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Oliveira, Bianca Campos. Avaliação da efetividade do fator de crescimento epidérmico 

recombinante humano sintético (rhEGF) na cicatrização de feridas crônicas: Ensaio 

clinico randomizado. p 106 Dissertação de Mestrado do Programa Acadêmico em Ciências 

do Cuidado em Saúde da Universidade Federal Fluminense, 2018.  

 

Este estudo teve como objetivo analisar a efetividade clínica do gel contendo fator de 

crescimento epidérmico recombinante humano (rhEGF) no processo de reparo tecidual de 

feridas crônicas, comparado com o Gel de Carboximetilcelulose a 2%. Material e Método: 

Trata-se de um ensaio clínico randomizado, controlado e cego com intervenção terapêutica 

realizado em um hospital universitário. O período de coleta foi de novembro de 2016 a janeiro 

de 2018. A amostra foi constituída de 19 pacientes. A randomização foi realizada por meio do 

software Excel 2010, alocando os participantes de forma aleatória em grupo intervenção 

(EGF) e controle (Gel de Carboximetilcelulose a 2%). Este estudo foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina, sob o protocolo nº 1602.173 de 16 de junho 

de 2016. Os dados foram analisados no Excel 2010, BioSat 5.0 e SPSS 20.0. Os participantes 

foram na sua maioria do sexo masculino (74%) com idade média de 62,8 anos. Em relação às 

doenças de base, associadas a maior parte dos participantes (47%) apresentavam Hipertensão 

Arterial Sistólica (HAS) e Insuficiência Venosa Crônica (IVC) associada a Diabetes Mellitus. 

Em relação às características clínicas das feridas, o grupo Intervenção (EGF) apresentou 

redução da área da ferida estatisticamente significativa (p=0.019) ao longo das 12 semanas de 

tratamento. Já o grupo Controle apresentou redução da área da ferida, mas não 

estatisticamente significativa (p=0,216). Ao comparar ambos os tratamentos na consulta 1, 6 e 

12, observou-se que não houve diferença estatisticamente significativa na redução da área da 

lesão (p=o.751). Quanto ao tipo de tecido o grupo Intervenção apresentou aumento dos 

tecidos de granulação e de epitelização e redução do esfacelo e do exsudato, não sendo 

estatisticamente significativo. No grupo Controle (Gel de Carboximetilcelulose a 2%) 

observou-se aumento do tecido de granulação e epitelização e diminuição dos tecidos 

desvitalizados e do exsudato (p=0.048).  Em relação aos aspectos clínicos do exsudato 

presente no leito da lesão, nas 12 semanas de tratamento ambos os grupos foram 

estatisticamente significativos. Quanto aos eventos adversos, nenhum dos participantes 

apresentou eventos adversos graves ou locais como dor de forte intensidade, eczema e 

prurido, durante o período de seguimento do estudo.  Ambos os tratamentos se mostraram 

seguros e eficazes no tratamento de feridas crônicas, não houve perdas e exclusões de 

participantes após a randomização.  
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ABSTRACT 

 

Oliveira, Bianca Campos. Evaluation of the effectiveness of synthetic human recombinant 

epidermal growth factor (rhEGF) in the healing of chronic wounds: Randomized clinical trial. 

p. 106 Master's Dissertation of the Academic Program in Health Care Sciences, Federal 

University Fluminense, 2018. 

 

This study aimed at the clinical effectiveness of the gel containing a human recombinant 

epidermal factor (rhEGF) in the tissue repair process in chronic wounds compared to Gel 2% 

carboxymethylcellulose. Material and Method: This is a randomized, controlled, controlled 

clinical trial conducted at a university hospital. The collection period was from November 

2016 to January 2018. The date was 19 patients. Randomization was performed using Excel 

2010 software, allocating participants randomly into intervention group (EGF) and control 

(Carboxymethyl Cellulose Gel 2%). This study was orthopedic in the date of 1602.173 of 

June 16, 2016. Data were published in Excel 2010, BioSat 5.0 and SPSS 20.0. The 

participants were mostly male (74%) with a mean of 62.8 years. In relation to the underlying 

diseases, they were associated with Chronic Venous Insufficiency (CVI) associated with 

Diabetes Mellitus (47%). Regarding clinical units of wounds, the Intervention Group (EGF) 

decreased in the area of health statistically significant (p = 0.019) over the 12 weeks of 

treatment. The control group, however, presented a reduction of the wound area, but not 

statistically significant (p = 0.216). To compare also the treatment at consultation 1, 6 and 12, 

clarify the ability to reduce the area of the lesion (p = 0,751). Regarding the type of tissue of 

the series Intervention group, granulation and epithelialization tissues and reduction of the 

sphincter and the exercise, not being statistically significant. In the control group (Gels 

Carboxymethylcellulose 2%) was observed increase of granulation tissue and epithelialization 

and reduction of devitalized tissue and exudate (p = 0.048). Regarding the clinical issues of 

the present study, there have been 12 weeks of treatment in statistically significant groups. 

Adverse events, to which adverse events graves or places such as the intensity of time, 

eczema and itching were submitted during the follow-up period of the study. Both treatments 

appear to be safe and do not proceed fiercely when there is no loss and exclusion of 

participants after randomization. 

Key words: Diabetic Foot. Leg ulcer. Healing. Epidermal Growth Factor..
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1. INTRODUÇÃO  

 

De uma forma geral, as pessoas vão desenvolver algum tipo de ferida durante o 

período da sua vida. A maior parte destas feridas são lesões pequenas e que evoluem de forma 

rápida e eficaz. Estima-se que cerca de 1 a 2% da população mundial, irão desenvolver feridas 

mais complexas, de caráter crônico, que se tornam de difícil cicatrização (ALVES, 2016; 

OLIVEIRA et al., 2016; JÄRBRINK et al., 2016). 

Uma ferida é definida como a perda da continuidade da pele. Possui etiologia 

variada, podendo atingir desde a epiderme até estruturas mais profundas, como músculos, 

tendões e ossos (CALISTO et al., 2015). A classificação das feridas inclui: a evolução das 

mesmas, podendo ser desta forma aguda ou crônica; quanto à presença de infecção, sendo 

classificada como não contaminada limpa, limpa contaminada, contaminada ou suja e 

infectada; quanto à profundidade e / ou à causa sendo intencional ou não intencional; e 

cirúrgica ou traumática (CALISTO et al., 2015). 

As feridas crônicas são aquelas que não possuem êxito no processo normal de 

cicatrização, ou seja, requerem um período de tempo maior que 12 semanas para cicatrizar e 

frequentemente apresentam recidivas (SEN et al., 2009; WERDIN et al., 2009; MARTINEZ-

ZAPATA et al 2012; LUND e CURTIN., 2014). Além disso, estas úlceras cutâneas crônicas, 

como úlceras diabéticas, úlceras venosas e lesões de pressão, geralmente são lesões de difícil 

tratamento, o que representa custo elevado na área da saúde (SEN et al., 2009).  

Atualmente as feridas crônicas e complexas são consideradas um grande problema de 

saúde pública, acometendo em especial cerca de 4% da população de idosos no mundo 

(QUEIROZ, MENIS e ROSA., 2015; BANERJEE e SEN., 2015). No Brasil, têm um forte 

impacto na qualidade de vida do paciente e nos custos de saúde (PINTO et al., 2014). Vale 

ressaltar que grande parte, das feridas têm o potencial de se tornar crônicas e, como tal, 

podem ser divididas de acordo com a etiologia (JÄRBRINK et al., 2016).  

Dentre as etiologias subjacentes a feridas crônicas, pode-se identificar insuficiência 

venosa, diabetes mellitus ou hipertensão arterial sistêmica. Da mesma forma, fatores 

sistêmicos podem contribuir para a má cicatrização de feridas, como estado nutricional, 

imunossupressão e infecção. (JÄRBRINK et al., 2016; MENKE et al., 2007). Sendo assim, 

identificar corretamente a etiologia de uma ferida crônica, bem como os fatores locais e 

sistêmicos que podem estar contribuindo para má cicatrização, é a chave para sucesso no 

tratamento (MUSTOE, O'SHAUGHNESSY e KLOETERS., 2006; MENKE et al., 2007).  
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A ferida crônica de maior incidência é a úlcera de membros inferiores, geralmente 

vascular ou diabética, responsável por até 98% de todas as lesões de membros inferior 

(ROBSON e BARBUL., 2006).  

Também considerada um problema de saúde mundial, a úlcera diabética, é uma 

complicação comum da diabetes, sendo a causa mais frequente de internação destes pacientes 

(SINGH, ARMSTRONG e LIPSKY., 2005; NAIN et al., 2011). Conforme Turan e 

colaboradores (2015), 12% a 25% dos pacientes diabéticos terão necessidade de recorrer a um 

ambulatório devido a este transtorno. Apesar dos tratamentos médicos e cirúrgicos 

disponíveis atualmente, a úlcera diabética ainda é a causa mais comum de internação e de 

85% dos caos de amputações de extremidades inferiores relacionadas com a diabetes 

(TURAN et al., 2015).  

Recentemente, graças ao aumento notável no conhecimento destas etiologias e o 

reforço das orientações, diversos tratamentos avançados vêm sendo desenvolvidos buscando 

incrementar a terapia local das feridas crônicas (MELONI et al, 2015). Dessa forma, 

tratamentos adjuvantes foram desenvolvidos na tentativa de melhorar os resultados como a 

redução global de amputações (NAIN et al, 2011; TURAN et al, 2015). No entanto, vale 

lembrar que as úlceras diabéticas exigem regimes terapêuticos dirigidos a vários elementos 

causadores incluindo a neuropatia, controle de glicose no sangue, revascularização, bem como 

estratégias de prevenção (MUSTOE, O'SHAUGHNESSY, KLOETERS, 2006).  

Portanto, a gestão eficaz da ferida envolve uma avaliação completa do paciente e da 

ferida para determinar um plano ideal para o tratamento destas lesões (GUPTA et al., 2015). 

Torna-se cada vez mais necessário favorecer as condições locais por meio de terapia tópica 

adequada para viabilizar o processo fisiológico do reparo tecidual (GUPTA et al., 2015).  

Como resposta fundamental à lesão de tecidos, a cicatrização de feridas é um 

processo complexo que ocorre de forma regulada dando sequência a hemostasia (formação de 

coágulo), inflamação, proliferação e produção da matriz extracelular, e remodelação 

(GOSAIN e DIPIETRO, 2004; MATHIEU, LINKE e WATTEL, 2006). O coágulo é um 

tecido circundante da ferida e secreta uma variedade de citocinas e fatores de crescimento tais 

como o fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) e fator de crescimento epidérmico 

(Epidermal Grow Factor - EGF) que simulam processo de reparação de feridas 

(STADELMANN, DIGENIS e TOBIN, 1998; BROUGHTON, JANIS e ATTINGER, 2006; 

CAUSA e VILLA., 2014). 

Neste sentido, biomateriais disponíveis em coberturas para o tratamento de feridas 

constituem uma alternativa para acelerar o processo de cicatrização, minimizando os 
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desconfortos do paciente, representando assim, uma importante opção terapêutica 

(DIECKMANN et al., 2010).  

Considerando a importância do tecido cutâneo como uma barreira, entende-se por 

cobertura um material, produto ou substância, que se utiliza sobre lesões para ocluir, 

comprimir, umedecer, tratar e proteger (RANGEL e CALIRI., 2006; FERREIRA et al., 2013).  

O biomaterial é definido como uma ou mais substancias naturais ou artificiais, que 

tenha sido manipulada para assumir uma forma que, por si só ou como parte de um sistema 

complexo, é usada para substituir, melhorar ou tratar sistemas biológicos ao longo de 

procedimentos diagnósticos ou terapêuticos. Portanto, a cobertura, é considerada um 

biomaterial e, para tratamento de lesões, deve ser hipoalergênico e de fácil aplicação e 

remoção, absorver o excesso de exsudato, proteger contra infecção cruzada, permitir  

a troca gasosa e auxiliar na hemostasia (RANGEL e CALIRI., 2006; FERREIRA et al., 

2013).  

Além disso, estudo de Vendramin, Franco e Franco (2010) demonstrou que há 

redução dos fatores de crescimento (FC) em feridas crônicas, tanto por diminuição na 

produção, quanto por redução na liberação, sequestro, excesso de degradação ou por 

combinação destes mecanismos (VENDRAMIN, FRANCO E FRANCO., 2010).  

Diversos estudos verificaram que a utilização tópica de fatores de crescimento tais 

como EGF sobre a ferida podem acelerar a taxa de regeneração epidérmica e reepitelização de 

feridas crônicas e sua efetividade (BROWN et al., 1989; NANNEY, 1990; CHOI et al., 2012; 

KHANBANHA et al., 2014; CAUSA e VILLA., 2014; WU et al., 2015). Assim, a 

possibilidade de uma maior efetividade na cicatrização de feridas com aplicação tópica de 

EGF torna-se clinicamente relevante.  

Assim para avaliar a efetividade de coberturas/ produtos no tratamento de lesões, é 

necessária a compreensão do que é a efetividade. Assim temos como definição de efetividade 

como sendo um efeito que é avaliado e mensurado em condições não ideais, ou seja, em 

condições reais (PORZSOLT FRANZ et al., 2015).  

 

1.1. Situação Problema 

 

Atualmente, nota-se um aumento na demanda de pacientes portadores de feridas 

crônicas, em específico os indivíduos portadores de úlceras diabéticas, em centros de 

referência para tratamento e acompanhamento.  



24 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a International Diabetes 

Federation, no ano de 2002, havia uma população estimada de cerca de 160 milhões de 

indivíduos com diabetes mellitus em todo o mundo. As projeções para o ano de 2025 são de 

300 milhões de pessoas com essa patologia (ALMEIDA et al., 2013). 

As ulcerações nos pés atingem cerca de 15% dos indivíduos portadores de diabetes 

mellitus ao longo da vida. O tratamento dessas feridas é muito complexo, principalmente 

quando há agravantes como infecção, presença de tecido desvitalizado e necrótico e com 

acentuada profundidade, fatores estes que contribuem para maior possibilidade de amputação. 

(ALMEIDA, 2013) 

Nota-se um alto impacto social e econômico, incluindo altos gastos na área da saúde 

e na sociedade, com tratamentos e internações prolongadas e recorrentes, incapacitações 

físicas e sociais, com perda de emprego e produtividade de indivíduos com feridas crônicas. 

Quanto ao impacto para o indivíduo, o mesmo traz repercussão em sua vida pessoal, afetando 

sua autoimagem, sua autoestima e seu papel na família e na sociedade, e, se houver limitação 

física, pode ocorrer isolamento social e depressão (ALMEIDA et al., 2013).  

O impacto no custo fica evidente em estudos que demonstram que em Portugal, os 

gastos superam 100 milhões de euros/ano no tratamento de feridas crônicas. Estima-se que no 

país existam mais de 30 000 pessoas com feridas crônicas, e que estas ocorrem em pessoas 

com mais de 65 anos com comorbidades associadas (SANTOS et al., 2013; FOOT-A, 2014).  

Desta forma, é urgente rever as estratégias para o tratamento de feridas crônicas, com 

o objetivo de reduzir a carga de cuidados de forma eficiente e os custos e aumentando a 

qualidade de vida para os portadores. Tornando deste modo, mais competentes os 

profissionais de saúde e efetiva a assistência, através do desenvolvimento e implementação de 

novas tecnologias que sejam efetivas e de baixo custo para a população (FOOT-A, 2014). 

  

1.2. Justificativa  

 

O Grupo CICATRIZAR: Pesquisa Clínica, Feridas e Biomateriais vêm 

desenvolvendo estudos sobre a produção e aplicação de materiais biocompatíveis em feridas. 

O presente projeto se enquadra nesta linha de pesquisa e foi desenvolvido por uma equipe 

multidisciplinar composta por uma enfermeira e uma farmacêutica cursando mestrado e 

doutorado nos programas de pós-graduação das escolas enfermagem e de farmácia da 

Universidade Federal Fluminense.  
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O biomaterial que foi trabalhado conteve EGF de caráter bioidêntico de natureza 

peptídica. Este produto possui cadeia de 53 aminoácidos e é sintetizado por um processo 

biotecnológico de fermentação, através da bactéria E.Coli. O sh-oligopeptídeo-1, assim 

obtido, age a nível cutâneo especialmente na recuperação cutânea em feridas e demais 

procedimentos possivelmente agressivos para pele (PHARMA NOSTRA, 2014). Seu 

mecanismo de ação envolve a atuação a nível celular através da interação com receptores 

EGF-R do tipo tirosina quinase, dando lugar a uma cascata de sinalização que resulta em uma 

sucessão de alterações bioquímicas. Em nível cutâneo, seus efeitos se traduzem na 

proliferação de queratinócitos, estimulação da angiogênese e ativação da função dos 

fibroblastos com aumento dos níveis de ácido hialurônico, colágeno e elastina endógenos 

(PHARMA NOSTRA, 2014).  

Quando aplicado topicamente, o sh-ologopeptídeo-1, promove o estímulo da 

expressão gênica (up-regulation) favorecendo a regeneração tecidual (CHAN et al., 2015). 

Passível de manipulação em farmácia magistral, a fórmula farmacêutica com este produto, 

permite uma boa cobertura descelularizada, que age especialmente na recuperação cutânea em 

feridas e demais procedimentos possivelmente agressivos para pele. Vale salientar que 

diversos estudos envolvendo a utilização de biomateriais contendo EGF evidenciaram boa 

tolerabilidade e segurança com o uso continuado em seres humanos ou em animais 

experimentais (ACOSTA et al., 2009; TUYET et al., 2009; CHOI et al., 2012; RUAN et al., 

2013; CAUSSA e VILA, 2014). 

O Gel de Carboximetilcelulose a 2% é um produto considerado como padrão ouro, e 

já se encontra em uso na rotina diária do ambulatório. Seus períodos de troca são similares ao 

do Gel contendo EGF, ou seja, as trocas são diárias e o mesmo também se apresenta em forma 

de gel. Por apresentarem essas características semelhantes, o Gel de Carboximetilcelulose a 

2% foi escolhido como produto do grupo controle.  

A presente proposta conta com um projeto guarda-chuva desenvolvido em conjunto 

com a Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) que ficará responsável pela 

parte clínica. O outro braço do projeto de pesquisa, acerca da discussão dos aspectos 

relacionados ao custo deste mesmo produto, será desenvolvido pela Faculdade de Farmácia. 

Tomará por base os resultados clínicos a serem obtidos em outros projetos do grupo de 

pesquisa, além dos dados a serem coletados sobre qualidade de vida dos pacientes envolvidos 

no estudo clínico.  

Desta forma, pretende-se contribuir com a compreensão do papel dos produtos à base 

de EGF no tratamento de feridas crônicas em específico a úlcera de pé diabético.  
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1.3. Hipóteses do estudo  

 

Hipótese Nula (H0): 

 O fator de crescimento epidérmico recombinante humano não é efetivo no 

reparo tecidual de feridas crônicas, comparado com o Gel de 

Carboximetilcelulose a 2%. 

 

Hipótese Alternativa (H1): 

 O fator de crescimento epidérmico recombinante humano é efetivo no reparo 

tecidual de feridas crônicas, comparado com o Gel de Carboximetilcelulose a 

2%. 

 

1.4. Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

 Analisar a efetividade clínica do gel contendo fator de crescimento epidérmico 

recombinante humano (rhEGF) no processo de reparo tecidual de feridas 

crônicas, comparado com o Gel de Carboximetilcelulose a 2%, em 12 

semanas de tratamento. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Analisar os resultados clínicos e evolutivos do processo de reparo tecidual de 

feridas crônicas, no período de 12 semanas de tratamento nos dois grupos.  

 Analisar a taxa de redução da área das feridas crônicas, no período de 12 

semanas de tratamento nos dois grupos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1. Diabetes Mellitus 

 

O diabetes é considerado a epidemia do século e já afeta cerca de 246 milhões de 

pessoas em todo o mundo. Até 2025, a previsão é que esse número chegue a 380 milhões. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes e o último Censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, no Brasil há cerca de 12.054.827 indivíduos portadores desta 

patologia (PEREIRA et al., 2016). 

Diabetes mellitus (DM) é um transtorno metabólico que é caracterizado por um alto 

nível de glicose no sangue resultante de uma diminuição da produção de insulina ou da função 

da insulina (YANG et al., 2016).  

Em 2014 ocorreram 4,9 milhões de mortes em todo o mundo ocasionadas pela 

Diabetes Mellitus, está alta mortalidade está intimamente associada as suas complicações, 

sendo assim a prevenção e o tratamento das complicações do diabetes mellitus têm um alto 

potencial na melhora da qualidade de vida e no aumento a expectativa de vida (VIJAN et al., 

1997; SER et al., 2015). 

Destacamos como as principais complicações do DM: as doenças cardiovasculares, 

que são responsáveis pela elevada taxa de mortalidade quando comparada com a população 

geral, e as complicações microvasculares, que incluem retinopatia, nefropatia e neuropatia, 

que podem avançar para os desfechos finais, como cegueira, doença renal terminal, 

desenvolvimento de feridas crônicas (úlcera diabética, úlcera venosa e úlcera arterial) e 

amputação (VIJAN et al., 1997).  

Desta forma ressaltamos a importância da prevenção e tratamento das complicações 

do DM, a fim de evitar possíveis agravos à saúde. A figura 1 elucida como deve ocorrer a 

triagem, prevenção e tratamento de complicações microvasculares (retinopatia, nefropatia e 

neuropatia) em pacientes com diabetes mellitus.  
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Figura 1: Tratamento e triagem das complicações do Diabetes Mellitus 

 Fonte: VIJAN et al., 1997 

 

Desta forma, nota-se que a DM é considerada um problema de saúde pública, e suas 

complicações, causam grande impacto econômico, sendo necessário desta forma prevenir e 

tratar as complicações da DM, através de uma assistência holística e multiprofissional.  

 

2. Feridas crônicas 

 

Temos como definição de ferida crônica, toda aquela ferida que possui um déficit no 

processo de cicatrização, ocasionando assim uma lesão duradoura e com grande número de 

reincidências, podendo assim durar por meses ou anos e até mesmo durante toda a vida 

(MARTÍ-CARVAJAL et al., 2015). 

Podemos classificar as feridas de acordo com a sua etiologia, podendo ser agudas ou 

crônicas. Dentre as feridas agudas temos, as feridas cirúrgicas e as feridas traumáticas, já 

dentre as feridas crônicas tem-se: a úlcera venosa crônica, a úlcera arterial, a úlcera diabética 

e a lesão por pressão, como se observa na figura 2: 
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Figura 2: Classificação das Feridas Crônicas 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Desta forma, o presente estudo se limitará a explorar as seguintes feridas crônicas: as 

úlceras diabéticas e as úlceras venosas de pacientes portadores de DM.  

 

2.3. Úlcera diabética 

 

A úlcera diabética é uma das complicações mais comuns do Diabetes Mellitus, a 

mesma tem se tornado um crescente e alarmante problema de saúde pública no Brasil e nos 

demais países desenvolvidos e em desenvolvimento. Está associada às neuropatias e doenças 

arteriais periféricas, o que ocasiona um agravamento destas lesões, levando um prognóstico 

ruim, como infecção e amputação nos casos mais graves (SANTOS et al., 2013; TUYET et 

al., 2009). 

Ambos os diabéticos tipo 1 e do tipo 2 estão propensos a desenvolver úlceras 

diabéticas, sendo estas lesões responsáveis por cerca de 85% das amputações das 

extremidades inferiores, sendo 15 vezes maior a taxa de amputações dos membros inferiores 

em pacientes diabéticos, comparado com não diabéticos. Cerca de 90.000 amputações são 

feitas anualmente como resultado de complicações do pé diabético (NOOR, 2015). 

Um estudo aponta que a prevalência de úlceras diabéticas é de cerca de 4% a 10% 

em indivíduos portadores de diabetes mellitus. Cerca de 40% a 60% das amputações não 

traumáticas de membros inferiores ocorrem nesses pacientes sendo que 85% destas são 
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precedidas de úlceras diabéticas, as mesmas ocasionam um alto impacto na qualidade de vida 

do portador, além de interferir na mobilidade do mesmo e causar um alto custo para os 

serviços de saúde, visto que há um elevado risco de ocorrer reúlceração (SANTOS et al., 

2013). Dados recentes indicam que até 2025, mais de 125 milhões de pessoas desenvolverão 

úlceras diabéticas e mais de 20 milhões serão submetidos a uma amputação (OJALVO et al., 

2016). 

A úlcera diabética é caracterizada por uma lesão que ocorre nos pés dos portadores 

de diabetes mellitus, resultante da combinação de diversos fatores intrínsecos e extrínsecos 

como neuropatia sensitivo-motora e autonômica periférica crônica, doença vascular periférica, 

alterações biomecânicas, que levam a pressão plantar anormal, e infecção, que pode estar 

presente e agravar ainda mais o caso (ALMEIDA et al., 2013). 

As características das úlceras diabéticas são a diminuição do número de células 

inflamatórias devido a uma resposta anormal do tecido, além da diminuição dos fatores de 

crescimento e secreção de citocinas pelas células e atraso na divisão celular. Além disso, foi 

relatado uma diminuição da contração da ferida, ocasionado pela diminuição da produção de 

miofibroblastos, que desempenham um papel importante na contração e consequente 

cicatrização das feridas (PYUN et al., 2015).  

As úlceras diabéticas e as amputações relacionadas ao diabetes estão diretamente 

relacionadas às altas taxas de mortalidade, superando alguns tipos de câncer agressivo. 

(OJALVO et al., 2016). Em 2001, a incidência de amputações no Brasil foi de 13,9 por 100 

mil habitantes/ano e ocorreram 80.900 amputações devido ao diabetes mellitus, das quais 

21.700 evoluíram para o óbito (SANTOS et al., 2018). 

Portanto, uma abordagem terapêutica para úlceras diabéticas deve enfatizar a 

estimulação do processo de cicatrização e tratamento do exsudato da ferida. Atualmente 

diversas pesquisas estão sendo desenvolvidas para o tratamento das úlceras de pé diabético, 

empregando principalmente os fatores de crescimento, tais como o fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF), fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) e o fator de 

crescimento epidérmico recombinante humano (rhEGF) (PYUN et al., 2015).  

 

2.4. Úlcera venosa crônica 

 

As úlceras venosas crônicas são uma preocupação comum para a saúde pública no 

Brasil e no mundo. As estimativas da prevalência de úlceras venosas variam. Nos Estados 

Unidos, as úlceras venosas podem estar presentes em 1% da população. Já em um estudo de 
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coorte realizado na Suécia, a prevalência foi menor em 2,4 casos / 1000 pessoas em 2008 

(TAKAHASHI, 2010; FORSSGREN, 2008).
 
 

Na China foi realizado um estudo de coorte retrospectivo com 300 mil pacientes 

internados. A prevalência de úlceras venosas nesta população hospitalizada foi superior de 6% 

(FU et al., 1998; TAKAHASHI, 2010).  

No Brasil os registros sobre a prevalência e incidência da doença são escassos, 

porém há um grande número de indivíduos com a integridade da pele prejudicada, onerando o 

sistema de saúde público (DIAS et al., 2013).  

A doença venosa crônica (DCV) é ocasionada por um déficit ou uma obstrução da 

válvula, ocasionando uma interrupção do fluxo sanguíneo venoso nas veias profundas dos 

membros inferiores, causando uma hipertensão venosa e um comprometimento da irrigação 

sanguínea dos tecidos nos membros afetados, o que pode desencadear a aparência de uma 

úlcera venosa crônica (DIAS et al., 2014). 

Assim a terapia compressiva é considerada o padrão ouro no tratamento para os 

pacientes com insuficiência venosa crônica, pois atua auxiliando no retorno sanguíneo e 

aumentando a pressão tissular, favorecendo a reabsorção do edema e fazendo com que os 

fluidos localizados nos espaços intersticiais voltem para dentro dos sistemas vascular e 

linfático. Existem diversos tipos de terapias compressivas existentes no mercado, dentre está 

se encontra a ataduras elásticas (ABREU; OLIVEIRA, 2015; REZENDE DE CARVALHO; 

DE OLIVEIRA, 2016) 

Durante a deambulação, os músculos da panturrilha se contraem, a 

bandagem se expande, dissipando a força exercida pela contração 

dessa musculatura e favorecendo o retorno venoso para o coração. 

Essas ataduras são classificadas como de alta compressão do tipo III, 

por exercerem valores de pressão adequados num tornozelo de 18 até 

25cm de circunferência. Elas são laváveis e podem ser reutilizáveis 

(ABREU; OLIVEIRA, 2015, p.30).  

Assim as úlceras venosas crônicas possuem alta prevalência na população brasileira e 

seu tratamento deve ser associado à terapia compressiva, para que se obtenha uma maior 

efetividade no processo de cicatrização.  
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2.5. Fatores de crescimento 

  

Os fatores de crescimento são peptídeos sinalizadores que regulam o metabolismo da 

célula através de interação com uma cadeia de receptores de superfície celular, das vias de 

sinalização intracelular e, finalmente, do aumento da transcrição de fatores e produção de 

proteínas que estimulam a proliferação e a diferenciação celular e o aumento da produção da 

matriz extracelular (MAIA; DE SOUZA, 2009) 

Há vários tipos de fatores de crescimentos. O quadro 1, traz uma síntese de alguns 

fatores de crescimento e suas respectivas funções.   

 

Quadro 1: Principais Fatores de Crescimento 

 

Tipos de Fatores de 

Crescimento 

Função 

Fatores de Crescimento 

Derivado de Plaquetas 

(PDGF)  

É considerado um mitogênico potente para fibroblasto, células 

do músculo liso, condrócitos, células endoteliais e epiteliais, 

portanto, exerce um papel importante na reepitelização e 

angiogênese.  

Fatores de Crescimento 

Epidérmico (EGF)  

Possui um importante papel na cicatrização e reepitelização de 

feridas agindo como um potente agente mitótico para 

queratinócitos e acelerando sua migração para o leito da ferida. 

Fatores de Crescimento 

Transformador-β 

(TGF-β)  

Sua função é estimular a síntese da matriz extracelular por meio 

do aumento de colágeno, elastina e glicosaminoglicanos. 

Também está envolvido no processo inflamatório, angiogênese, 

reepitelização durante processo de cicatrização. 

Fatores de Crescimento 

de Fibroblastos (FGF)  

Sua função é estimular a síntese da matriz extracelular por meio 

do aumento de colágeno, elastina e glicosaminoglicanos. 

Também está envolvido no processo inflamatório, angiogênese, 

reepitelização durante processo de cicatrização. 

Fator de Crescimento 

Vascular Endotelial 

(VEGF)  

Atuam no recrutamento, ativação, mitose, migração e a 

diferenciação celular durante o reparo tecidual. 

Fonte: Adaptado de CARVALHO, 2016 
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As feridas crônicas apresentam um déficit de fatores de crescimento, isto fica 

evidente quando comparado às feridas agudas. A figura 3 ilustra este cenário.  

 

 

 

Figura 3: Organização dos Fatores de Crescimento em Feridas Crônicas e Agudas 

Fonte: DEMIDOVA-RICE; HAMBLIN; HERMAN, 2012  

 

Na figura 3 nota-se, ao lado esquerdo da figura, uma ferida aguda com processo de 

cicatrização normal, que apresenta como características a presença de numerosos fatores de 

crescimento, que atuam de forma organizada, são geralmente caracterizadas por uma baixa 

carga bacteriana (DEMIDOVA-RICE; HAMBLIN; HERMAN, 2012).  

Em contrapartida, as feridas crônicas apresentam uma alta degradação dos fatores de 

crescimento e de seus receptores, têm alta incidência de biofilmes bacterianos, levando a 

inflamação persistente, além disto as células que residem dentro dessas feridas são incapazes 

de proliferar e / ou migrar efetivamente, talvez por causa da ausência de receptores 

funcionais. A angiogênese e a neovascularização se apresentam ineficazes, o que resulta em 

uma demanda de oxigênio e de nutrientes insuficientes para as células que residem dentro do 

leito da ferida, o que leva ao retardo no processo de cicatrização da ferida (DEMIDOVA-

RICE; HAMBLIN; HERMAN, 2012).  
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Desta forma nota-se a importância dos fatores de crescimento no processo de 

cicatrização das feridas crônicas, assim o uso tópico dos mesmos é uma alternativa possível 

para estimular e acelerar o processo de cicatrização das mesmas.  

2.6. Fator de crescimento epitelial recombinante humano (rhEGF) 

 

Os primeiros relatos sobre a utilização do fator de crescimento epitelial (EGF), no 

tratamento eficaz para feridas, foram incidentalmente encontrados por Carpenter e Cohen em 

1959, no processo de estudar o fator de crescimento nervoso (NGF) na glândula submaxilar 

de ratos; os mesmos foram os primeiros a relatar que o EGF acelerava o crescimento 

epidérmico e a queratinização quando o mesmo é injetado em animais. Desde então as 

pesquisas sobre o EGF foram amplamente desenvolvidas e hoje suas características físicas e 

bioquímicas são bem conhecidas (PYUN et al., 2015). 

O fator de crescimento recombinante humano (rhEGF), que é expresso em 

microorganismos, através de técnicas de recombinação genética, o mesmo foi produzido em 

massa e largamente utilizado em ensaios clínicos (PYUN et al., 2015). 

Desde 1983 sabe-se que o rhEGF acelera a proliferação e diferenciação celular por 

meio da ativação da tirosina quinase na membrana celular através de ligações aos receptores 

de fator de crescimento epitelial (PYUN et al., 2015). 

O rhEGF possui caráter bioidêntico de natureza peptídica, sendo composto por uma 

cadeia de 53 aminoácidos e é sintetizado por um processo biotecnológico de fermentação, 

através da bactéria E.Coli. O sh-oligopeptídeo-1, assim obtido, age a nível cutâneo 

especialmente na recuperação cutânea em feridas e demais procedimentos possivelmente 

agressivos para pele (PHARMA NOSTRA, 2014).  

Quando aplicado topicamente, o sh-ologopeptídeo-1, promove o estímulo da 

expressão gênica (up-regulation) favorecendo a regeneração tecidual (CHAN et al., 2015). 

Vale salientar que diversos estudos envolvendo a utilização de biomateriais contendo EGF 

evidenciaram boa tolerabilidade e segurança com o uso continuado em seres humanos ou em 

animais experimentais (ACOSTAet al., 2009; TUYE et al., 2009; CHOI et al., 2012; RUAN 

et al., 2013; CAUSSA e VILA, 2014).  

Os fatores de crescimentos são fundamentais no processo de cicatrização das feridas. 

Em pessoas com feridas crônicas, estes fatores de crescimento não estão presentes na 

quantidade adequada, ocasionando um prolongamento no processo de cicatrização, desta 

forma a aplicação tópica do fator de crescimento acelera o processo de cicatrização destas 

lesões (HONG; JUNG; KIM, 2006). 
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7. Gel com EGF  

 

O gel com rhEGF, manipulado para este estudo, possui nome comercial de 

EPIfactor®, é um produto magistral, cedido pela empresa Infinity Pharma, o mesmo tem 

como gel de base a hidroxietilcelulose.  

Este gel de natureza peptídica possui caráter bioidêntico já que é sintetizado por um 

processo biotecnológico de fermentação, através da bactéria E.Coli. O rhEGF age 

especialmente na recuperação cutânea em feridas e demais procedimentos possivelmente 

agressivos para pele (INFINITY PHARMA, 2016).  

Seu mecanismo de ação envolve a atuação a nível celular através da interação com 

receptores EGF-R do tipo tirosina quinase, dando lugar a uma cascata de sinalização que 

resulta em uma sucessão de alterações bioquímicas. Á nível cutâneo, seus efeitos se traduzem 

na proliferação de queratinócitos, estimulação da angiogênese e ativação da função dos 

fibroblastos com aumento dos níveis de ácido hialurônico, colágeno e elastina endógenos 

(Infinity Pharma, 2016). Quando aplicado topicamente, promove o estímulo da expressão 

gênica (up-regulation) favorecendo a regeneração tecidual (CHAN ET AL., 2015). 

 

8. Gel de carboximetilcelulose a 2%  

 

O Gel de Carboximetilcelulose a 2% é produzido na Faculdade de Farmácia da 

Universidade Federal Fluminense, pela farmacêutica do estudo. O Gel de 

Carboximetilcelulose a 2% é um gel amorfo e não esterilizado. É composto por 2% de 

carboximetilcelulose, 0,1% de metilparabeno, 20% de propilenoglicol e 77,9% de água 

purificada (RODRIGUES et al, 2013).  

Ao se observar a formulação do Gel de Carboximetilcelulose a 2% nota-se que o 

mesmo possui uma alta concentração de água purificada, essa característica, propicia a 

hidratação e a manutenção do ambiente úmido na ferida, favorecendo o processo de reparo 

tecidual. O Gel de Carboximetilcelulose a 2% favorece a redução da fibrina, do esfacelo 

através do desbridamento autolítico com consequente diminuição da dor, além de diminuir o 

edema (RODRIGUES et al, 2015). 
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3. MATERIAL E MÉTODO  

 

3.1. Tipo de estudo 

  

Trata-se de um ensaio clínico randomizado, controlado e cego com intervenção 

terapêutica realizado em um hospital universitário. 

 

3.2. Local da pesquisa 

 

 A pesquisa foi coordenada pela Escola de Enfermagem e pela Faculdade de 

Farmácia da Universidade Federal Fluminense (UFF) com a participação da Farmácia 

Universitária e de dois serviços do hospital universitário: o Ambulatório de Reparo de 

Feridas, coordenado pela Professora Drª Beatriz Guitton e o Serviço de Dermatologia, 

coordenado pelo professor Dr. Flávio Barbosa Luz, responsável pela avaliação médica.  

 

3.3.  Amostra  

 

O número amostral foi, estabelecido por amostragem probabilística, considerando os 

aspectos descritos a seguir.  

Em levantamentos prévios a esta pesquisa, verificou-se que são atendidos no 

Ambulatório de Reparo de Feridas cerca de no mínimo quatro pacientes por dia e no máximo 

sete, considerando a infraestrutura e os recursos humanos disponíveis. Assim são atendidos 

uma média de 50 pacientes por mês.  

Em 2015, o Ambulatório de Reparo de Feridas atendeu 165 pacientes portadores de 

feridas de diversas etiologias, no entanto estudos realizados neste mesmo ambulatório 

demonstram que cerca de 24% são de etiologia diabética e 51% de etiologia venosa 

(OLIVEIRA; DE ABREU CASTRO; GRANJEIRO, 2013; PESSANHA; OLIVEIRA, 2015)  

O fluxograma 1 demonstra a seleção, randomização e a alocação dos pacientes de 

acordo com o total de pacientes de etiologia venosa e diabética.  
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Fluxograma 1: Pacientes avaliados para inclusão no estudo, Niterói, 2017.   

Fonte: Elaboração própria.  

 

Total de Etiologia Venosa  

84 pacientes (51%) 

Total de pacientes atendidos ao ano 

de 2015: 165 

Total de Etiologia Diabética 

40 pacientes (24%) 

Pacientes que foram avaliados, 

pela pesquisadora e aplicado o 

Screnning = 28 

Pacientes que foram avaliados 

pela pesquisadora e aplicado o 

Screnning = 36 pacientes 

Atenderam os critérios 

8 pacientes 

Motivos de Exclusão:  

 Não apresentavam 

registro de diagnóstico 

médico de Diabetes 

Mellitus (25 pacientes) 

 Apresentavam lesões < 

2 cm² e > 100 cm² (13 

pacientes) 

 Apresentavam lesões 

infectadas (5 pacientes) 

 Apresentavam lesões 

por pressão (2 pacientes) 

 

Não Atenderam os 

critérios 28 pacientes 

Atenderam os critérios 

11 pacientes 

Não atenderam os 

critérios 17 pacientes 

Total de Outras Etiologias  

41 pacientes (25%) 
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3.4. Recrutamento dos participantes  

 

O recrutamento dos participantes teve inicio em novembro de 2016 e finalizou em 

novembro de 2017. O recrutamento ocorreu durante as consultas de enfermagem realizadas no 

Ambulatório de Reparo de Feridas e no Ambulatório de Tratamento de Diabetes e através de 

um cartaz que foi fixado no hospital convidando os pacientes e distribuição de panfletos 

(Apêndice IX). O cartaz e o panfleto foram aprovados pelo CEP.  

Para seleção da amostra, os voluntários precisavam atender os seguintes critérios: 

 Critérios de inclusão: Ser maior de 18 anos sem distinção de sexo; Apresentar 

Diabetes Mellitus; Apresentar ferida diabética ou úlcera venosa crônica >2cm² e < 100cm²; 

Apresentar tecido de granulação e ou epitelização no leito da lesão; Ter geladeira disponível 

diariamente em casa, para armazenar o produto; Apresentar feridas com tempo de evolução 

maior que 12 semanas (LUND; CURTIE, 2014) 

 Critérios de exclusão: Estar grávida ou amamentando; Suspeita de 

malignidade da lesão; Apresentar doenças imunodepressoras ou realizar tratamento 

imunossupressor; Lesões infectadas.  

 Critérios de descontinuação do participante no estudo: Não aderência ao 

plano de tratamento; Ocorrência de gravidez durante o seguimento; Ocorrência de evento 

adverso grave; Ocorrência de eventos adversos locais clinicamente significantes (dor de forte 

intensidade, eczema, abertura de nova lesão). 

 

 Randomização e alocação dos participantes 

 

A alocação dos sujeitos foi realizada de forma randomizada e seguiu uma tabela de 

números aleatórios que foi gerada por um profissional especializado que não era integrante do 

grupo de pesquisa, através do software Excel 2010, alocando os participantes de forma 

aleatória em dois grupos, Intervenção (EGF) e Controle (Gel de Carboximetilcelulose a 2%).  

A randomização eletrônica foi realizada previamente e os números sequenciais foram 

escritos por um bolsista do projeto dentro de envelopes que foram lacrados e identificados 

numericamente de acordo com a sequência de inclusão. Assim que o paciente era incluído no 

estudo, o mesmo sorteava um envelope e entregava às pesquisadoras e apenas o pesquisador 

tinha acesso ao grupo em que o mesmo estaria. O participante não obtinha essa informação, 

pois o mesmo foi cego no estudo quanto ao produto utilizado. Todos os 19 participantes 

elegíveis foram randomizados, sendo 10 para o grupo intervenção e 9 para o grupo controle. 
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Todos receberam tratamento conforme alocação e foram avaliados os desfechos primários e 

secundários, não havendo perdas e exclusões após a randomização. 

 

 Cegamento 

 

Foi realizado o cegamento do participante e dos dois avaliadores da taxa de redução 

da área da lesão.  

Quanto ao cegamento do participante, o mesmo não sabia qual produto estava 

utilizando. Para que isso fosse possível, os produtos receberam nomes: produto A (EGF) e 

produto B (Gel de Carboximetilcelulose a 2%). Os pesquisadores durante o atendimento, caso 

necessário se referiam aos produtos, como produto A e produto B. A etiqueta do frasco do 

produto que o paciente levava para o seu domicílio também recebia o nome de produto A ou 

produto B, conforme a alocação do paciente no grupo intervenção ou controle. A figura 4 

demonstra a etiqueta do produto do grupo intervenção e a figura 5 demonstra a etiqueta do 

grupo controle. 

 

       

Figura 4: Produto – Grupo Intervenção          Figura 5: Produto – Grupo Controle 

Fonte: Arquivo pessoal                                   Fonte: Arquivo pessoal  
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Outro aspecto importante é que era orientado ao paciente que o mesmo informasse 

em consultas ou atendimentos em serviços de saúde sobre a participação no estudo e que caso 

fosse necessário que o profissional ou serviço de saúde soubesse qual era o produto que o 

mesmo estava utilizando, que o paciente passasse a eles o contato das pesquisadoras, para que 

pudessem obter essa informação. Quando estes profissionais ou serviços de saúde entravam 

em contato com as pesquisadoras, as mesmas informavam sobre o nome do produto, porém 

solicitava que a mesma informação não fosse repassada ao paciente, a fim de não 

comprometer o estudo.  

Quanto ao cegamento do avaliador da área da lesão, foi enviado aos dois avaliadores 

as imagens scaneadas do decalque das áreas das feridas na semana um, seis e doze de cada 

paciente, as imagens foram identificadas por Paciente 1, 2, 3, ...., 19, não sendo informado a 

qual grupo cada participante pertencia. Foi solicitado aos mesmos que medissem a área das 

imagens que lhes foram enviadas, pelo programa AutoCAD 2017. Ambos os avaliadores não 

pertenciam ao grupo de pesquisa e não tiveram contato com os pacientes e informações sobre 

o desenvolvimento do estudo.  

 

 Coleta de dados 

 

A primeira fase do projeto foi desenvolvida na Farmácia Universitária da 

Universidade Federal Fluminense. Durante esta etapa a farmacêutica do grupo de pesquisa 

realizou a formulação do gel com fator de crescimento epitelial recombinante humano e do 

Gel de Carboximetilcelulose a 2%.  

Durante a formulação foi garantida a qualidade do produto, a estabilidade da fórmula 

e a reprodutibilidade do produto. A escolha do produto na forma farmacêutica de gel teve 

como objetivo atender a necessidade de ambiente úmido, que favorece o processo de 

cicatrização além de não aderir ao leito da lesão, sendo desta forma, mais fácil de ser 

removido durante a realização do curativo.  

A indústria Infinity Pharma fornece as ampolas com o princípio ativo que recebe o 

nome de EPIfactor®, semanalmente a farmacêutica do estudo incorporava o princípio ativo 

em um polímero denominado Natrozol, formando o produto que foi utilizado no grupo 

intervenção 

Ambos os produtos foram armazenados em um frasco Pump de 50 gramas que possui 

um sistema a vácuo, o que garante a estabilidade do produto. Os mesmos receberam um prazo 

de validade de 60 dias e foram produzidos semanalmente pela Farmacêutica e doutoranda do 
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grupo de pesquisa. Após a formulação do produto o mesmo etiquetado, recebendo no nome de 

Produto A (Gel com EGF) e Produto B (Gel de Carboximetilcelulose a 2%), além da 

validade, nome e CRF da farmacêutica responsável pela manipulação do produto e 

orientações sobre o mesmo, como: Manter em geladeira; Aplicar na lesão a cada troca de 

curativo; Uso externo.   Posteriormente eram armazenados na própria Farmácia Universitária, 

em geladeira. Nos dias de atendimento, estes produtos eram transportados da geladeira da 

Farmácia Universitária até o ambulatório de reparo de feridas do HUAP pela farmacêutica do 

grupo de pesquisa em uma bolsa térmica com gelo.  

Durante o atendimento os produtos permaneciam na bolsa térmica com gelo, para 

conservação da temperatura. Ao fim do atendimento, a farmacêutica retornava com os 

produtos que sobravam para a geladeira da Farmácia Universitária. 

O Gel de Carboximetilcelulose a 2% não precisaria ser envasado no Pump e mantido 

em geladeira para manter sua estabilidade, mas o mesmo era feito, pois os pacientes do estudo 

foram cegados, tornando-se necessário a realização deste procedimento. 

A segunda fase do projeto foi desenvolvida no Ambulatório de Reparo de Feridas do 

Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói 

–RJ. Trata-se de um hospital público federal, de nível quaternário, que atende pacientes da 

Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, compreendendo desta forma os 

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

O Ambulatório de Reparo de Feridas fica localizado no andar térreo do HUAP, 

sendo o mesmo coordenado, pela professora Beatriz Guitton Renaud Baptista de Oliveira, da 

Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa, onde são desenvolvidas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, para a graduação e pós-graduação.  

Este ambulatório é considerado referência no tratamento de lesões no Município de 

Niterói, recebendo os pacientes que são referenciados das Unidades Básicas de Saúde que 

estão vinculadas à região Metropolitana II, além de pacientes do próprio hospital que são 

encaminhados pelos serviços de Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular e pelo Ambulatório de 

Tratamento de Diabetes do HUAP.  

A coleta de dados teve inicio em novembro de 2017 após aprovação pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa e término em janeiro de 2018. Foi desenvolvida por uma equipe de duas 

enfermeiras (mestranda e doutoranda), uma farmacêutica e três bolsistas voluntários. Utilizou 

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

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

fazem parte do protocolo de pesquisa do serviço do Ambulatório de Reparo de Feridas. 
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Primeiramente, os participantes recrutados foram informados sobre o projeto e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice I), posteriormente foram 

avaliados através de um screening (Apêndice IV) a fim de verificar a inclusão do mesmo no 

estudo. Cada participante incluído na pesquisa foi randomizado e alocado no grupo 

Intervenção (EGF) ou Controle (Gel de Carboximetilcelulose a 2%) e acompanhado durante 

12 semanas, sendo reavaliado semanalmente, através das consultas de enfermagem. 

Na primeira semana era realizada a consulta de enfermagem. Eram coletados os 

dados sociodemográficos dos voluntários por meio de consulta aos prontuários e de 

entrevista, a avaliação do resultado de exame de hemoglobina glicada, a realização do 

curativo e o preenchimento do Protocolo de Avaliação de Ferida - Protocolo I (Apêndice II). 

O Protocolo de Avaliação de Ferida é um instrumento utilizado no Ambulatório de 

Feridas, composto por três partes, para registro de identificação do paciente e avaliação das 

características clínicas. 

Dentre as características clínicas avaliadas se encontram: doenças de base, 

medicamentos em uso e dados laboratoriais como hemograma, glicemia e as específicas das 

lesões como: data do início da ferida, tipo de tecido no leito (granulado, epitelizado, 

desvitalizado, necrótico), tipo de tecido nas bordas (macerado, epitelizado, eritematoso), tipo 

de exsudato (seroso, sanguinolento, serossanguinolento, purulento, seropurulento), quantidade 

de exsudato (pouca, média, grande, avaliada conforme a presença de drenagem nas gazes), 

profundidade da ferida (superficial, parcial, total) e sinais de infecção (dor, calor, rubor, 

edema).  

As feridas eram avaliadas e era realizado o curativo pelas enfermeiras da pesquisa 

segundo a técnica estabelecida pelo protocolo operacional padrão (Apêndice V), desenvolvido 

através do aprofundamento em estudos internacionais.  

O participante recebia o material e o produto para realização do curativo em 

domicílio, além de uma cartilha (Apêndice X) com orientações e treinamento de como 

realizar seu curativo em domicílio. Neste treinamento a enfermeira o orientava de acordo com 

suas necessidades. Ressalta-se que o produto e o material foram cedidos pela empresa Infinity 

Pharma. 

Os materiais fornecidos ao paciente para que o mesmo realizasse o curativo em 

domicílio eram: gaze, atadura, esparadrapo ou fita crepe de acordo com sua preferência, luva 

de procedimento, soro e agulha 40x12 para que o mesmo pudesse furar o soro. Este material 

era transportado pelo paciente em uma bolsa de pano, fornecida também pelo projeto de 

pesquisa. Já o produto era armazenado e transportado pelo paciente em uma bolsa térmica 
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com gelo que também foi fornecida pelo grupo de pesquisa.  A figura 6 demonstra o material 

disponibilizado aos pacientes semanalmente e a bolsa para transporte.  

 

 

Figura 6: Material e bolsa térmica dispensada aos pacientes 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Ainda nesta primeira consulta era preenchido o Protocolo de Visitas ao Estudo 

(Apêndice III) e o Protocolo de Medicações Concomitantes (Apêndice VI) e foi realizado o 

registro fotográfico (Apêndice VII) da lesão e o decalque.  

Em todas as demais consultas de enfermagem (realizadas uma vez por semana com 

cada paciente), a ferida era reavaliada pelas enfermeiras do projeto de pesquisa, com 

preenchimento da parte do Protocolo de Avaliação de Ferida que contém os dados específicos 

da lesão. 

Durante as 12 semanas de acompanhamento do participante o professor da 

Dermatologia, Dr. Flávio Barbosa Luz, integrante do projeto de pesquisa realizou avaliações 

médicas dos mesmos.  

Foi realizado o decalque e o registro fotográfico das lesões dos participantes na 

primeira, na sexta e na décima segunda semana.  
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Fluxograma 2: Protocolo para Coleta de Dados. Niterói/RJ, 2017 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

3.5. TÉCNICAS DE MENSURAÇÃO E VARIÁVEIS DE ANÁLISE DA 

EVOLUÇÃO DAS FERIDAS DIABÉTICAS 

  

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

 Desfechos primários  

 Taxa de feridas crônicas cicatrizadas 

 Área das feridas crônicas cicatrizada 

 

 Desfechos secundários  

 Tipo de tecido presente no leito da ferida;  

 Quantidade de exsudato;  

 Evento adverso.  

 

3.6. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DAS VARIÁVEIS  

 

3.6.1. Área da Ferida Diabética Cicatrizada 

 

Para avaliação da redução da área da lesão em centímetros quadrados das feridas ao 

longo das 12 semanas de tratamento, foi realizado a técnica de planimetria manual e 

fotografia.  

A planimetria manual consiste em uma técnica na qual a forma da ferida é traçada 

em material transparente estéril e sua área final calculada através da quantificação de 

quadrados centimetrados de um papel quadriculado (SILVEIRA, 2016).  

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

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

A principal desvantagem da técnica da planimetria manual e do registro fotográfico é 

que os mesmos não mensuram a profundidade da lesão (OLIVEIRA, 2005; TARADAJ, 

2008). 
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A figura 7 demonstra a técnica de realização da planimetria.  

 

                                       Figura 7: Técnica de realização da planimetria 

                                       Fonte: Arquivo pessoal  

 

Ambas as medidas de mensuração foram realizadas após a limpeza da lesão com soro 

fisiológico e sabão neutro e desbridamento da mesma, pois na medida em que se removem os 

tecidos necróticos e esfacelos presentes na lesão à mesma poderá aumentar de tamanho, pois a 

extensão da ferida pode estar mascarada por estes tecidos (OLIVEIRA, 2005). 

 

3.6.2. Taxa de Redução das Feridas Diabéticas 

 

Para a análise da taxa de redução das feridas diabéticas (redução/aumento) foi 

utilizada a seguinte fórmula, sendo considerada a área da ferida inicial e a área após 12 

semanas de tratamento (TARADAJ, 2008; OLIVEIRA, 2005). 

 

Porcentagem de redução da área da ferida diabética = (Área inicial – Área Final) x 100 

                                                                                               Área inicial  

 

3.6.3. Tipo de tecido no leito da lesão 

 

Tal desfecho foi avaliado por meio dos instrumentos e protocolos do Ambulatório de 

Reparo de Feridas do HUAP.  

A quantidade de tecido foi classificada como: ausente, de 1 a 25%, de 26 a 50%, de 

51 a 75% e de 76 a 100% da área total da lesão, os tipos de tecidos avaliados foram o tecido 

de necrose, esfacelo, granulação e epitelização. 
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3.6.4. Tipo e quantidade de exsudato 

 

Em relação ao exsudato, a quantidade avaliada foi classificada em: ausente, quando o 

leito da ferida se encontrar seco; pouca, quando o leito da ferida apresentar-se úmido e 

envolver drenagem de menos de 25% do curativo; moderada, quando o leito da ferida estiver 

saturado e a drenagem envolver de 25 a 75% do curativo; e grande, quando o leito da ferida 

estiver banhado em fluido e a drenagem envolver mais de 75% do curativo (HARRIS et al, 

2010). 

Quanto ao tipo de exsudato o mesmo foi classificado em seroso, serossanguinolento, 

sanguinolento, purulento e piossanguinolento.  

 

3.6.5. Avaliação de eventos adversos 

 

Os eventos adversos foram avaliados semanalmente pelos pesquisadores, durante a 

consulta de enfermagem.  

 

3.7. Tempo de seguimento  

 

Cada paciente foi atendido uma vez na semana por um período de até 12 semanas. 

As mensurações das lesões e registros fotográficos foram realizadas na primeira, na sexta e na 

décima segunda semana.   

 

3.8. Aspecto ético 

 

A pesquisa faz parte do projeto “Avaliação clínica e econômica da atividade 

regeneradora de lesão por meio da utilização de EGF”, que foi submetido ao Comitê de Ética 

da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, respeitando os princípios 

estabelecidos na Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CSN), do Ministério 

da Saúde e aprovado (n° 1.602.173 no dia 16/06/2016) (Anexo I). 

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

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

de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice I). 



48 

 

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

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

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

auxílio financeiro para participação na pesquisa e não será realizado ressarcimento de 

despesas dos voluntários.  

 

3.8.1. Riscos e benefícios  

 

 Riscos potenciais 

 Risco de reação alérgica: risco minimizado por se tratar de um fator de 

crescimento biomimético e um veículo simples e oleoso. Além disso, diversos estudos 

envolvendo a utilização de biomateriais contendo EGF, nas formulações e doses adequadas e 

controladas, evidenciaram boa tolerabilidade e segurança com o uso continuado em seres 

humanos ou em animais experimentais (ACOSTA et al, 2009; TUYE et al, 2009; CAUSSA e 

VILA, 2014). 

 

 Benefícios potenciais: 

 O produto em estudo constitui terapia inovadora que parece acelerar o reparo 

tecidual a partir da introdução de fator de crescimento epidérmico diretamente no leito da 

ferida (ACOSTAet al, 2009; TUYE et al, 2009; CAUSSA e VILA, 2014; WU et al, 2015);  

 Redução do custo total do tratamento utilizando-se o produto, redução das 

visitas para a troca do curativo, redução do material utilizado e redução do tempo de 

cicatrização (ZHANG et al, 2014);  

 Potencial melhora geral na qualidade de vida (OBOLENSKY, 2013).  

 

3.9. Fomento  

 

O projeto teve apoio financeiro do MCTI/CNPq/MEC/Capes - Ação Transversal 

número 6/2011 - Casadinho/Procad, com o projeto intitulado "Inovação em Enfermagem no 

Tratamento de lesões Tissulares - sistematização, inclusão e funcionalidade”.  

O produto EGF e parte dos insumos foram fornecidos pela empresa Infinity Pharma, 

porém não houve interferências na execução do projeto e na análise dos resultados do estudo. 
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3.10. Tratamento dos dados  

 

A análise estatística foi por intenção de tratar, bem como a escolha dos testes de 

comparação entre os grupos, foi executada respeitando-se os pressupostos determinados pelos 

resultados, características e comportamento das variáveis de estudo.  

O tratamento dos dados sociodemográficos foi realizado por meio de análise 

descritiva, os dados foram apresentados sob a forma de gráficos e tabelas, expressos pela 

média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo para os dados numéricos e pela frequência 

(n) e percentual (%) para dados categóricos (qualitativos).  

Na análise foram discutidos os desfechos primários e secundários com interpretação 

dos resultados, levando em consideração os objetivos, tendo em vista a validade interna dos 

achados. 

Para testar a normalidade dos dados foi utilizado o teste Shapiro - Wilk. Foi realizada 

a homogeneidade da amostra em relação aos dados (sexo, idade, doenças de base associadas á 

Diabetes Mellitus e Índice de Massa Corpórea). 

Os dados sociodemográficos foram analisados pelos testes: Teste T, Exato de 

Fischer, Qui-Quadrado e Mann-Whitney.  

A taxa da área da úlcera cicatrizada da lesão ao longo das 12 semanas intragrupos e 

intergrupos foi analisada utilizando Anova de Friedman, Mann – Whitney e Ancova.  

Em relação ao tipo de tecido presente no leito da ferida e a quantidade e a do 

exsudato, ao longo das 12 semanas intragrupos e intergrupos, utilizou-se o teste Exato de 

Fischer. 

Quanto as característica clínica do exsudato presente no leito da ferida e a quantidade 

e a do exsudato, ao longo das 12 semanas intragrupos e intergrupos, utilizou-se o teste Qui – 

Quadrado. 

Os dados foram analisados utilizando os softwares de estatística Excel 2010, BioStat 

5.0 e IBM
® 

SPSS
®
 Statistics Versão (20) e considerado significativo valor de p<0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

Foram incluídos e randomizados 19 participantes, sendo 10 participantes no grupo 

intervenção e 9 no grupo controle, totalizando 247 consultas de enfermagem durante o tempo 

de seguimento de estudo. Todos receberam tratamento conforme alocação e foram avaliados 

os desfechos primários e secundários, não havendo perdas e exclusões após a randomização.  

O fluxograma 3 demonstra como os participantes foram alocados no estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma 3: Alocação aleatória simples e randomização dos pacientes  

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

 

Pacientes que atenderam os 

critérios: n= 19 

 
Randomizados 

(Grupo Intervenção e 

Controle) 

Grupo Controle (Gel 

de 

Carboximetilcelulose a 

2%) n= 9 

 Não apresentavam 

registro de 

diagnóstico médico 

Diabetes Mellitus  (25 

pacientes) 

 Apresentavam lesões 

< 2 cm² e > 100 cm² 

(13 pacientes) 

 Apresentavam lesões 

infectadas (5 

pacientes) 

 Apresentavam lesões 

por pressão (2 

pacientes) 

Pacientes que foram avaliados 

(Screnning) n=64 

 

Pacientes que não atenderam 

os critérios: n= 45 

Grupo Intervenção 

(Gel com EGF) n= 10 
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Neste tópico são apresentados os resultados clínicos e sociodemográficos dos grupos 

Intervenção que correspondeu aos participantes que utilizaram o EGF e o grupo Controle que 

utilizaram o Gel de Carboximetilcelulose a 2%.  

Na tabela 1 são apresentadas as variáveis: idade, sexo, doenças de base associadas a 

Diabetes Mellitus e Índice de Massa Corpórea (IMC) de ambos os grupos no tempo basal, 

apresentando o correspondente nível descritivo (p valor) do teste estatístico, referente à 1ª 

consulta.  

 

Tabela 1: Distribuição dos 19 participantes por grupo de estudo de acordo com as 

variáveis: idade, sexo e doenças de base associadas a Diabetes Mellitus no tempo basal, 

Niterói, 2017 

 

Variáveis  Categoria Intervenção Controle Total  p valor a 

Idade Média** (DP*)  Anos 62.4 (9.7) 63.3 (6.3) 62.8 (8.1) 0.810 

Sexo n (%) Feminino 02 (11) 03 (16) 05 (26) 0.537 

  Masculino 08 (42) 06 (32) 14 (74)  

Doenças de Base DM 03 (16) 00 (00) 03 (16) 0.493 

  DM + HAS 02 (11) 05 (26) 07 (37)  

  DM + HAS + IVC 05 (26) 04 (21) 09 (47)  

IMC& Média** (DP*) Kg/m² 25.3 (4.7) 28.5 (5.5) 26.8 (5.2) 0.906 

 
a
 Teste Qui-Quadrado 

 * DP: desvio padrão 

 ** a média e o ± desvio padrão foram calculados e analisados pela estatística descritiva do Programa IBM
® 

SPSS
®
 Statistics Versão (20) 

& 
índice de Massa Corpórea – Teste de Mann Whitney 

              

 

Conforme se observa na tabela 1, a maioria (14) quatorze pacientes são do sexo 

masculino e (05) cinco do sexo feminino; com idade média de 62,4 anos.  

Em relação às doenças de base associadas a Diabetes Mellitus (DM), no grupo 

Intervenção a maior parte dos participantes, cinco pacientes (26%) apresentavam a 

Hipertensão Arterial Sistólica (HAS) e Insuficiência Venosa Crônica (IVC) associadas a 

Diabetes Mellitus. No grupo Controle cinco pacientes (26%) apresentaram a HAS associada a 

Diabetes Mellitus.  

Ao analisar o IMC notou-se um padrão superior ao da normalidade, classificando os 

participantes do estudo em Obesidade Grau I (26.8 Kg/m²). 

Na tabela 2 são apresentadas as variáveis sociodemográficas e clínicas de ambos os 

grupos, intervenção (EGF) e controle (Gel de Carboximetilcelulose a 2%), no tempo basal. 
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Tabela 2: Distribuição dos 19 participantes por grupo de estudo de acordo com as 

variáveis sociodemográficas e clínicas no tempo basal, Niterói, 2017 
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a
 Teste Qui-Quadrado / 

& 
Teste de Mann Whitney / 

©
 Teste Exato de Ficher  

* DP: desvio padrão 
 ** a média e o ± desvio padrão foram calculados e analisados pela estatística descritiva do Programa IBM

® 

SPSS
®
 Statistics Versão (20) 

Variáveis Categoria Grupo 
Intervenção 

Grupo 
Controle 

Total p valor a 

Escolaridade n (%) 
  
  
  

Analfabeto 1 (05) 0 (00) 1 (05)  
 

0.203 
Fundamental 3 (16) 5 (26) 8 (42) 

Médio 4 (21) 3 (16) 7 (37) 

Superior 2 (11) 1 (05) 3 (16) 

Estado Civil n (%) 
  
  
  

Solteiro 1 (05) 0 (00) 1 (05)  
0.596 Casado/ União Estável 6 (32) 5 (26) 11 (58) 

Viúvo 1 (05) 3 (16) 4 (21) 

Separado/ Divorciado 2 (11) 1 (05) 3 (16) 

Raça n (%) 
  
  
  

Branco  3 (16) 1 (7) 4 (21)  
 

0.655 
Preta 4 (21) 4 (21) 8 (42) 

Pardo  3 (16) 3 (16) 6 (32) 

Amarela 0 (0) 1 (05) 1 (05) 

Renda n (%) 
  

1 a 2 salários mínimos 6 (32) 6 (32) 12 (63) 0.498 

Mais de 2 salários mínimos 4 (21) 3 (16) 7 (37) 

Ocupação n (%) Aposentado 8 (42%) 8 (42) 16 (84)  
0.115 Empregado 1 (05) 1 (05) 2 (11) 

Licença Médica 1 (05) 0 (00) 1 (05) 

Município n (%) 
  
  

Niterói  6 (32) 0 (00) 6 (32)  
0.179 São Gonçalo 2 (11) 9 (47) 11 (58) 

Itaboraí  2 (11) 0 (00) 2 (11) 

Água Encanada n (%) 
  

Sim 7 (37) 10 (53) 17 (89) 0.115 

Não 2 (11) 0 (00) 2 (11) 

Esgoto Encanado n (%) 
  

Sim 7 (37) 10 (53) 17 (89) 0.115 

Não 2 (11) 0 (00) 2 (11) 

Massa Corporal Média* (DP)** Quilogramas (Kg) 86.3 (18.3) 99.9 (19) 92.7 (19.4) 0.400& 

Estatura Média* (DP)** Metro 1.70 (0.1) 1,72 (0,1) 1,75 (0.1) 0.850& 

Tabagismo n (%) 
  

Sim 0 (0) 0 (0) 0 (0) - 

Não 10 (53) 9 (47) 19 (100) 

Etilismo n (%) 
  

Sim 3 (16) 0 (0) 3 (16) 0.211© 

Não 7 (37) 9(47) 16 (84) 

Localização n (%) 
  

Pé 6 (32) 5 (26) 11 (58) 0.845 

Perna 4 (21) 4 (21) 8 (42) 

Etiologia n (%) 
  

Diabética  6 (32) 5 (26) 11 (58) 0.845 

Venosa  4 (21) 4 (21) 8 (42) 

Tempo de lesão n (%) 
  
  

Menos de 1 ano 1 (5) 2 (11) 3 (16)  
0.220 De 1 ano a 10anos 6 (32) 6 (32) 12 (63) 

Mais que 10 anos 3 (16) 1 (5) 4 (21) 

Bordas da Ferida n (%) 
  
  

Epitelizada 7 (37) 7 (37) 14 (74)  
0.445 Hiperqueratosa 2 (11) 1 (05) 3 (16) 

Macerada 1 (05) 1 (05) 2 (11) 
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Quanto à escolaridade, destes, (42%) relataram ter cursado o ensino fundamental e 

declararam ser negros. No que se refere ao estado civil, mais da metade da amostra declarou-

se casado (58%), seguidos de viúvo (21%) e separado/divorciado (16%).  

A maior parte dos participantes (63%) possui uma renda de 1 a 2 salários mínimos, 

estão aposentados por invalides (83%) e residem no município de São Gonçalo, com água 

encanada (89%) e esgoto encanado (89%). 

Quanto ao tabagismo e o etilismo, notamos que nenhum paciente do estudo fazia uso 

do tabaco, porém 21% pacientes relatam ingerir bebida alcoólica.  

No que se refere à localização da ferida, a principal localização foi nas regiões do pé 

(58%) e as demais (42%), estavam localizadas no MMII. No Apêndice XI se encontra uma 

tabela com a localização específica da ferida de cada participante.  

A principal etiologia foi à diabética com onze pacientes (58%). Em quatorze 

pacientes, as bordas das feridas apresentavam tecido de epitelização (74%). 

Em relação ao p valor, observamos que o valor do mesmo é maior que 0,05 em todas 

as variáveis da Tabela 1 e 2, demonstrando desta forma que os grupos são homogêneos.  

A Tabela 3 apresenta a evolução da área da lesão nas 12 semanas de tratamento de 

acordo com grupo Intervenção e grupo Controle e a comparação entre ambos os grupos na 

Consulta 1, 6 e 12.  

 

Tabela 3: Avaliação do grupo Intervenção e grupo Controle em relação à evolução da 

área da ferida em 12 semanas de tratamento e comparação entre os tratamentos nas 

Consulta 1, 6 e 12, Niterói, 2017 

 

 Consulta 1 Consulta 6 Consulta 12 p valor a 

Grupo Intervenção 
 Mediana ± AI* 

12.4 ± 26.5 7.8 ± 15.9 5.2 ± 7.5 0.019** 

Grupo Controle  
Mediana ± AI* 

7.5 ± 6.5 6 ± 9.4 6 ± 14.9 0.216 

p valor@ 0.064 0.780 1.000  

 a ANOVA de Friedman 
                      @Mann –Whitney U Test 
             *Amplitude Interquartil  
             **Diferença estatisticamente significativa entre a 12ª consulta e a 1ª consulta 

  

 Quando a redução da área da ferida, ao avaliar o grupo intervenção ao longo das 12 

semanas de tratamento, nota-se que houve uma redução estatisticamente significativa entre a 

1ª consulta e a 12ª consulta, apresentando um valor de p de 0.019. Já em relação ao grupo 
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controle nota-se que não houve uma redução estatisticamente significativa da área da lesão, 

apresentando um valor de p de 0.216 conforme explicitado na Tabela 3. 

 Ao comparar ambos os tratamentos (Intervenção e Controle) na consulta 1, 6 e 12, 

observou-se que não houve diferença estatisticamente significativa na redução da área da 

lesão, conforme descrito na tabela 3.  

 O Gráfico 1 apresenta a média da redução da área da ferida na Consulta 1, 6 e 12 no 

grupo Intervenção e grupo Controle. 

 

Gráfico 1: Avaliação do Grupo Intervenção e Grupo Controle em relação à evolução da área 

da ferida em 12 semanas de tratamento (n= 19), Niterói, 2017 

 

 

               *Teste Ancova - Programa IBM
® 

SPSS
®
 Statistics Versão (20) 

As covariáveis que aparecem no modelo são avaliadas nos valores a seguir: tempo de 

lesão (88,00 meses), tamanho de ferida inicial (15,48 cm²). 

 

Ao avaliarmos as medianas no Gráfico 1 na Consulta 1, 6 e 12 no grupo Intervenção 

notamos uma diminuição das médias das áreas das feridas ao longo das 12 semanas. Já no 

grupo Controle, temos uma diminuição das médias da área da lesão entre a Consulta 1 e 6, e 

um aumento das médias da área da lesão na Consulta 6 a 12.  

Apesar de haver uma tendência de melhora no grupo intervenção, quando 

comparamos o grupo intervenção com o grupo controle, não há diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos (p=0.751). Quanto ao tamanho do efeito, temos que o mesmo é 

classificado como pequeno (Cohen f: 0.274), isso se justifica pelo tamanho da amostra.  

O Gráfico 2 e 3 apresenta a evolução da cicatrização das feridas nas 12 semanas de 

tratamento de acordo com os respectivos produtos, de forma individualizada. 

p= 0.751* 
Cohen f: 0. 274 
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Gráfico 2: Avaliação do Grupo 

Intervenção em relação à evolução da área 

da ferida em 12 semanas de tratamento (n= 

10), Niterói, 2017 

                                                                                  

 

Gráfico 3: Avaliação do Grupo Controle 

em relação à evolução da área da ferida em 

12 semanas de tratamento (n= 9), Niterói, 

2018 

 

 

                                                                 

O gráfico 2 e o quadro 2 (Apêndice XII) apresentam a evolução da área da ferida nas 

12 semanas de tratamento, dos cinco pacientes do grupo Intervenção (EGF). O Paciente 1, 2, 

13, 15, 16, 17 e 18 apresentaram uma redução da área da lesão de 67.3%, 25%, 96.4%, 27.3%, 

48.1%, 10.5% e 84.0% respectivamente. Já os pacientes 7 e 10 apresentaram um aumento do 

tamanho da lesão em 21.4% e 52.2% respectivamente.  

O gráfico 3 e o quadro 3 (Apêndice XIII) apresentam a evolução da área da ferida 

nas 12 semanas de tratamento, dos nove pacientes do grupo Controle (Gel de 

Carboximetilcelulose a 2%). O Paciente 14 obteve a cicatrização total da sua lesão, os 

pacientes 3 (85%), 4 (70%), 8 (35%), e 12 (14%) apresentaram diminuição da área da lesão. 

Houve aumento da área da lesão nos pacientes 5 (-20%), 6 (-35%) e 9 (-32%) 

respectivamente, já o paciente 11 não apresentou alteração no tamanho da sua lesão, quando 

comparado o tamanho inicial e final.  

O gráfico 4 e a tabela 16 (Apêndice XIV) apresenta as medianas das taxas de redução 

da área das feridas dos Grupos Intervenção e Controle entre a Consulta 1 e 6; Consulta 6 e 12 

e Consulta 1 e 12. 
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Gráfico 4: Avaliação do Grupo Controle e do Grupo Intervenção em relação à taxa de 

redução da área das feridas em 12 semanas de tratamento (n= 19), Niterói, 2017 

 

 

  

O grupo Intervenção apresenta uma mediana da taxa de redução maior quando 

comparado ao grupo Controle no três intervalos (1 a 6; 6 a 12; 1 a 12), Sendo mais expressivo 

nos intervalos entre as Consultas 1 a 6 e a Consulta 1 a12.   

A tabela 4, 5 e 6 apresentam a avaliação do grupo Intervenção e grupo Controle em 

relação à evolução do tecido de granulação intragrupos e intergrupos durante as 12 semanas 

de tratamento.  

 

Tabela 4: Avaliação do Grupo Intervenção e Grupo Controle em relação à evolução do tecido 

de granulação durante 12 semanas de tratamento. Niterói, 2017 

Tecido de 
granulação 

(%) 

Grupo intervenção Grupo controle 

1ª Consulta 6ª Consulta 12ª Consulta 1ª Consulta 6ª Consulta 12ª Consulta 

0% a 50% 4 5 5 3 5 2 

51% a 100% 6 5 5 6 4 7 

Estatística descritiva do Programa IBM
® 

SPSS
®
 Statistics Versão (20) 

 

 

Tabela 5: Avaliação intergrupos em relação à evolução do tecido de granulação durante 12 

semanas de tratamento. Niterói, 2017 
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Tecido de granulação  1ª Consulta 6ª Consulta 12ª Consulta 

 p valor a  0.764 0.809 0.210 

V de Cramér a 0.069 0.506 0.288 
                                          a Exato de Ficher - Programa IBM

® 
SPSS

®
 Statistics Versão (20) 

 

 

Tabela 6: Avaliação intragrupos em relação à evolução do tecido de granulação durante 12 

semanas de tratamento. Niterói, 2017 

 

Tecido de 
granulação 

Grupo intervenção Grupo controle 

1ª a 6ª 
Consulta 

6ª a 12ª 
Consulta 

1ª a 12ª 
Consulta 

1ª a 6ª 
Consulta 

6ª a 12ª 
Consulta 

1ª a 12ª 
Consulta 

 p valor  1.00 0.206 0.524 0.167 0.444 1.00 

V de Cramér 0.000 0.600 0.408 0.632 0.478 0.189 
 a Exato de Ficher - Programa IBM

® 
SPSS

®
 Statistics Versão (20) 

 

 

Em relação ao tecido de granulação, em ambos os grupos Intervenção e Controle, 

houve um aumento da quantidade deste tecido ao final do tratamento. Porém ambos os 

tratamentos não apresentaram diferença estatisticamente significativa intergrupos e 

intragrupos.   

Em relação ao coeficiente de correlação entre as variáveis (V de Cramér), nota-se uma 

maior correlação na 6ª consulta (V de Cramér =0.506) quando avaliado intergrupos. Já 

quando avaliamos intragrupos, temos uma maior correlação entre a 6ª à 12ª Consulta (V de 

Cramér = 0.600) no grupo Intervenção e 1ª a 6ª Consulta (V de Cramér = 0.632) no grupo 

controle.   

A Tabela 7, 8 e 9 apresenta a avaliação do grupo Intervenção e Controle em relação à 

evolução do tecido de epitelização durante as 12 semanas de tratamento.  

 

Tabela7: Avaliação do Grupo Intervenção e Grupo Controle em relação à evolução do tecido 

de epitelização durante 12 semanas de tratamento. Niterói, 2017 

Tecido de 
epitelização 

(%) 

Grupo intervenção Grupo controle 

1ª Consulta 6ª Consulta 12ª Consulta 1ª Consulta 6ª Consulta 12ª Consulta 

0% a 50% 10 9 7 9 7 7 

51% a 100% 0 1 3 0 2 2 

Estatística descritiva do Programa IBM
® 

SPSS
®
 Statistics Versão (20) 
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Em relação ao tecido de epitelização, o grupo Intervenção e o grupo Controle 

obtiveram maior quantidade deste tecido ao final do tratamento. Não foi possível a realização 

de análises estatísticas e de correlação, devido ao número de casas com 0 indivíduos, pois na 

primeira consulta não havia pacientes com mais de 50% de tecido de epitelização na lesão, 

inviabilizando desta forma o uso de um teste estatístico.  

A Tabela 10 apresenta a avaliação do grupo Intervenção e grupo Controle em relação à 

evolução do tecido desvitalizado durante as 12 semanas de tratamento.  

 

Tabela 8: Avaliação do Grupo Intervenção e Grupo Controle em relação à evolução do tecido 

desvitalizado durante 12 semanas de tratamento. Niterói, 2017 

 

Estatística descritiva do Programa IBM
® 

SPSS
®
 Statistics Versão (20) 

 

Em relação ao tecido desvitalizado, o grupo Intervenção e o grupo Controle 

obtiveram menor quantidade deste tecido ao final do tratamento. Não foi possível a realização 

de análises estatísticas e de correlação, devido ao número de casas com 0 indivíduos, estando 

diretamente ligado a uma dos critérios de inclusão do estudo, que era o paciente apresentar no 

leito da lesão predominantemente tecidos de granulação e epitelização.  

A tabela 11, 12 e 13 apresentam a avaliação do grupo Intervenção e grupo Controle 

em relação à evolução da quantidade de exsudato presente no leito da ferida intergrupos e 

intragrupos durante as 12 semanas de tratamento.  

 

Tabela 9: Avaliação do Grupo Intervenção e Grupo Controle em relação à evolução da 

quantidade de exsudato no leito da ferida durante 12 semanas de tratamento. Niterói, 2017 

 

Estatística descritiva do Programa IBM
® 

SPSS
®
 Statistics Versão (20) 

Tecido 
desvitalizado 

(%) 

Grupo intervenção Grupo controle 

1ª Consulta 6ª Consulta 12ª Consulta 1ª Consulta 6ª Consulta 12ª Consulta 

0% a 50% 10 10 10 9 9 9 

51% a 100% 0 0 0 0 0 0 

Quantidade de 

exsudato 

Grupo intervenção Grupo controle 

1ª Consulta 6ª Consulta 12ª Consulta 1ª Consulta 6ª Consulta 12ª Consulta 

Ausente/Pouco 3 5 5 3 4 5 

Moderado/Grande 7 5 5 6 5 4 
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Tabela 10 Avaliação intergrupos em relação à evolução da quantidade de exsudato durante 12 

semanas de tratamento. Niterói, 2017 

Quantidade de exsudato 1ª Consulta 6ª Consulta 12ª Consulta 

 p valor  1.00 1.00 1.00 

V de Cramér 0.036 0.056 0.056 
                                   a Exato de Ficher - Programa IBM

® 
SPSS

®
 Statistics Versão (20) 

 

Tabela 11 Avaliação intragrupos em relação à evolução da quantidade de exsudato durante 12 

semanas de tratamento. Niterói, 2017 

Quantidade 

de exsudato 
Grupo intervenção Grupo controle 

1ª a 6ª 
Consulta 

6ª a 12ª 
Consulta 

1ª a 12ª 
Consulta 

1ª a 6ª 
Consulta 

6ª a 12ª 
Consulta 

1ª a 12ª 
Consulta 

 p valor  0.167 1.000 0.380 0.048* 0.048* 0.167 

V de Cramér 0.655 0.200 0.655 0.791 0.800 0.632 
a Exato de Ficher - Programa IBM

® 
SPSS

®
 Statistics Versão (20) 

* Estatisticamente significativo entre a 1ª e a 12ª Consulta e a 6ª e a 12ª Consulta. 

 

 

Não se observou diferença estatisticamente significativa no exsudato quanto à 

quantidade presente no leito da lesão após as 12 semanas ao comparar ambos os grupos 

ambos os grupos.  

Porém ao avaliar cada grupo individualmente o grupo controle, foi estatisticamente 

significativo entre a 1ª e a 12ª Consulta e a 6ª e a 12ª Consulta (p=0.048).  

No gráfico 5 observa-se que ao comparar a última consulta (Consulta 12), com a 

primeira consulta (Consulta 1), no grupo Intervenção houve um aumento de 20% no número 

de participantes com ausente/pouco exsudato e uma diminuição de 20% no número de 

participantes com moderado/grande quantidade de exsudato.  

 

Gráfico 5: Avaliação do Grupo Intervenção em relação à evolução da quantidade de exsudato 

no leito da ferida após 12 semanas de tratamento (n= 10), Niterói, 2017 
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Já o grupo Controle apresentou um aumento de 23% nos participantes com exsudato 

ausente/pouco exsudato. Observa-se uma diminuição de 23% nos participantes com exsudato 

moderado/grande quantidade de exsudato nas 12 semanas, como pode ser observado no 

Gráfico 6.  

 

Gráfico 6: Avaliação do Grupo Controle em relação à evolução da quantidade de exsudato no 

leito da ferida após 12 semanas de tratamento (n= 9), Niterói, 2017 
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A tabela 14, 15 e 16 apresentam a avaliação do grupo Intervenção e grupo Controle 

em relação à evolução do tipo de exsudato presente no leito das feridas intergrupos e 

intragrupos nas 12 semanas de tratamento.  

 

Tabela 12: Avaliação do Grupo Intervenção e Grupo Controle em relação à evolução do tipo 

de exsudato no leito da ferida durante 12 semanas de tratamento. Niterói, 2017 

 

        Estatística descritiva do Programa IBM
® 

SPSS
®
 Statistics Versão (20) 

         

  

 

Tabela 13 Avaliação intergrupos em relação ao tipo de exsudato durante 12 semanas de 

tratamento. Niterói, 2017 

Tipo de exsudato 1ª Consulta 6ª Consulta 12ª Consulta 

 p valor  0.405 0.243 0.243 

V de Cramér 0.191 0.386 0.386 
                                   a Teste Qui-Quadrado - Programa IBM

® 
SPSS

®
 Statistics Versão (20) 

 

Tabela 14 Avaliação intragrupos em relação ao tipo de exsudato durante 12 semanas de 

tratamento. Niterói, 2017 

Tipo de 

exsudato 
Grupo intervenção Grupo controle 

1ª a 6ª 
Consulta 

6ª a 12ª 
Consulta 

1ª a 12ª 
Consulta 

1ª a 6ª 
Consulta 

6ª a 12ª 
Consulta 

1ª a 12ª 
Consulta 

 p valor  0.002* 0.005* 0.002* 0.011* 0.001* 0.011* 

V de Cramér 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
 a Teste Qui-Quadrado - Programa IBM

® 
SPSS

®
 Statistics Versão (20) 

* Estatisticamente significativo entre a 1ª e a 6ª Consulta, a 6ª e a 12ª Consulta e a 1ª e a 12ª Consulta. 

 

Não houve diferença estatisticamente significativa quanto ao tipo de exsudato, 

quando comparado ambos os grupos, porém observou diferença estatística significativa 

quanto ao tipo de exsudato presente no leito da lesão após as 12 semanas em ambos os 

grupos, quando analisados individualmente, como podemos observar na Tabela 16. 

 

Tipo de exsudato 

Grupo intervenção  Grupo controle 

1ª 

Consulta 

6ª 

Consulta 

12ª 

Consulta 

1ª 

Consulta 

6ª 

Consulta 

12ª 

Consulta 

Ausente 0 0 0 0 1 1 

Seroso 6 6 6 7 7 7 

Serossanquinolento 4 4 4 2 1 1 
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 Quanto aos eventos adversos, nenhum dos participantes apresentou eventos adversos 

graves ou locais como dor de forte intensidade, eczema e prurido, durante o período de 

seguimento do estudo.   
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5. DISCUSSÃO 

 

5.1. Dados sociodemográficos e clínicos 

 

Em relação às características sociodemográficas dos participantes verificou-se uma 

idade média de 62,8 anos e predomínio do sexo masculino (74%), corroborando com dados 

encontrados no estudo realizado em um ambulatório de angiologia de um hospital 

universitário do sul do Brasil em 2015, que apresentou características semelhantes, onde 

ocorreu uma predominância do sexo masculino com percentual de 66,7% dos participantes e 

uma idade média de 69,9 anos (EBERHARDT et al., 2017).  

Entretanto alguns estudos apontam uma maior predominância do sexo feminino, 

como o estudo realizado em um Hospital Universitário em Natal, onde 74,5% dos 

participantes eram do sexo feminino (DIAS et al., 2014).  

Um ponto relevante no presente estudo são as doenças de base, que exercem grandes 

influencias no processo de cicatrização da ferida. As principais doenças de base evidenciadas 

foram a Diabetes Mellitus associada à Hipertensão Arterial Sistêmica e a Insuficiência 

Venosa Crônica (47%). 

Nota-se que grande parte dos pacientes desconhece os cuidados que devem ser 

realizados em função das doenças de base, desta forma torna-se importante ao profissional de 

saúde à realização de orientações voltadas para as doenças de base de cada paciente, visto que 

as mesmas interferem de forma direta no processo de cicatrização da lesão (NOGUEIRA et 

al., 2015).  

As doenças de base acarretam o acometimento de lesões ou as recidivas das mesmas, 

além de retardar o processo de cicatrização, desta forma é importante que os profissionais de 

saúde, direcionem seu plano terapêutico, a fim de contemplar todos os aspectos clínicos do 

paciente, os sinais e sintomas da patologia de base e os aspectos da lesão (OLIVEIRA et al., 

2013) 

Em relação ao Índice de Massa Corpórea (IMC), os pacientes apresentaram uma 

média de 30,9Kg/m
2
, sendo considerado Obesidade Grau l, segundo as medidas estabelecidas 

pela Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (ABESO) 

(SANTOS et al., 2015) 

Quanto ao grau de escolaridade, predominou a baixa escolaridade, onde 42% dos 

entrevistados possuíam apenas o ensino fundamental e com baixa renda.  Tal dado é 

alarmante aos profissionais de saúde, pois pode interferir diretamente na compreensão dos 
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cuidados relevantes a sua saúde, em especial os relacionados às lesões. Além disso, a não 

compreensão acerca desses cuidados pode resultar na dificuldade ou na não adesão ao 

tratamento indicado (TORRES et al., 2014; BEDIN et al., 2014) 

Mais da metade dos participantes (63%) possui uma renda de 1 a 2 salários mínimos, 

estão aposentados por invalides (83%) e são casados ou possuem uma união estável (58%), 

isso torna-se um dado relevante, visto que o companheiro pode auxiliar de forma direta no 

cuidado.  

No que diz respeito ao etilismo e ao tabagismo, os dados destas pesquisas 

apresentaram um menor percentual de pacientes tabagistas e etilistas. Estes resultados podem 

estar intimamente ligados às intensas orientações que são realizadas nos serviços de saúde e 

às campanhas realizadas nos últimos anos no Brasil, pelo governo e Ministério da Saúde, 

contra o fumo e a ingestão de álcool (OLIVEIRA et al., 2013) 

Ao se avaliar a etiologia da lesão, temos que o maior percentual de entrevistados 

possuía úlcera diabética (79%), seguido da úlcera venosa (21%). Com mais da metade dos 

participantes (63%) com lesões de 1 a 10 anos. Esses percentuais sofreram influencia diretas 

de um dos critérios de inclusão, visto que o paciente para ser incluído no estudo deveria ter 

como doença de base a Diabete Mellitus que apresenta como principal complicação as úlceras 

diabéticas (NASIRI et al., 2015).  

Em relação ao p valor, observamos que o valor do mesmo é maior que 0,05 em todas 

as variáveis sociodemográficas encontradas na Tabela 1 e 2, demonstrando desta forma que os 

grupos são homogêneos.  

 

 

5.2. Desfechos primários – Taxa de feridas crônicas cicatrizadas / Área das 

feridas crônicas cicatrizadas 

 

O estudo apresentou como desfecho primário a taxa de cicatrização e a taxa de 

redução da área da lesão. Houve cicatrização de uma lesão no grupo controle, não havendo 

cicatrizações no grupo intervenção.  

O participante que obteve cicatrização completa da lesão apresentava 62 anos, 

diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica, com presença de lesão há 3 meses com 8,5 

cm². A lesão apresentava 100% de tecido de granulação na 1ª Consulta, exusudato seroso e 

em pouca quantidade e bordas epitelizadas.  
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Diversos fatores vão interferir de forma direta e indireta no processo de cicatrização 

da lesão, dentre eles, destacamos: o tempo de lesão, o tamanho da lesão, o tipo de tecido no 

leito da lesão, o fluxo de sangue no local da lesão, a presença ou não de infecção, as doenças 

de base, além da idade, e o estado de saúde do paciente (HASHEMI, 2015). 

Assim notamos que o participante que obteve a cicatrização total da lesão, obtinha 

aspectos clínicos que favoreciam o processo de cicatrização da lesão, como: uma lesão com 

pequeno tempo de evolução (4 meses), com um tamanho considerado pequeno (8,5cm²), ao 

comparado com o cenário encontrado hoje no Brasil, sem infeção. Além disso o mesmo não 

apresentava insuficiência venosa crônica como doença de base, desta forma havia uma fluxo 

de sangue normal no local da lesão, favorecendo o processo de cicatrização. 

Quanto à redução das áreas das feridas, quando se comparou ambos os grupos 

estudados, na consulta 1, 6 e 12, não houve diferenças estatisticamente significativas entre 

eles. Porém ao avaliar o grupo intervenção ao longo das 12 semanas de tratamento, nota-se 

que houve uma redução estatisticamente significativa entre a 12ª consulta e a 1ª consulta, 

apresentando um valor de p de 0.019. Já em relação ao grupo controle nota-se que não houve 

uma redução estatisticamente significativa da área da lesão, apresentando um valor de p de 

0.216. 

Na Ásia, América Central e do Sul, o rh-EGF tem sido utilizado com êxito, 

expandindo sua aceitação mundial para Europa, principalmente para uso em úlceras diabéticas 

(FRYKBERG; BANKS, 2015; CARVALHO, 2016). 

Uma revisão sobre os fatores de crescimento para tratamento de 

úlceras crônicas reportou que o EGF aplicado topicamente, como 

creme ou mesmo aplicado injetável vem sendo estudado por diversos 

grupos de pesquisas especialmente na Ásia e Cuba. Porém, ainda é 

difícil a condução de maiores e melhores ensaios clínicos em países 

desenvolvidos (CARVALHO, 2016). 

 Em uma revisão sistemática com metanálise realizada no ano de 2016, sobre o uso de 

EGF em úlceras diabéticas, demonstrou que nos quatros estudos avaliados apresentaram 

aumento da taxa de redução da área das úlceras tratadas com EGF, corroborando os dados 

encontrados neste estudo, que demonstram uma redução estatisticamente significativa da área 

das lesões nas 12 semanas de tratamentos no grupo intervenção (EGF) (YANG et al., 2016).  

 

 



67 

 

5.3. Desfechos secundários – Tipo de tecido presente no leito da ferida / Quantidade 

de Exsudato e Evento adverso 

 

A característica do tecido do leito da ferida é um importante indicador do estágio da 

cicatrização alcançado ou de complicações que possam estar presentes, desta forma quanto ao 

tipo de tecido, ambos os grupos Intervenção e Controle apresentam aumento dos tecidos de 

granulação e de epitelização e redução do tecido desvitalizado em ambos os grupos. 

O tecido de granulação e de epitelização no leito da lesão é um ponto positivo, uma 

vez que favorece o reparo tecidual e consequentemente a cicatrização da lesão, corroborando 

os dados encontrados no grupo intervenção que apresentou aumento de tecido de granulação e 

epitelização e como consequência um aumento da taxa de cicatrização estatisticamente 

significativo.  (OLIVEIRA et al., 2013). 

Outros cuidados realizados pelo enfermeiro com as feridas crônicas, como o 

desbridamento, redução da hiperqueratose em úlceras diabéticas, redução do ressecamento da 

pele adjacente à ferida, redução da maceração das bordas, controle da infecção e orientações 

sobre as doenças de base e os cuidados com as feridas também desempenharam um papel 

importante na melhora das feridas crônicas (TUYET et al., 2009). 

 O desbridamento consiste na remoção do tecido desvitalizado e necrótico, da ferida, 

permitindo desta forma um melhor contato superficial com rh-EGF, promovendo a 

proliferação e migração de células epiteliais,  regeneração epidérmica, e epitelização da ferida 

(TUYET et al., 2009).  

Em relação aos aspectos clínicos do exsudato presente no leito da lesão, nas 12 

semanas de tratamento ambos os grupos foram estatisticamente significativos quando 

avaliados individualmente, não havendo diferenças quando realizado a análise intergrupos.  

Já quanto à quantidade de exsudato presente no leito da lesão nas 12 semanas de 

tratamento, houve diferença estatisticamente significativa no grupo Controle (p=0.048), 

quando analisado individualmente ao longo das 12 semanas. Não havendo diferenças quando 

realizado a análise intergrupos.  

O exsudato presente no leito da ferida é caracterizado como um processo fisiológico 

que ocorre na fase inflamatória das feridas crônicas. A presença de exsudação serosa no leito 

da lesão demonstra ausência de infecção e um bom prognóstico. Assim lesões com melhora 

na quantidade de exsudato e no do tipo de exsudato são fatores que indicam a evolução do 

processo de cicatrização (RIBEIRO et al., 2015). 
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  Quanto aos eventos adversos, nenhum dos participantes apresentou eventos adversos 

graves ou locais como dor de forte intensidade, eczema e prurido, durante o período de 

seguimento do estudo.   

O uso de fatores de crescimento em feridas crônicas, dentre eles o EGF, não 

evidenciou eventos adversos locais ou graves, assim como no presente estudo, demonstrando 

desta forma que o EGF apresenta uma boa tolerabilidade e segurança (CARVALHO, 2016; 

TUYET et al., 2009). 

Assim os dados encontrados neste estudo corroboram que o uso do rh-EGF parece 

ser uma alternativa interessante e promissora para o tratamento de feridas crônicas. 

Entretanto, é necessária a realização de estudos multicêntricos, com um poder de estudo maior 

para que se confirme ou refute a ação benéfica do rh-EGF na cicatrização de feridas crônicas. 

Esse estudo apresentou como limitação a dificuldade de inclusão de participantes no 

estudo, que atendessem os critérios de elegibilidade. Desta forma sugere-se o 

desenvolvimento de estudos multicêntricos com a inclusão de maior número de participantes, 

para que se obtenha uma amostra que seja suficiente para validação externa dos dados. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Com isso concluímos que quando comparados os dois grupos Intervenção e 

Controle, em relação à redução da área das feridas, não houve diferenças estatisticamente 

significativas. Porém ao avaliar cada grupo individualmente ao longo do tempo, o grupo 

Intervenção apresentou redução da área da lesão estaticamente significativa.   

Quanto à capacidade do reparo tecidual, controle da exsudação, e segurança, o grupo 

Controle, apresentou-se estatisticamente significativo quanto ao aumento do tecido de 

epitelização e diminuição da quantidade de exsudato. Em relação aos aspectos clínicos do 

exsudato presente no leito da lesão nas 12 semanas de tratamento, ambos os grupos foram 

estatisticamente significativos. 

Desta forma ambos os produtos são efetivos e seguros no tratamento de feridas 

crônicas, porém ao realizar a análise de forma individualizada para cada produto ao longo do 

tempo, houve uma efetividade estatisticamente significativa no grupo Intervenção em relação 

à redução da área da lesão. Desta forma os investimentos em pesquisas nessa área devem ser 

considerados, a fim de buscar novas tecnologias, com custo acessível à população e maior 

efetividade. 
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APÊNDICE I 

 

Hospital Universitário Antônio Pedro 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado(a) a participar do estudo intitulado “Avaliação clínica e 

econômica da atividade regeneradora de lesão por meio da utilização de EGF”, que tem 

o objetivo de analisar a efetividade e o custo do Fator de Crescimento Epidérmico no reparo 

de feridas. O Fator de Crescimento Epidérmico recombinante humano (rhEGF) é uma 

substância sintética e bioidêntica, não apresentando risco de transmissão de doenças.  

O tratamento será realizado no Ambulatório de Reparo de Feridas do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP), por um período de até doze semanas, onde você será 

atendido e fará os curativos de acordo com consultas agendadas semanalmente ou de acordo 

com necessidades específicas. Além disso, você levará para casa, uma quantidade de produto 

suficiente para realizar a troca diária do curativo (um kit contendo solução fisiológica a 0,9%, 

gazes estéreis, ataduras, esparadrapo e o produto a ser aplicado sobre a lesão) e será orientado 

sobre como realizar a troca diária do curativo em casa.  

Neste estudo, teremos dois tipos de produtos para realização do curativo: o rhEGF e o 

Gel de Carboximetilcelulose a 2%.  O senhor poderá ficar em um grupo ou em outro. O Gel 

de Carboximetilcelulose a 2% é um polímero natural utilizado no tratamento de feridas. São 

classificados como curativos primários e de excelência para hidratação e manutenção de um 

ambiente úmido na ferida. Alguns possuem a propriedade de absorver, desencrostar e 

desbridar o tecido necrótico e fibrótico. Este produto é seguro e já comercializado no mercado 

farmacêutico. 

O rhEGF é um produto industrializado que será incorporado em um veículo na 

farmácia da Universidade Federal Fluminense e administrado sob a forma de cobertura tópica 

da lesão. Este tratamento tem demonstrado resultados satisfatórios na cicatrização de feridas 

de pacientes atendidos em diversos lugares do mundo.  

 Os tratamentos são seguros, podendo ocorrer raros casos de reação alérgica. Caso 

você apresente alergia, o uso do produto será suspenso, você sairá do estudo, mas continuará 

sendo atendido no ambulatório.  
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Se, no início da pesquisa, você for sorteado para usar o Gel de Carboximetilcelulose a 

2% e, depois do acompanhamento dos pacientes em uso de rhEGF, a equipe de pesquisa 

identificar que o rhEGF foi significativamente melhor para o tratamento da ferida do que o 

Gel de Carboximetilcelulose a 2%, você poderá optar por receber o tratamento com rhEGF.  

Para participar deste estudo você deverá comparecer as consultas agendadas e seguir 

as orientações da equipe profissional. Durante a consulta de enfermagem, você responderá a 

um questionário, terá seu curativo feito por um membro da equipe, serão tiradas fotografias da 

sua ferida e serão coletados dados do seu prontuário hospitalar. O questionário será 

respondido com ajuda de um membro da equipe, que também será responsável por fazer a 

fotografia. Os dados de laboratório serão coletados no prontuário. 

Se aceitar participar desta pesquisa, solicita-se que assine sua concordância ao final 

deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. Caso você recuse a participar desta pesquisa você não será penalizado(a) de 

nenhuma maneira.  

Você será tratado na pesquisa de forma anônima e confidencial, isto é, seu nome não 

será divulgado em nenhuma fase do estudo. Usaremos apenas siglas, garantindo privacidade. 

Na posição de participante voluntário desta pesquisa, a qualquer momento você pode recusar-

se ou desistir de participar e retirar o seu consentimento. A recusa não trará nenhum prejuízo 

em relação ao pesquisador, hospital ou tratamento.  

 A pesquisadora responsável é a Professora Dra. Beatriz Guitton R. Baptista de 

Oliveira. Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas as quais poderão ser contatadas nos 

seguintes telefones: (21) 98153-9668 (Gabriela) e (21) 98772-2145 (Bianca). 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) através do telefone: (21) 2629-9189. 

É garantido o seu direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das 

pesquisas. Você poderá questionar sobre os resultados deste estudo que sejam do 

conhecimento dos pesquisadores. Não há compensação financeira, isto é, nenhum tipo de 

pagamento ou remuneração relacionada à sua participação no estudo. 

Eu, ____________________________________________, portador do documento de 

Identidade ____________________ acredito ter sido suficientemente informado a respeito 

das informações que li ou que foram lidas para mim. 
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Eu discuti com os pesquisadores sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho 

garantia do acesso a tratamento quando necessário.  

_________________________________________ 

Assinatura do paciente/ representante legal 

____________________________________      

______________________________________ 

            Nome do representante legal                                     Identidade/ CPF do representante 

legal 

____________________________________      

______________________________________ 

                      Nome da testemunha                                           Identidade/ CPF da testemunha  

_________________________________________ 

Assinatura da testemunha  

 

____________________________________      

______________________________________ 

            Nome do responsável pelo estudo                                               Assinatura do 

responsável pelo estudo 

 

Niterói, ____ de _________ _________ 
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APÊNDICE II  

PROTOCOLO I  

AVALIAÇÃO DE CLIENTES COM LESÕES  

I – HISTÕRICO  DATA 

Nome  Nº Prontuário  

Data de Nascimento Idade 
Sexo       (  0  ) F        (  

1  ) M 

Escolaridade     ( 0 ) Analfabeto      ( 1 ) Fundamental                       ( 2 ) Médio           ( 3 ) Superior                  

(1) completo      (2) incompleto 

Estado Civil       ( 0 ) Solteiro            ( 1 ) Casado/União estável         ( 2 ) Viúvo           ( 3 ) 

Separado/Divorciado 

Raça                   ( 0 ) Branca              ( 1 ) Preta                                      ( 2 ) Parda           ( 3 ) Amarela                

( 4 ) Indígena 

Renda (valor em reais): R$                  
Quantas pessoas dependem dessa renda ( 0 )  1        ( 1 ) 2       ( 2 )  3         ( 3 )  

4         (4) 5 ou mais 

Ocupação atual Profissão 

Endereço                 Cidade CEP  

Telefone Celular 
(   ) 

Whatsapp  
E-mail 

Rede de água encanada   ( 0 ) Sim   ( 1 ) Não Rede de esgoto encanada   ( 0 ) Sim   ( 1 ) Não 

Faz uso de Medicamentos regularmente  ( 0 ) Sim   ( 1 ) Não 

Essas medicações são  ( 0 ) Naturais   ( 1 ) Homeopáticas   ( 2 ) Alopáticas  

Medicamentos em uso  (folha anexa) 

 

Alergias 

 

Tabagismo                   ( 1 ) sim ( 0 ) não Cigarros/dia                                  Histórico 

Etilismo ( 1 ) sim ( 0 ) não Frequência                                    Histórico 

II.  COMORBIDADES  

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 Quais 

III.  AVALIAÇÃO GERAL  

Peso (Kg)
 

Altura (cm) IMC = Peso/(altura)
2 

 

Circunferência abdominal (cm):                                                               Circunferência tórax (cm): 

Dieta   
( 0 ) livre       ( 1 ) hipossódica     ( 2  ) hipocalórica     ( 3  ) hipoglicêmica     (  4 ) 

outra, qual: 

Condições higiênicas  ( 0 ) satisfatórias     ( 1 ) insatisfatórias, especifique: 

Deambulação  ( 0  ) normal      ( 1  ) com auxílio      ( 2  ) em cadeira de rodas      (  3 ) acamado     (  4 
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) claudicando 

Atividade Física   ( 0 ) sim     ( 1 ) não Qual: Nº vezes/semana 

Pulsos presentes 
( 0 ) Pedial D     ( 1 ) Pedial E    ( 2 ) Maleolar D    ( 3 ) Maleolar E    ( 4 ) Poplíteo D     

( 5 ) Poplíteo E 

Perfusão 
( 0 ) Preservado ( Enchimento em  >  de 3 segundos)        ( 1 ) Diminuído (Enchimento 

em  <  de 3 segundos) 

Índice tornozelo/braço:  

Exames laboratoriais 

Plaquetas:                                        Hemácias:                                     Leucócitos:                             Glicemia:                              

Linfócitos:          Monócitos:             Eosinófilos:              Basófilos:               Bastões:             Segmentados:  

Ureia:                        Creatinina:                              Hemoglobina Glicada: 

Colesterol total:              Triglicerídeos:          Colesterol LDL:             Colesterol HDL:             Colesterol 

VLDL:     

TAP:                 PTT: 

Resultados microbiológicos 

Microrganismos encontrados: 

MRSA: (   ) Sim   (   ) Não 

Biofilme: (    ) Sim   (   ) Não 

Outras Observações: 
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PROTOCOLO I  

Nome:                                                                                                                                                                                                                                         

Prontuário: 

Tipo da lesão    ( 0 ) u. venosa – ITB:              (  1 ) u. diabética                 ( 2 ) u. pressão               ( 3 ) traumáticas               ( 4 ) cirúrgicas               

( 5 ) outra: 

Localização  

Início da lesão atual  Recidiva  ( 0 ) Sim   ( 1 ) Não  

AVALIAÇÃO DATA DATA  DATA DATA 

Principal queixa     

Pressão Arterial     

Glicemia capilar     

LESÃO      

TAMANHO 

(margem 

interna da 

borda do 

epitélio) 

    

TECIDO DA 

BORDA 

(1) Epitelizada  

(2) Hipergranulada 

(3) Hiperqueratosa 

(4) Macerada 

(1) Epitelizada  

(2) Hipergranulada 

(3) Hiperqueratosa 

(4) Macerada 

(1) Epitelizada  

(2) Hipergranulada 

(3) Hiperqueratosa 

(4) Macerada 

(1) Epitelizada  

(2) Hipergranulada 

(3) Hiperqueratosa 

(4) Macerada 

PRURIDO (1) Não (2) Sim 

Local: 

(1) Não (2) Sim 

Local:  

(1) Não (2) Sim 

Local: 

(1) Não (2) Sim 

Local: 

TECIDO            

Granulação 

                          

Epitelização 

(1) 76-100  (2) 51-75 ( 3) 26 – 

50 ( 4) 1-25  ( 5) 0 

(1) 76-100  (2) 51-75 ( 3) 26 – 

50 ( 4) 1-25  ( 5) 0 

(1) 76-100 (2) 51-75 ( 3) 26 – 

50 ( 4) 1-25  ( 5) 0 

(1) 76-100 (2) 51-75 ( 3) 26 – 

50 ( 4) 1-25  ( 5) 0 

(1) 76-100  (2) 51-75 ( 3) 26 – 

50 ( 4) 1-25  ( 5) 0 

(1) 76-100  (2) 51-75 ( 3) 26 – 

50 ( 4) 1-25  ( 5) 0 

(1) 76-100  (2) 51-75 ( 3) 26 – 

50 ( 4) 1-25  ( 5) 0 

(1) 76-100  (2) 51-75 ( 3) 26 – 

50 ( 4) 1-25  ( 5) 0 
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NECROSE               
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 

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 

(medir a primeira 

gaze) 

(1) Ausente (gaze seca) 

(2) Pouco (até 25%) 

(3) Moderado (25 a 75%) 

(4) Grande (mais de 75%) 

(1)    Ausente (gaze seca) 

(2)    Pouco (até 25%) 

(3)    Moderado (25 a 75%) 

(4)    Grande (mais de 75%) 

(1)    Ausente (gaze seca) 

(2)    Pouco (até 25%) 

(3)    Moderado (25 a 75%) 

(4)    Grande (mais de 75%) 

(1) Ausente (gaze seca) 

(2) Pouco (até 25%) 

(3) Moderado (25 a 75%) 

(4) Grande (mais de 75%) 

PROFUNDIDA

DE 

(1) Cicatrizada 

(2) Perda parcial da espessura 

(3) Espessura completa 

(4) Tendão / capsula articular 

visível 

(5) Exposição óssea 

(1)    Cicatrizada 

(2)    Perda parcial da 

espessura 

(3)    Espessura completa 

(4)    Tendão / capsula 

articular visível 

(5)    Exposição óssea 

 

(1)    Cicatrizada 

(2)    Perda parcial da 

espessura 

(3)    Espessura completa 

(4)    Tendão / capsula 

articular visível 

(5)    Exposição óssea 

1)    Cicatrizada 

(2)    Perda parcial da 

espessura 

(3)    Espessura completa 

(4)    Tendão / capsula 

articular visível 

(5)    Exposição óssea 

ÁREA 

PERILESIONA

L 

- Calosidade 

- Dermatite 

- Maceração  

- Enduração 

 

Número de fatores afetados: 

 

(1) Nenhum 

(2) Apenas um 

(3) Dois ou três 

(4) Quatro ou cinco 

  

Número de fatores afetados: 

 

(1) Nenhum 

(2) Apenas um 

(3) Dois ou três 

(4) Quatro ou cinco 

  

Número de fatores afetados: 

 

(1) Nenhum 

(2) Apenas um 

(3) Dois ou três 

(4) Quatro ou cinco 

 

Número de fatores afetados: 

 

(1) Nenhum 

(2) Apenas um 

(3) Dois ou três 

(4) Quatro ou cinco 
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- Eritema 

- Púrpura 

branqueável 

- Púrpura não 

branqueável 

- Pele ressecada 

(5) Seis ou mais fatores (5) Seis ou mais fatores (5) Seis ou mais fatores (5) Seis ou mais fatores 

Dor – escala de 0 

a 10 nas últimas 

24h 

 

(1) > 0-2 

(2) >2- 4 

(3) >4- 7 

(4) >7 

(1) > 0-2 

(2) >2- 4 

(3) >4- 7 

(4)      >7 

(1) > 0-2 

(2) >2- 4 

(3) >4- 7 

(4)      >7 

(1) > 0-2 

(2) >2- 4 

(3) >4- 7 

(4)      >7 

Calor (1) Não                              (2) 

Sim 

(1) Não                             (2) 

Sim 

(1 ) Não                            (2) 

Sim 

(1) Não                             (2) 

Sim 

Edema 

Intensidade (+ a 

4+)/Local  

(1) Não                              (2) 

Sim 

 

(1) Não                             (2) 

Sim 

(1) Não                             (2) 

Sim 

(1) Não                             (2) 

Sim 

Odor fétido (1) Não                              (2) 

Sim 

(1) Não                            (2) 

Sim 

(1) Não                             (2) 

Sim 

(1) Não                             (2) 

Sim 

Cicatrização sem 

evolução 

(1) Não                              (2) 

Sim 

(1) Não                            (2) 

Sim 

(1) Não                             (2) 

Sim 

(1) Não                             (2) 

Sim 

Granulação 

friável 

(1) Não                              (2) 

Sim 

(1) Não                            (2) 

Sim 

(1) Não                             (2) 

Sim 

(1) Não                             (2) 

Sim 

Túnel para 

tecidos moles 

(1) Não                              (2) 

Sim 

(1) Não                            (2) 

Sim 

(1) Não                             (2) 

Sim 

(1) Não                             (2) 

Sim 

Descoloração do 

leito da ferida 

(1) Não                              (2) 

Sim 

(1) Não                            (2) 

Sim 

(1) Não                             (2) 

Sim 

(1) Não                             (2) 

Sim 

Score total     
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 ESCALA DE AVALIAÇÃO PARA O AUTOCUIDADO ( Valor de cada item:  SIM: 2     MAIS OU MENOS: 1 ponto     NÃO: 0 ponto)   

DATA     

1. Compreende o seu estado atual de saúde/doença     

2. Colabora com o tratamento (segue as 

orientações, comparece às consultas) 
    

3. Segue dieta e medicamentos prescritos     

4. Faz o curativo domiciliar seguindo as 

orientações do nosso serviço 
    

5. O curativo é realizado com ajuda de alguém     

TOTAL DE PONTOS     

PLANO DE AÇÃO 

Tratamento 

(Produto no leito) 

(   ) Gel de 

Carboximetilcelulose a 2% 

(   ) Gaze petrolatum (   ) 

AGE 

(   ) PRP (   ) Sulfadiazina de 

prata 

(   ) outras ______________ 

   

Produto 

perilesional 

(   ) AGE (   ) vaselina líquida (   

) outros ______ 

   

Bandagem 
(   ) ascendente (   ) 

compressiva elástica 

(   ) circular (   ) outras 

   

Observações 
    

ORIENTAÇÕE (   ) elevar membros    
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S  (   ) proteger lesões no banho 

(   ) dieta adequada 
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PROTOCOLO I - AVALIAÇÃO DE CLIENTES COM LESÕES  

Avaliação da Dor 

Como descreve a dor? 

(1) Nenhuma dor 

(2) Ocasional, de vez em quanto 

(3) Depende da posição 

(4) Constante 

(5) Prejudica o sono 

O que alivia a dor? 

 

 

O que causa ou aumenta a dor? 
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APÊNDICE III 

VISITAS DO ESTUDO 

PACIENTE _________________________________________   PRONTUÁRIO  _________ 

Seleção ___/___/____ 

[   ] Screening   [   ] TCLE 

[   ]  CONSULTA DE ENFERMAGEM   [   ] CURATIVO 

  

1ª semana ___/___/___ 

  

[   ] CONSULTA DE ENFERMAGEM     [   ] CONSULTA 

MÉDICA 

[   ] QUALIDADE DE VIDA    [   ] MEDIR + FOTO    

[   ]CURATIVO   [   ] ENTREGA DE KIT 

2ª semana___/___/____ [   ] CONSULTA DE ENFERMAGEM    [   ]CURATIVO 

[   ] ENTREGA DE KIT 

3ª semana___/___/____ 

 

[   ] CONSULTA DE ENFERMAGEM    [   ]CURATIVO 

[   ] ENTREGA DE KIT 

4ª semana __/___/____ [   ] CONSULTA DE ENFERMAGEM    [   ]CURATIVO 

[   ] ENTREGA DE KIT 

5ª semana___/___/____ 

 

[   ] CONSULTA DE ENFERMAGEM    [   ]CURATIVO 

[   ] ENTREGA DE KIT 

6ª semana___/___/____ [   ] CONSULTA DE ENFERMAGEM 

[   ] MEDIR + FOTO    [   ]CURATIVO    [   ] ENTREGA DE 

KIT 

7ª semana___/___/____ 

 

[   ] CONSULTA DE ENFERMAGEM    [   ]CURATIVO 

[   ] ENTREGA DE KIT 

8ª semana___/___/____ [   ] CONSULTA DE ENFERMAGEM    [   ]CURATIVO 

[   ] ENTREGA DE KIT 

9ª semana___/___/____ 

[  

[   ] CONSULTA DE ENFERMAGEM    [   ]CURATIVO 

[   ] ENTREGA DE KIT 

10ª semana___/___/____ [   ] CONSULTA DE ENFERMAGEM    [   ]CURATIVO 

[   ] ENTREGA DE KIT 

11ª semana___/___/____ 

 

[   ] CONSULTA DE ENFERMAGEM    [   ]CURATIVO 

[   ] ENTREGA DE KIT 
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12ª semana___/___/____  [   ] CONSULTA DE ENFERMAGEM         [   ] QUALIDADE 

DE VIDA 

[   ] MEDIR + FOTO   [   ]CURATIVO    

OBSERVAÇÕES: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________ 
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APÊNDICE IV 

SCREENING DOS PARTICIPANTES  

Prontuário Código do participante  Data       /        / 

Nome Data nasc.      /      / Idade: Sexo (  )F  ( 

)M 

Endereço 

Telefone fixo Celular Whatsapp 

 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO  

 

Ser maior de 18 anos sem distinção de sexo; 

Apresentar ferida crônica > 2cm² e < 100cm²; 

Apresentar tecido de granulação e ou epitelização no leito da lesão; 

Apresentar feridas com tempo de evolução maior que 12 semanas (LUND; CURTIE, 

2014); 

 

 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  

 

Estar grávida ou amamentando; 

Suspeita de malignidade da úlcera; 

Apresentar doenças imunodepressoras ou realizar tratamento imunossupressor;  

Lesões infectadas; 
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APÊNDICE V 

PROCEDIMENTO DO CURATIVO NO GRUPO INTERVENÇÃO 

  

1.  Irrigar a ferida com solução fisiológica 0.9% em jato feito com a agulha 40x12mm, em 

temperatura ambiente. 

2.  Secar somente as bordas, mantendo o leito úmido. 

3.  Realizar debridamento mecânico, se necessário
1
.  

4. Medir e fotografar, na 1ª, 6ª e 12ª semanas. 

5. Aplicar o PRP em toda a extensão da úlcera formando uma fina camada, 1-2mm sobre o 

tecido do leito diariamente². 

6.  Cobrir o leito da ferida com Gaze acolchoada. 

7. Fixar o curativo com atadura de crepom em espiral e esparadrapo
1
. 

8. Aplicar atadura compressiva elástica. 

9. Entregar o “kit curativo” contendo ataduras de crepom, pacotes de gaze estéril, 

esparadrapo e duas bandagens compressivas elásticas com graduação. E o folder 

“Curativo no domicílio” ao paciente. 

10. Orientar o paciente: 

a. Sobre a troca do curativo no domicílio, diariamente ou sempre que houver excesso 

de produção de exsudato. 

b. Aplicação da Atadura elástica. 

11. Registrar o procedimento em formulário individualizado. 

 

 

1-ABREU A.M, OLIVEIRA B.G.R.B. Estudo da Bota de Unna comparado à bandagem 

elástica em úlceras venosas: ensaio clínico randomizado .Rev. Latino-Am. Enfermagem 

vol.23 no.4. Ribeirão Preto jul./ago. 2015. Disponível 

em:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&lng=pt&tlng=pt&pid=S0104-

11692015000400571 

2-OBOLENSKIY, V. N.; ERMOLOVA, D. A.; LABERKO, L. A.; SEMENOVA, T. V. 

Efficacy of platelet-rich plasma for the treatment of chronic wounds. EWMA Journal 2014 

vol 14 no 1, 37-42. 

3- ABREU A.M, OLIVEIRA B.G.R.B .Uso da atadura elástica como terapia compressiva em 

úlcera venosa: relato de experiência. Rev.Enf.Profissional. v. 1, n. 2 (2014).Disponível em: 

http://www.seer.unirio.br/index.php/enfermagemprofissional/article/view/3721/0 
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APÊNDICE VI 

PACIENTE: ___________________________________________________________             PRONTUÁRIO: ___________________ 

MEDICAÇÕES CONCOMITANTES 

Anote toda e qualquer medicação tomada até 30 dias antes da consulta de avaliação inicial e no decorrer de todo o estudo (medicamentos adquiridos com 

receita ou não) 

# Nome do medicamento Indicação 

Data 

de início 
/    / 

Data final 
/   / 

Continu

a 

Dose por 

aplicação 
Unidade Frequência 

Via 

de 

aplicação 

Rubrica 

     [   ]      

     [   ]      

     [   ]      

     [   ]      

     [   ]      

     [   ]      

     [   ]      

     [   ]      

     [   ]      

     [   ]      

     [   ]      

     [   ]      

     [   ]      

     [   ]      

     [   ]      

     [   ]      
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APÊNDICE VII 

PACIENTE: _______________________________________________________                        PRONTUÁRIO: _______________ 

REGISTRO DA FOTOGRAFIA 

1° dia ____ / _____ / _____ 

 

42° dia ____ / _____ / _____ Último dia ____ / _____ / _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação 

 

 

 

 

Observação 

 
Observação 

 

 

 

 

 

 



100 

 

APÊNDICE VIII 

FICHA DE DESCONTINUIDADE DO ESTUDO 

 

Número do prontuário I........I........I........I........I........I........I........I........I........I........I                  

Nome do paciente: 

____________________________________________________________  

Data de Nascimento _______/_______/_______ 

Data da exclusão: ________/________/________  

 

RAZÕES PARA EXCLUSÃO / DESCONTINUIADE  

 

Apresentou sinais de alergia ao uso dos produtos para o tratamento de feridas. 

Apresentou dor intensa. 

O participante desistiu de participar da pesquisa. 

 O participante apresentou irregularidades na frequência de comparecimentos as consultas 

ou descontinuidade ao uso dos produtos. 

Ocorrência de evento adverso sério. Preencher a ficha de EA.  

Ocorrência de eventos adversos locais clinicamente significantes (dor de forte 

intensidade, eczema). Preencher ficha de EA. 

 

 

Observação: 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Assinatura do pesquisador: 

________________________________________________________ 
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APÊNDICE IX 

 

SE VOCÊ OU ALGUÉM QUE VOCÊ CONHECE TEM UMA  

FERIDA CRÔNICA OU UMA FERIDA CIRÚRGICA ABERTA 

ENTRE EM CONTATO COM O GRUPO DE PESQUISA EGF 

 

Avaliação clínica e econômica da atividade regeneradora de lesão por meio da utilização de 

EGF (Fator de Crescimento Epitelial)  

 

Os participantes receberão acompanhamento semanal com enfermeiro, farmacêutico e 

médico, avaliação da lesão e material para troca do curativo em casa, durante 12 semanas. 

Endereço: 

Ambulatório de Reparo de Feridas 

HUAP – Hospital Universitário Antônio Pedro 

Rua Marquês do Paraná, 303 – Centro – Niterói – Rio de Janeiro 

(Prédio Emergência – 6º andar) 

 

Todas as terças e quartas feira de 13hs às 16hs (período da tarde) e sexta feira de 09hs às 

16hs 

 

Caso tenha interesse em saber mais informações sobre o estudo entre em contato com: 



102 

 

APÊNDICE X 
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APÊNDICE XI 

 

Tabela 15: Tempo de Lesão e Localização da Lesão dos participantes, Niterói, 2017 

 

Paciente Tempo de Lesão Localização da Lesão 

1 1 ano Dorso lateral interno do Pé Direito 

2 3 anos Dorso medial do Pé Direito 

3 10 anos Terço Medial do Membro Inferior Direito 

4 3 meses Terço Medial do Membro Inferior Direito 

5 6 anos Região Plantar do Pé Esquerdo 

6 3 anos e 7 meses Dorso lateral externo do Pé direito 

7 6 anos Região Plantar do Pé Direito 

8 3 anos Região Plantar do Pé Direito 

9 10 anos Maléolo Medial do Membro Inferior Direito 

10 5 anos Maléolo Medial do Membro Inferior Direito 

11 40 anos Maléolo Medial do Membro Inferior Esquerdo 

12 2 anos Região do Calcâneo Direito 

13 1 ano Dorso lateral externo do Pé direito 

14 3 meses Região do Calcâneo Esquerdo 

15 12 anos Terço Medial do Membro Inferior Esquerdo 

16 20 anos Maléolo Medial do Membro Inferior Direito 

17 12 anos Maléolo Medial do Membro Inferior Direito 

18 6 meses Dorso lateral externo do Pé esquerdo 

19 1 ano Dorso lateral externo do Pé direito 

 

 

 



105 

 

Quadro 2: Comparação de área inicial e final das feridas de acordo com o grupo e seus 

valores percentuais de redução ao final de cada tratamento proposto. Niterói, 2017 

 

Grupo Intervenção Consulta 1 Consulta 6 Consulta 12 Taxa de Redução (%) 

(12 semanas) 

Paciente 01 5.5 2.5 1.8 67.3 

Paciente 02 6.0 5.0 4.5 25.0 

Paciente 07 2.8 3.4 3.4 -21.4 

Paciente 10 33.5 38.5 51.0 -52.2 

Paciente 12 5.5 0.4 0.2 96.4 

Paciente 15 2.2 1 1.6 27.3 

Paciente 16 18.7 10.6 9.7 48.1 

Paciente 17 27.6 19.8 24.7 10.5 

Paciente 18 36.2 15.2 5.8 84.0 

Paciente 19 47.6 26.8 9.6 79.8 

Mediana 12.4 7.8 5.2 37.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

Quadro 3: Comparação de área inicial e final das feridas de acordo com o grupo e seus 

valores percentuais de redução ao final de cada tratamento proposto. Niterói, 2017 

 

Grupo Controle Consulta 1 Consulta 6 Consulta 12 Taxa de Redução (%) 

(12 semanas) 

Paciente 3 2.7 1.4 0.4 85.2 

Paciente 4 2.0 1.0 0.6 70.0 

Paciente 5 5.0 5.0 6.0 -20.0 

Paciente 6 11.5 10.8 15.5 -34.8 

Paciente 8 28.8 23.8 18.8 34.7 

Paciente 9 35.6 29.0 47.0 -32.0 

Paciente 11 7.5 8.0 7.5 0.0 

Paciente 13 7.0 6.0 6.0 14.3 

Paciente 14 8.5 0.0 0.0 100.0 

Mediana 7.5 6.0 6.0 14.3 

 

 

 

 

 

 



107 

 

APÊNDICE XII 

Tabela 16: Taxa de redução da área das feridas dos grupos Intervenção e Controle durante 12 semanas de tratamento, Niterói, 2017 

 

Taxa de Redução (%) 

(1ª a 6ª semana) 

Grupo Intervenção 

Taxa de Redução (%) 

(1ª a 6ª semana) 

Grupo Controle 

Taxa de Redução (%) 

(6ª a 12ª semana) 

Grupo Intervenção 

Taxa de Redução (%) 

(6ª a 12ª semana) 

Grupo Controle 

Taxa de Redução (%) 

(1ª a 12ª semana) 

Grupo Intervenção 

Taxa de Redução (%) 

(1ª a 12ª semana) 

Grupo Controle. 

54.5 48.1 28.0 71.4 67.3 85.2 

16.7 50.0 10.0 40.0 25.0 70.0 

-21.4 0.0 0.0 -20.0 -21.4 -20.0 

-14.9 6.1 -32.5 -43.5 -52.2 -34.8 

92.7 17.4 50.0 21.0 96.4 34.7 

54.5 18.5 -60.0 -62.1 27.3 -32.0 

43.3 -6.7 8.5 6.3 48.1 0.0 

28.3 14.3 -24.7 0.0 10.5 14.3 

58.0 100.0 61.8  84.0 100.0 

43.7  64.2  79.8  

Mediana - 43.5 Mediana - 17.4 Mediana - 9.2 Mediana - 3.1 Mediana - 37.7 Mediana - 14.3 

  


