aos pacientes com HAS e DM, 100% realizam a dieta hipossódica e hipoglicêmica. 
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Outros hábitos de vida que interferem no processo cicatricial foram questionados aos 

pacientes. Todos os pacientes do estudo foram classificados com condições de higiene 

satisfatórias. Quanto aos hábitos de tabagismo e etilismo, 100% dos sujeitos da pesquisa 

declararam não ter estes hábitos. 

Em relação à atividade física, nenhum paciente realiza exercício físico regularmente. 

O achado referente à deambulação constatou que 100% dos sujeitos caminham claudicando e 

6% conta com o auxílio de uma órtese. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS ÚLCERAS VENOSAS 

 

A seguir são apresentados os dados relativos à caracterização das úlceras venosas, 

coletados na primeira visita do paciente na pesquisa.  Os dados são referentes a 28 lesões, 

sendo 12 pertencentes ao grupo controle e 16 ao grupo experimento. 

 

 

Gráfico 1 – Tempo de existência das úlceras venosas segundo cada grupo de tratamento. 

Niterói, RJ, 2014 

 

O Gráfico 1 mostra a distribuição das úlceras venosas em relação ao tempo de 

existência das lesões em cada grupo de tratamento. Verifica-se pacientes com lesões abertas 

há menos de três anos até pacientes com lesões que não cicatrizam completamente há mais de 

dez anos. A maioria das lesões, tanto no grupo controle quanto no grupo experimento, teve 

início há mais de dez anos. Entre os pacientes que referem início das lesões há menos de três 
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anos, todos informaram que são feridas recidivantes, que cicatrizaram anteriormente, mas 

reabriram após algum trauma no membro inferior. 

 

 

Gráfico 2 – Localização das úlceras venosas segundo cada grupo de tratamento. Niterói, 

RJ, 2014 

 

Os dados apresentados no Gráfico 2 apontam que o local mais acometido pelas 

úlceras venosas nos dois grupos de tratamento foi a região maleolar medial, seguida da região 

maleolar lateral e depois do dorso do pé. 

Quanto à lateralidade das úlceras venosas, a maioria das lesões nos dois grupos 

acometia o membro inferior esquerdo, correspondendo a 66,7% das lesões no grupo controle e 

62,5% no grupo experimento. 

 

4.3 EVOLUÇÃO DAS LESÕES 

 

A análise apresentada a seguir tem como principal objetivo verificar se houve 

redução significativa na área das úlceras ao longo de 12 semanas de tratamento. Os dados 

referentes à medida das lesões foram coletados em seis momentos do tratamento (1ª, 3ª, 5ª, 7ª, 

9ª e 12ª semanas de seguimento). 

A amostra foi formada por 28 lesões, visto que há pacientes com mais de uma lesão, 

onde 12 úlceras venosas compuseram o grupo controle e 16 o grupo experimento. 
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Os valores referentes à área das lesões foram substituídos por postos médios e foram 

realizadas comparações múltiplas entre os postos, considerando diferentes pares de semanas 

de tratamento. Foi realizado o teste não paramétrico de Friedman com nível de significância 

de 5%. 

“Posto indica a posição do valor no conjunto ordenado de dados” (TRIOLA, 2013). 

A variável “área” possui distribuição assimétrica, sendo necessária a utilização de um teste 

estatístico não paramétrico. O teste não paramétrico de Friedman foi utilizado por existirem 

seis amostras pareadas, os seis momentos onde ocorreram as medidas das lesões, em que a 

variável "área" é contínua. Este teste foi realizado com postos médios, o que faz as técnicas 

não paramétricas menos sensíveis aos erros de medidas do que os testes tradicionais 

(TRIOLA, 2013). 

 

Tabela 3 – Apresentação das áreas das lesões ao longo das semanas de tratamento para 

o grupo controle (n=12). Niterói, RJ, 2014 

Semanas de tratamento 
Postos 

médios 
p-valor* 

1ª semana 4,38 

0,408 

3ª semana 3,63 

5ª semana 3,08 

7ª semana 2,96 

9ª semana 3,67 

12ª semana 3,29 

* Teste não paramétrico de Friedman (H0: Ai=Aj para todo ij versus H1: Ai # Aj para algum par ij) 

 

A Tabela 3 apresenta as áreas das lesões do grupo controle, tratadas com o gel de 

CMC a 2%, em seis momentos do tratamento. Observa-se que não houve alterações 

estatisticamente significantes (p-valor = 0,408) entre as semanas de tratamento. 

Este dado indica que o uso do gel de CMC a 2% utilizado em úlceras venosas 

crônicas não reduziu significativamente a área das lesões. Porém, vale ressaltar que a falta de 

significância estatística pode estar relacionada ao tamanho reduzido da amostra do grupo 

controle (n = 12). 
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Gráfico 3 – Variação da área das lesões dos pacientes do grupo controle segundo as 

semanas de tratamento. Niterói, RJ, 2014 

 

O Gráfico 3 é ilustra a variação da área das lesões do grupo controle ao longo do 

tratamento. Pode-se verificar que ao longo dos seis momentos (1ª, 3ª, 5ª, 7ª, 9ª e12
a
 semanas) 

de tratamento não ocorreu diferença significativa entre as áreas, de acordo com a apresentação 

das caixas. 

O Gráfico 3 exibe dados referentes a duas lesões que se destacaram, pois possuem 

áreas com valores distantes das demais. Quando há valores extremos, discrepantes, no 

conjunto de dados, elementos que apresentam um grande afastamento dos demais da amostra, 

são chamados outliers (TRIOLA, 2013). O dado representado pelo ponto preto é chamado de 

valor discrepante e o dado representado pelo asterisco é chamado de valor mais que 

discrepante, pois se distancia muito do total da amostra. 
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Tabela 4 - Apresentação das áreas das lesões ao longo das semanas de tratamento para o 

grupo experimento (n=16). Niterói, RJ, 2014 

Semanas de tratamento 
Postos 

médios 
p-valor* 

1ª semana 4,00 

0,006 

3ª semana 4,09 

5ª semana 4,53 

7ª semana 3,16 

9ª semana 2,72 

12ª semana 2,50 

* Teste não paramétrico de Friedman (H0: Ai=Aj para todo ij versus H1: Ai # Aj para algum par ij) 

 

A Tabela 4 apresenta os dados referentes às áreas das lesões dos pacientes do grupo 

experimento, que utilizaram o gel de papaína a 2%, em seis momentos do tratamento. 

Observa-se que houve alterações estatisticamente significantes entre os postos médios, com p-

valor = 0,006. 
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Tabela 5 - Comparação múltipla entre a área de lesão considerando diferentes pares de 

semanas de tratamento, para o grupo experimento (n=12). Niterói, RJ, 2014 

Pares de semanas de 

tratamentos 
p-valor* 

p-valor 

ajustado** 

12ª semana - 9ª semana 0,741 1,000 

12ª semana - 7ª semana 0,321 1,000 

12ª semana - 5ª semana 0,002 0,032 

12ª semana - 3ª semana 0,016 0,240 

12ª semana - 1ª semana 0,023 0,350 

9ª semana - 7ª semana 0,508 1,000 

9ª semana - 5ª semana 0,006 0,092 

9ª semana - 3ª semana 0,038 0,565 

9ª semana - 1ª semana 0,053 0,791 

7ª semana - 5ª semana 0,038 0,565 

7ª semana - 3ª semana 0,156 1,000 

5ª semana - 3ª semana 0,508 1,000 

7ª semana - 1ª semana 0.202 1.000 

5ª semana - 1ª semana 0,422 1,000 

3ª semana - 1ª semana 0,887 1,000 

* Teste de comparações múltiplas (p-valor não ajustado): 

* *Teste de comparações múltiplas com correção de Dunn (p-valor ajustado) 

Hipóteses a serem testadas: H0: Ai=Aj versus H1: Ai # Aj, para cada par ij 

 

Para avaliação do momento que ocorreu a variação expressiva entre as semanas de 

tratamento, foram realizadas comparações múltiplas entre os postos médios das lesões 

considerando diferentes pares de semanas de tratamento, como indicado na Tabela 5. 

Observa-se na Tabela 5 que houve diferença estatisticamente significante entre a área 

das lesões em vários intervalos do tratamento. Contudo, após a utilização do Teste de Dunn e 

correção do p-valor ajustado, a variação expressiva ocorreu entre a 5ª e a 12ª semanas (p-

valor ajustado = 0,032). Isso indica que nesse momento do tratamento, houve redução 

estatisticamente significante da área das lesões tratadas com o gel de papaína a 2%. 

Utilizou-se o teste de comparações múltiplas com correção de Dunn, indicado para 

comparação de mais de três grupos. Conforme MARÔCO (2010), o p-valor ajustado é 

utilizado para compensar o acréscimo na probabilidade de erro do tipo I resultante de várias 

comparações. Segundo este mesmo autor, para 3 comparações múltiplas não seria necessário 
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usar o p-valor ajustado, mas no caso deste estudo foram 14 comparações, pares de semanas, 

sendo recomendado o uso do p-valor ajustado. 

 

 

Gráfico 4 – Variação da área das lesões dos pacientes do grupo experimento segundo as 

semanas de tratamento. Niterói, RJ, 2014 

 

O Gráfico 4 ilustra a variação da área das lesões dos pacientes do grupo experimento 

em seis momentos do tratamento. Nota-se que da 5ª semana para a 12ª semana de tratamento, 

há redução da mediana. Assim como no grupo experimento, observa-se neste gráfico a 

existência de outlier, que representa lesões com áreas discrepantes comparadas aos demais 

dados da amostra. 

 

Tipos de tecido no leito da lesão 

Os tipos de tecido encontrados no leito da lesão são analisados primeiro quanto aos 

tecidos desvitalizados e em seguida os tecidos viáveis, favoráveis a cicatrização. É feita uma 

comparação entre a 1ª semana de tratamento, quando o paciente iniciou na pesquisa e a última 
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semana do estudo, com intenção de verificar se o produto utilizado favoreceu o processo 

cicatricial através do tipo de tecido, com aumento dos tecidos sadios e redução dos tecidos 

desvitalizados. 

 

Tabela 6 - Quantidade de tecido de esfacelo, segundo o grupo de tratamento. Niterói, RJ, 

2014 

Grupo Lesão Semanas de tratamento p-valor* 
 

1ª semana 12ª semana 

 

 

 

 

 

Controle 

 

(n=12) 

1 5 4  

 

 

 

 

 

0,004 

2 5 2 

3 2 2 

4 4 1 

5 5 2 

6 3 1 

7 2 2 

8 2 1 

9 2 1 

10 2 2 Legenda 

11 2 2 Quantidade de tecido 

12 3 2 de esfacelo 

 

 

 

 

 

 

 

Experimento 

 

(n=16) 

13 5 1  

 

 

 

 

 

 

 

0,001 

1 0% 

14 4 1 2 1 a 25% 

15 5 1 3 26 a 50% 

16 5 2 4 51 a 75% 

17 5 3 5 76 a 100% 

18 2 3  

19 5 1 

20 2 2 

21 2 1 

22 2 1 

23 2 1 

24 2 2 

25 2 2 

26 2 1 

27 5 1 

28 5 2 
* Teste de postos sinalizados de Wilcoxon (teste unilateral inferior: H0: Esem12=Esem1 versus H1: Esem12 < Esem1) 

A Tabela 6 demonstra a variação de tecido de esfacelo nas lesões dos dois grupos da 

1ª para a 12ª semana de tratamento. Observa-se que tanto no grupo controle, quanto no 

experimento, houve redução estatisticamente significante dos escores de tecido de esfacelo da 

1ª semana para a 12ª semana (p-valor < 0,05). 



46 
 

 

Ao analisar cada caso individualmente, verifica-se que apenas um paciente do grupo 

experimento apresentou aumento da quantidade de tecido de esfacelo. Este paciente (lesão 18) 

teve intercorrências durante o tempo de seguimento do estudo e precisou de atendimento em 

outro serviço de saúde, devido a problemas não relacionados diretamente a lesão. 

Em relação ao tecido de necrose, não foi observado redução estatisticamente 

significante em nenhum dos grupos de tratamento, dos escores deste tecido da 1ª semana para 

a 12ª semana, visto que apenas uma ferida apresentou tecido de necrose na 1ª visita, com 

quantidade de 1 a 25% da área da lesão, e após sua remoção o paciente não voltou a 

apresentar tal tecido. 
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Tabela 7 - Quantidade de tecido de granulação, segundo o grupo de tratamento. Niterói, 

RJ, 2014 

 

Grupo 

 

Lesão 
Semanas de tratamento 

 

p-valor* 

 

1ª semana 12ª semana 
 

 

 

 

 

 

Controle 

 

(n=12) 

1 2 2  

 

 

 

 

0,031 

 

2 3 5 

3 5 5 

4 4 5 

5 2 5 

6 3 5 

7 5 5 

8 5 5 

9 5 5 

10 5 5 Legenda 

11 5 5 Quantidade de tecido 

12 2 4 de granulação 

 

 

 

 

 

 

 

Experimento 

 

(n=16) 

13 1 1  

 

 

 

 

 

 

 

0,021 

1 0% 

14 3 5 2 1 a 25% 

15 2 1 3 26 a 50% 

16 2 4 4 51 a 75% 

17 2 4 5 76 a 100% 

18 4 3  

19 2 3 

20 4 4 

21 5 5 

22 2 5 

23 5 5 

24 5 5 

25 5 5 

26 5 5 

27 2 3 

28 2 5 
* Teste de postos sinalizados de Wilcoxon (teste unilateral superior: H0: Esem12=Esem1 versus H1: Esem12 > Esem1). 

 

Observa-se na Tabela 7, referente a quantidade de tecido de granulação, um tecido 

viável para a cicatrização, que tanto no grupo controle quanto no grupo experimento, a 

maioria dos pacientes teve aumento de tecido de granulação no leito da lesão ou manteve a 

mesma quantidade, com variação estatisticamente significante da 1ª semana para a 12ª semana 

(p-valor < 0,05). Este dado demonstra que tanto o gel de papaína a 2% quanto o gel de CMC 

a 2% foram favoráveis à cicatrização nesse aspecto, com aumento da quantidade de tecido de 

granulação no leito da lesão. 
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Há dois casos no grupo experimento com diminuição da quantidade de tecido de 

granulação. Um paciente (lesão 15) teve diminuição do tecido de granulação, porém 

apresentou aumento da quantidade de tecido de epitelização, resultando na cicatrização 

completa desta úlcera ao término da pesquisa. Outro paciente (lesão 18) apresentou redução 

da quantidade de tecido de granulação devido a um agravamento do quadro clínico durante o 

tempo de seguimento do estudo, que interferiu indiretamente no processo cicatricial. 

 

Tabela 8 - Quantidade de tecido de epitelização, segundo o grupo de tratamento. Niterói, 

RJ, 2014 

Grupo Lesão Semanas de tratamento p-valor* 
 

1ª semana 12ª semana 

 

 

 

 

 

Controle 

 

(n=12) 

1 1 1  

 

 

 

 

 

0,063 

2 1 1 

3 1 2 

4 1 1 

5 1 1 

6 1 2 

7 1 2 

8 2 2 

9 1 2 

10 2 2 Legenda 

11 2 2 Quantidade de tecido 

12 2 2 de epitelização 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimento 

 

(n=16) 

13 1 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,004 

1 0% 

14 2 2 2 1 a 25% 

15 1 5 3 26 a 50% 

16 2 3 4 51 a 75% 

17 2 3 5 76 a 100% 

18 1 1  

19 1 4 

20 1 2 

21 2 2 

22 1 2 

23 2 2 

24 2 2 

25 2 2 

26 2 2 

27 2 4 

28 2 2 
* Teste de postos sinalizados de Wilcoxon (teste unilateral superior: H0: Esem12=Esem1 versus H1: Esem12 > Esem1) 
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A Tabela 8 apresenta a quantidade de tecido de epitelização no leito da lesão, tecido 

sadio que representa o fechamento da ferida, e demonstra que apenas o grupo experimento 

apresentou um aumento estatisticamente significativo (p valor < 0,05) da quantidade de tecido 

de epitelização da 1ª para a 12ª semana de tratamento. Com isso, o gel de papaína a 2% 

apresentou resultado superior ao gel de CMC a 2%, nesta fase de cicatrização. 

É importante ressaltar que duas úlceras do grupo experimento, lesões 13 e 15, ao 

final do tratamento tiveram 100% do leito da lesão coberto com tecido de epitelização, 

caracterizando a cicatrização de 12,5% das lesões tratadas com o gel de papaína a 2%, 

enquanto nenhuma lesão do grupo controle obteve a completa cicatrização ao término do 

estudo. 
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Quadro 2 – Evolução da área das úlceras venosas, segundo o grupo de tratamento. 

Niterói, RJ, 2014 

 

Grupo Lesão 

 

Semanas de tratamento Evolução 

em cm
2
 

Evolução em % 

1ª semana 12ª semana 

 

 

 

 

 

Controle 

 

(n=12) 

1 1,0 1,0 0 Sem alteração 

2 1,5 1,5 0 Sem alteração 

3 4,0 5,0 + 1,0 Aumento de 25% 

4 5,0 4,1 - 0,9 Redução de 18% 

5 5,0 6,0 + 1,0 Aumento de 20% 

6 7,5 4,5 - 3,0 Redução de 40% 

7 16,5 11,0 - 5,5 Redução de 33,3% 

8 18,5 10,8 - 7,7 Redução de 41,6% 

9 19,5 16,0 - 3,5 Redução de 17,9% 

10 21,0 18,0 - 3,0 Redução de 14,3% 

11 48,5 50,0 + 1,5 Aumento de 3,1% 

12 240,0 267,0 + 27 Aumento de 11,3% 

 

 

 

 

 

 

 

Experimento 

 

(n=16) 

13 0,5 Cicatrizada - 0,5 Redução de100% 

14 1,0 1,1 + 0,1 Aumento de 10% 

15 1,0 Cicatrizada - 1,0 Redução de 100% 

16 2,0 1,7 - 0,3 Redução de 15% 

17 3,0 1,5 - 1,5 Redução de 50% 

18 5,5 16,0 + 10,5 Aumento de 190,9% 

19 6,0 0,4 - 5,6 Redução de 93,3% 

20 6,0 4,8 - 1,2 Redução de 20% 

21 7,0 0,5 - 6,5 Redução de 92,9% 

22 10,0 13,0 + 3,0 Aumento de 30% 

23 11,0 12,0 + 1,0 Aumento de 9,1% 

24 11,0 7,0 - 4,0 Redução de 36,4% 

25 15,0 11,0 - 4,0 Redução de 26,7% 

26 15,0 21,0 + 6,0 Aumento de 40% 

27 26,0 9,3 - 16,7 Redução de 64,2% 

28 136,0 162,0 + 26 Aumento de 19,1% 

 

O Quadro 2 apresenta a área de cada lesão do estudo na primeira e na última semanas 

de tratamento. O grupo controle, que foi tratado com o gel de carboximetilcelulose a 2% e 

tinha um total de 12 lesões, apresentou redução da área de 50% das lesões, aumento na área 

de 33,3% das feridas e 16,7% das úlceras mantiveram ao final do tratamento a mesma área 

que possuíam ao início do estudo. 

O grupo experimento, com 16 úlceras venosas tratadas com o gel de papaína a 2%, 

apresentou redução da área de 62,5% das lesões, dentre estas duas feridas (12,5%) alcançaram 
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a completa cicatrização, com 100% do leito da lesão coberto com tecido de epitelização. Em 

37,5% das úlceras a área sofreu aumento ao final to tratamento. 

 

As Tabelas 9 e 10 apresentam alguns aspectos relacionados à evolução da lesão 

longo do tratamento, no grupo controle e no grupo experimento. 

 

Tabela 9 - Variáveis exsudato, profundidade, edema, odor, prurido e dor do grupo 

controle, na 1ª e 12ª semanas de tratamento. Niterói, RJ, 2014 

 

Variável 

 

Categorias 

Grupo Controle                                 

(n=12) 

 

p-valor 

1ª semana 12ª semana 

n % n % 

Exsudato 

(quantidade)* 

Ausente 

Pouca 

Moderada 

Grande 

0 

6 

3 

3 

0 

50,0 

25,0 

25,0 

0 

7 

3 

2 

0 

58,3 

25,0 

16,7 

 

0,750 

Exsudato 

(tipo)* 

Ausente 

Seroso 

Sero-sanguinolento 

0 

12 

0 

0 

100 

0 

0 

11 

1 

0 

91,7 

8,3 

 

1,000 

Profundidade* Superficial 

Parcial 

Total 

0 

12 

0 

0 

100 

0 

0 

12 

0 

0 

100 

0 

 

1,000 

Edema (_+/4+)* Ausente 

1+ 

2+ 

3+ 

4+ 

1 

2 

7 

2 

0 

8,3 

16,7 

58,3 

16,7 

0 

4 

3 

2 

3 

0 

33,3 

25,0 

16,7 

25,0 

0 

 

 

0,363 

Odor fétido** Ausente 

Presente 

11 

1 

91,7 

8,3 

10 

2 

83,3 

16,7 

1,000 

Prurido** Ausente 

Presente 

8 

4 

66,7 

33,3 

11 

1 

91,7 

8,3 

0,250 

Dor na lesão** Ausente 

Presente 

4 

8 

33,3 

66,7 

5 

7 

41,7 

58,3 

1,000 

Dor na lesão 

após o uso do 

produto** 

Ausente 

 

Presente 

11 

 

1 

91,7 

 

8,3 

9 

 

3 

75,0 

 

25,0 

 

0,625 

* Teste de postos sinalizados de Wilcoxon (teste unilateral superior: H0: Esem12=Esem1 versus H1: Esem12 # Esem1). 

** Teste Qui-quadrado de McNemar: H0:PC=PE (igualdade de proporções entre as semanas) vs H1:PC # PE 

(diferença de proporções entre as semanas). 
 

A Tabela 9 apresenta variáveis que interferem na cicatrização e as alterações que 

ocorreram da 1ª para a 12ª semanas de tratamento destas variáveis no grupo controle. 
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O tipo de exsudato mais encontrado na 1ª e na 12ª consultas do grupo controle foi o 

seroso. Em relação à quantidade de exsudato, houve pequena redução da 1ª para a 12ª semana, 

um resultado positivo, mas sem valor estatístico. 

A profundidade de todas as lesões era parcial na 1ª visita, o que se manteve no grupo 

controle na 12ª visita, pois não ocorreu a completa cicatrização de nenhuma lesão deste grupo. 

Na 1ª visita dos pacientes do grupo controle, o edema graduado em 2+/4+ foi 

avaliado nos membros inferiores de 58,35% dos pacientes, enquanto na 12ª visita, houve 

maior prevalência de ausência de edema (33,3%), configurando uma redução do edema, 

porém sem variação estatisticamente significativa. 

Quanto ao odor fétido, era ausente na maioria dos pacientes tanto na primeira quanto 

na última visita. Houve redução de pacientes que relataram a presença de prurido, que 

acometeu 33,3% dos pacientes na V1 e apenas 8,3% na V12. 

A dor relatada pelos pacientes do grupo controle do inicio para o final do tratamento 

sofreu pouca alteração, sendo referida pela maioria dos pacientes nos dois momentos. Em 

relação à dor após o uso do produto, não houve variação significativa do momento inicial para 

o momento final do tratamento, visto que a maioria dos sujeitos referiu não sentir dor na lesão 

após a aplicação do gel de CMC a 2%. 
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Tabela 10 - Variáveis exsudato, profundidade, edema, odor, prurido e dor do grupo 

experimento, na 1ª e 12ª semanas de tratamento. Niterói, RJ, 2014 

Variável Categorias Grupo Experimento         

(n=16) 

p-valor 

1ª semana 12ª semana 

n % n % 

Exsudato 

(quantidade)* 

Ausente 

Pouca 

Moderada 

Grande 

0 

11 

4 

1 

0 

68,8 

25,0 

6,3 

2 

6 

6 

2 

12,5 

37,5 

37,5 

12,5 

0,727 

Exsudato 

(tipo)* 

Ausente 

Seroso 

Sero-sanguinolento 

0 

16 

0 

0 

100 

0 

2 

10 

4 

12,5 

62,5 

25,0 

0,688 

Profundidade* Superficial 

Parcial 

Total 

0 

16 

0 

0 

100 

0 

2 

14 

0 

12,5 

87,5 

0 

0,250 

Edema (_+/4+)* Ausente 

1+ 

2+ 

3+ 

4+ 

6 

7 

2 

0 

1 

37,5 

43,8 

12,5 

0 

6,3 

8 

6 

1 

0 

1 

50,0 

37,5 

6,3 

0 

6,3 

0,500 

Odor fétido** Ausente 

Presente 

14 

2 

87,5 

12,5 

16 

0 

100 

0 

0,500 

Prurido** Ausente 

Presente 

12 

4 

75,0 

25,0 

10 

6 

62,5 

37,5 

0,625 

Dor na lesão** Ausente 

Presente 

2 

14 

12,5 

87,5 

4 

12 

25,0 

75,0 

0,687 

Dor na lesão 

após o uso do 

produto** 

Ausente 

Presente 

14 

2 

87,5 

12,5 

5 

11 

31,2 

68,8 
0,004 

* Teste de postos sinalizados de Wilcoxon (teste unilateral superior: H0: Esem12=Esem1 versus H1: Esem12 # Esem1). 

** Teste Qui-quadrado de McNemar: H0:PC=PE (igualdade de proporções entre as semanas) vs H1:PC # PE 

(diferença de proporções entre as semanas). 
 

A Tabela 10 apresenta variáveis das úlceras que interferem no processo de 

cicatrização, no grupo experimento, encontradas na primeira e na última consultas do estudo. 

Entre as variáveis analisadas, não houve diferença estatisticamente significativa da 1ª visita 

para a 12ª visita, a não ser no item “dor na lesão após o uso do produto”. No grupo 

experimento, enquanto a maioria da amostra (87,5%) não apresentou dor na lesão após o uso 

do produto na 1ª visita, esse aspecto se inverteu na última visita, com prevalência de pacientes 

que referiram dor após a aplicação do gel de papaína a 2% (68,8%), com p-valor = 0,004. 



54 
 

 

O tipo de exsudato encontrado na 1ª consulta foi o seroso em todos os pacientes do 

grupo experimento. Quando comparado a 12ª semana, houve aumento de exsudato sero-

sanguinolento, presente em 25% da amostra, efeito esperado com o uso do gel de papaína. 

Em relação à quantidade de exsudato, enquanto na 1ª semana a maioria dos pacientes 

apresentou pouca quantidade (68,8%), na última semana houve igualdade entre pacientes com 

pouca e moderada quantidade, com 37,5% em cada categoria. 

O prurido estava presente em 25% das lesões do grupo experimento na 1ª semana de 

tratamento e aumentou para 37,5% ao término do estudo, porém sem significância estatística. 

A profundidade de todas as lesões do grupo experimento era parcial na 1ª visita. 

Contudo, 18,8% das lesões cicatrizaram durante o tempo de seguimento, alterando sua 

profundidade de parcial para superficial. Na 1ª visita dos pacientes do grupo controle, havia a 

presença de odor fétido em 12,5% dos pacientes, o que reduziu completamente na 12ª semana. 

O edema graduado em 1+/4+ foi avaliado nos membros inferiores da maioria dos 

pacientes (43,8%) na 1ª visita e 37,5% dos pacientes apresentava ausência de edema. Houve 

inversão deste quadro na 12ª semana, com maior prevalência de ausência de edema (50,0%), 

seguido de edema de 1+/4+ (37,5%). 

Nos dois momentos do estudo a maioria dos sujeitos referiu presença de dor na lesão. 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, ECONÔMICO E DE SAÚDE DOS 

PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Ao analisar os dados referentes à idade dos participantes do estudo, observou-se que 

a frequência de pacientes idosos e não idosos foi homogênea (p-valor =1,000) entre os grupos 

controle e experimento. No entanto, se considerarmos que o percentual de idosos na 

população brasileira é de 11% (IBGE, 2010), pode se dizer que proporcionalmente as úlceras 

venosas são mais frequentes na população idosa. Cabe ressaltar que neste estudo considerou-

se idoso o indivíduo com 60 anos ou mais, conforme a lei que dispõem sobre o Estatuto do 

Idoso (BRASIL, 2003). 

Estes resultados são semelhantes aos encontrados em outros estudos brasileiros. 

Pesquisa realizada em um hospital universitário de Natal/Rio Grande do Norte aponta 54% 

dos participantes classificados como idosos (MEDEIROS et al, 2013). Em outro estudo no 

mesmo município, a amostra de pacientes com úlceras venosas foi composta por 50% de 

adultos e 50% de idosos (MACEDO et al, 2010). Pesquisa clínica realizada nas salas de 

curativo de unidades de saúde no município de Goiânia também obteve amostra homogênea 

de adultos e idosos portadores de úlceras venosas (MALAQUIAS et al, 2012). SANT’ANA et 

al (2012) em investigação com 58 pessoas com úlceras venosas, com idade de 28 a 79 anos, 

obtiveram média de 58,97 anos, determinando semelhança com os estudos acima citados. 

Entretanto, há estudos nacionais que apontam a prevalência de idosos em relação a 

outras faixas etárias. Um estudo realizado em São Paulo com pacientes acima de 45 anos, 

registrou a frequência de idosos em 72,5 % da amostra (BERGONSE; RIVITTI, 2006). 

NUNES (2006) obteve o índice de indivíduos com úlceras venosas com mais de 60 anos de 

2,22/1.000 e 0,14/1.000 até 59 anos, mostrando a prevalência de idosos em sua pesquisa. 

Estudos internacionais apontam maior frequência de idosos entre os pacientes com 

úlceras venosas. Pesquisa realizada na Nova Zelândia com 360 pacientes com UV apresentou 

a média de idade de 68 anos (JULL et al, 2010). Na Alemanha, uma pesquisa com 218 

voluntários com UV identificou a média de idade de 69,8 anos (PURWINS et al, 2010). 

Estudo comparativo que traça o perfil de pacientes com UV no Brasil e em Portugal, aponta 

que 70,8% dos participantes tinham idade acima de 60 anos (TORRES et al, 2013). 

Por outro lado, alguns estudos brasileiros apontam a frequência maior de adultos. 

Pesquisa realizada em hospital universitário de Niterói/Rio de Janeiro registrou 61,1% de 
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pacientes adultos, enquanto apenas 38,9% eram idosos (ABREU, 2012). NOBREGA et al 

(2011) em um estudo no município de Natal/Rio Grande do Norte, registrou 74% dos 

pacientes com faixa etária de 59 anos ou menos. Pesquisa realizada em três hospitais públicos 

na cidade de São Paulo registrou uma média de idade de 54 anos entre os pacientes com UV, 

com predominância do grupo que estava na faixa etária entre 49 e 60 anos de idade 

(YAMADA; SANTOS, 2005). 

É importante destacar que a prevalência da idade adulta ou idosa em pacientes com 

úlcera venosa nos estudos varia muito, dependendo dos diferentes métodos empregados em 

cada pesquisa. Algumas pesquisas incluem pacientes acima de 18 anos, enquanto outras 

selecionam pacientes acima de 45 anos. 

A idade é um fator importante que interfere na cicatrização. Com o envelhecimento a 

resposta inflamatória diminui, reduzindo o metabolismo do colágeno, a angiogênese e a 

epitelização, especialmente se associada às condições que frequentemente acompanham a 

senilidade, como má nutrição, insuficiência vascular e doenças sistêmicas (BRASIL, 2002). 

Alguns estudos ressaltam que a prevalência das úlceras venosas aumenta com a 

idade, sendo que em idosos acima de 65 anos esse fator aumenta 4 vezes em comparação ao 

adulto, devido as alterações dos sistemas fisiológicos decorrentes de modificações 

nutricionais, metabólicas, vasculares e imunológicas que afetam a função e o aspecto da pele 

(WATSON et al, 2011; COLLINS; SERAJ, 2010; SILVA et al, 2011; OROSCO; MARTINS, 

2006). 

Quanto ao gênero, a distribuição do total da amostra do estudo foi homogênea, com 

metade dos pacientes do gênero feminino e metade do masculino. 

Algumas pesquisas internacionais apresentam achados similares ao nosso. Estudo 

realizado na Nova Zelândia, que teve como objetivo avaliar a capacidade de resposta de dois 

questionários para a cicatrização de úlceras venosas, o “EuroQol 5 Dimension” e o “Charing 

Cross Venous Ulcer Questionnaire”, encontrou uma amostra homogênea quanto ao gênero, 

com 51% de participantes do gênero feminino (JULL et al, 2010). Em pesquisa desenvolvida 

no Reino Unido com 337 pacientes, com objetivo de comparar o custo-efetividade do 

ultrassom de baixa dose administrada em conjunto com a terapêutica padrão à terapêutica 

padrão sozinha no tratamento de úlceras venosas de difícil cicatrização, 52% dos voluntários 

eram do gênero feminino e 48% do masculino (WATSON et al, 2011). 

Divergindo de nossos resultados, a maioria das pesquisas nacionais e internacionais 

com participantes com úlceras venosas aponta a prevalência do gênero feminino, que possui 
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maior predisposição para desenvolver Insuficiência Venosa Crônica e consequentemente a 

úlcera venosa, devido aos distúrbios hormonais e da gravidez. 

CHIESA et al (2007), avaliaram a situação de 16.251 pacientes em 53 cidades da 

Itália quanto aos sinais de doença venosa crônica nos membros inferiores. Este estudo utilizou 

a classificação CEAP*, onde os sinais clínicos da IVC são classificados em categorias, de 

leve a grave. Em relação às úlceras venosas ativas, o estudo detectou que a ocorrência destas 

foi quase três vezes mais comum em homens do que em mulheres sem filhos. Gestações 

foram claramente relacionadas a um aumento dos principais sinais visíveis da doença venosa 

crônica, aumentando drasticamente com o aumento do número de gravidezes. 

Estudo desenvolvido em Portugal com 202 pacientes com UV, avaliados 

prospectivamente durante um período de 16 anos, evidenciou prevalência do gênero feminino, 

com 63,4% de mulheres e 36,6% de homens (FRADIQUE et al, 2011). 

Pesquisa comparativa composta por 60 usuários do ambulatório de clínica cirúrgica 

de um hospital universitário em Natal/RN, Brasil e 70 usuários atendidos em unidades de 

Cuidados de Saúde Primários em Évora, Portugal, mostra predominância de usuários do sexo 

feminino (70,0%) entre pessoas com UV nos dois países (TORRES et al, 2013). 

Estudo de meta-análise, com 15 pesquisas sobre úlcera venosa detectou a prevalência 

do gênero feminino (58%) em relação ao masculino (42%) (COLERIDGE-SMITH; LOK; 

RAMELET, 2005). 

Pesquisas nacionais também demonstram a prevalência do gênero feminino entre os 

pacientes com úlceras venosas. Pesquisa com 88 idosos portadores de UV atendidos nos 

níveis primário e terciário de assistência a saúde em Natal, encontrou 68,2% dos pacientes do 

sexo feminino e 31,8% do masculino (TORRES, 2009). Outro estudo, com 49 usuários do 

ambulatório de hospital universitário em Niterói encontrou 55% de gênero feminino 

(OLIVEIRA et al, 2012). 

Outros estudos nacionais revelam a prevalência do gênero feminino entre pacientes 

com úlceras venosas [LEITE, 2012 (56%); NÓBREGA et al, 2011 (76%); MACEDO et al, 

2010 (88,9%); DEODATO, 2007 (75%); BERGONSE; RIVITTI, 2006 (80%); FRADE et al, 

2005 (65,3%); YAMADA; SANTOS, 2005 (68,5%)]. 

Contudo, há estudos nacionais que obtiveram maior ocorrência do gênero masculino 

entre pacientes com úlceras venosas. Pesquisa realizada com 58 pacientes com UV atendidos 

em salas de curativos da rede municipal de saúde de Goiânia encontrou 67,2% do gênero 

masculino (SANT’ANA et al, 2012). Estudo clínico que comparou o uso de terapia 



58 
 

 

compressiva elástica com terapia compressiva inelástica obteve prevalência do gênero 

masculino (61,1%) (ABREU, 2012). 

Em relação ao gênero, um estudo brasileiro sobre doenças crônicas apontou que a 

chance de apresentar ao menos uma condição crônica foi 22% superior nas mulheres. Porém, 

este fato tem sido atribuído à maior percepção da mulher quanto aos sinais e sintomas das 

doenças e aos conhecimentos que adquire em decorrência de seu papel de cuidadora dos 

doentes da família (BARROS et al, 2006). Além disso, as mulheres também procuram e 

utilizam mais os serviços de saúde, o que amplia o conhecimento e a familiaridade com a 

terminologia médica e sinais e sintomas indicativos de doenças. No mesmo sentido, autores 

apontam que as mulheres tendem a relatar as morbidades que apresentam com mais facilidade 

do que os homens (PINHEIRO et al, 2002). 

Outro estudo justifica a prevalência das mulheres entre os pacientes com úlceras 

venosas pelo fato de que 56% da população acima de 60 anos, a qual possui maior risco para 

desenvolver esse tipo de úlcera, é composta por mulheres (BRASIL, 2012b). 

Quanto à escolaridade, a maioria dos participantes da pesquisa declarou ter estudado 

até o ensino fundamental (66,7%) e os demais até o ensino médio (33,3%). Não houve 

paciente analfabeto, nem com nível superior. 

A pouca escolaridade encontrada nesta pesquisa não difere dos estudos realizados em 

outras cidades brasileiras, em unidades básicas e hospitais universitários. Entretanto, o 

método empregado em cada pesquisa para classificar a escolaridade varia muito. 

MEDEIROS et al (2013) encontraram uma média de 4,98 anos de estudo entre os 

pacientes com UV. Na pesquisa de SANT’ANA et al (2012), a maioria dos participantes 

estudou de 1 a 5 anos (43,1%), seguida por pessoas com menos de 1 ano de estudo (29,3%). 

Em outra investigação, a maioria dos pesquisados estudou até o ensino fundamental (83,3%) 

enquanto apenas 16,7% chegaram ao ensino médio ou superior (MACEDO et al, 2010). 

TORRES (2009) obteve a frequência de 81,8% pacientes alfabetizados. 

Esse panorama também se fez presente na população dos países baixos (Europa) 

onde 40% dos participantes tinham somente escola primária e 23% educação profissional 

(HEINEN et al, 2007). 

Um estudo brasileiro identificou que a prevalência de doenças crônicas na população 

adulta aumenta à medida que diminui o número de anos de estudo. Este mesmo estudo 

encontrou maior uso de serviços de saúde por pessoas que possuem plano privado de saúde 

em relação aos que não dispunham deste serviço (BARROS et al, 2006). 
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Em relação a esse dado, pode-se dizer que quanto maior o nível de instrução do 

cliente, mais facilidade ele encontrará para compreender a importância das atividades de 

autocuidado e mais fácil será o comprometimento e a adesão ao tratamento da úlcera 

(OLIVEIRA, 2013). O baixo nível de escolaridade associado à condições socioeconômicas 

precárias pode contribuir diretamente para a diminuição do acesso a informações sobre 

prevenção e cuidados com o tratamento da úlcera venosa (MACEDO et al, 2010). 

Estes dados são importantes visto que o indivíduo com úlcera venosa, em geral, 

possui outras doenças crônicas associadas a IVC, onde recomenda-se que ele siga um 

programa de medidas farmacológicas e não farmacológicas, como atividade física, nutrição 

balanceada, alterne períodos de repouso e de caminhadas, a fim de favorecer a cicatrização e o 

sucesso do tratamento. 

Em relação ao estado civil, 55,6% dos participantes encontravam-se casados, 

enquanto 44,4% não eram casados, entre estes havia solteiros, divorciados e viúvos. 

Em concordância com os dados relacionados à situação conjugal, outros estudos em 

cidades brasileiras mostram que a maioria dos participantes reside com cônjuge ou 

companheiro. 

Estudo de Natal/Rio Grande do Norte apresentou 56,2% dos participantes casados ou 

com união estável, enquanto 43,8% eram solteiros, viúvos ou divorciados (TORRES, 2009). 

Pesquisa em Goiânia obteve índices semelhantes, com a maioria dos participantes casados ou 

com união consensual (52,4%) (MALAQUIAS et al, 2012). ANGÉLICO et al (2012) e 

MEDEIROS et al (2013) encontraram 60% de pacientes casados ou com união estável e 40% 

não casados. 

A relevância desse dado está relacionada ao apoio que esse companheiro ou familiar 

pode proporcionar ao portador de UV, como colaborar com possíveis dificuldades 

encontradas por estes na realização das atividades de vida diária, estimular a adesão ao 

tratamento e evitar sintomas depressivos. 

O profissional da saúde pode incentivar a colaboração do familiar ao paciente com 

úlcera venosa, mas é fundamental que estimule o desenvolvimento do autocuidado pelo 

paciente (MEDEIROS et al, 2013). 

A cidade de domicílio onde a maioria dos participantes da pesquisa reside é o 

município de São Gonçalo (44,4%), seguido por Niterói (27,8%), Itaboraí (16,7%) e Rio de 

Janeiro (11,1%). 

O Hospital Universitário Antonio Pedro é o hospital de referência da Zona 

Metropolitana II, que engloba além de Niterói, as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São 
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Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. Sua área de abrangência atinge uma população estimada em 

mais de dois milhões de habitantes e, pela proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, 

atende também parte da população desse município (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

ANTONIO PEDRO). 

O Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP é a unidade de referência para 

atendimento a pessoas com feridas crônicas e além de pacientes com registro no hospital, 

atende a pessoas referenciadas por outras unidades de saúde. A assistência no Ambulatório de 

Reparo de Feridas é realizada por enfermeiros, professores, acadêmicos e pesquisadores, o 

que proporciona a atualização constante do serviço oferecido à população. 

Esse fato também é observado em outros municípios brasileiros, devido à 

inadequação dos serviços regionais, com falta de tratamento especializado e de recursos 

materiais para o tratamento de feridas, fazendo com que a população destas cidades se 

desloque para os grandes centros urbanos. 

Em pesquisa realizada em Natal, foi verificado que 76,7% dos participantes eram 

residentes na capital, enquanto 23,3% viviam no interior (ANGÉLICO et al, 2012). 

Este dado é relevante ao demonstrar que os indivíduos são atendidos por unidades 

especializadas, no entanto, precisam se deslocar do local de moradia para outro município, 

produzindo um ônus financeiro, com passagens e refeições fora de casa, além do desgaste 

físico de pessoas que geralmente tem dificuldade de locomoção. 

Quanto à ocupação, a maioria da população do estudo encontra-se aposentada 

(66,7%). Os demais pacientes foram categorizados entre empregados (22,2%) e 

desempregados (11,1%). 

Cabe ressaltar que as pesquisas sobre indivíduos com úlceras venosas apresentam 

métodos variados de classificação quanto à ocupação. Muitos estudos classificam os 

indivíduos em empregado ou desempregado. Porém, quando a maioria dos participantes tem 

idade superior a 60 anos, é esperado que estas pessoas encontrem-se aposentadas, mas são 

classificados como desempregados. 

A maioria dos estudos com pacientes com úlceras venosas realizadas no contexto 

nacional (YAMADA, 2001; NUNES, 2006; DEODATO, 2007: MACEDO et al, 2010) e 

internacional (HEINEN et al, 2007) verificou a prevalência de indivíduos desempregados. 

ANGÉLICO et al (2012) constataram que 76,7% dos participantes do estudo estavam 

desempregados e MALAQUIAS et al (2012) encontraram 69,1% dos indivíduos sem 

atividade ocupacional. 
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Pesquisa desenvolvida em Goiânia com pacientes com UV atendidos na rede básica 

de saúde identificou que as atividades de trabalho mais exercidas pelos participantes no 

decorrer da vida foram, principalmente, os serviços rurais e domésticos, associando pouca 

qualificação profissional e baixo nível de escolaridade (SANT’ANA et al, 2012). 

Os pacientes que trabalham referem não conseguir fazer períodos de repouso durante 

o dia com elevação dos membros inferiores, um cuidado fundamental para a cicatrização de 

úlceras venosas. A permanência por tempo prolongado na posição ortostática leva ao aumento 

a pressão intravenosa e consequentemente ao edema de estase, presente ao fim do dia que 

contribui para a hipertensão venosa. 

Um achado relevante na pesquisa foi o fato de 22,2% dos pacientes estarem 

aposentados por invalidez em decorrência das úlceras venosas. Isso demonstra que a presença 

da úlcera causa consequências à capacidade de trabalho do indivíduo e está relacionada a 

aposentadorias precoces, desemprego e elevado número de licenças médicas. Este fato 

também foi observado na literatura nacional, atingindo índices de até 27,8% de aposentados 

por invalidez (MACEDO et al, 2010). 

Em pesquisa sobre a qualidade de vida de indivíduos com úlceras de perna verificou-

se que os principais motivos que levam as pessoas a abdicar do trabalho foram dor, espera 

para a completa cicatrização e, principalmente, a necessidade de repouso (LUCAS; 

MARTINS; ROBAZZI, 2008). 

O afastamento precoce da vida laboral pode afetar a qualidade de vida dessas 

pessoas, causar dependência de familiares, levar ao isolamento social e influenciar 

negativamente sua autoestima. Além disso, é capaz de gerar ônus relevante para os sistemas 

de saúde e previdenciário do nosso país (MEDEIROS et al, 2013). 

A renda individual mensal da maioria dos participantes do estudo (61,1%) era até 

um salário mínimo, enquanto 22,2% dos pacientes recebiam mais de 1 a 2 salários mínimos e 

apenas 16,7% possuía renda mensal de mais de 2 a 3 salários mínimos. 

O método utilizado nos estudos brasileiros sobre a renda dos participantes varia 

muito. Alguns pesquisam a renda individual, outros a renda familiar. Há pesquisas que 

apresentam a média de salários, outros classificam por classe econômica. 

Pesquisa realizada com 88 indivíduos idosos portadores de úlceras venosas, 

atendidos nas unidades de saúde da família e no setor de curativos do ambulatório de clínica 

cirúrgica de hospital universitário de Natal, encontrou 69,3% dos indivíduos com renda 

familiar de até 2 salários mínimos e 30,7% com renda acima de 2 salários mínimos 

(TORRES, 2009). 



62 
 

 

Estudo sobre a renda familiar dos pacientes com UV atendidos na rede pública de 

saúde obteve uma média de R$ 1.443,04 e mediana de R$ 1.244,00, sendo a menor renda de 

R$ 622,00 e a maior de R$ 3.732,00. Levando em consideração o valor do salário mínimo 

vigente à época da pesquisa, de R$ 622,00, constata-se uma renda familiar média de 

aproximadamente 2,3 salários mínimos (MEDEIROS et al, 2012). 

Pesquisa sobre o perfil clínico e sociodemográfico de pacientes portadores de doença 

venosa crônica atendidos em centros de saúde na cidade de Maceió/AL, observou maior 

prevalência da classe econômica C2, com renda familiar mensal média de R$ 1.100,00, 

correspondente a 2 salários mínimos, visto que os dados foram coletados em 2011, quando o 

salário mínimo era de R$ 545,00 (COSTA et al, 2012). 

Pesquisa desenvolvida com portadores de ulceras venosas atendidos no ambulatório 

de um hospital universitário em Natal/RN verificou que a maioria dos participantes do estudo 

(67,5%) apresentou renda familiar de 1 a 2 salários mínimos (DEODATO, 2007). 

As pesquisas brasileiras sobre pacientes com úlcera venosa são desenvolvidas, de um 

modo geral, na rede pública de saúde. Isso leva a uma caracterização sociodemográfica e 

econômica específica desta população, que na maioria das vezes não consegue pagar por 

serviços de saúde. 

Um fato que merece destaque é a relação entre a baixa renda e a dificuldade de 

manter o tratamento adequado das úlceras venosas. Indivíduos portadores de lesões crônicas, 

geralmente, estão envolvidos com tratamentos prolongados e recidivas constantes. Isso gera 

um custo alto para a compra de insumos para o tratamento, com passagens das residências até 

o local de atendimento, alimentação fora de casa,... É importante destacar que estas pessoas 

também possuem outras comorbidades, tendo despesas com o tratamento medicamentoso para 

essas doenças. 

O índice de massa corporal prevalente no estudo foi o sobrepeso (44,4%). 

Verificou-se o mesmo percentual de eutróficos e obesos, com 27,8% em cada grupo. 

O índice de massa corporal é um indicador antropométrico amplamente utilizado, 

calculado pela razão entre peso (Kg) e altura (m2). Nesta pesquisa adotamos os valores de 

referência da Organização Mundial de Saúde, com a seguinte classificação do IMC: baixo 

peso (<18,50 kg/m
2
), eutrófico (de 18,50 a 24,99 kg/m

2
), sobrepeso (de 25.00 - 29.99 kg/m

2
) e 

obeso (≥30.00 kg/m
2
) (WHO, 2000). 

A antropometria aparece como alternativa para avaliar a gordura central, sendo cada 

vez mais utilizada por profissionais de saúde, tanto na prática clínica quanto em pesquisas 

científicas. As medidas antropométricas oferecem uma série de vantagens, que a apontam 
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como o método de maior aplicabilidade, pois apresentam baixo custo, simplicidade de 

utilização e interpretação, e têm servido como indicadores de risco para doenças não 

transmissíveis e para a avaliação do estado nutricional (MACHADO et al, 2012). 

Pesquisa realizada no Reino Unido com 337 pacientes obteve uma média de 30,57 

kg/m
2 

e mediana de 29,28 kg/m
2
, demonstrando que a maioria dos pacientes se encontrava 

entre os índices de sobrepeso e obeso (WATSON et al, 2011). 

A obesidade representa um dos maiores problemas de saúde pública da atualidade, 

sendo considerada importante fator de risco para diversas doenças crônicas não 

transmissíveis, com destaque para hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, doenças 

cardiovasculares e alguns tipos de câncer. 

O “National Institutes of Health”, dos Estados Unidos, chamou a atenção para o fato 

de que a obesidade está associada a uma redução da expectativa de vida e condição de 

primeira linha para exacerbar muitas doenças, especialmente aquelas ligadas à circulação no 

seu amplo contexto (WHO, 1998). 

A obesidade dificulta a mobilização e a deambulação, levando ao sedentarismo, o 

que pode provocar transtornos como a hipertensão venosa, que dificulta a cicatrização de 

úlceras. Por outro lado, é conhecido que a obesidade atua como doença imunossupressora o 

que pode causar inibição da reação inflamatória e conseqüentemente, alteração da cicatrização 

(BRASIL, 2002). 

A úlcera nos membros inferiores, especialmente a de origem venosa, tem cada vez 

mais apresentado ligações com o paciente obeso, já que as alterações orgânicas que ocorrem 

na sua presença têm repercussões na circulação venosa, especialmente na sua disfunção 

endotelial. Ocorre ativação das células da linhagem branca sanguínea, que aderem ao 

endotélio venoso, endotélio capilar e venular; há alterações morfológico-funcionais das 

células endoteliais micro vasculares; há estase sanguínea nesse segmento; formação de micro 

trombos, especialmente nas vênulas e linfáticos; significativa deformidade dos elementos 

figurados sanguínea, especialmente hemática; e hipóxia endotelial e tissular regional 

(THOMAZ; THOMAZ, 2011). 

O IMC também deve ser interpretado quanto à má nutrição. Uma pesquisa realizada 

na Austrália com 122 indivíduos sobre os fatores associados à recorrência de úlceras venosas 

registrou índice de 90% de recorrência das UVs em participantes com o IMC ≤ 20 kg/m
2
, em 

comparação aos 64% de recidivas dos pacientes com um IMC > 20 kg/m
2
, relacionando o 

risco de recorrência das úlceras a deficiências nutricionais (FINLAYSON; EDWARDS; 

COURTNEY, 2009). 
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A condição nutricional do indivíduo é outro fator que interfere na cicatrização, uma 

vez que uma nutrição adequada, com aporte de proteína, vitaminas e calorias é essencial e 

atua como substrato para o processo fisiológico da cicatrização. Sendo assim, na existência de 

uma má condição nutricional, o processo fisiológico normal de cicatrização é prolongado 

(MORAIS; OLIVEIRA; SOARES, 2008). 

No que se refere à dieta, a maioria dos pacientes do estudo (55,6%) refere ingerir 

uma dieta livre. Dos participantes que possuem HAS e DM, 100% realizam a dieta 

hipossódica e hipoglicêmica. Quanto aos pacientes que tinham apenas HAS, 66,7% seguia 

uma dieta hipossódica, enquanto 33,3% mantinha uma dieta livre. 

O seguimento de uma dieta hipossódica ou hipoglicêmica está associado à adesão 

dos pacientes ao tratamento não farmacológico das doenças crônicas de base, como 

hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. A cicatrização é prejudicada quando o 

metabolismo encontra-se descompensado por fatores internos, como no caso dos pacientes 

que não realizam o tratamento para as doenças crônicas existentes. 

Além disso, a cicatrização requer um aporte nutricional adequado de proteínas e de 

calorias, além de vitaminas, como a vitamina C e o zinco. Esse aporte poderá estar 

comprometido nos casos de desnutrição, má absorção gastro intestinal e dietas inadequadas 

(BRASIL, 2002). 

O Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP não conta com um nutricionista 

como integrante da equipe multidisciplinar. A colaboração deste profissional se faz muito 

importante, uma vez que ele poderia indicar uma dieta rica em alimentos que favorecem a 

cicatrização, levando em conta a baixa renda dos pacientes. Além disso, poderia influenciar 

positivamente os pacientes quanto à adesão a uma dieta individualizada, favorecendo a 

diminuição da obesidade e prevenindo a má nutrição. 

Os pacientes do estudo não realizavam qualquer tipo de atividade física 

regularmente. 

Um estudo internacional indicou que os três primeiros meses de cicatrização são 

momentos vulneráveis para a recorrência das úlceras venosas. No entanto, a elevação dos 

membros inferiores, atividade física e terapia compressiva tendem a evitar a recorrência, 

enquanto que os pacientes com doença cardíaca podem estar em maior risco de recorrência 

(FINLAYSON; EDWARDS; COURTNEY, 2009). 

A inatividade física tem sido apontada como o quarto principal fator de risco para 

mortalidade global (6% das mortes no mundo todo). Antes encontram-se a pressão arterial 
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elevada (13%), o consumo de tabaco (9%) e glicose elevada no sangue (6%). Excesso de peso 

e obesidade são responsáveis por 5% da mortalidade global (WHO, 2009). 

Tem sido demonstrado que a participação em atividade física regular reduz o risco de 

doença cardíaca coronariana, acidente vascular cerebral, diabetes, hipertensão, câncer de 

cólon, câncer de mama e depressão. Além disso, a atividade física é um fator determinante do 

gasto de energia e, portanto, é fundamental para o controle de peso. (WHO, 2009) 

A prática de atividade física regularmente é fundamental para o paciente portador de 

insuficiência venosa crônica, pois age na macrocirculação, aumentando o retorno venoso 

profundo, diminuindo o refluxo patológico durante a deambulação e aumentando o volume de 

ejeção durante a ativação dos músculos da panturrilha (ABBADE; LASTORIA, 2006). 

A obesidade e o sobrepeso constituem condições agravantes da Insuficiência Venosa 

Crônica não só pelo obstáculo em si, mas pela tendência do obeso ao sedentarismo. Quanto 

maior o peso, maior a dificuldade de fazer exercícios físicos, de deambulação, levando ao 

sedentarismo, reconhecido como fator de risco para a hipertensão venosa e úlceras venosas. 

O achado referente à deambulação constatou que 100% dos sujeitos caminham 

claudicando e 5,56% conta com o auxílio de uma órtese. 

A deambulação é um importante item para avaliação nos pacientes com úlceras 

venosas. Muitos deles apresentam alteração na marcha devido às dores causadas pelas lesões 

e alguns chegam a perder a amplitude dos movimentos do tornozelo, especialmente o de 

dorsiflexão. 

Inicialmente, o paciente com úlcera venosa começa com alteração da marcha, 

modificando o ponto de apoio da região plantar, caracterizando a claudicação. A claudicação 

é causada pelo aumento a pressão venosa e pela dor acentuada durante a deambulação ou 

durante a realização do exercício físico e indica uma obstrução significativa ao retorno venoso 

(LOPES et al, 2013). 

Estudo sobre a avaliação das limitações de úlcera venosa em membros inferiores, 

observou que a redução da amplitude do movimento do tornozelo constitui fator agravante da 

IVC dos membros inferiores, pois a anquilose total e permanente do tornozelo torna os 

pacientes incuráveis ao limitar, ou mesmo anular, a ação da mais importante bomba dos 

membros inferiores, que é a muscular da panturrilha (LOPES et al, 2013). 

Quando a deambulação está prejudicada nos pacientes com UV, gera dificuldade em 

seguir um programa de atividades físicas e prevenir as doenças de base e suas complicações. 

Porém o paciente deve ser estimulado a caminhar pequenas distâncias, 3 a 4 vezes por dia, 
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todos os dias, para facilitar o retorno venoso e estimular a circulação sanguínea (ABBADE; 

LASTORIA, 2006). 

Estudo desenvolvido na Holanda com 141 pacientes com úlcera venosa revelou que 

quase a metade dos pacientes relataram limitações na mobilidade para se locomover fora de 

casa e 25% relataram limitações na mobilidade dentro de casa também. A mobilidade 

prejudicada nas atividades realizadas fora de casa aparece em segundo lugar entre os três 

primeiros problemas reportados por indivíduos com UVs. Os pacientes relataram que as 

limitações de mobilidade são causadas por dor, medo de cair, medo de machucar a perna e a 

necessidade frequente de sentar-se e descansar as pernas (HEINEN et al, 2007). 

Referente às doenças crônicas, todos os participantes do estudo eram portadores de 

insuficiência venosa crônica (IVC). Em meio a outras doenças crônicas pesquisadas, 50% dos 

pacientes apresentavam hipertensão arterial sistêmica (HAS) associada a IVC e 11,1% eram 

portadores de IVC, HAS e diabetes mellitus (DM). 

Um estudo sobre as doenças crônicas no Brasil verificou que a prevalência de pelo 

menos uma doença crônica aumenta intensamente com a idade. Enquanto fica em cerca de 

10% entre as pessoas com menos de 20 anos, atinge valores superiores a 70% naquelas com 

70 anos ou mais. Além disso, a prevalência é mais elevada em pessoas com menor número de 

anos de estudos e naquelas que residem em áreas urbanas (BARROS et al, 2006). 

As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morbimortalidade na 

população brasileira e não há uma causa única para estas doenças, mas vários fatores de risco 

que aumentam a probabilidade de sua ocorrência. A hipertensão arterial sistêmica e o diabetes 

mellitus representam dois dos principais fatores de risco, contribuindo decisivamente para o 

agravamento deste cenário em nível nacional (BRASIL, 2001). 

Os índices de hipertensão arterial sistêmica referidos pelos sujeitos da pesquisa 

foram similares aos achados em outros estudos nacionais, que referem que a hipertensão tem 

acometido de 36,2 a 75% dos indivíduos com úlceras venosas. Já prevalência de pacientes 

com diabetes mellitus nesta pesquisa foi menor do que os dados obtidos em outros estudos, 

que apresentam variação entre 15 a 25% das amostras (TORRES et al, 2013; LEITE, 2012; 

SANT’ANA et al, 2012; DEODATO, 2007). 

Estudo internacional com 141 pacientes com úlcera venosa atendidos em 

ambulatórios de sete hospitais da Holanda apresentou taxa de HAS mais baixa que as 

encontradas na população brasileira, com prevalência de hipertensão arterial sistêmica em 

23% da amostra e diabetes mellitus em 16% (HEINEN et al, 2007). 
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A hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica multifatorial caracterizada 

por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Segundo a Eighth Joint National 

Committee (JNC 8), que lançou as novas orientações para o tratamento da hipertensão arterial 

no adulto, o tratamento de pessoas hipertensas com 60 anos ou mais de idade, tem objetivo de 

manter a pressão arterial abaixo de 150/90 mm Hg. Em pessoas de 30 a 59 anos de idade, a 

meta é manter a pressão diastólica inferior a 90 mm Hg, no entanto, não há evidência 

suficiente nessa faixa etária para uma meta sistólica, de modo que o comitê recomenda uma 

pressão arterial de menos de 140/90 mm Hg. Os mesmos limites e metas são recomendados 

para adultos com hipertensão, diabetes ou doença renal crônica não diabéticos (DRC), como 

para a população hipertensa em geral com menos de 60 anos (JAMES et al, 2014). 

A HAS encontra-se frequentemente associada às alterações funcionais e/ou 

estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e às alterações 

metabólicas, com aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). 

A HAS é um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Sua 

prevalência no Brasil varia entre 22% e 44% em adultos, chegando a mais de 50% em 

indivíduos com idade entre 60 a 69 anos e 75% em indivíduos com mais de 70 anos 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). 

No Brasil, o Ministério da Saúde preconiza que o controle e prevenção da HAS 

sejam trabalhados a partir das modificações de estilo de vida, fundamentais no processo 

terapêutico e na prevenção da hipertensão. A alimentação adequada, sobretudo quanto ao 

consumo de sal e ao controle do peso, a prática de atividade física, o abandono do tabagismo e 

a redução do uso excessivo de álcool são fatores que precisam ser adequadamente abordados 

e controlados, sem os quais os níveis desejados da pressão arterial poderão não ser atingidos, 

mesmo com doses progressivas de medicamentos (GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO, 

2009). 

Além de ser causa direta de cardiopatia hipertensiva, é fator de risco para doenças 

decorrentes de aterosclerose e trombose, que se manifestam, predominantemente, por doença 

isquêmica cardíaca, cerebrovascular, vascular periférica e renal. Essa multiplicidade de 

consequências coloca a HAS na origem de muitas doenças crônicas não transmissíveis e, 

portanto, caracteriza-a como uma das causas de maior redução da expectativa e da qualidade 

de vida dos indivíduos (DUNCAN; SCHMIDT; GIUGLIANI, 2006). 

A elevação prolongada da pressão arterial lesa os vasos sanguíneos em todo o corpo. 

Com o avançar da idade, a hipertensão arterial sistêmica causa alterações estruturais e 
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funcionais no sistema vascular periférico, como aterosclerose, perda da elasticidade do tecido 

conjuntivo e uma diminuição do relaxamento do músculo liso vascular, que reduzem a 

capacidade de distensão e relaxamento dos vasos (SMELTZER; BARE, 2011). 

Há poucos estudos que correlacionam úlcera venosa e hipertensão arterial sistêmica. 

SILVA (2009) verificou que a hipertensão arterial prejudica diretamente a perfusão tissular, 

pois os tecidos lesados necessitam de um grande aporte sanguíneo e a diminuição de tal fator 

age diretamente na cicatrização de feridas. A troca inadequada de oxigênio e outros nutrientes 

no tecido constitui a alteração metabólica básica para o desenvolvimento de úlceras venosas. 

Quando o metabolismo celular não consegue manter o equilibro energético, ocorre a morte 

celular, conduzindo a formação de úlceras. 

O diabetes mellitus é um transtorno metabólico caracterizado por hiperglicemia e 

distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da 

secreção e/ou da ação da insulina (WHO, 1999). O DM vem aumentando sua importância 

pela sua crescente prevalência e habitualmente está associado à dislipidemia, à hipertensão 

arterial e à disfunção endotelial (BRASIL, 2013a). 

No Brasil, dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), de 2011, mostram que a prevalência de diabetes 

autorreferida na população acima de 18 anos aumentou de 5,3% para 5,6%, entre 2006 e 

2011. A pesquisa verificou que as ocorrências são mais comuns em mulheres e pessoas com 

baixa escolaridade. O levantamento apontou também que o DM aumenta de acordo com a 

idade da população: 21,6% dos brasileiros com mais de 65 anos referiram a doença, enquanto 

na faixa etária entre 18 e 24 anos apenas 0,6% convivem com o diabetes (BRASIL, 2011). 

Devido ao diabetes ser uma doença multifatorial, seu controle acontece a partir de 

diversos fatores e condições. Além do controle da glicemia, o resultado esperado depende do 

desenvolvimento do autocuidado, o que contribuirá na melhoria da qualidade de vida e na 

diminuição da morbimortalidade. Portanto, fazer uma intervenção educativa sistematizada e 

permanente com os profissionais de saúde é um aspecto fundamental para mudar as práticas 

atuais em relação a esse problema de saúde (BRASIL, 2013a). 

O risco do indivíduo diabético desenvolver complicações crônicas graves é muito 

superior ao de pessoas sem diabetes, sendo 30 vezes mais para a cegueira, 40 vezes para 

amputações de membros inferiores, 2 a 5 vezes para IAM e 2 a 3 vezes para AVC 

(DONELLY, 2000). 

A doença vascular periférica é uma das complicações a longo prazo do diabetes. As 

alterações ateroscleróticas nos grandes vasos sanguíneos dos membros inferiores são 
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responsáveis pelo aumento da incidência de doença arterial periférica oclusiva em pacientes 

diabéticos. Os sinais e sintomas da doença vascular periférica incluem pulsos periféricos 

diminuídos e claudicação intermitente. A pouca circulação sanguínea das extremidades 

inferiores contribui para a dificuldade de cicatrização de feridas (SMELTZER; BARE, 2011). 
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5.2 EVOLUÇÃO DAS ÚLCERAS VENOSAS 

 

A localização das úlceras venosas foi mais frequente na região maleolar (53,6%) 

nos dois grupos de tratamento. Os dados encontrados em outros estudos e na literatura de 

referência confirmam esse local como o mais comum para o surgimento dessas lesões. 

As úlceras venosas podem ser únicas ou múltiplas e de tamanhos e localizações 

variados, mas em geral ocorrem na porção distal dos membros inferiores, particularmente na 

região dos maléolos (MAFFEI et al, 2008). 

Outros estudos obtiveram dados similares, com a maioria das lesões localizadas na 

zona 2, que corresponde ao tornozelo e compreende a região maleolar. [SANT’ANA et al, 

2012 (75,5%); DEODATO, 2007 (65%); NUNES, 2006 (70,3%)]. 

O maléolo medial é a localização mais frequente das lesões de causa espontânea. 

Contudo, quando as úlceras são desencadeadas por traumatismos, aparecem, em geral, em 

outras posições, como na face anterior e lateral da perna e no pé. (BORGES, 2005). 

Em relação ao tempo de existência das úlceras venosas, a maioria das lesões 

(53,6%) teve início há mais de 10 anos, com duração mínima de 6 meses e máxima de 72 

anos. Outro dado relevante é a recorrência das úlceras venosas, pois entre os pacientes que 

referem início das lesões há menos de três anos (10,7%), todos informaram que são feridas 

recidivantes, o que evidencia a cronicidade deste tipo de lesão e a necessidade de implementar 

medidas de prevenção quando ocorre a cicatrização da úlcera. 

O tempo de existência das úlceras venosas nos estudos varia muito, dependendo dos 

diferentes métodos empregados em cada pesquisa. Um estudo nacional teve achados similares 

aos encontrados nesta pesquisa, com a maioria da amostra com tempo de existência da úlcera 

atual há mais de 10 anos (32,5%). Nessa categoria, o tempo médio de existência da lesão foi 

de 22 anos, variando entre 12 e 50 anos (DEODATO, 2007). 

Outro estudo verificou o longo tempo de duração das úlceras venosas no Brasil, com 

a maioria da amostra com úlceras venosas abertas há mais de 20 anos (25%), seguida por 

indivíduos com úlceras abertas de 16 a 20 anos (22,5%) (BERGONSE; RIVITTI, 2006). 

Pesquisa com idosos atendidos no município de Natal/RN observou que a maioria 

dos pacientes (54,5%) apresentava a lesão atual há mais de um ano e 45,5% há menos de um 

ano (TORRES et al, 2009). 

Pesquisa para caracterizar as úlceras venosas dos usuários atendidos no município de 

Goiânia, também encontrou a frequência elevada lesões existentes há mais de 10 anos. Entre 

sua classificação, a maioria das lesões atuais possuía menos de 1 ano (48%), seguida por 
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lesões com mais de 10 anos (23,5%), lesões de 1  a ≤ 5 anos (16,7%) e  de 5 anos a ≤ 10 anos 

(10,8%) (SANT’ANA et al, 2012). 

Entretanto, os estudos internacionais trazem dados distintos dos nacionais, com 

tempo menor de duração das úlceras venosas. TORRES et al (2009), em pesquisa comparativa 

entre pacientes com úlceras venosas no Brasil e em Portugal, verificaram diferença 

significativa entre o tempo de existência da lesão atual. Enquanto a maioria da população 

brasileira do estudo apresentava feridas há mais de 6 meses, em Portugal a prevalência era de 

pacientes com lesões abertas há menos de 6 meses de duração. 

Estudo internacional realizado em áreas urbanas e rurais do Reino Unido com 337 

pacientes com úlceras venosas obteve a maioria da amostra com duração maior que 6 meses 

(70,92%), enquanto 29,08% apresentava duração menor ou igual a 6 meses e a média de 2 

anos e 7 meses de duração (WATSON et al, 2011). 

Um estudo de coorte realizado nos Estados Unidos da América (EUA) que envolveu 

113 pacientes com úlcera de perna, com o objetivo de investigar os fatores associados à 

dificuldade de cicatrização de úlceras venosas, revelou que as feridas com cicatrização 

demorada estavam associadas à longa duração da lesão, a complexidade da etiologia da 

úlcera, presença de lipodermatoesclerose, história de trombose venosa profunda e 

tromboflebite (MOFFATT et al, 2010). 

Considerando que os elementos que contribuem para a cronicidade das lesões estão 

relacionados a fatores intrínsecos e extrínsecos, como doenças crônicas que interferem na 

cicatrização, alterações imunológicas, desnutrição, obesidade, alcoolismo, tabagismo, carga 

bacteriana na lesão, entre outros, o tratamento bem sucedido para estes indivíduos reside no 

fato de identificar quais os fatores atuam em cada pessoa impedindo o processo de 

cicatrização, para posterior intervenção nas suas causas (BJARNSHOLT et al, 2007). 

Alguns autores enfatizam a necessidade de prevenção da úlcera, com a avaliação 

regular de pacientes com doença venosa crônica, através da classificação CEAP e da prática 

de medidas preventivas. CEAP é a classificação internacional que orienta a avaliação e a 

classificação da doença venosa crônica. Em relação aos sinais clínicos (C- clinical signs), são 

classificados do mais leve ao mais grave, como: C0- sem sinais visíveis ou palpáveis de 

doença venosa; C1- telangiectasias ou veias reticulares; C2- varizes; C3- edema; C4- 

alterações na pele e do tecido subcutâneo secundário a DVC, divididas em duas subclasses, 

sendo C4a- hiperpigmentação ou eczema e C4b- lipodermatoesclerose ou atrofia branca; C5- 

úlcera venosa cicatrizada e C6- úlcera venosa ativa. Cada classe clínica também é 

caracterizada quanto à presença de sintomas (S, sintomático) ou ausência dos sintomas (A, 
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assintomático), por exemplo, C2A C5S. Os sintomas incluem dor, sensação de aperto, 

irritação da pele, sensação de peso, câimbras musculares e outras queixas atribuídas à 

disfunção venosa (EKLOF et al, 2004). 

As vantagens dessa classificação referem-se à detecção precoce da IVC, que aponta o 

surgimento da úlcera venosa como o maior agravo desta doença. A implementação de 

medidas preventivas e o acompanhamento da evolução da doença podem ser a melhor 

maneira de evitar o surgimento e a recidiva de úlceras venosas. 

Em revisão sistemática sobre a prevenção da úlcera venosa com medidas 

recomendadas por estudos clínicos com alto nível de evidência para servir de diretrizes do 

consenso, a estratégia para evitar a recorrência com nível 1 de evidência é  uso de meias de 

compressão constantemente e por toda a vida pelos pacientes com sinais de aumento da 

hipertensão venosa e/ou síndrome pós flebite (ROBSON et al, 2008). 

Deve-se ressaltar que os fatores extrínsecos relacionados ao tratamento que podem 

contribuir para a cronicidade das lesões estão relacionados à falta de adesão às recomendações 

dadas pelo profissional de saúde. A abordagem por parte do profissional deve levar em conta 

as características da lesão e incluir ações de enfermagem como orientação para o cuidado e o 

trabalho em equipe com outros profissionais de saúde. 

Cabe ainda destacar a questão social da cronicidade das úlceras venosas, que leva os 

pacientes a permanecer por anos com a úlcera aberta, trazendo sofrimento para o paciente, 

perda laboral, traduzindo-se em um importante problema socioeconômico para a sociedade e 

um grande desafio para os profissionais da saúde. 

No que diz respeito à área das úlceras venosas, a maioria das lesões do estudo 

(89,3%) tinha área menor ou igual a 26 cm
2
. Porém, não há consenso na literatura sobre a 

categorização de úlceras em tamanhos. 

Os estudos nacionais são divergentes para classificar a área de uma lesão em 

pequena, média ou grande. TORRES et al (2009) classificaram o tamanho das úlceras venosas 

em pequenas quando possuem menos de 50 cm
2
, médias de 50 a 100cm

2
 e grande com mais 

de 100 cm
2
. Entretanto, NUNES (2006) considerou uma lesão grande quando possui área 

maior que 60cm
2
. Outro estudo refere uma área grande acima de 150cm

2 
(DEODATO, 2007). 

Há pesquisas que categorizam as lesões por centímetros quadrados, sem utilizar as 

terminologias pequena, média e grande. 

Por outro lado, em pesquisa internacional europeia, as feridas foram consideradas 

grandes a partir de 10 cm
2 

(TENNVALL; HJELMGREM; OIEN, 2005), um valor bem menor 

do que os estudos nacionais consideram como lesão grande. 
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Pesquisa nacionais apontam resultados similares aos encontrados neste estudo. Em 

Natal/RN verificou-se que 65,9% das úlceras venosas possuíam área de extensão considerada 

pequena, com menos de 50cm
2
 e 34,1% apresentaram lesões medianas, entre 50 e 100cm

2
 

(TORRES et al, 2009). SANT’ANA et al (2012) registraram a maioria das lesões (60,8%) 

com área menor do que 24 cm
2
. 

Estudos internacionais também obtiveram resultados semelhantes aos achados nesta 

pesquisa. Investigação com 70 pacientes com úlceras venosas em Portugal verificou que 80% 

da amostra apresentava lesões com área pequena (< 50 cm
2
) (TORRES et al, 2009). 

Estudo desenvolvido nos EUA com 165 pacientes com úlceras venosas e tempo de 

seguimento de 12 semanas, verificou que a área de úlcera e duração da úlcera são preditores 

significativos de cicatrização. Outro achado foi o percentual de redução da área da úlcera na 

semana 3 do tratamento como um bom indicador da completa cicatrização. Úlcera com área 

grande, com longo tempo de duração e que demora a cicatrizar após 3 semanas de terapia 

ideal é improvável a rápida cicatrização e pode se beneficiar de terapias alternativas 

(PHILLIPS et al, 2000). 

Outro estudo obteve resultados similares onde o bom prognóstico das úlceras 

venosas depende diretamente do tamanho e do tempo de evolução da úlcera. Uma ferida com 

área inferior a 10 cm
2
 e com duração menor que 12 meses tem uma chance de 71% de 

cicatrização até a 24ª semana de tratamento, enquanto uma ferida maior que 10 cm
2
 e com 

mais de 12 meses de duração tem 22% de chance de cura (MARGOLIS et al, 2004). 

No presente estudo, todas as lesões maiores que 26 cm
2
 tiveram aumento da área de 

3,1 a 19,1%, corroborando com os estudos que úlcera grande tem dificuldade de cicatrização. 

A mensuração e a documentação da área da úlcera são ferramentas fundamentais 

para o tratamento de feridas, uma vez que permitem o acompanhamento da lesão, a avaliação 

de intervenções propostas, além de sua utilização em trabalhos científicos.  

O método comumente utilizado para medir as úlceras venosas é a planimetria. 

Entretanto, a mensuração das feridas ainda não é uma rotina nos serviços de atenção primária, 

o que dificulta o acompanhamento e evolução dessas lesões (DEODATO, 2007). Atualmente, 

a fotografia digital vem sendo utilizada como um instrumento de apoio ao tratamento de 

feridas, pois gera informação precisa sobre a mensuração da área das lesões, o tipo de tecido 

no leito da ferida e na região perilesional e a efetividade da terapêutica adotada, entretanto, 

ainda é pouco utilizada pelos enfermeiros. 
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5.3 TRATAMENTO TÓPICO DAS ÚLCERAS VENOSAS 

 

Em relação à evolução das úlceras venosas ao longo de 12 semanas de tratamento, 

as lesões do grupo experimento, que utilizaram o gel de papaína a 2%, apresentaram redução 

da área em vários intervalos do tratamento, sendo que a variação mais expressiva ocorreu 

entre a 5ª e a 12ª semanas (p-valor ajustado = 0,032). Isso indica que nesse momento do 

tratamento, houve redução estatisticamente significante da área das lesões tratadas com o gel 

de papaína a 2%. 

Estudo brasileiro sobre a efetividade do gel de papaína a 2 e 4% encontrou redução 

significativa das UVs. Entre as lesões com tamanho igual ou menor a 4 cm
2
, 20%

 

cicatrizaram, com tempo médio de 56,67 dias. As lesões foram dividas em subgrupos de 

acordo com a área em < 3,9cm
2
, de 3,9 a 20 cm

2
 e > 20cm

2
, com redução média, 

respectivamente de 60%, 66,6% e 23,7%. Estes dados confirmam os resultados encontrados 

neste estudo, que evidenciou a diminuição significativa da área das úlceras venosas com o gel 

de papaína a 2% (LEITE, 2012). 

No grupo experimento, que utilizou o gel de CMC a 2% nas úlceras venosas, não 

houve redução significativa da área das lesões (p-valor = 0,408). Porém, vale ressaltar que a 

falta de significância estatística pode estar relacionada ao tamanho reduzido da amostra do 

grupo controle (n = 12). 

Estudo com gel de CMC encontrou resultado favorável em relação à diminuição da 

área das lesões após 90 dias de tratamento, com média de 50% de redução das lesões. 

(RODRIGUES, 2010). Este estudo apresenta dados contrários ao encontrado em nossa 

pesquisa, porém foi realizado com amostra reduzida. 

Estudo brasileiro com objetivo de realizar o diagnóstico do panorama atual do uso de 

curativos com carboximetilcelulose no tratamento de feridas comparados a outras terapêuticas 

verificou que não foram encontradas evidências científicas suficientes e de qualidade 

metodológica adequada para que se afirmasse a superioridade dos curativos à base de CMC 

em relação às tecnologias alternativas no tratamento de queimaduras e feridas e sugere 

estudos com melhor qualidade metodológica, para que se possa comprovar a eficácia dessas 

tecnologias (FERNANDES, 2012). 

De acordo com revisão sistemática sobre diversos tipos de curativos para úlceras 

crônicas e lesões agudas, a qualidade metodológica da maioria dos estudos de curativos tem 

baixo nível de evidência (nível C). Há pouca evidência para indicar quais curativos são mais 

eficazes no tratamento de feridas crônicas e agudas em termos de completa cicatrização, 
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conforto e prevenção de infecção. A maioria dos estudos teve várias das seguintes limitações: 

o número de pacientes não foi baseado em um cálculo amostral realizado antes do 

desenvolvimento da pesquisa; o método de randomização não foi descrito; não houve 

cegamento na avaliação dos resultados; não foi utilizada uma análise por intenção de tratar; a 

avaliação das medidas objetivas ou subjetivas sobre o desempenho dos curativos não foi 

claramente descrita; a população do estudo foi heterogênea, particularmente em estudos de 

úlceras da perna; não foi especificado se houve adjuvantes no tratamento, tais como 

superfícies de alívio de pressão para úlceras por pressão ou terapia compressiva no caso de 

úlceras venosas; e um pequeno tamanho da amostra foi combinada com várias medidas de 

resultado (CHABY, 2007). Essas são as principais dificuldades encontradas nas pesquisas que 

realizam testes com curativos. Para que as próximas pesquisas apresentem um nível de 

evidência mais elevado é necessário maior rigor metodológico, evitando os problemas 

relacionados acima. 

Para o tratamento de feridas, os tipos de tecido encontrados no leito das úlceras 

venosas devem ser avaliados. Neste estudo eles foram categorizados em tecido de granulação, 

epitelização, esfacelo e necrose. 

O tecido de granulação é considerado um tecido saudável e a maior prevalência 

desse tecido no leito das feridas está relacionada a um bom prognóstico da evolução da lesão. 

O tecido de granulação é composto principalmente por vasos sanguíneos e pela matriz de 

colágeno, pois nessa fase da cicatrização ocorre uma intensa angiogênese, com a formação de 

novos capilares e a proliferação e migração de fibroblastos responsáveis pela síntese de 

colágeno. O tecido de granulação saudável é vermelho, brilhante e com aparência granular. 

Quando o suprimento vascular está comprometido, esse tecido se apresenta com uma 

coloração rosa pálido, opaco ou vermelho escuro (MALAGUTTI; KAKIHARA, 2011). 

A maioria dos pacientes do estudo, tanto no grupo controle quanto no grupo 

experimento, teve aumento da quantidade de tecido de granulação no leito da lesão da 1ª 

semana para a 12ª semana de tratamento, com variação estatisticamente significativa, 

demonstrando que tanto o gel de papaína a 2% quanto o gel de CMC a 2% foram favoráveis 

ao desenvolvimento deste tecido. 

Resultados similares foram encontrados em estudos sobre o gel de CMC a 2%, com 

aumento significativo da quantidade deste tecido após 90 dias de seguimento (RODRIGUES, 

2010). Entretanto, estudo sobre o gel de papaína não encontrou resultados significativos em 

relação ao aumento do tecido de granulação após 90 dias de tratamento (LEITE, 2012). 
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O tecido de epitelização é formado por meio da multiplicação das células epiteliais, 

caracterizando-se pela redução da capilarização e aumento do colágeno produzido por 

fibroblastos. Tem aparência fina e rosada. Apresenta-se no centro da lesão em forma de ilhas, 

mas é encontrado principalmente nas bordas das lesões e seu crescimento se dá em direção ao 

centro, levando a contração e consequentemente ao fechamento da lesão. Portanto, o aumento 

da percentagem desse tecido indica que o tratamento utilizado está favorecendo o processo de 

cicatrização (BRASIL, 2008). 

Em relação ao tecido de epitelização, apenas o grupo experimento apresentou um 

aumento estatisticamente significante da quantidade deste tecido da 1ª semana para a 12ª 

semana de tratamento. Com isso, o gel de papaína a 2% apresentou resultado superior ao gel 

de CMC a 2%, nesta fase de cicatrização. 

Estudo desenvolvido com o gel de papaína a 2% e a 4% em úlceras venosas verificou 

que após 90 dias de tratamento houve aumento significativo (p-valor < 0,001) do tecido de 

epitelização no leito da lesão (LEITE, 2012), corroborando com os achados deste estudo. 

Os tecidos desvitalizados são classificados em necrose de liquefação e necrose de 

coagulação. Esse tecido prejudica significativamente a cicatrização das feridas, prolongando a 

fase inflamatória e retardando todo o processo cicatricial. Além disso, favorece a proliferação 

de microorganismos e sua presença é associada a altos índices de contaminação (SILVA et al, 

2011). 

A necrose de liquefação, ou esfacelo, apresenta consistência delgada, mucóide, 

macia e de coloração amarela ou cinza. É formada por bactérias, fibrina, elastina, colágeno, 

leucócitos, fragmentos celulares e exsudato. Em geral, pode ser facilmente removível 

(WUWHS, 2007). 

Observou-se nos grupos controle e experimento a redução estatisticamente 

significante dos escores de tecido de esfacelo da 1ª semana para a 12ª semana de seguimento. 

Portanto, os dois géis foram favoráveis quanto a redução de tecidos desvitalizados. 

Pesquisa desenvolvida com o gel de CMC a 2% encontrou resultados similares, com 

diminuição importante da quantidade de tecido de esfacelo no leito da lesão após 90 dias de 

tratamento, demonstrando a atividade deste gel na redução de tecido desvitalizado 

(RODRIGUES, 2010). 

A necrose de coagulação é uma área do tecido que se torna isquêmica e caracteriza-

se por um tecido ressecado, uma crosta espessa, preta, cinzenta, marrom ou esbranquiçada 

(DEALEY, 2008). 
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A necrose de coagulação, também conhecida como escara, foi encontrada em apenas 

um paciente na 1ª semana de tratamento, em pequena quantidade, cobrindo cerca de 1 a 25% 

da área da lesão e após sua retirada não houve mais formação deste tecido. 

Resultado similar foi encontrado por MALAQUIAS (2012), onde 84,1% das úlceras 

venosas pesquisadas não tinham tecido de necrose de coagulação. 

Na presença de tecidos inviáveis há necessidade de desbridamento, pois esses 

tecidos, além de favorecer infecções, não permitem a formação de bom tecido de granulação e 

adequada reepitelização (ABBADE; LASTORIA, 2006). 

A papaína é um agente desbridante químico devido a sua ação como enzima que 

provoca a dissociação das moléculas de proteína dissolvendo os tecidos necróticos. Já o gel de 

CMC atua como desbridante autolítico, onde a destruição de tecido desvitalizado ocorre pela 

ação de enzimas do exsudato que permanece em contato com a úlcera (BRASIL, 2002). 

Cabe destacar que as úlceras crônicas possuem características que dificultam o 

processo de cicatrização, como o acúmulo de metalproteinases, colagenases e elastases no 

leito da lesão, as quais degradam prematuramente colágeno e fatores de crescimento. 

Apresentam também microambiente com hipóxia e tem propensão para serem colonizadas por 

bactérias e fungos (FALANGA, 2004). 

A quantidade de exsudato na lesão varia durante o processo de cicatrização, com 

grande quantidade na fase inflamatória, devido ao extravasamento do plasma de pequenos 

vasos e escassez na fase de epitelização (DEALEY, 2008). 

O curativo ideal deve manter o leito da lesão úmido. A exsudação em grande 

quantidade pode estar associada a um estágio inflamatório demorado, a infecção, a períodos 

prolongados com as pernas para baixo e a não utilização da terapia compressiva. Além disso, 

traz desconforto para o paciente e favorece a maceração das bordas com consequente aumento 

da área da lesão. Portanto, o excesso de exsudato deve ser evitado. Por outro lado, a 

desidratação do leito da úlcera também deve ser combatida, pois favorece a formação de 

tecidos desvitalizados (ABBADE; LASTORIA, 2006). 

A quantidade de exsudato encontrada nas úlceras venosas foi categorizada como: 

ausente, quando o tecido da ferida encontra-se seco, como, por exemplo, quando a lesão está 

totalmente epitelizada; pouca, onde o tecido da ferida está úmido e envolve drenagem de 

menos de 25% do curativo; moderada, com tecido da ferida saturado e a drenagem envolve de 

25 a 75% do curativo; e grande, quando o tecido da ferida está banhado em fluido e a 

drenagem envolve mais de 75% do curativo. Esses critérios são baseados no instrumento para 
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avaliação da ferida “Bates-Jensen”, que serve de guia para avaliação da quantidade de 

exsudato e é utilizado em pesquisas internacionais (MALAGUTTI, 2011). 

Os géis de papaína e de CMC são indicados para úlceras com quantidade leve a 

moderada de exsudato (MANDELBAUM; SANTIS; MANDELBAUM, 2013b). 

A maioria dos pacientes dos dois grupos do estudo apresentou pouca à moderada 

quantidade de exsudato, sem alteração significativa da 1ª para a 12ª semana de tratamento. 

Poucos estudos apresentam a quantidade de exsudato nos resultados de pesquisa. No 

estudo de ANGÉLICO et al (2012), a maior parte dos pesquisados (60,0%) possuía 

quantidade moderada à grande de exsudato, 33,3% pequena quantidade e apenas 6,7% não 

apresentavam exsudato. Pesquisa com o gel de papaína apresentou resultados positivos em 

relação ao exsudato, com diminuição da quantidade após 90 dias de tratamento (LEITE, 

2012). 

A quantidade de exsudato na úlcera deve ser observada e documentada a cada 

consulta, pois é um meio de avaliar a evolução da lesão e a necessidade de traçar outra 

conduta ao tratamento. 

O exsudato contém várias substâncias, incluindo água, eletrólitos, nutrientes, 

mediadores inflamatórias, células da série branca, enzimas proteolíticas (por exemplo, a 

matriz metaloproteinase, MMP), fatores de crescimento e produtos residuais. 

Em feridas em processo de cura, o exsudato é um meio de promover a cicatrização, 

incluindo a estimulação da proliferação celular. Nas feridas crônicas, o exsudado tem efeito 

oposto e contém altas concentrações de mediadores inflamatórios e MMP ativada, que 

degrada a matriz extracelular que serve de suporte para as células, prejudicando a cicatrização 

(WUWHS, 2007). 

Os tipos de exsudato foram classificados neste estudo como seroso, 

serosanguinolento, sanguinolento e purulento. 

O exsudato seroso está relacionado a lesões limpas e apresenta-se fino, aquoso e 

claro. O serosanguinolento é fino, aquoso, vermelho-pálido ou rosado enquanto o 

sanguinolento é fino e vermelho brilhante, mas os dois são formados principalmente por 

eritrócitos, indicando dano capilar. O exsudato purulento pode ser fino ou grosso, amarelo 

opaco ou verde, sua composição é rica em proteínas, leucócitos e restos celulares e 

geralmente é uma indicação de infecção na ferida (WUWHS, 2007). 

Na 1ª semana do tratamento, todos os pacientes do estudo apresentavam exsudato 

seroso. Ao término do seguimento, esse padrão se manteve na maioria (91,7%) dos sujeitos do 

grupo controle. Porém, no grupo experimento, 62,5% manteve produção de exsudato seroso, 
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enquanto 25% passou a apresentar exsudato do tipo sero-sanguinolento e 12,5% apresentou 

ausência de exsudato, já que a lesão estava cicatrizada. Não foi encontrado relato na literatura 

que relacione a ação da papaína com a mudança da característica do exsudato para sero-

sanguinolento. 

Algumas pesquisas têm achados similares ao encontrados neste estudo, onde as 

pessoas apresentavam lesões com exsudato de aspecto seroso em mais de 70% da amostra 

(NUNES, 2006). Entretanto, outros estudos que revelaram que a maioria das lesões tinha 

grande quantidade de exsudato de aspecto purulento-esverdeado e com odor forte. 

(SANT’ANA et al, 2012). 

Apesar dos avanços relacionados à cicatrização, o controle de exsudato continua a 

ser um desafio para os profissionais, uma vez que as coberturas precisam promover o 

equilíbrio da umidade, com retenção do excesso de exsudato, prevenindo a exposição à 

umidade excessiva na pele perilesional. 

Uma das classificações das feridas ocorre de acordo com a profundidade. As feridas 

superficiais são caracterizadas por lesão apenas na epiderme. Nas feridas de espessura parcial 

há perda do epitélio e de parte da derme. As lesões de espessura total acometem toda a 

epiderme e derme, alcançando estruturas mais profundas, como músculos ou ossos 

(DEALEY, 2008). 

Ao início do estudo, todas as úlceras venosas apresentavam profundidade parcial, o 

que se manteve no grupo controle. Entretanto, 18,8% das feridas do grupo experimento 

cicatrizaram, apresentando resultado positivo do gel de papaína a 2% comparado ao gel de 

CMC a 2%. 

Estudo com gel de papaína a 2 e a 4%, com todas as lesões com profundidade parcial 

no início do estudo, apresentou melhora significativa da profundidade após 90 dias de 

seguimento. Ao final do estudo, das 30 úlceras venosas avaliadas, 46,7% estavam superficiais, 

20% cicatrizaram e apenas 33,3% se mantiveram parciais (LEITE, 2012). 

O edema caracteriza-se pelo acúmulo de líquidos no espaço extracelular intersticial, 

secundário ao aumento da pressão hidrostática, diminuição da pressão oncótica, aumento da 

permeabilidade vascular ou diminuição da drenagem linfática (FIGUEIREDO, 2013). 

Interfere na oxigenação e na nutrição dos tecidos em formação, impede a síntese do colágeno, 

diminuindo a proliferação celular e reduzindo a resistência dos tecidos à infecção (BRASIL, 

2002). 

O edema nos membros inferiores é um sinal objetivo e mensurável das primeiras 

alterações na microcirculação venosa. A princípio apresenta-se apenas ao final do dia, de 
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forma discreta, podendo evoluir para edemas que diminuem apenas com o repouso e elevação 

dos membros inferiores (MAFFEI et al, 2008). 

Para avaliação do edema nos membros inferiores, foi aplicado o teste do cacifo ou de 

Godet, onde aplica-se forte pressão com a polpa digital do polegar à região pré-tibial por 

cerca de 5 segundos e logo após aliviar a pressão verifica-se se houve formação de depressão. 

Se a pele ficar em depressão, significa que há edema. Nesse caso, o edema é mensurado por 

meio de uma escala de cruzes (+), onde uma cruz (1+/4+) = 2 mm de depressão; duas cruzes 

(2+/4+) = 4 mm de depressão; três cruzes (3+/4+) = 6 mm de depressão e quatro cruzes 

(4+/4+) = 8 mm de depressão (AZOUBEL et al, 2010). Para efeito de comparação, uma cruz 

foi indicativo de edema mínimo e quatro cruzes, edema máximo. 

Na 1ª visita dos pacientes do grupo controle, o edema graduado em 2+/4+ foi 

avaliado nos membros inferiores de 58,3% dos pacientes, enquanto na 12ª visita, houve maior 

prevalência de ausência de edema (33,3%). No grupo experimento, o edema graduado em 

1+/4+ foi avaliado nos membros inferiores da maioria dos pacientes (43,8%) e 37,5% dos 

pacientes apresentava ausência de edema na 1ª visita. Houve inversão deste quadro na 12ª 

semana, com maior prevalência de ausência de edema (50,0%), seguido de edema de 1+/4+ 

(37,5%). Nos dois grupos foi verificada a redução do edema ao final do tratamento, porém 

sem alteração estatisticamente significativa. 

Pesquisa com idosos portadores de úlceras venosas atendidos na cidade de Natal 

observou que a maioria dos pacientes (69,3%) apresentava algum grau de edema nos 

membros inferiores (TORRES et al, 2009). 

Pesquisa internacional com 3134 pacientes verificou que a presença de edema 

intermitente dos membros inferiores foi relatada por 36% dos doentes. Em 20% dos pacientes, 

o edema apareceu todas as noites e 13% dos pacientes referiram o edema durante o dia. Com 

a progressão da doença, a percentagem de pessoas com edema diariamente aumentou 

(STVRTINOVA, 2008). 

A literatura indica que a terapia compressiva, seja ela elástica ou inelástica é a 

principal e mais eficiente forma de controlar o edema de causa venosa e linfática (LUCAS 

MARTINS; ROBAZZI et al, 2008). 

Estudo com objetivo de analisar os resultados clínicos e evolutivos da cicatrização 

em pacientes com úlcera venosa em uso da terapia compressiva inelástica em comparação ao 

uso da terapia compressiva elástica revelou a melhora da evolução do edema na graduação de 

+3/+4 para +1/+4 em todos os pacientes após as 13 semanas de tratamento com as duas 
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terapias compressivas (ABREU, 2012) demonstrando a efetividade e a importância da terapia 

compressiva para pacientes com úlceras venosas. 

O prurido é uma das queixas mais comuns em doenças dermatológicas, causando 

desconforto e alteração da integridade cutânea quando o paciente responde coçando. Os 

receptores do prurido são terminações nervosas desmielinizadas, ramificadas, encontradas 

exclusivamente na pele, mucosas e córnea. O ato de coçar causa a liberação de histamina 

pelas células inflamadas e terminações nervosas, produzindo mais prurido e 

consequentemente um ciclo vicioso (SMELTZER; BARE, 2011). 

Nos idosos, a pele tende a se tornar mais ressecada, sendo acompanhada por prurido, 

considerado um sintoma comum em pacientes com úlceras venosas. É importante tratar o 

prurido perilesional, pois há risco de abertura de novas lesões secundárias ao atrito digital ou 

por objetos. 

Houve diferença entre os grupos de tratamento em relação ao prurido. Enquanto 

33,3% dos pacientes do grupo controle relataram a presença de prurido na 1ª semana, apenas 

8,3% mantiveram esta queixa ao término do tratamento, representando diminuição deste 

sintoma entre os pacientes em uso do gel de CMC a 2%. 

O resultado foi o oposto no grupo experimento, com o prurido presente em 25% das 

lesões na 1ª semana de tratamento e aumento para 37,5% ao término do estudo, resultado 

desfavorável ao gel de papaína a 2%, porém sem significância estatística. 

Revisão sistemática sobre úlceras de perna e qualidade de vida relatou que quase 

70% da amostra pesquisada relatou prurido sob a atadura ou ao redor da úlcera (HERBER, 

2007). 

Alguns estudos recomendam o uso de corticoides tópicos para o eczema decorrente 

da úlcera venosa. Outros 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 (BRASIL, 2002). 

O odor é um dos problemas associados às úlceras venosas que mais preocupa os 

pacientes, influenciando no cotidiano das pessoas e diminuindo a qualidade de vida. Pesquisa 

de revisão sistemática sobre o impacto das úlceras de perna na qualidade de vida dos 

pacientes apresentou os seguintes resultados em relação ao odor: 24% dos pacientes que 

procuram tratamento têm úlceras com odor desagradável. As pesquisas apontam que o odor 

fétido causa inibição da sexualidade, isolamento social, alteração da imagem corporal, 

ansiedade e depressão. Podem ocorrer problemas físicos associados ao odor fétido 

continuado, que incluem náuseas, perda de apetite e perda de peso. As estratégias de 
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enfrentamento para controlar o mau cheiro incluíram o uso de água de colônia, colocar outro 

curativo por cima do primeiro e o uso de calças compridas para esconder a umidade das 

ataduras (HERBER; SCHNEPP; RIEGER, 2007). 

O odor forte pode ser interpretado como crescimento bacteriano, infecção ou 

presença de tecido necrótico. Nesse caso, o profissional de saúde deve estar atento à remoção 

do tecido desvitalizado para reduzir a carga microbiana. No caso de infecção é necessário 

identificar as bactérias presentes no leito da lesão e iniciar a terapêutica adequada. Deve-se 

considerar aumentar a frequência de troca do curativo. Os curativos de carvão ativado são 

indicados para reduzir o odor (WUWHS, 2007). 

Nesta pesquisa foram utilizadas as categorias ausência ou presença de odor. No 

entanto, o odor pode ser classificado mediante a percepção do profissional de saúde em: forte, 

cheiro que envolve todo o ambiente, desde o momento em que o indivíduo entra a sala de 

curativos, mesmo com o curativo fechado; moderado, odor que se dispersa no ambiente no 

momento que o curativo é removido; discreto, odor sentido quando o cliente está em local 

fechado no momento da remoção do curativo; e sem odor, quando não há nenhum odor no 

ambiente mesmo com a remoção do curativo (EDWARDS, 2000). 

No estudo, o odor estava ausente na maioria dos pacientes do grupo controle, tanto 

na primeira (91,7%) quanto na última visita (83,3%). No grupo experimento, havia a presença 

de odor fétido na 1ª visita em 12,5% dos pacientes, o que reduziu completamente na 12ª 

semana. Esses resultados mostram que entre os pacientes da pesquisa houve prevalência de 

ausência de odor nos dois grupos estudados. 

Pesquisa nacional com 50 indivíduos com UVs verificou que 36% referiram 

mudança da qualidade de vida após o início da lesão em relação à “lesão, vestimentas, 

distúrbio da autoimagem, vergonha, exsudato, constrangimento, curiosidade alheia sobre a 

lesão, incômodo com o odor da lesão, motivo de preconceito e aspecto da lesão” (NÓBREGA 

et al, 2011). 

A dor é a principal queixa que leva ao diagnóstico de doença venosa e tem um 

impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes. Entretanto, a dor na DVC é difícil 

de avaliar, devido a sua natureza multifacetada e à ausência de uma relação entre a dor como 

um sintoma e a gravidade da doença venosa. Hipóteses atuais sobre os mecanismos da dor na 

doença venosa enfatizam uma origem inflamatória local. No entanto, os mecanismos precisos 

que regem a interação entre os mediadores da inflamação e os nociceptores, que podem ser 

responsáveis pela variabilidade da dor na doença venosa continuam sem explicação 

clinicamente e experimentalmente (DANZIGER, 2008). 
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A dor é um sintoma frequente e de intensidade variável entre os pacientes com UVs, 

não sendo influenciada pelo tamanho da úlcera, já que lesões pequenas podem ser muito 

dolorosas, enquanto as grandes podem ser praticamente indolores. Em geral, a dor piora ao 

final do dia com a posição ortostática e melhora com a elevação dos membros inferiores 

(ABBADE; LASTORIA, 2006). 

É um parâmetro que deve ser descrito, registrado e avaliado sempre que o paciente 

procurar os serviços de saúde, uma vez que 75% dos indivíduos com úlcera venosa reportam 

dor e esse fator afeta profundamente a qualidade de vida e evolução do estado de saúde dos 

pacientes (VALECIA et al, 2001). 

Revisão sistemática sobre a dor em pacientes com úlceras venosas encontrou dados 

importantes. A dor foi descrita em estudos quantitativos e qualitativos como a pior coisa sobre 

ter uma úlcera. A dor na úlcera restringe as atividades físicas e foi frequentemente associada 

ao edema nos membros inferiores. Níveis de dor moderada e grave causam interferência com 

atividades produtivas normais. Pacientes passaram a sair de casa com menos frequência 

devido à dor e ao desconforto. Em relação ao sono, muitos pacientes relataram que a dor a 

noite os impediu de manter uma noite inteira de sono, alguns se mantiveram acordados por 

toda a noite, enquanto outros acordaram quando o efeito de analgésicos diminuiu. No entanto, 

o distúrbio do sono foi pequeno em mulheres, mas acima do esperado nos homens (HERBER; 

SCHNEPP; RIEGER, 2007). 

A dor relatada pelos pacientes do grupo controle e do grupo experimento sofreu 

pouca alteração do início para o final do tratamento, sendo referida pela maioria dos pacientes 

nos dois momentos. No grupo controle, 66,7% dos pacientes relataram a presença de dor na 1ª 

semana e 58,3% na última semana. No grupo experimento, a prevalência da dor variou de 

87,5% no início do tratamento para 75% no fim do tratamento. 

Dados similares foram registrados em um estudo com 3134 pacientes da Eslováquia, 

com objetivo de fornecer informações sobre a prevalência da doença venosa crônica, para 

ajudar a alcançar uma melhor compreensão da relação triangular entre sintomas, sinais e 

qualidade de vida em pacientes que sofrem de IVC. Em relação a dor, verificou-se que 

sintomas como peso nas pernas e dores nos membros inferiores estavam presentes em 77% 

dos pacientes, 13% dos quais queixaram-se de dor intensa. Com a progressão dos estágios 

clínicos da doença, a percentagem de pacientes com dor moderada a severa aumentou, 

presente em 42% dos pacientes com úlcera venosa cicatrizada (CEAP C5) e 70% daqueles 

que sofrem de úlcera venosa ativa (CEAP C6) relataram dor severa (STVRTINOVA, 2008). 
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Estudo desenvolvido na Holanda com 141 pacientes teve achados similares. A maioria 

dos pacientes com úlcera venosa relatou dor como um problema (85%), um dos três maiores 

problemas (52%) e ainda como o problema número um (39%). Quarenta por cento dos 120 

pacientes com dor relataram que a dor pode tanto ser superficial como profunda. O escore 

médio de dor no momento das entrevistas foi de 4,6 em uma escala de 0-10. O escore médio 

ao longo da semana anterior foi de 4,2 durante o dia e 3,6 durante a noite. Da amostra, 25% 

dos pacientes não utilizam qualquer medicação para dor e 25% utilizam medicação para a dor 

apenas ocasionalmente. Dos pacientes que indicaram usar remédios para dor (n = 94), 16% 

relataram alívio insuficiente da dor, enquanto 70% indicaram dor suportável após tomar a 

medicação (HEINEN et al, 2007). 

Pesquisa sobre a caracterização da assistência a portadores de úlceras venosas 

atendidos em Natal observou que a maioria dos pacientes (86,4%) referia dor na lesão 

(TORRES et al, 2009). 

Em relação à dor após o uso do produto, questão abordada após a realização do 

curativo ambulatorial, houve diferença estatisticamente significativa no grupo experimento, 

da 1ª visita para a 12ª visita. Enquanto a maioria da amostra (87,5%) não apresentou dor na 

lesão após o uso do produto na 1ª visita, esse aspecto se inverteu na última visita, com 

prevalência de pacientes que referiram dor após a aplicação do gel de papaína a 2% (68,8%), 

com p-valor = 0,004. 

No grupo controle não houve variação significativa do momento inicial para o 

momento final do tratamento, visto que a maioria dos sujeitos referiu não sentir dor na lesão 

após a aplicação do gel de CMC a 2%. 

Há relato de dor e ardência durante e após a realização do curativo com papaína em 

estudos iniciais sobre o uso do curativo com papaína no Brasil. Uma pesquisa utilizou a polpa 

do mamão in natura e outra a papaína em pó, porém não referiu a concentração deste produto 

(MONETTA, 1987; MONETTA, 1991). 
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5.4 CONSULTA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM ÚLCERA VENOSA 

 

A partir dos resultados da pesquisa e da reflexão de autores nacionais e 

internacionais que estudam úlceras venosas, percebeu-se a necessidade de destacar os 

principais cuidados de enfermagem que podem auxiliar a assistência e o tratamento de 

pacientes com úlceras de perna de etiologia venosa. 

 

Executando atividades junto ao paciente com úlcera venosa 

 

A consulta de enfermagem ao paciente com úlcera venosa deve contar com um 

histórico de enfermagem detalhado, com destaque para os fatores de risco que influenciam a 

cicatrização e uma avaliação cuidadosa dos sintomas referidos pelo paciente. 

Uma questão que precisa estar presente nos protocolos de pesquisa e no histórico de 

enfermagem é a variável “gestações”, uma vez que a prevalência de úlceras venosas no 

gênero feminino está fortemente relacionada ao aumento do número de gestações (CHIESA et 

al, 2007). 

No exame físico deve-se dar atenção à extensão, intensidade e tipo de dor, a presença 

de edema, a presença de odor, ao aspecto da pele peri-lesional e ao tipo e quantidade de 

exsudato (SMELTZER; BARE, 2011). Os pulsos periféricos devem ser examinados 

atentamente, fazendo-se comparação entre eles em ambas as pernas, investigando o tempo de 

enchimento capilar e realizando um exame com Doppler (CARPENITO-MOYET, 2011). 

A avaliação dos dois membros inferiores deve ser realizada em todas as consultas. 

Sabe-se que pequenos traumatismos podem levar a abertura de novas úlceras em pacientes 

com insuficiência venosa crônica, portanto é fundamental a avaliação dos membros inferiores, 

mesmo o que não está acometido de lesão, uma vez que pode ser diagnosticada uma lesão em 

estágio inicial, sendo mais fácil tratá-la. 

 

Desbridamento 

A remoção de tecidos necróticos do leito da ferida através de desbridamento é 

realizada no tratamento das úlceras venosas a fim de evitar infecções e favorecer a 

cicatrização com formação de tecidos sadios. O desbridamento pode ser cirúrgico, enzimático, 

mecânico, biológico (usando as larvas) ou autolítico. No entanto, há poucos estudos de alta 

qualidade que avaliam diretamente o efeito do debridamento versus o não desbridamento ou a 
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superioridade de um tipo de desbridamento em relação a outros na taxa de cicatrização da 

úlcera venosa (COLLINS; SERAJ, 2010). 

 

Curativo da úlcera venosa 

O momento da realização do curativo da úlcera venosa pelo profissional de saúde 

pode ser uma boa ocasião para investigar como o paciente realiza o curativo domiciliar e para 

orientar quanto à técnica de curativo, a avaliação de alterações na lesão e a identificação de 

sinais de boa cicatrização. 

Uma pesquisa observou que a realização do curativo no domicílio é uma prática 

comum em diversas regiões brasileiras. Contudo, esse cenário deve ser examinado com 

prudência, uma vez que a água usada na limpeza das lesões pode não ter sua qualidade 

garantida e não apresentar controle bacteriológico (SANT’ANA et al, 2012). 

 

Adequação dos produtos utilizados 

Pesquisa comparativa sobre o tratamento de úlceras venosas no Brasil e em Portugal 

detectou que no Brasil havia indisponibilidade de produtos para limpeza, epitelizantes e 

desbridantes, enquanto em Portugal todos os produtos necessários para o tratamento das 

úlceras venosas estavam disponíveis para uso (TORRES et al, 2009). 

Essa é uma dificuldade encontrada na maioria das unidades de saúde públicas 

brasileiras. Cabe ao profissional de saúde verificar os produtos que estão disponíveis para 

realização de curativos e propor ao gestor a inclusão de produtos específicos para cada fase da 

cicatrização. Outra possibilidade é verificar se há um protocolo, câmara técnica ou manual 

sobre produtos para curativos, que atenda determinado município ou estado para utilização 

das unidades de saúde daquela região. 

Cabe destacar a dificuldade de aquisição destes produtos pelos pacientes, 

especialmente devido à baixa renda de grande parte dos pacientes atendidos na rede pública 

de saúde, aos altos custos dos artigos para curativo e a deficiência de um programa público 

que forneça para os pacientes os insumos necessários para o tratamento. 

 

Documentação dos achados clínicos 

A documentação em prontuário dos achados clínicos deve ser realizada a cada 

consulta, pois permite o acompanhamento da lesão, dos sintomas referidos pelos pacientes, a 

avaliação de intervenções propostas e sua utilização em pesquisas científicos. 
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Estudo sobre úlceras venosas revelou que no Brasil a maioria dos achados clínicos 

não estava registrado em prontuário (TORRES, 2013). 

É responsabilidade e dever dos profissionais da enfermagem registrar, no prontuário 

do paciente, as informações inerentes ao processo de cuidar e ao gerenciamento dos processos 

de trabalho, necessárias para assegurar a continuidade e a qualidade da assistência (COFEN, 

resolução nº 429/2012). 

Além disso, a evolução de enfermagem é parte da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem, atividade privativa do enfermeiro, que organiza o trabalho profissional no que 

se refere ao método, pessoal e instrumentos e possibilita a operacionalização do processo de 

enfermagem. Apesar da SAE oferecer ao enfermeiro uma possibilidade de organizar seu 

trabalho e priorizar a individualidade do cuidado, os profissionais enfrentam adversidades 

para sua implementação, entre eles a falta de tempo, de conhecimento teórico, de exercício 

prático e de recursos, entre outros (LUIZ et al, 2010). 

 

Orientando o paciente com úlcera venosa 

 

A orientação é parte fundamental do processo de enfermagem, pois instrumentaliza o 

paciente com conhecimento para realização de ações de autocuidado. O autocuidado é uma 

atividade do indivíduo, apreendida pelo mesmo e orientada para um objetivo. É uma ação 

desenvolvida em situações concretas da vida e que o indivíduo dirige para si mesmo ou para 

regular os fatores que afetam seu próprio desenvolvimento, atividades em benefício da vida, 

da saúde e do bem estar (SILVA et al, 2009). 

Um estudo verificou que a maioria da amostra brasileira com UVs não recebeu 

orientações para o uso de terapias compressivas, orientações para elevação de MMII e 

exercícios físicos regulares, enquanto em Portugal a prevalência foi de pacientes que 

receberam tais orientações (TORRES et al, 2009). 

 

Uso de terapia compressiva 

O uso regular da terapia compressiva é considerado uma importante conduta para o 

tratamento de úlcera venosa, no entanto, o uso da terapia compressiva sem associação com a 

terapia tópica e demais condutas indispensáveis ao tratamento da UV poderá não implicar em 

resultados significativos ao tratamento. 

O uso da terapia de compressão ajuda a cicatrização e a prevenção de recidivas de 

úlceras venosas, pois diminui a hipertensão venosa, agindo na macrocirculação, aumentando o 
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retorno venoso profundo, diminuindo o refluxo patológico durante a deambulação e 

aumentando o volume de ejeção na ativação dos músculos da panturrilha. A terapia 

compressiva pode minimizar ou reverter às mudanças que a hipertensão venosa crônica 

provoca na rede vascular e na pele como a lipodermatoesclerose, a hiperpigmentação, o 

eczema e a úlcera (TORRES et al, 2009). 

A terapia compressiva é uma estratégia fundamental para a prevenção de recorrência 

de úlceras venosas. Um estudo verificou que para cada dia por semana adicional que o 

paciente utilizava meias de média (classe 2) e alta compressão (classe 3), as chances de 

recidiva foram quase metade dos que não utilizaram. Entretanto, nenhum efeito foi 

encontrado nos participantes que usaram meias de leve compressão (classe 1) (FINLAYSON; 

EDWARDS; COURTNEY, 2009). 

 

Elevação dos Membros Inferiores 

A elevação dos membros inferiores também é considerada um cuidado padrão ouro 

para os pacientes com úlceras venosas. O procedimento requer elevar as pernas cerca de 30 

centímetros acima do nível do coração, com o objetivo de reduzir o edema, melhorar a 

microcirculação, o aporte de oxigênio nos tecidos e acelerar a cicatrização da úlcera. Um 

estudo verificou que a elevação dos MMII aumentou o fluxo sanguíneo em 45% e é mais 

eficaz se for realizada durante 30 minutos, três ou quatro vezes por dia, entretanto, este 

período de tratamento pode ser difícil para o seguimento de pacientes no contexto real 

(COLLINS; SERAJ, 2010). 

Pesquisa revelou que os participantes que passaram mais de uma hora por dia com as 

pernas elevadas tiveram 25 vezes menos probabilidade de reincidência de novas úlceras 

(FINLAYSON; EDWARDS; COURTNEY, 2009). 

Esses dados fornecem informações valiosas para os profissionais de saúde e 

pacientes à procura de estratégias alternativas ou adicionais para prevenir a recorrência das 

úlceras venosas. 

 

Cuidados com a pele peri-lesional 

Cuidados com a pele ao redor da úlcera venosa são essenciais para manter a 

integridade da pele, evitar o risco de aumentar a área da lesão e a abertura de novas úlceras. O 

tecido que circunda a lesão deve ser tratado rotineiramente com um emoliente brando e as 

margens da úlcera devem ser revestidas com uma preparação de barreira para evitar a 
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maceração da pele peri-ferida (SCOTTISH INTERCOLLEGIATE GUIDELINES 

NETWORK, 2010). 

Deve-se ter especial atenção quanto aos sinais e sintomas de celulite, como eritema, 

sensibilidade aumentada, temperatura local aumentada e secreção, pois a pele rompida reduz a 

defesa contra micro-organismos infecciosos, aumentando o risco de celulite (CARPENITO-

MOYET, 2011). 

 

Cuidados com traumatismos em membros inferiores 

O trauma nos membros inferiores é uma das principais causas de abertura de novas 

úlceras em pacientes com IVC, uma vez que a circulação venosa local está prejudicada, a pele 

da região da perna encontra-se sensível e com presença de varizes (ABBADE; LASTÓRIA, 

2006). 

O enfermeiro é um dos profissionais de saúde responsável por orientar os pacientes e 

seus acompanhantes quanto aos cuidados com os membros inferiores. A motivação e a 

educação dos pacientes tem sido amplamente utilizadas para contribuir com a cicatrização da 

ferida e a prevenção de recidivas. Isso engloba não só o cuidado com a lesão e com a pele 

adjacente, como a preparação do domicílio para prevenir a abertura de novas úlceras. 

 

Controle da dor 

A dor é um dos principais sintomas referidos pelos pacientes com úlceras venosas e 

interfere nas atividades da vida diária, limita a deambulação, atrapalha o sono e causa 

ansiedade. 

Uma pesquisa sobre os problemas relacionados à úlcera em pacientes com UVs 

detectou que a dor é referida por 89% dos pacientes e que o controle da dor é negligenciado 

pelos profissionais de saúde (HEINEN et al, 2007). 

A dor crônica requer uma abordagem multidisciplinar tanto na sua avaliação como 

no seu tratamento. O tratamento visa não só aliviar o sintoma em si, como ajudar a pessoa a 

gerir melhor psicologicamente o seu estado e manter as suas atividades. Atualmente há 

centros especializados em controle da dor crônica que podem beneficiar pacientes com 

úlceras venosas. 

Organizações como a World Union of Wound Healing Societies (WUWHS, 2004)  e 

a European Wound Management Association (EWMA, 2002) emitiram documentos 

detalhados para aconselhar profissionais de saúde que a avaliação completa da dor faz parte 

das boas práticas no cuidado com as feridas. 
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Supervisionando as atividades realizadas pelo paciente com úlcera venosa 

 

Adesão ao tratamento  

A adesão ao tratamento engloba a colaboração do paciente em diversos aspectos, 

visto que o tratamento das úlceras venosas é multifatorial. O principal ponto abordado pela 

literatura foi a dificuldade de adesão ao uso regular da terapia compressiva. 

 

Uso regular de terapia compressiva 

Estudos sobre a adesão do paciente a terapia compressiva são dificultados pela falta 

de uma definição uniforme e avaliação objetiva. Entretanto, os consensos de sociedades 

especialistas recomendam que o uso da terapia de compressão por pacientes com úlceras 

venosas deve seguir alguns preceitos: a bandagem de alta compressão deve ser utilizada 

diariamente; deve ser oferecida ao paciente a compressão mais forte que mantém a adesão do 

paciente, ou seja, a que ele use diariamente; no início da compressão, os pacientes devem ser 

avaliados para complicações da pele no período de 24 a 48 horas (SCOTTISH 

INTERCOLLEGIATE GUIDELINES NETWORK, 2010). 

Dor, desconforto e falta de aconselhamento quanto ao estilo de vida foram citados 

pelos pacientes como as principais razões para a não adesão. A crença de que a compressão 

era desnecessária e desconfortável teve um efeito negativo significativo sobre a adesão. Por 

outro lado, a crença de que a compressão valeu a pena e impediu a recorrência, melhorou a 

adesão (RAJU, 2008). 

 

Encaminhando o paciente com úlcera venosa 

 

O paciente com úlcera venosa deve ser acompanhado para avaliação clínica periódica 

por médico e enfermeiro, responsáveis pelo monitoramento terapêutico, objetivando a 

cicatrização das lesões, a melhora da insuficiência venosa crônica, a identificação de efeitos 

adversos a medicamentos e a necessidade de mudanças na conduta terapêutica (BRASIL, 

2008). 

As abordagens tradicionais de cuidado geralmente se apresentam a partir dos 

profissionais médicos e enfermeiros. Entretanto, as intervenções exigidas no tratamento de 

úlceras venosas, devido a sua natureza multidimensional, ou seja, terapia tópica, tratamento 

sistêmico das condições circulatórias, minimização do impacto da lesão na autoimagem, 
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autoestima, manejo da dor e modificação de fatores de risco, requerem atuação de equipe 

multiprofissional (SANT’ANA et al, 2012). 

Os profissionais dessa equipe devem valorizar a diversidade de papéis em busca da 

integralidade do indivíduo, para garantir a adesão ao tratamento, enfatizando que a 

participação do paciente no processo de cura é essencial. Devem, ainda, estimular o sujeito 

para realizar as atividades da vida diária, ressaltando a importância do autocuidado na sua 

recuperação. 

A participação do nutricionista no tratamento de úlceras venosas vai além da 

prescrição de uma dieta rica em nutrientes que favorecem a cicatrização. Uma vez que os 

voluntários desta e da maioria das pesquisas realizadas no Brasil com usuários da rede pública 

de saúde apresentam baixa renda, o nutricionista pode orientar os pacientes quanto a uma 

dieta saudável, que possa ser adquirida de acordo com a renda familiar e quanto a melhor 

utilização dos alimentos, como cascas de frutas e legumes, geralmente ricos em nutrientes. 

Outro profissional que dará suporte ao paciente com úlcera venosa crônica é o 

psicólogo. O sofrimento em decorrência das dificuldades de estar com uma lesão crônica de 

pele, como dor, odor e exsudato levam os portadores de úlceras venosas a evitar o contato 

social, tornando- se cada vez mais isolados, podendo desenvolver ansiedade e depressão, 

transtornos que afetam o funcionamento físico e psicológico e que precisam ser tratadas por 

um especialista. 

As pessoas com feridas devem ser ajudadas no sentido de entender que a lesão não 

constitui restrição para a vida social e sexual, mas necessita ser encarada como uma nova 

condição que requer adaptação. Considerando ser difícil conviver com essa situação que 

envolve mudanças, torna-se necessária a ajuda de um psicólogo, de modo que o paciente se 

sinta amparado e motivado a buscar por auxílio (SALOMÉ; BLANES; MASAKO, 2012). 

Estudo realizado no interior do estado de São Paulo com 60 pacientes, com o 

objetivo de avaliar o nível de ocorrência de sintomas depressivos apresentados pelos pacientes 

com úlcera venosa concluiu que a maioria (91,66%) apresentou algum nível de depressão. 

Houve maior frequência de sintomas no nível leve a moderado (65%) e os cinco sintomas 

mais encontrados foram: tristeza, distorção da imagem corporal, autodepreciação, diminuição 

da libido e retração social (SALOMÉ; BLANES; MASAKO, 2012). 

O fisioterapeuta tem papel relevante na equipe que assiste o paciente com úlcera 

venosa, visto que muitos deles possuem dificuldade de deambulação devido à dor causada 

pela lesão, que leva a uma alteração na marcha e consequentemente a perda da amplitude do 

movimento da articulação próxima à lesão. 
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Um estudo que utilizou a eletromiografia comparativa entre músculos da perna de 

pacientes com úlcera venosa crônica verificou que a redução da amplitude do movimento 

constitui fator agravante da insuficiência venosa crônica nos membros inferiores, pois a 

anquilose total e permanente do tornozelo limita ou anula a ação da mais importante bomba 

dos membros inferiores, que é a muscular da panturrilha (LOPES et al, 2013). 

Outro estudo verificou que os pacientes com úlcera venosa obtiveram sucesso na 

redução da dor e aumento da amplitude de movimento por meio de um programa de 

exercícios de fortalecimento e alongamentos dos músculos da panturrilha (DAVIS et al, 

2007). 

Cabe destacar que nos indivíduos idosos, a força muscular, particularmente a dos 

membros inferiores, é considerada fator limitador importante para a manutenção de um estilo 

de vida autônomo (LOPES et al, 2013). 

O assistente social pode colaborar com o tratamento ao orientar indivíduos ou grupo 

de pacientes com lesões crônicas, que muitas vezes apresentam impossibilidade ou 

dificuldade de trabalhar, quanto aos direitos, benefícios, serviços e recursos sociais. 

A presença de úlcera ativa pode afetar a produtividade do indivíduo no trabalho, 

gerando aposentadorias por invalidez e provocando implicações na vida financeira dos 

pacientes. 

Pesquisa com indivíduos com úlcera venosa detectou restrição financeira, laboral e 

de progressão social entre os pacientes. As principais consequências desta restrição na vida 

dos pacientes após a cronicidade da lesão foram a diminuição da renda familiar, aumento de 

gastos com remédios, impossibilidade ou dificuldade de trabalhar, diminuição do rendimento 

no trabalho e dificuldade de oportunidade de trabalho (NÓBREGA et al, 2011). 

O educador físico pode orientar e supervisionar a prática de atividade física junto ao 

indivíduo portador de úlcera venosa, para alcançar benefícios da atividade física na 

insuficiência venosa crônica, que estão principalmente relacionados à diminuição da 

claudicação intermitente e a melhora do metabolismo do músculo, com aumento do tônus 

muscular e do retorno venoso (PENA; MACEDO, 2011). 

Caminhar regularmente e atividade física são frequentemente recomendados para 

prevenir a recorrência das úlceras venosas, com base em benefícios esperados da melhoria do 

retorno venoso. Uma pesquisa verificou que o aumento dos níveis de atividade foram 

inversamente associados à recorrência das úlceras venosas e a diminuição da mobilidade 

estava significativamente relacionada com o aumento da recorrência (HERBER; SCHNEPP; 

RIEGER, 2007). 
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6 CONCLUSÃO 

 

As úlceras venosas crônicas acometem adultos e idosos em todo o mundo e estão 

associadas a baixos índices de qualidade de vida, com interferência nas esferas social e 

produtiva dos indivíduos e na economia do país, com gastos elevados pelo sistema de saúde. 

A adesão do paciente ao tratamento implica na modificação de fatores que interferem na 

cicatrização, na utilização da terapêutica adequada e no acompanhamento clínico por 

especialistas. 

Diversos produtos são utilizados para o tratamento de úlceras venosas. Os curativos a 

base de papaína vem sendo estudados como uma opção na terapêutica dessas feridas. A 

inovação de tecnologias nessa área é avaliada através de pesquisas clínicas com estudos 

controlados e randomizados para obter resultados efetivos e seguros para o paciente. 

Os objetivos deste estudo foram comparar a efetividade do gel de papaína a 2% com 

o gel de carboximetilcelulose a 2% na evolução do processo de reparo tecidual de úlceras 

venosas crônicas e analisar as características sociodemográficas, econômicas e clínicas de 

pacientes com úlceras venosas crônicas, atendidos no Ambulatório de Reparo de Feridas do 

Hospital Universitário Antonio Pedro/UFF. 

A amostra foi composta por 18 voluntários, sendo 8 pertencentes ao grupo controle e 

10 ao grupo experimento. A idade dos indivíduos variou de 45 a 85 anos, com média de 61,94 

anos, metade dos pacientes era do gênero feminino e metade do masculino. A maioria dos 

participantes se declarou casado (55,6%), com escolaridade até o ensino fundamental (66,7%) 

e residente de São Gonçalo (44,4%). Houve prevalência de aposentados (66,7%), sendo 

22,2% do total da amostra aposentado por invalidez, em decorrência das úlceras venosas. A 

renda mensal individual da maioria dos participantes (61,1%) era de até um salário mínimo. 

Quanto às características de saúde, todos os participantes do estudo eram portadores 

de insuficiência venosa crônica, 61,1% apresentava hipertensão arterial sistêmica e 11,1% 

diabetes mellitus. Houve maior frequência de pacientes com sobrepeso (44,4%) e que 

referiram ingerir uma dieta livre (55,6%). Não houve relato de tabagismo e etilismo. Nenhum 

paciente realiza atividade física regularmente e o achado referente à deambulação constatou 

que 100% dos sujeitos caminham claudicando e 6% conta com o auxílio de uma órtese. 

Em relação a caracterização das úlceras venosas, a maioria das lesões teve início há 

mais de dez anos (53,6%), a localização mais acometida foi a região maleolar (53,6%) e o 

membro inferior prevalente foi o esquerdo (64,3%). 
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Quanto à evolução das úlceras ao longo de 12 semanas, o grupo que utilizou o gel de 

papaína a 2% apresentou redução significativa da área das lesões, no período entre a 5ª e a 12ª 

semanas de tratamento, o que não ocorreu no grupo controle. Dois pacientes tiveram suas 

úlceras cicatrizadas no tempo de seguimento do estudo, sendo os dois do grupo experimento. 

Observou-se tanto no grupo controle, quanto no experimento, que houve redução 

estatisticamente significativa da quantidade de tecido de esfacelo no leito da lesão da 1ª 

semana para a 12ª semana de tratamento (p-valor < 0,05). Da mesma forma, nos dois grupos 

houve aumento significativo dos escores de tecido de granulação da 1ª semana para a 12ª 

semana. Este dado demonstra que tanto o gel de papaína a 2% quanto o gel de CMC a 2% 

foram favoráveis à cicatrização, com aumento da quantidade de tecido de granulação e 

diminuição de tecido desvitalizado no leito da lesão. 

Entretanto, apenas o grupo experimento apresentou um aumento estatisticamente 

significativo da quantidade de tecido de epitelização da 1ª semana para a 12ª semana de 

tratamento, evidenciando que o gel de papaína a 2% apresentou resultado superior ao gel de 

CMC a 2% nesta fase da cicatrização. 

Em relação a outras variáveis que interferem no processo de reparo tecidual como 

exsudato, profundidade, edema, odor, prurido e dor não houve alteração significativa da 1ª 

para a 12ª visita, em nenhum dos grupos de tratamento. Apenas no grupo experimento, o item 

“dor na lesão após o uso do produto” sofreu modificação significativa (p-valor = 0,004), visto 

que a maioria da amostra (87,5%) não apresentou dor na lesão após o uso do produto na 1ª 

visita e esse aspecto se inverteu na última visita, com prevalência de pacientes que referiram 

dor após a aplicação do gel de papaína a 2% (68,8%). 

A pergunta de pesquisa foi respondida identificando que o gel de papaína a 2% 

apresentou maior efetividade do que o gel de carboximetilcelulose a 2% quanto ao desfecho 

primário, visto que o grupo experimento apresentou redução significativa da área da lesão, 

principalmente após a 5ª semana de tratamento, o que não aconteceu no grupo controle. Em 

relação aos desfechos secundários, não foi detectada alteração entre os grupos de tratamento, 

uma vez que a redução de tecidos desvitalizados no leito da úlcera foi significativa nos dois 

grupos e a redução da quantidade de exsudato não sofreu alteração relevante em nenhum 

grupo. 

Uma das preocupações durante a pesquisa foi o recrutamento de sujeitos que 

atendessem aos critérios do estudo, a fim de alcançar o tamanho da amostra. Foram utilizadas 

estratégias para captação de pacientes em outras unidades de saúde, ainda assim, a amostra foi 

menor do que a pretendida. 
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A presença de outliers demonstrou a necessidade de critérios de inclusão que 

restrinjam o tamanho inicial da área das lesões, pois as pesquisas apontam que feridas de 

tamanhos variados apresentam respostas diferentes quanto à cicatrização. 

Sugere-se a aplicação da técnica de fotografia digital a fim de aumentar a precisão da 

avaliação da área da lesão e da quantidade de cada tipo de tecido encontrado no leito da 

ferida. 

Em estudos futuros sobre curativos para úlceras venosas, recomenda-se a utilização 

da terapia compressiva associada às coberturas em teste, visto que a compressão é um 

adjuvante no tratamento de úlceras venosas, considerado padrão ouro para pacientes com 

insuficiência venosa crônica. 

Outra questão foi o fato de alguns pacientes da pesquisa fazerem uso do gel de CMC 

a 2% antes do início da pesquisa, uma vez que este produto é padronizado no ambulatório 

onde foi realizado o estudo. Dessa forma, não houve a inserção de um novo produto no 

tratamento de alguns pacientes do grupo controle, o que pode ter significado uma menor 

alteração na cicatrização desses clientes. 

O sucesso da terapêutica utilizada nesta pesquisa depende de diversos fatores e não 

apenas da introdução de uma cobertura para cicatrização de úlceras venosas. A modificação 

desses fatores pode ser facilitada com a colaboração de uma equipe interdisciplinar, ao traçar 

estratégias que favoreçam a adesão ao tratamento, com mudanças de hábitos de vida e 

enfatizando a importância do autocuidado no processo de cura. 

Tendo em vista a amplitude desse tema, acredita-se que esse estudo possa trazer 

subsídios para o desenvolvimento de novas pesquisas, visto que o desenvolvimento e teste de 

produtos para curativo têm sido pouco pesquisados no Brasil, quando comparado aos países 

desenvolvidos. Tornam-se necessários estudos que aprofundem a investigação das variáveis 

relacionadas à efetividade do gel de papaína a 2%, com amostras maiores e estudos 

multicêntricos. 
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8 APÊNDICES 

 

8.1 TABELA 11 - Idade dos Participantes do Estudo 

 

 

Idade Frequência 

45 2 

49 2 

53 3 

56 1 

60 1 

61 1 

62 1 

64 1 

73 1 

76 1 

77 3 

85 1 
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9 ANEXOS 

 

9.1 PROTOCOLO I - AVALIAÇÃO DE CLIENTES COM LESÕES 

 

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 (ADAPTAÇÃO PARA O PROJETO DE BIOMATERIAIS) 

Início da participação no projeto:         /        /                                             Término da participação no projeto:        /        /  

I.  HISTÓRICO 

Nome Nº Prontuário 

Data de Nascimento Idade Sexo       (  1  ) F        (  2  ) M 

Escolaridade:   (  0  ) Analfabeto    (  1  ) Fundamental   (  2  ) Médio    (  3  )  Superior completo 

(  4  ) Superior incompleto 
Estado Civil 

Ocupação 
Endereço 

Renda 

Tel. (      ) 
Cel. (      ) 

Bairro Cidade CEP 

Histórico da lesão 
Início: 
Atendimento: 

Tratamento atual: 
 

Medicamentos em Uso 
 

Alergias 
 

Tabagismo                   (  1  ) sim (  0  ) não Cigarros/dia:                                        Desde: 

Etilismo (  1  ) sim (  0  ) não Frequência:                                          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 e ano do diagnóstico: 
 

III.  AVALIAÇÃO GERAL 

Glicemia Capilar:                                      P. A.                                                Peso: Altura: IMC 

Estado emocional  (  1  ) alegre       (  2  ) tranquilo     (  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 

IV. EXAMES LABORATORIAIS 

Glicemia                                  mg/dl  Data:  Hemoglobina Glicosilada:                   Data: 

Outros exames 

Data Assinatura 
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9.2 PROTOCOLO II – FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA LESÃO 

 

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 

Identificação 

Nome Nº Prontuário: 

DATA DO 1
O 

ATENDIMENTO:  DATA DO ÚLTIMO ATENDIMENTO: Mês: ______________ 

Localização da lesão: 

Avaliação complementar 

PARÂMETROS DATA DATA 

PLANIMETRIA   

TAMANHO DA LESÃO   

FOTOGRAFIA   

Avaliação da lesão 

PARÂMETROS VISITA ___ – DATA:      /      / VISITA ___ – DATA:      /      / VISITA ___ – DATA:      /      / VISITA ___ – DATA:      /      / 

TECIDO 

Granulação:  

Epitelização: 

Esfacelo: 

Necrose: 

 

 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

 

 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

 

 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

 

 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 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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9.2 PROTOCOLO II – FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA LESÃO (CONTINUAÇÃO) 

 

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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9.3 PROTOCOLO III – CONSULTA DE ENFERMAGEM SUBSEQUENTE 

 

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 III – CONSULTA DE ENFERMAGEM (ACOMPANHAMENTO) 
Identificação 

Nome Nº Prontuário: 

DATA DO 1
O 

ATENDIMENTO:  DATA DO ÚLTIMO ATENDIMENTO: Mês: ______________ 

 

Avaliação  

 VISITA ___ – DATA:      /      / VISITA ___ – DATA:      /      / VISITA ___ – DATA:      /      / VISITA ___ – DATA:      /      / 

Pressão arterial     

Glicemia capilar periférica     

Medicamentos em uso (novo) (  1  ) Sim     (  0 ) Não 

Qual: 

(  1  ) Sim     (  0 ) Não 

Qual: 

(  1  ) Sim     (  0 ) Não 

Qual: 

(  1  ) Sim     (  0 ) Não 

Qual: 

Evento adverso sistêmico (  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): _____________ 

Evento adverso local (  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): _____________ 
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9.4 PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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9.5 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto: “Uso de biomateriais no reparo tecidual de lesões tissulares” 

Pesquisador responsável: Profª. Drª. Beatriz Guitton Renaud Baptista de Oliveira 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefone para contato: (21) 9305-9595 ou Mestranda Ana Luiza Rodrigues (21) 8114-7272. 

Nome do voluntario:_ _________________________________________________________ 

Idade: _______ anos.  R.G.: ____________________    CPF: ____________________ 

Responsável legal: ____________________________________________________________ 

R.G.: ____________________ CPF: ____________________ 

 

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 na 

pele, hipoderme e/ou tecido muscular tratadas com produtos derivados de biomateriais”. 

Os procedimentos de pesquisa, como registrar os dados do paciente, realizar medidas 

das feridas, fotografar as feridas, fazer decalques das feridas, 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 Antônio Pedro. 

 Os curativos serão realizados pela equipe de enfermagem participante do projeto 

utilizando o Gel de Papaína (carbopol/ propilenoglico/ água/ metilparabeno/ propilparabeno/ 

papaína a 2%) e o Hidrogel (água, carboximetilcelulose e propilenoglicol) produzido pela 

Farmácia Universitária. Vale esclarecer que este produto já é utilizado para o tratamento de 

feridas e comercializado por farmácias de manipulação. Seu nome não será revelado e todas 

as informações concedidas serão mantidas em sigilo, ainda que as informações coletadas 

sejam utilizadas, para propósito educativo ou publicação, que ocorrerão independente dos 

resultados obtidos. Sua participação neste estudo é completamente voluntária, e o(a) Sr.(a) 

pode se desligar da pesquisa a qualquer momento sem que isso traga prejuízos ao seu 

tratamento. Não existe qualquer 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 _________. 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Participante    Responsável por obter o consentimento 

 

______________________________  ______________________________ 

Testemunha      Testemunha 

 

Obs. Este TCLE será em duas vias, uma para o paciente e uma para o investigador. 



122 
 

 
 

9.6 FOLDER DE ORIENTAÇÃO PARA CURATIVO DOMICILIAR 

 

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 de 

isopor com gelo 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 

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 

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 sangramento. 

4. Depois de retiradas todas as 

gazes, LAVAR BEM A 

FERIDA com soro fisiológico 

em jato até retirar todo o produto 

que foi utilizado. 

5. Secar em volta da ferida com 

papel toalha. Não secar dentro 

da ferida. 

6. Aplicar o produto indicado 

sobre a gaze, colocando com 

cuidado na ferida. 

7. Colocar a atadura, enrolando 

até que todo o curativo fique 

coberto. Comecar de baixo para 

cima, fazendo uma leve pressão. 

8. Fixar a atadura com 

esparadrapo. 

9. Trocar o curativo a cada 24h 

ou quando necessário. 

Atenção: 

 

 Nunca molhar o curativo 

com água do banho 

 Utilizar um saco plástico 

para envolver a perna, para 

evitar que molhe o curativo 

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 a 

enfermeira. 

 

 

 

Em caso de dúvida procurar: 

Enfermeira Ana Luiza 

Rodrigues 

Tel. (21) 8114-7272 

Universidade Federal 

Fluminense 

Hospital Universitário Antonio 

Pedro 

Ambulatório de Reparo de 

Feridas 

 

Projeto: 

GEL DE PAPAÍNA 

Orientações para curativo 

domiciliar 

 

 

Profª. Drª. Beatriz Guitton R. B. 

de Oliveira. 

Enfermeira Ana Luiza S. 

Rodrigues. 

Enfermeira Aretha Pereira de 

Oliveira. 

Bolsista: Bruna Maiara Ferreira 

Barreto. 

 

Dias de atendimento: 

3ª, 4ª e 6ª feira – TARDE 

 

Dezembro / 2012 
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9.7 ESCALA VISUAL NUMÉRICA 

 

 

 

 

 

Esta escala serve para direcionar o paciente quanto à intensidade da dor: 

 

 Leve: não interfere nas atividades da vida diária. 

 Moderada: Interfere, porém não incapacita as atividades da vida diária. 

 Intensa: Incapacita as atividades da vida diária. 
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Grupo Controle

Visita 1 - 16,5 cm2 Visita 12 – 11 cm2

Lesão em maléolo lateral esquerdo, aberta há 5 anos.

Paciente do sexo masculino, 53 anos, desempregado, eutrófico.

 



125 
 

 

Grupo Controle

Visita 1 - 19,5 cm2 Visita 12 – 16 cm2

Lesão em maléolo medial esquerdo, aberta há 5 anos.

Paciente do sexo masculino, 53 anos, desempregado, eutrófico.
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Grupo Controle

Visita 1 - 21 cm2 Visita 12 – 18 cm2

Lesão em face posterior da perna esquerda, aberta há 15 anos.

Paciente do sexo masculino, 49 anos, aposentado por invalidez, obeso.
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Grupo Controle

Visita 1 - 5 cm2 Visita 12 – 6 cm2

Lesão em maléolo medial esquerdo, aberta há 5 anos.

Paciente do sexo feminino, 45 anos, trabalhadora do lar, sobrepeso.
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Grupo Experimento

Visita 1 - 6 cm2 Visita 12 – 0,4 cm2

Lesão em maléolo medial direito, aberta há 6 meses, recidiva.

Paciente do sexo masculino, 77 anos, aposentado, sobrepeso.
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Grupo Experimento

Visita 1 – 26 cm2 Visita 12 – 9,2 cm2

Lesão em face anterior da perna esquerda, aberta há 11 anos.

Paciente do sexo feminino, 53 anos, copeira, obesa.
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Grupo Experimento

Visita 1 – 3 cm2 Visita 12 – 1,5 cm2

Lesão em face antero-medial da perna direita, aberta há 11 anos.

Paciente do sexo feminino, 53 anos, copeira, obesa.
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Grupo Experimento

Visita 1 – 1 cm2 Visita 12 – 1,1 cm2

Lesão em maléolo lateral esquerdo, aberta há 11 anos.

Paciente do sexo feminino, 53 anos, copeira, obesa.

 


