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RESUMO 

 

FERREIRA, D.S.P. A Efetividade do gel de Caesalpinea ferrea Mart a 5% no tratamento de 

úlceras venosas. 2014. Dissertação, Mestrado Acadêmico de Ciências do Cuidado, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói/RJ.  

 

Objetivo: analisar a efetividade do gel Caesalpinia férrea Mart a 5% (gel de Jucá), no 

processo de reparo tecidual em usuários com úlceras venosas. Método: estudo quase 

experimental, antes e depois, com o uso do gel de jucá a 5% produzido pelo Instituto de 

Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado do Amapá. A amostra foi consecutiva, avaliou-se 

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

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, com o nº 241.257. Resultados: Sete (63,64%) 

participantes eram do sexo feminino; com média de 60,3 anos e desvio padrão ±11,2, todos se 

declararam afrodescendentes (negros e pardos), sete (63,64%) apresentavam Índice de Massa 

Corporal acima do normal; todos possuíam Insuficiência Venosa Crônica e sete possuíam 

Hipertensão Arterial Sistêmica associada. Quanto às úlceras (n=24), a amostra foi dividida em 

três subgrupos com base no quartis da amostra, a redução significativa foi evidenciada, o 

primeiro com área inicial de 2 a 4 cm² (n=6) apresentou média da redução de 90,8% (2,9 

cm²); o segundo de 4,2 a 10 cm² (n=12) obteve média de 88,0% (5,0 cm²) e o terceiro de 10.8 

a 71,6 (n=6) obteve média de 32,17% (8,85 cm²). A cicatrização total aconteceu em sete 

úlceras (29,1%), com tempo médio de 51,4 dias ± 11,8, sendo todas úlceras menores de 10 

cm². Houve também redução significativa no tecido de esfacelo de todas as úlceras venosas 

(p= 0,0078) e aumento significativo do tecido de epitelização (p= 0,0078) do início para o 

final do tratamento. Conclusão: O gel de jucá a 5% mostrou efetividade no reparo tecidual de 

úlceras venosa, proporcionando cicatrização em úlceras menores de 10 cm², diminuição do 

esfacelo, favorecendo o processo de epitelização no período de 91 dias.  

 

Palavras-chaves: Úlcera venosa. Úlcera da perna. Jucá. Caesalpinea ferrea Mart. 

Efetividade. Enfermagem.  
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ABSTRACT 

 

FERREIRA, D.S.P. Effectiveness of the Caesalpinea ferrea Mart gel at 5% in the 

venous ulcers healing.  2014. Dissertation, Ciências do Cuidado em Saúde Master's 

Degree, Federal Fluminense University, Niteroi/RJ. 

 

Objective: Analyse the effectiveness of the Caesalpinia ferrea Mart gel at 5% (Jucá gel) in 

the tissue repair of venous ulcers. Method: Quasi-experimental clinical research, prospective, 

with the use of jucá gel at 5% produced by the Institute for Scientific Research and 

Technology of Amapá - Brazil. The consecutive sample was made of 11 outpatients with 24 

venous ulcers, large than 2 cm², acoording to protocol. The variables of interest were  

analyzed through Wilcoxon and McNemar test, with p <0.05. The project was approved by 

the Ethics in Research Committee, no. 241.257. Results: Seven (63.64%) participants were 

female; with average of 60.3 years old and standard deviation ± 11.2, all declared african 

descent (black and brown), seven (63.64%) presented body mass index above the normal; All 

the outpatients had Chronic Venous Insufficiency and seven had systemic hypertension 

associated. Regarding the ulcers, the sample was divided in three subgroups based on the 

quartile of the sample, a significant reduction was observed, the first area starting with 2 to 4 

cm² (n = 6) showed an average reduction of 90.8% (2 9 cm²); the second 4.2 to 10 cm² (n = 

12) the average was 88.0% (5.0 cm²) and the third10.8 to 71.6 (n = 6) had average of 32.17% 

(8, 85 cm²). Seven (29,1%) presented complete healing, with na average time of 51.4 days ± 

11.8, all of them smaller to 10 cm² ulcers. There was a significant reduction of slough of all 

venous (p = 0.0078) and significant increase of the tissue of epithelializationn (p = 0.0078) 

from the beginning to end of the treatment. Conclusion: The jucá gel at 5% showed 

effectiveness in tissue repair of venous ulcers, providing complete healing of venous ulcers 

smaller to 10 cm², decreased of the slough, promoting the epithelialization process in the 

period of 91 days. 

 

Keywords: Venous ulcer. Leg ulcer. Jucá. Caesalpinea ferrea Mart. Effectiveness. Nursing. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 MOTIVAÇÕES DA AUTORA 

 

 A questão do conhecimento sobre as Práticas Integrativas e Complementares, dentre 

elas a fitoterapia, em estágios avançados na cidade de Oriximiná no Pará, motivou o 

desenvolvimento desta investigação. As experiências práticas do rico mercado, existente 

nessa região, de terapia com a flora brasileira e da cultura popular local, advinda dos 

indígenas e remanescentes de quilombolas, com as leituras sobre uso de plantas medicinais ao 

meu cotidiano aprimoraram meu saber científico. 

 Ao longo da minha prática profissional, obtive a oportunidade de participar do 

Conselho Nacional de Residência em Enfermagem (CONARENF), na qual pude observar o 

papel das residências de enfermagem, nos diversos cenários brasileiros. Nesses encontros, a 

residente de saúde pública da capital do Amapá, Macapá, apresentou-me o sabonete e o gel de 

Jucá, já utilizado culturalmente pela população local em forma de chá para cicatrização de 

ferida. Estes produtos estão em constantes pesquisas pela Universidade Federal do Amapá e 

pelo Instituto de Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado do Amapá, apresentando 

significativos avanços positivos em cicatrização de feridas do pé diabético.    

 O presente estudo faz parte do projeto Casadinho/Procad intitulado “Inovação em 

Enfermagem no Tratamento de Lesões Tissulares – sistematização, inclusão tecnológica e 

funcionalidade”, com apoio financeiro da MCTI/CNPq/MEC/Capes. Nesta dissertação, aderi 

os objetivos propostos nesse projeto guarda-chuva, o qual possui integração com a Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo, surgiu o foco deste estudo o uso do Gel de Jucá 

(Caesalpinia férrea Mart a 5%), nas úlceras cutâneas venosas.  
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1.2 O CAMINHO PERCORRIDO À SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

O Brasil, historicamente, mostra ao mundo uma das maiores biodiversidades do 

planeta, a flora intensamente explorada pela diversidade de culturas que aqui se instalaram 

buscando no Novo Mundo um enorme campo de conhecimento. A grande maioria dos 

medicamentos, hoje disponíveis no mundo, é ou foi originado de estudos desenvolvidos a 

partir da cultura popular que fazem da rica biodiversidade brasileira um vasto campo de 

pesquisa científica (BRASIL, 2011). 

 Apesar dos avanços científicos, o conhecimento da ação medicinal das ervas tem uma 

base na cultura popular. Fitoterapia - do grego phyton (vegetal) + therapeia (tratamento) – 

significa a utilização de vegetais em preparações farmacêuticas. Seu uso, assim como o de 

outras terapias alternativas, faz parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC) e da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

(PNPMF).  Os objetivos dessas políticas visam ampliar as opções terapêuticas do Sistema 

Único de Saúde (SUS) dentro das normas de segurança, eficácia, qualidade e integralidade da 

atenção à saúde e assegurar ao usuário do SUS às medicinas tradicionais e complementares 

(BRASIL, 2012). 

De acordo com Ribeiro (2005), o aumento atual pela procura por medicamentos 

fitoterápicos está vinculado a fatores socioeconômicos, pois os custos são menores, de 

manutenção das tradições culturais e a busca de um medicamento com menor efeito colateral, 

quando comparados aos medicamentos alopáticos. No entanto, ainda são necessárias muitas 

pesquisas para atribuir a estes os seus efeitos terapêuticos.  

É extremamente antigo, o uso de terapias com plantas em feridas. Relatos de cuidados 

a úlceras de pele são datados de 2100 a.C., quando três procedimentos para promover a 

cicatrização foram instituídos à famosa placa de argila sumeriana (argila da Suméria), lavar a 

lesão com levedo de cerveja e água quente, fazer emplastros (mistura de ervas, pomadas e 

óleos) e cobrir a úlcera (BROUGHTON II; JANIS; ATTINGER, 2006). 

Ainda hoje, plantas medicinais e fitoterápicos são recursos terapêuticos amplamente 

utilizados no auxílio da cicatrização de feridas crônicas. Cita-se o uso de tintura de confrei 

(Symphytum officinale L.), papaína, babosa (Aloe vera), acalêndula (Calendula officinallis), 

extrato aquoso do trigo (Triticum vulgare), óleo de girassol (Helianthus annuus), arnica 

(Solidago microglossa), rosa mosqueta (Rosa aff. rubiginosa) (BRASIL, 2006a). 

A Caesalpinia ferrea Mart., popularmente conhecida como jucá ou pau-ferro, é outro 

exemplo bastante utilizado na medicina popular para tratamento de distúrbios da cicatrização, 
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porém são poucos os trabalhos científicos existentes na literatura respaldando essa 

terapêutica.  O jucá vem da planta Caesalpinia ferrea Mart, comumente encontrada na região 

Norte e Nordeste do Brasil. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

em Consulta Pública nº 73, de 16 de julho de 2010, D.O.U de 20/07/2010, Anexo 5, página 

183,  em  publicação do “Formulário de Fitoterápico da Farmacopéia Brasileira” cita o Gel de 

Caesalpinia ferrea Mart (fórmula: extrato glicólico do fruto de Caesalpinia ferrea Mart à 5 % 

e gel base q.s.p.) tendo como principais indicações para lesões ações como adstringente, 

hemostático, cicatrizante e anti-séptico. (BRASIL, 2011, p. 102-3). 

A incidência de úlceras cutâneas crônicas ainda se mantém alta, mesmo com grandes 

avanços na compreensão do processo cicatricial, tornando-se relevante a busca de novas 

possibilidades terapêuticas, como o uso do gel Caesalpinia ferrea Mart à 5 %.  

Pela literatura, as úlceras cutâneas crônicas são aquelas cuja cicatrização não ocorreu 

dentro do tempo esperado, superior a 6 semanas (ROLDÁN-MARÍN et al, 2009) ou 3 a 4 

meses (BRYANT; NIX, 2012). O fato é que o período de tempo não está claramente definido 

em vários estudos, já que, segundo Menke, et al (2007) o tempo para uma úlcera cutânea 

crônica reepitelizar completamente é significantemente maior e em alguns casos, a úlcera tem 

sua área aumentada, principalmente devido ao ambiente altamente rico em proteases. 

Úlcera de perna é a síndrome em que há destruição de estruturas cutâneas, tais como 

epiderme e derme, podendo afetar, também, tecidos mais profundos. Manifesta-se no terço 

inferior dos membros inferiores. As úlceras venosas representam cerca de 70% a 90% dos 

casos de úlceras de perna e apresentam como principal causa da insuficiência venosa crônica. 

Essa inadequação do funcionamento do sistema venoso é comum na população idosa, sendo a 

frequência superior a 4% entre os idosos acima de 65 anos. O elevado número de recidivas 

das úlceras (66%) constitui um dos problemas mais importantes na assistência aos portadores 

de insuficiência venosa.  O avanço nas tecnologias para o tratamento das úlceras, diante dessa 

situação, faz-se prioritário no cuidar em enfermagem. (FRADE et al, 2005; MENKE et al, 

ROLDÁN-MARÍN et al, 2009) 

Diante do exposto este estudo tem como objeto o uso do gel Caesalpinia férrea Mart 

a 5% em úlceras cutâneas crônicas, delimitando a questão de pesquisa, através da estratégia 

PIO: o tratamento a base de gel de Caesalpinia férrea Mart a 5% é mais efetivo em pacientes 

adultos e idosos com úlceras venosas? 
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Quadro 1: Estratégia PICO adaptada para questão de pesquisa do estudo com gel Caesalpinia 

férrea Mart a 5%.  Niterói/RJ, 2014. 

ESTRATÉGIA PIO DO ESTUDO 

P- Population (população) Usuários adultos ou idosos, de ambos os 

sexos, com úlceras venosas.   

I- Intervention (intervenção): Tratamento de úlceras venosas utilizando gel 

Caesalpinia férrea Mart a 5%.   

O- Outcome (resultado) 

 

Redução total ou relativa do tamanho da 

úlceras venosas. 

 

 Nesse contexto, o estudo busca as hipóteses, a serem estudadas: 

H0: A utilização do gel Caesalpinia férrea Mart a 5% nos participantes com úlceras venosas, 

não irá proporcionar uma cicatrização tecidual efetiva num período de tempo de 13 semanas 

(91 dias). 

H1: A utilização do gel Caesalpinia férrea Mart a 5% nos participantes com úlceras venosas, 

irá proporcionar uma cicatrização tecidual efetiva num período de tempo de 13 semanas (91 

dias). 

    

1.3 OBJETIVOS 

 

 Analisar a efetividade do gel Caesalpinia férrea Mart a 5%, no processo de reparo 

tecidual em adultos com úlceras venosas. 

 Descrever a evolução clínica das úlceras venosas, em uso do gel Caesalpinia férrea Mart 

a 5%. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

  

 Diante dos grandes avanços na compreensão dos fenômenos envolvidos no processo 

de reparo tecidual, a incidência de úlceras venosas ainda se mantém alta, repercutindo em 

custos elevados e consequências diretas na qualidade de vida dos pacientes, tornando-se 

relevante a busca do conhecimento de novas possibilidades terapêuticas e respectivas eficácia 

e segurança quanto ao estímulo à cicatrização. 
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 Muitas plantas medicinais têm demonstrado potenciais terapêuticos e dentre elas, 

destacam-se as do gênero Caesalpinia férrea spp, cujo fruto tem sido utilizado popularmente 

principalmente como antiinflamatório e cicatrizante. 

 No entanto, estudos de atividade da Caesalpinia férrea Mart na cicatrização de úlceras 

cutâneas crônicas, seu real mecanismo de ação, sua toxicidade e atividades antimicrobianas, 

permanecem escassos e muitas vezes inconclusivos.  

 

1.5 RELEVÂNCIA 

 

Foi realizada uma busca da literatura científica de estudos primários, em português, 

inglês e espanhol, não delimitando recorte temporal, com objetivos de saber o ano de início da 

produção sobre o tema. A pesquisa ocorreu no mês de setembro de 2014. Utilizaram-se as 

seguintes palavras chaves: Caesalpinia férrea AND Cicatrização; Jucá AND Cicatrização; 

além dos Mesh Terms: Caesalpinia férrea AND Wound Healing. Para obter as produções 

científicas, a busca bibliográfica foi efetuada nas seguintes fontes bibliográficas: Biblioteca 

Virtual de Saúde (BVS), Coleção de Fontes de Informação de Boa Evidência em Atenção à 

Saúde (COCHRANE LIBRARY), PUBMED (é uma base de dados desenvolvida pelo 

National Center for Biotechnology Information (NCBI) na National Library of Medicine 

(NLM), Scientifc Eletronic Library Online (SCIELO), Portal Brasileiro de Informação 

Científica (CAPES/PERIÓDICO). Foi encontrado apenas um artigo, que trata do Caesalpinia 

férrea e cicatrização de feridas em caprinos, na BVS, indexado na base de dados LILACS 

(Literatura Latino-Americana e do Caribe da Saúde).  

Ao abranger a pesquisa com apenas o descritor e Mesh Terms: Caesalpinia férrea 

foram encontrados 14 na PUBMED, indexados na base de dados MEDLINE (Literatura 

Internacional em Ciências da Saúde) e 31 na BVS, indexados 18 na LILACS e 16 na 

MEDLINE, porém somente conduzia as propriedades químicas, ações farmacológicas, teste 

em animais e uso empírico pela população do Caesalpinia férrea.  

Portanto, tange a relevância desse estudo pelo fato de nenhum artigo tratar 

cientificamente do Caesalpinia férrea spp e cicatrização de feridas em humanos, apesar de ser 

usado culturalmente pela população brasileira, através de práticas das populações indígenas e 

quilombolas.     
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1.6 CONTRIBUIÇÕES 

 

A pesquisa contribuirá com as Políticas Públicas de Saúde do Brasil no âmbito da 

Política de Práticas Integrativas e Complementares do SUS e do Programa Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos, já que muitos produtos utilizados para tratar e curar, 

proveniente da tradição cultural, pelo senso comum, demonstra uma eficácia, por vezes 

simbólica, sem estudos científicos. Esses recursos, amiúde, são negligenciados pela medicina 

oficial. Entretanto, tem sido foco de pesquisadores internacionais, que inclusive, identificam o 

princípio ativo da planta e o patenteia como propriedade do seu país, trazendo problema sério 

quanto à soberania de nossos recursos naturais e culturais. 

Poucos estudos têm sido realizados com as propriedades do Caesalpinia férrea (neste 

estudo chamado de jucá) quando a efetividade do uso das plantas em laboratórios. Ervas são 

usadas empiricamente para o tratamento de feridas, necessitando de pesquisas clínicas e 

experimentais. Portanto, essa pesquisa proporcionará evidências científicas através da análise 

do uso do gel de Caesalpinia férrea e sua efetividade, contribuindo para o tratamento de 

feridas e complicação das feridas crônicas. 

Para a enfermagem, contribuirá para a atualização do conhecimento científico, 

oferecendo aos enfermeiros subsídios para tomada de decisão e novas práticas terapêuticas.  

Aos usuários, o estudo tange para a melhoria da assistência, trará benefícios ao utilizar 

um produto com grandes propriedades na cicatrização de ferida, que poderá favorecer o 

processo de cicatrização, com mais rápido restabelecimento, atenuando o desconforto e 

diminuindo a quantidade de procedimentos hospitalares. 

Com relação ao custo/benefício o tratamento com gel de Caesalpinia férrea é mais 

vantajoso que o hidrogel terapia padrão ouro atualmente utilizada, a termo de custo (mais de 

100% de economia), enquanto o primeiro custa R$ 4,00 por 50g
1
, o segundo custa R$ 36,06 

por 30g
2
. Em relação a benefício, proporciona maior velocidade na evolução de cicatrização 

da lesão, maior conforto para o usuário, gerando menos consulta e menos gasto com 

transporte.  

Ademais, torna-se um estudo inovador que contribui para pesquisa baseada em 

evidência no campo saúde, enfermagem e sociedade, nas questões de interesses sociais e 

                                                           
1
 Preço de custo estimado pela farmácia popular do Instituto de Pesquisa Científicas e Tecnológicas do Estado do 

Amapá. 
2
Preço de custo do hidrogel da marca Curatec

®
, com informações da loja virtual da marca, disponível em: 

http://curatec.com.br/loja/. Acessado em 16 de outubro de 2014. 

 

http://curatec.com.br/loja/
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políticos, possibilitando assim a melhoria da assistência e da qualidade de vida dos usuários 

com úlceras cutâneas crônicas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem: clip-art word.doc 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O CAMINHO CONCEITUAL DA FITOTERAPIA 

 

2.1.1. O CONCEITO DE PLANTAS MEDICINAIS, FITOTERÁPICOS E MEDICAMENTOS 

ALOPÁTICOS 

 

É importante diferenciar, neste introdutório, os termos referidos e a relação que estes 

guardam entre si. As plantas medicinais são aquelas capazes de promover a saúde, prevenir, 

curar ou reabilitar enfermidade, através de longo conhecimento tradicional de uma população 

ou comunidade. Para usá-las, é preciso conhecer a planta, saber colhê-la e como prepará-la, 

esse processo in nature advém das tradições socioculturais, contudo há grande importância 

dos estudos científicos sobre seus princípios ativos. Quando a planta medicinal é 

industrializada para se obter um medicamento, tem-se como resultado o fitoterápico. 

(BRASIL, 2012) 

Os fitoterápicos são medicamentos que possuem como matéria prima as plantas 

medicinais, com a menor interferência sintética possível, na tentativa de manter as 

propriedades naturais das plantas. É obtido usando elementos extraídos da planta e/ou 

derivados (extrato, tintura, óleo, cera, suco, etc), podendo ser misturados a emolientes para 

industrialização. Esse processo evita contaminações por agrotóxicos e substâncias estranhas, 

caracterizando o conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso, como também a constância 

de sua qualidade. (BRASIL, 2012; 2011) 

Fitoterápicos são regulamentados no Brasil como medicamentos convencionais e têm 

que apresentar critérios similares de qualidade, segurança e eficácia requeridos pela ANVISA 

para todos os medicamentos. É imprescindível salientar que não são considerados 

fitoterápicos pós de plantas medicinais, homeopatia, florais, medicamentos manipulados e 

própolis.  

http://www.nutricaoemfoco.com.br/pt-br/site.php?secao=noticias&pub=3623
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Já os medicamentos alopáticos visam combater o agravo o mais rápido possível e 

eliminando os sinais e sintomas da doença com uma espécie de “antídoto”, neutralizando-os e 

trazendo alívio imediato à pessoa. Os alopáticos, o medicamento “comum” que conhecemos, 

são sintetizados em laboratório. Eles são muitas vezes, composto por moléculas que não são 

naturais, mas desenvolvidas artificialmente. Além disso, esses remédios isolam o princípio 

ativo para ministrá-lo de modo mais concentrado, modificando suas estruturas. (BRASIL, 

2010). 

 

2.1.2. OS FITOTERÁPICOS COMO PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES 

 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) trata o uso de plantas medicinais ou de 

produtos fitoterápicos no contexto da medicina tradicional. Esta prática pode referir tanto à 

medicina chinesa, ayurveda hindu e a unani árabe, quanto a medicinas indígenas e 

quilombolas. (WHO, 2010).  

 O conjunto dessas práticas e saberes é chamado, pela OMS, de Medicinas 

Complementares e Alternativas/ Medicinas Tradicionais em um momento em que não existia 

a terminologia de Práticas Integrativas e Complementares definida mais tarde, em 2006, na 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) (BRASIL, 2006c) 

 Tais práticas visam estimular o uso de métodos naturais de prevenção, manutenção e 

recuperação, com ênfase no desenvolvimento do vínculo terapêutico, integração do ser 

humano com a natureza, visão ampliada do processo saúde-doença e a promoção do cuidado. 

(BRASIL, 2006c). 

 As práticas integrativas e complementares, além de assistir de forma integral e na 

complexidade do indivíduo, promoverem a redução dos custos, mostram-se eficazes e 

investindo na promoção e na educação em saúde.  

 Segundo a coordenadora da PNPIC do Ministério da Saúde, a política surgiu a partir 

da demanda da sociedade pela inclusão de novas terapias no SUS e na Atenção Básica/Saúde 

da Família para atuar em conjunto com as políticas relacionadas aos povos indígenas e às 

plantas medicinais e fitoterápicos. (BRASIL, 2009). 

O governo brasileiro aprovou em 2006 a Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos (PNPMF) que inseriu no Sistema Único de Saúde (SUS) a utilização das plantas 

medicinais e dos fitoterápicos. Esta política tem como objetivo geral “a garantia de acesso 

seguro e racional das plantas medicinais e dos fitoterápicos, promoção do uso sustentável da 
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biodiversidade e desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional.” (BRASIL, 

2006c, p. 20).  

Em 2009 em conformidade com as diretrizes e linhas prioritárias da Política Nacional 

supracitada, estabeleceu o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Este tem 

como objetivo promover ações pelos diversos parceiros, em torno de objetivos comuns 

voltados à garantia do acesso seguro e uso racional de plantas medicinal e fitoterápico no 

Brasil, ao desenvolvimento de tecnologias e inovações, assim como ao fortalecimento das 

cadeias e dos arranjos produtivos, ao uso sustentável da biodiversidade brasileira e ao 

desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde (BRASIL, 2009). 

        Doravante, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS é 

mais ampla e envolve outras terapias como homeopatia e acupuntura. No que se refere às 

plantas e aos fitoterápicos, além da inclusão de uso destes recursos, esta política recomenda 

medidas que busquem qualificar os profissionais de saúde para o conhecimento da fitoterapia, 

realização de estudos epidemiológicos que identifiquem doenças passíveis da utilização destes 

recursos, estudos de eficácias e segurança que forneçam critérios para a inclusão e exclusão 

de espécies vegetais em uma relação nacional de plantas medicinais. (BRASIL, 2006b) 

 Neste contexto, Badke et al (2012, p.364), em conclusão de seu estudo explicita que o 

poder curativo das plantas medicinais e dos conhecimentos dos fitoterápicos da população 

“não deve ser apenas considerado como uma tradição passada de pais para filhos, mas sim, 

uma área da ciência, que deve ser estudada e aperfeiçoada para ser aplicada de forma segura e 

eficaz por profissionais da saúde.” 

 

2.1.3. O SABER TRADICIONAL E O SABER CIENTÍFICO DOS FITOTERÁPICOS  

 

 As plantas medicinais e a fitoterapia vêm sendo utilizadas pela população nos seus 

cuidados com a saúde por anos, principalmente como recurso terapêutico na Medicina 

Tradicional Indígena, Quilombolas e por demais povos e comunidades tradicionais; na prática 

popular, de transmissão oral entre gerações. Atualmente, sua atuação na prática complementar 

de cunho científico está orientada pelos princípios e diretrizes do SUS. (BRASIL, 2006c).  

           Na América latina as populações seguem usando as plantas medicinais e os 

fitoterápicos como resultados de circunstâncias históricas e culturais e em países 

desenvolvidos estes agregam cada vez mais populares (WHO, 2010).  

 Segundo a OMS calcula-se que mais de dois terços das espécies de plantas do mundo 

tenham um valor medicinal. Entre 25 a 50% dos medicamentos modernos são derivados de 
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plantas. Ainda calcula-se que perto de 80% da população de países em vias de 

desenvolvimento dependa da medicina tradicional para as suas necessidades em termos de 

cuidados primários de saúde. (WHO, 2011)  

O Brasil é o país que detém a maior parcela da biodiversidade, em torno de 15 a 20% 

do total mundial, com destaque para as plantas superiores, nas quais detém aproximadamente 

24% da biodiversidade. Embora o nosso País possua a maior diversidade vegetal do mundo, 

com cerca de 60.000 espécies vegetais superiores catalogadas, apenas 8% foram estudadas 

para pesquisas de compostos bioativos e 1.100 espécies foram avaliadas em suas propriedades 

medicinais (GUERRA, et al, 2001).  

Apesar de poucos estudos, as plantas medicinais e os fitoterápicos são usados tanto 

para a manutenção da saúde como para o tratamento de problemas de saúde menores ou 

autolimitados.  

 No entanto, além do tratamento de transtornos menores, há diversas evidências que 

apontam a influência de literatura leiga no consumo das plantas medicinais e dos fitoterápicos 

para o autotratamento em condições mais sérias. Neste caso, formuladores de políticas 

públicas de saúde e pesquisadores da área, deveriam voltar um olhar mais cuidadoso sobre a 

eficácia e segurança desses recursos terapêuticos e para inclusão de informações confiáveis no 

sistema oficial de saúde sobre o uso racional destes. (BRASIL, 2008) 

        Na Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, o Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2008) relata as dificuldades de pesquisa pela falta de recursos humanos 

capacitados a estudar a eficácia e segurança das plantas medicinais brasileiras, assim como 

elaborar metodologias apropriadas para analisar a qualidade desses produtos. Para isso, essa 

política elabora como estratégia a definição de uma política nacional de fitoterápicos e a 

implantação da Rede Nacional de Informação de Plantas Medicinais (Reniplan), coordenada 

por comissão interministerial.  

        Em concordância, a OMS (2011) lançou um apelo às instituições acadêmicas e de 

investigação para que façam uma compilação de inventários de plantas medicinais; realizem 

investigação pertinente para obter provas científicas sobre a segurança, a eficácia e a 

qualidade das plantas medicinais; e desenvolvam a capacidade dos recursos humanos neste 

domínio.  

        A decisão, do uso das plantas medicinais ou dos fitoterápicos, pode advir de crenças 

pessoais e culturais, filosofia de vida, experiências negativas com profissionais de saúde 

convencionais e positivas com práticas da medicina tradicional e complementar. Outras 

razões incluem uma somatória de fatores, que envolvem insatisfação com a medicina 
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convencional em relação a sua efetividade e segurança, a satisfação com as terapias 

alternativas e a percepção de que estas são seguras. (ROSENBLOOM, et al, 2011) 

        No Brasil, o uso das plantas medicinais e dos fitoterápicos são práticas comuns e se 

inserem nas circunstâncias analisadas anteriormente, podendo incluir fatores como crenças, 

carências econômicas, dificuldades de acesso à assistência médica ou ainda por influência da 

mídia que promove os produtos que contém em suas formulações plantas e outros 

componentes naturais. (ROSA, et al., 2011) 

         As plantas medicinais e os fitoterápicos são recursos terapêuticos amplamente 

utilizados no auxílio da cicatrização de feridas cutâneas. Cita-se em pesquisa realizada o uso 

do extrato de samambaia (Blechnum orientale Linn) com efeitos sinérgicos antibacteriano e 

cicatrizante (LAI, et al., 2011); Barna (2007) relata em ensaio clínico a cicatrização da tintura 

de confrei (Symphytum officinale L.); a papaína é o fitoterápico mais utilizado pela literatura e 

pesquisa (PEREIRA, 2005); a babosa (Aloe vera) associada ao própolis ou a colágeno 

(OLIVEIRA, et al, 2010); acalêndula (Calendula officinallis) (FERNANDES, 2003), extrato 

aquoso do trigo (Triticum vulgare) (MATERA et al, 2002); óleo de girassol (Helianthus 

annuus) (MARQUES, et al, 2004); a arnica (Solidago microglossa DC) (NETO, 2001); rosa 

mosqueta (Rosa aff. rubiginosa) (SANTOS, et al, 2009).  

          Considerando a velocidade em que ocorre o fenômeno de extinção das espécies 

vegetais, um enorme número de plantas com propriedades medicinais correm o risco de 

desaparecer antes mesmo de seu valor ser reconhecido, o que torna ainda mais urgente 

intensificar os investimentos nessa área, além de necessidade de superar a dependência de 

outros países, uma vez que 84% dos fármacos no Brasil são importados e 78% da produção 

brasileira são feitos em multinacionais. (BRASIL, 2008) 

Portanto, os fitoterápicos constituem importante fonte de inovação em saúde, sendo 

objeto de interesses empresariais privados e fator de competitividade do Complexo Produtivo 

da Saúde. Esse contexto impõe a necessidade de uma ação transversal voltada ao 

fortalecimento da base produtiva e de inovação local e à competitividade da indústria 

nacional. 

  

2.2. GEL DE JUCÁ (CAESALPINIA FÉRREA MART) 

  

 O nome brasileiro comum pau-ferro, jucá ou jucaína é uma árvore, parenta do pau-

brasil, que pertence à família Leguminosae – Caesalpininoideae (Caesalpiniaceae) e que 

cresce em todo Brasil, largamente distribuída nas regiões Norte e Nordeste. (LORENZI, 
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2004). Possui flores amarelas pequenas e em cacho; frutos de cor marrom escura, do tipo 

legume (vagem) com sementes escuras; folhas compostas; altura de 10-15 m, com tronco 

curto de 40 a 60 cm de diâmetro que possui manchas claras (Figura 1). A árvore fornecer 

lenha e madeira para construção civil. (NASCIMENTO, et al, 2002; LORENZI, 2002). 

 

FIGURA 1 – Árvore, (A), Flor (B), Árvore (C) e Fruto (D) de C. ferrea Mart. Fonte: 

http://www.arvores.brasil.nom.br/florin/pferro.htm. 

 

 

 A sabedoria popular já consagrou o pau-ferro como "pau pra toda obra". A casca é 

utilizada na receita de um xarope contra asma e bronquite. A infusão das folhas e dos frutos 

funcionaria para tratar inflamações hepáticas e tuberculose. Outra infusão, que leva raspas da 

casca da árvore com folhas de manga, afastaria a gripe. Essas propriedades, no entanto, 

carecem de comprovação científica. (NAKAMURA, et al, 2002). 

 Algumas das propriedades terapêuticas de C. ferrea têm sido descrita na literatura 

científica, e incluem tratamento de ferimentos e contusões, alívio de tosse crônica e asma. 

Além disso, algumas pesquisas mostraram que o jucá possui ação antiulcerogênica e anti-

inflatória, bem como propriedades analgésicas. Os frutos têm sido usados também no 

tratamento de diabetes e na prevenção do câncer. Os constituintes extraídos dos extratos 

alcoólicos já foram avaliados in vivo quanto ao seu efeito antitumoral em processos 

carcinogênicos de pele, no segundo estágio. (BACCHI, et al, 1995; NAKAMURA, et al, 

2002). 

 As raízes dessa árvore são utilizadas como antipiréticas e antidiarréicas, e a decoração 

da madeira é anticatarral e cicatrizante. A casca do caule é usada como descongestionante, no 

tratamento de enterrocolite e diarreia, para tratamento de diabetes e contra reumatismo, 

mostrando ainda possíveis benefícios no sistema cardiovascular dos usuários. Um estudo 

fitoquímico do extrato hidroalcóolico da casca e das folhas demonstrou a presença de 

flavonoides, saponinas, taninos, cumarinas, esteroides e compostos fenólicos. (GONZALEZ, 

et al, 2004). 
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 O Formulário de Fitoterápicos - Farmacopeia Brasileira, Ministério da Saúde em 

Consulta Pública nº 73, de 16 de julho de 2010. D.O.U de 20/07/2010, não cita contra-

indicações ou reações adversas ao uso do gel de Caesalpinia ferrea Mart (extrato glicólico do 

fruto de Caesalpinia ferrea Mart 5% e gel base q.s.p) . No entanto, orienta caso seja observado 

reações adversas, suspender o uso imediatamente. Não utilizar em crianças e mulheres 

grávidas, por não haver testes anteriores, medindo a eficácia, com essas populações. 

(BRASIL, 2011). 

 O extrato bruto das sementes do fruto de C. ferrea não apresentou toxicidade aguda em 

camundongos mesmo quando administrada a dose máxima (0,3 mL.10g-1 de peso corpóreo). 

Também não foram observadas perda de peso, mudanças de comportamento, diarreia ou 

quaisquer outras alterações. O extrato também não causou hemólise em eritrócitos de rato e 

coelho embora tenha sido relatada, para essa espécie, a presença de compostos conhecidos por 

serem responsáveis pela atividade hemolítica, tais como compostos fenólicos e saponinas. 

Apesar de relatada a presença de compostos fenólicos e saponinas no extrato de frutos, a 

concentração desses compostos nas sementes não foi suficiente para causar hemólise dos 

eritrócitos. (CAVALHEIRO, et al, 2009). 

 Uma pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo 

comprovou que o extrato das folhas dessa árvore foi capaz de reduzir úlceras no estômago de 

roedores. O mesmo estudo, porém, pôs por terra a crença popular de que esse benefício se 

encontra no caule da planta. Ela tem, sim, um efeito protetor, mas não se compara ao das 

folhas. A comprovação do ensaio clínico constatou que o extrato se mostrou tão ou mais ativo 

do que remédios alopáticos usados contra a doença. (GONZALEZ, et al, 2004). 

 O Informativo do Departamento de Ciência e Tecnologia, da Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos (Decit – Resultados de Pesquisas), do Ministério da 

Saúde, mostra testes pré-clínicos, realizados na Universidade Federal do Amapá (Unifap), 

onde verificaram os efeitos do chá e do gel feitos de Caesalpinia ferrea sobre feridas 

cutâneas. A pesquisa analisou a cicatrização de ferida em ratos machos Wistar com peso em 

torno de 180g. Ao final dos testes, observou-se a diminuição do diâmetro da ferida e a 

proliferação de vasos e de fibroblastos, pôde-se determinar a atividade cicatrizante tópica para 

os produtos chá e gel à base de Caesalpinia ferrea, sendo que o melhor resultado foi 

observado para o gel. (BRASIL, 2008) 

 Ainda no informativo supracitado descreve uma pesquisa intitulada “Utilização de 

produtos fitoterápicos no curativo de lesões de Pé Diabético”, a qual trabalhou com a 

aplicação de medicamentos fitoterápicos nas lesões de pés diabéticos elaborados a partir da 
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planta Caesalpinia ferrea Mart. Durante dois anos, uma equipe multidisciplinar realizou 

experimento em oito pacientes, na faixa de 35 a 50 anos, com lesões extensas, utilizando chá, 

sabonete e gel à base de Caesalpinia ferrea fabricados pelo Instituto de Pesquisas Científica e 

Tecnológica do Estado do Amapá (IEPA). Segundo os pesquisadores, os resultados foram 

animadores, alcançando-se a cicatrização da área lesada, sem retração das bordas das feridas. 

Houve também diminuição da dor local, sangramento da lesão e eliminação do odor, quando 

presentes, em aproximadamente três a quatro dias de curativo. Os pesquisadores sugeriram 

que a Secretaria de Saúde do Amapá incluísse os produtos entre os utilizados para o 

tratamento tópico do pé diabético, nos pacientes atendidos pelo SUS. Ressaltou, ainda, que 

esses produtos já estão sendo utilizados no ambulatório da Universidade Federal do Amapá. 

O artigo intitulado “Avaliação da atividade cicatrizante do jucá em lesões cutâneas de 

caprinos” apresentou como resultado o uso tópico da pomada de Caesalpinia ferrea apresenta 

efeito significativo na cicatrização da pele de caprinos. Não se verificou a presença de 

secreção nas feridas do grupo tratado, possivelmente devido à formação da película, que deve 

ter criado uma proteção física, impedindo a penetração e multiplicação de microrganismo do 

meio externo no leito da ferida, assim como a perda de água e calor do tecido de granulação. 

Essa formação da película pode ser explicada pela riqueza de taninos. Os taninos precipitam 

as proteínas dos tecidos lesados, formando um revestimento protetor que favorece a sua 

reparação, diminuindo a permeabilidade e exsudação da ferida. (OLIVEIRA, et al, 2010). 

Relevante ressalvar que o gel de jucá, possui registro na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), em Consulta Pública nº 73, de 16 de julho de 2010, D.O.U 

de 20/07/2010, anexo 5, registro 2, página 183 em  publicação do “Formulário de 

Fitoterápico da Farmacopéia Brasileira”. O Gel de Caesalpinia ferrea Mart (fórmula: Extrato 

do fruto de Jucá 5% e gel base contendo carbopol 1%, trietanolamina 1%, propilenoglicol 5%, 

água q.s.p. 100%, nipagim 0,1%, nipazol 0,05%) tendo como principais indicações para 

lesões ações como adstringente, hemostático, cicatrizante e antisséptico. (BRASIL, 2011, 

102-103). 

A maior vantagem de utilização do gel de jucá é o baixo custo, o gel à base de 

Caesalpinia férrea custa em média de R$ 4,00 a 8,00 a unidade com variação de 50 g e 100g. 

Sendo assim, a pesquisa tem cunho social, visto que o perfil a ser estudado trata-se de sua 

grande maioria de pessoas com baixa escolaridade e poucos recursos financeiros para custear 

com meios próprios tratamentos com produtos caros muitas das vezes importados.  
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2.3. ÚLCERAS VENOSAS 

 

As úlceras cutâneas são definidas como um rompimento da continuidade anatômica da 

pele e sua funcionalidade, podendo envolver da derme e/ou epiderme. Fatores como 

insuficiência vascular arterial e venosa, insuficiência nutricional, perda de mobilidade, 

imunossupressão e exacerbação de comorbidade como diabetes, insuficiência cardíaca e 

infecção, prejudicam a integridade da pele, favorecendo sua progressão rápida a úlceras 

profundas e extensas. (JAUL, 2009; KOKAME 2009) 

 Nesse sentido, as úlceras cutâneas podem ser classificadas como agudas, as quais 

cicatrizam de forma orientada e em tempo necessário, para que haja a restauração da 

integridade anatômica e funcional da pele, geralmente tem origem traumática ou cirúrgica, ou 

úlceras crônicas, que falham em progredir para as fases normais subsequentes do processo de 

cicatrização, apresentando um resultado desse processo retardado, incompleto e não progride 

de maneira ordenada. Úlceras crônicas, em geral, causam inabilidade física aos pacientes e 

são caracterizadas por recidivas frequentes. (MENKE, et al, 2007; BROUGHTON II, G, et al 

2006; ROLDÁN-MARINS, et al, 2009). 

 Os tipos mais comuns de úlceras cutâneas crônicas incluem úlceras venosas, arteriais, 

neuropáticas e úlceras por pressão. (BELLO; PHILIPS, 2000) 

 Apesar do período de tempo não esteja definido pela literatura, Roldán-Marín et al. 

(2009), define como úlceras crônicas aquelas que não cicatrizaram no tempo superior de 6 

semanas. No entanto, Shai; Maibach, (2005), considera quanto o tempo de 3 a 4 meses sem 

cicatrização. Menke, et al (2007) explicita que o tempo para a úlcera crônica re-epitelizar é 

significativamente maior e em alguns casos, a úlcera tem sua área aumentada, principalmente 

devido ao ambiente altamente rico em protease.    

 As úlceras crônicas se caracterizam por apresentarem inflamação aumentada devido a 

presença de infecção bacteriana ou corpos estranhos que podem ser solubilizados e 

fagocitados, aumento da atividade enzimática das proteases, redução da resposta aos fatores 

de crescimento. (MENKE, et al, 2007; SCHULTZ, 2012) 

 Portanto, as úlceras cutâneas crônicas são definidas por uma coletânea na literatura 

vigente, pela baixa atividade mitogênica, senescência prematura, alto níveis de citocinas pró-

inflamatórias, degradação da matriz extra-celular, inflamação descontrolada, tempo 

prolongado para cicatrização, altos níveis de bactérias. (MENKE, et al, 2007; SHAI; 

MAIBACH, 2005 e SCHULTZ, 2012). 
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 Diante do exposto, este estudo focaliza as úlceras da perna de etiologia venosa, sendo 

uma lesão crônica, que acomete aproximadamente 75% das causas de ulceras crônicas de 

membros inferiores. (ABBADE, 2011). 

  

2.3.1 ETIOLOGIA E EPIDEMIOLOGIA 

 

 Segundo Jaul (2009), a população idosa, idade superior a 65 anos, possui a maior 

prevalência em casos de úlceras venosa, nos Estados Unidos é estimada entre três e seis 

milhões de idosos com úlceras venosas. As maiorias das úlceras estão ligadas as doenças 

crônicas degenerativas associadas à idade, como hipertensão e insuficiência venosa crônica.  

 As úlceras venosas predominam na porção distal dos membros inferiores e diagnóstico 

etiológico, em geral, se relaciona a desordem do sistema vascular. Cerca de 80% das úlceras 

de venosa estão relacionadas à insuficiência venosa crônica. (MENKE, et al, 2007). 

 

 

As úlceras venosas representa o estágio mais avançado da doença venosa crônica, a 

qual está associada à disfunção da bomba muscular da panturrilha, o que leva a 

hipertensão venosa. Essa bomba muscular é o mecanismo primário para o retorno do 

sangue dos membros inferiores para o coração. As duas principais causas de falha da 

bomba muscular da panturrilha são doença varicosa primária e os efeitos tardios da 

trombose venosa profunda, conhecida como síndrome pós-trombótica e pós-

flebítica. (ABBADE, 2011, p.89-90)  

 

 

Essas úlceras possuem como características clínicas, formato irregulares, geralmente 

superficiais, com bordas definidas, tecido misto com presença de esfacelo ao de granulação, 

com exsudato em quantidade variáveis, tendendo ao seroso ao serossanguinolento. Sua 

localização predominante é a região maleolar, podendo ser única ou múltipla. Apresenta 

edema frequente, com enfoque ao final do dia. (ABBADE, 2011) 

Segundo Oliveira et al. (2008; 2012), no ambulatório de reparação de feridas do 

Hospital Universitário, dos 105 usuários atendidos em  2008, 48% possuíam úlceras venosa. 

Dos usuários que procuram esse setor 45,7% possuem entre 51-70 anos e 27% entre 71-90, 

corroborando para uma clientela predominante idosa. 

 Úlceras que não cicatrizam resultam em elevados custos para o sistema de saúde, 

como um custo total estimado em mais de três bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos. 

(MENKE, et al, 2007). 
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  Nos EUA, cerca de seiscentos mil pacientes têm úlceras venosas, com custo médio de 

dez mil dólares por paciente. O custo total do tratamento foi estimado em oito milhões de 

dólares anualmente. (CLARK, et al, 2007) 

 Nenhuma das estimativas financeiras leva em consideração o custo da perda de 

trabalho, diminuição da produtividade, ou custo para reabilitação. Além disso, os danos 

psicológicos e sociais para os pacientes e familiares são incalculáveis. A qualidade de vida 

para pacientes com úlceras venosa torna-se extremamente baixa, implicando em custos 

indiretos, dificultando os custos totais. (MENKE, et al, 2007; CLARK, et al, 2007). 

  

2.3.2 TRATAMENTO 

  

Baseado em Rolstad; Bryant e Nix (2012), o tratamento de úlceras venosas baseia-se 

nos seguintes princípios: controlar os fatores causadores, com procedimentos como redução 

de pressão e fricção no local lesionado, o uso de compressão para melhorar o retorno venoso e 

prevenção do trauma. Fornecer suporte sistêmico para reduzir cofatores existentes e 

potenciais – melhora da nutrição, proporcionar hidratação adequada, reduzir edema, promover 

fluxo sanguíneo. Manter o ambiente local da úlcera em condições fisiológicas – prevenção e 

tratamento de infecção, limpeza adequada da úlcera, remoção do tecido não viável 

(debridamento), manutenção dos níveis apropriados de umidade, controle do odor, diminuição 

da dor, proteção da pele peri-lesionada. 

 Os tratamentos das feridas não implicam unicamente no conhecimento acerca dos 

produtos utilizados para a cicatrização, mas é fundamental o entendimento da fisiopatologia 

do processo de cicatrização, visto que, cada estágio do processo de reparo tecidual requer 

condições diferentes para progredir em direção à próxima etapa. Nem todas as coberturas e 

curativos são indicados ou apropriados para serem usados continuamente até o fechamento da 

ferida. A maioria das úlceras requer numerosas modificações conforme suas características da 

úlcera e na resposta do paciente. (ABREU; MARQUES, 2005; ROLSTAD; BRYANT E NIX, 

2012).   

Evidências antropológicas e etnofarmacológicas orientadas por meio de registros que 

coincidem com a existência do homem no mundo, demonstrando que há muito tempo 

reconhece a importância de proteger a ferida de forma a evitar complicações ao paciente. Nas 

décadas mais recentes inúmeros avanços trouxeram mudanças significativas nos 

conhecimentos científicos sobre o processo cicatricial, que influenciam as abordagens atuais 

aceitas no tratamento de úlceras cutâneas. (SHAI; MAIBACH, 2005). 
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Nesse contexto, recursos naturais têm sido estudados na busca da efetividade do 

processo cicatricial, dezenas de curativos contendo esses elementos naturais ou seus 

princípios ativos estão disponíveis comercialmente. (BROUGHTON II, JANISS; 

ATTINGER, 2006). 

Dentre as alternativas para a terapêutica de úlceras cutâneas crônicas muitas plantas 

medicinais têm demonstrado possuir potencial para o tratamento. (SCHMIDT, et al, 2009). 

Acredita-se que a utilização de fitoterápicos proveniente da flora brasileira ofereça vantagens 

tanto econômicas, para o país e para o paciente, quanto em termos de efetividade. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Para responder as questões de fundo dessa pesquisa utiliza-se da abordagem 

quantitativa, através de um estudo clínico quase-experimental, não controlado, aberto e 

prospectivo, sobre a avaliação do uso do gel de Caesalpinia férrea Mart a 5% produzido no 

Instituto de Pesquisa Científica e Tecnológica do Amapá (IEPA). 

Segundo a Europa Medicines Agency (EMEA), no Guidelines for Good Clinical de 

2006, define estudo clínico como: 

 

 

Qualquer investigação em seres humanos, objetivando descobrir ou verificar os 

efeitos farmacodinâmicos, farmacológicos, clínicos e/ou outros efeitos de produto(s) 

e/ou identificar reações adversas ao produto(s) em investigação, com o objetivo de 

averiguar sua segurança e/ou eficácia. 

 

 

Para Dutra e Reis (2016, p.2234), estudos quase-experimentais são assim chamados 

por não completarem todas as características de um experimento verdadeiro, visto que um 

controle experimental completo nem sempre é possível. 

O desenho desse estudo é “série temporal interrompida com um grupo”. Neste 

desenho, o pesquisador mede apenas um grupo repetidamente, tanto antes como depois da 

exposição ao tratamento. (SOUSA; DRIESSNACK; MENDES, 2007) 

A avaliação com o gel de Caesalpinia férrea Mart a 5% nas úlceras venosas trata-se 

de um estudo terapêutico piloto, visto que não há estudos clínicos do fototerápico publicados 

a nível nacional e internacional em seres humanos com feridas crônicas.  

 Segunda ANVISA (BRASIL, 2014), os estudos terapêuticos piloto ou de fase II são as 

primeiras pesquisas em pacientes, para demonstrar o efetivo potencial da medicação, 
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indicação da eficácia, confirmação da segurança, biodisponibilidade e bioequivalência de 

diferentes formulações. 

 

 

Os objetivos do Estudo Terapêutico Piloto visam demonstrar a atividade e 

estabelecer a segurança em curto prazo do princípio ativo, em pacientes afetados por 

uma determinada enfermidade ou condição patológica. As pesquisas realizam-se em 

um número limitado (pequeno) de pessoas e frequentemente são seguidas de um 

estudo de administração. Deve ser possível, também, estabelecer-se as relações 

dose-resposta, com o objetivo de obter sólidos antecedentes para a descrição de 

estudos terapêuticos ampliados. (BRASIL, 2014) 
 

3.2 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada no Ambulatório de Reparo de Feridas (ARF) do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP), Universidade Federal Fluminense (UFF), localizado 

em Niterói – Rio de Janeiro, situado no piso térreo do hospital. Durante esta pesquisa o 

ambulatório encontra-se no sexto andar do prédio anexo da emergência, por motivo de 

reformulação do pavimento dos ambulatórios do HUAP. Este local situado em um hospital 

universitário apresenta como características ensino, pesquisa e extensão para a graduação e 

pós-graduação.  

O HUAP é a unidade de maior complexidade, que abrange a cidade de Niterói e 

demais Região Metropolitana II, sendo considerado como unidade de alta complexidade de 

atendimento, apontando como nível terciário e quartenário no Sistema Único de Saúde. Esta 

região engloba, além de Niterói, as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, 

Silva Jardim e Tanguá, com estimativa em mais de dois milhões de habitantes. (BRASIL, 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2012) 

O ARF, em questão, é considerado como referência para o tratamento de lesões 

crônicas no município de Niterói, com abrangência para os demais municípios da Região 

Metropolitana II, referenciados pelas Unidades Básicas de Saúde, bem como atende os 

usuários do próprio hospital, encaminhados pelos serviços de Cirurgia Geral, Cirurgia 

Vascular e pelo grupo de Diabetes, atualmente seu número de atendimento foi reduzido, 

devido à redução de espaço motivado por obras de infraestrutura supracitada. 

O atendimento no ambulatório é realizado por um grupo de profissionais, formados 

por enfermeiros, médicos, técnico de enfermagem, professores, mestrados, residentes e 

acadêmicos. O trabalho da equipe de enfermagem, liderado por professores e pesquisadores 

da Escola de enfermagem, realiza consulta de enfermagem, todos os dias da semana, nos 
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períodos da manhã e da tarde, onde cada usuário tem sua consulta previamente agendada, pelo 

menos uma vez por semana.  

O supracitado ambulatório vem passando por muitas melhorias que podem ser sentidas 

tanto pelos aspectos físicos (estruturas fixas padronizadas), quanto pelo esforço de 

humanização, com atuação de uma equipe capacitada, a qual realiza o cuidado complexo ao 

usuário com úlcera crônica. Boa parte dessa melhoria é devido aos recursos de pesquisa, 

tornando todos os processos utilizados mais  transparentes à população e órgãos 

governamentais. 

 

3.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO E AMOSTRA 

  

A amostra foi constituída por usuários que apresentam úlceras venosas em tratamento 

no Ambulatório do Reparo de Ferida do HUAP, e participaram do estudo voluntariamente, 

entre fevereiro e setembro de 2014, de acordo com os critérios expostos no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Critérios de inclusão e exclusão do estudo com gel Caesalpinia férrea Mart a 5%.  

Niterói/RJ, 2014. 

Critérios de Inclusão Critérios de Exclusão 

 

 Possuir mais de 18 anos de idade; 

 Estar em acompanhamento regular no 

Ambulatório de Reparo de Feridas; 

 Estar em acompanhamento médico no 

HUAP; 

 Apresentar úlcera venosa com tempo mínimo 

de 6 semanas com dimensões maior de 2 

cm², com lesões infectadas ou não, com 

média ou alta exsudação, com sangramento 

ou em presença de fibrina; 

 Ter indicação do uso do gel de Caesalpinia 

férrea Mart a 5%; 

 Não estar em uso de Corticóides; 

 Não ser portador de doenças infecto 

contagiosa; 

 

 Apresentar sensibilidade ao teste do produto 

(será aplicada uma pequena quantidade do 

produto em pele íntegra do dorso do 

antebraço, para avaliação de possíveis 

reações adversas); 

 Alergia aos produtos utilizados na lesão; 

 Apresentar sinais de dor intensa, prurido 

intenso e hiperemia no local de uso do 

produto; 

 Apresentar úlcera que acometa a 

circunferência total da perna; 

 Gravidez e lactação; 

 Doenças Psiquiátricas que comprometam o 

estudo;  
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 Estar em domínio pleno de consciência ou 

possuir responsável legal que garanta a 

continuidade do tratamento. 

 

Os Critérios de descontinuidade foram os seguintes: 

 

 Usuário que utilizar outra terapia em conjunto ao gel de jucá; 

 Usuário que apresentar infecção diagnosticada por médicos; 

 Usuário que durante o acompanhamento deixar de comparecer em duas consulta 

agendada.  

 

O Gel Caesalpinia férrea Mart a 5% não apresenta contraindicações ou reações 

adversas relatadas na ANVISA. Na globalidade a fitoterapia tem sido reconhecida como uma 

prática muito segura e com baixo risco de efeitos adversos, principalmente quando aplicada 

por profissionais experientes. Torna-se relevante, no referencial conceitual, os resultados das 

pesquisas quanto a não maleficência do produto, nas doses estudadas do extrato da 

Caesalpinia férrea Mart. 

A escolha dos participantes foi de forma aleatória ao campo de estudo. Os 

participantes foram alocados de acordo, com a ordem de ingresso na pesquisa e aceite através 

da assinatura do TCLE.  

 

3.4 AMOSTRA 

 

 Após a abordagem dos usuários e de acordo com os critérios de inclusão, foram 

inseridos 14 voluntários. A amostragem foi não probabilística e consecutiva; a média amostral 

foi considerada representativa para estudo terapêutico piloto.  

 Ao longo do tratamento, três voluntários foram excluídos. Dois com sete dias de 

tratamento pelo critério de descontinuidade ‘usuário que durante a pesquisa demonstrar 

interesse em não continuar na pesquisa’, após relato de queixas álgicas, sem demais 

comprometimentos, salienta-se que estes usuários já apresentavam dores de nível 8-10 antes 

de iniciar o estudo. O outro voluntário foi excluído com um mês, por motivo de erisipela, 

sendo diagnosticado e tratado pelo setor de Cirurgia Vascular, o mesmo apresentou relato de 

uso de outra terapia junto à proposta, assumindo que estava usando ‘água de aroeira’ para 

limpar a ferida. 
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 Portanto, o estudo conteve 11 pacientes com 24 úlceras, acompanhadas por 91 dias e 

165 avaliações, com 15 consultas por paciente.   

 A amostra piloto foi proposta, devido ausência de referências bibliográficas 

compatíveis com este estudo e também para aumentar a confiabilidade dos resultados 

alcançados. Dessa forma, será considerado para futuros estudos o cálculo do tamanho do 

efeito, os dois primeiros momentos: basal e 91 dias após tratamento. 

 

3.5 SEGMENTO DO ESTUDO 

 

 Cada participante da pesquisa foi avaliado por um período de 13 semanas (91 dias). 

Este período foi delimitado com base nos estudos clínicos publicados em âmbito internacional 

e nacional, com portadores de úlceras venosas. (ABREU 2012, LEITE, 2012, FRANKS et al, 

2004; MOFFATT et al, 2003) 

Entretanto, houve considerações do tempo de cicatrização obtido com base nos 

estudos pré-clínicos experimentais, randomizados com ratos Wistar e Caprinos sem raça 

definida, realizado a fim de obter avaliação bacteriológica, histológica, morfométrica e 

cicatricial. A escolha pelas treze semanas também está imbuída pela fase de fechamento total 

das feridas em somatização à prática empírica realizada nas unidades de saúde do Estado do 

Amapá. (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008; OLIVEIRA, et al, 2010). 

 

3.6 COLETA DOS DADOS 

 

A coleta de dados teve início após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética na 

Pesquisa da Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro e mediante o 

fornecimento do Gel Caesalpinia férrea Mart a 5% pela farmácia do Instituto de Pesquisas 

Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA). O período da pesquisa perdurou de 

fevereiro a setembro de 2014, num período de sete meses, realizado e acompanhado pela 

pesquisadora mestranda e auxiliares de pesquisa, no ambulatório.   

Na primeira etapa ocorreu a abordagem inicial com cada usuário, onde a enfermeira 

pesquisadora realizou a leitura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE 1), informação completa dos objetivos, riscos e benefícios, além da garantia do 

anonimato e sigilo, do respeito à privacidade e intimidade e a sua liberdade de participação no 

momento que desejasse. 



44 

 

Na segunda etapa, após assinatura do TCLE e da autorização do registro fotográfico 

(APÊNDICE 2) por cada participante, foi agendada uma primeira consulta, onde foi realizada 

anamnese, troca de curativos, avaliação clínica do usuário, e de sua ferida, decalque inicial, 

fotografia digital inicial e aplicação do protocolo do estudo. 

A utilização Gel Caesalpinia férrea Mart a 5% foi acompanhada uma vez por semana 

no ambulatório pelos pesquisadores.  O material para o tratamento em casa foi fornecido ao 

paciente, que foi treinado para o curativo diariamente, de acordo com a rotina dos produtos 

testado e controlado. Um folder com a orientação necessária foi disponibilizado. (APÊNDICE 

3). 

 

3.6.1 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Para a pesquisa foram utilizados instrumentos descritivos para avaliar o estado clínico 

do paciente e do prejuízo, já validados por outros estudos e faz parte dos Protocolos 

Operacionais Padrões do Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP. Esse protocolo foi 

adaptado ao usuário com úlceras venosas, compostos de questões abertas e fechadas 

(APÊNDICE 4), além disso houve um roteiro de avaliação clínica (APÊNDICE 5), registro 

fotográfico e do decalque (APÊNDICE 6).  

O protocolo de pesquisa adaptado ao usuário com úlcera venosa foi aplicado na 

admissão da pesquisa a cada participante, nele consta os dados sociais e de saúde. Os dados 

sociais foram: nome, idade, escolaridade, entre outros e os dados de saúde: os antecedentes 

patológicos, histórias pregressa, queixas e hábitos de vida. 

O roteiro de avaliação clínica foi aplicado uma vez por semana, durante 13 semanas. 

Este permitiu avaliar o estado geral do paciente e da lesão cutânea de acordo com variáveis 

previamente estabelecidas, evolução da lesão, características da lesão, como exsudato, 

profundidade, odor, tipo de tecido presente no leito e bordas da lesão, entre outras. 

Para a avaliação clínica da úlcera, foi feita a documentação fotográfica utilizando a 

câmera digital do Galaxy Note III da Samsumg® com 14.0 megapixels a duas distâncias de 

aproximadamente 30 cm e 15 cm, sem utilização do flash ou zoom. Para aquisição da medição 

foram colocadas duas réguas próximas ao leito da ferida, uma em base e outra ao lado, isto é, 

na horizontal e na vertical. As imagens foram transferidas para um microcomputador e 

analisadas pelo software ImageJ (versão 1.45), disponível gratuitamente na rede e 

desenvolvimento por Wayne Rasband do Research Services Branch, U.S. National Institutes 

of Health – NIH (Bethesda, Maryland, EUA). 
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 O mapeamento da ferida foi realizado pela técnica do decalque, através do traçado da 

ferida em papel de acetato estéril com identificação horária das áreas de retardo cicatricial. 

Ambas as técnicas foram realizadas no primeiro dia de uso da terapia, e posteriormente no 

intervalo de tempo da pesquisa, observando o período da cicatrização. 

 As trocas de curativos ocorreram conforme o manual de condutas para úlceras 

neutróficas e traumáticas, segundo o Brasil, Ministério da Saúde (2002). A técnica foi estéril e 

com limpeza lesional em jato com soro fisiológico a 0,9%, furado com agulha estéril 

40X12mm, limpeza perilesional com sabão neutro e soro fisiológico a 0,9%. Somente as 

bordas foram secas para evitar possíveis macerações do tecido perilesional. O leito foi 

mantido úmido, para o favorecimento do processo de reparo tecidual. 

 No leito da ferida do grupo teste, após a técnica supracitada, utilizará Gel Caesalpinia 

férrea Mart a 5%, coberto com gazes estéril e fechado com atadura elástica. Foram fornecidos 

semanalmente aos usuários kits de curativos para realização do procedimento em casa, 

contendo os seguintes materiais: 3 frascos de 60 g de  Gel Caesalpinia férrea Mart a 5%. 

 Os usuários da pesquisa foram orientados quanto à identificação de sinais e sintomas 

como alergia, sinais de inflamação local, febre, desconforto intenso ao realizar atividades 

cotidianas, e como eles deverão agir caso, alguns desses sinais ocorressem, estes deverão 

procurar imediatamente o atendimento no Ambulatório de Reparo de Ferida, além de realizar 

o contato telefônico com a pesquisadora. 

 

3.6.2 VARIÁVEIS DA PESQUISA 

 

Considera-se como variáveis principais do presente estudo: 

 

Variáveis de caracterização: 

 Variáveis sociodemográficas: sexo, idade, cor de pele, estado civil, escolaridade, 

condições financeiras e a situação profissional atual (ocupação), cidade de residência. 

 Variáveis de saúde: doença base, antecedentes patológicos, alergia, etilismo, tabagismo, 

elevação de membros inferiores, repouso e exercício físico. 

 Variáveis clínicas: edema, prurido, dor, mobilidade, tempo em dias do aparecimento da 

ferida, recidivas, membro afetado, localização, alterações vasculares, caracterização da 

ferida quanto à presença de sinais de infecção, odor, exsudação, profundidade, tipo de 

tecido presente no leito, tipo de tecido presente nas bordas. 
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Diante das variáveis esta pesquisa adotou como desfecho primário a redução da área da 

ferida e desfechos secundários a redução do exsudato, alteração do exsudato, alteração do 

tipo de tecido presente no leito, profundidade, odor fétido, dor no leito da úlcera venosa, dor 

após uso do produto, prurido no leito e perilesional, edema perilesional, bordas e pele 

adjacente, ao início (0 dias) e final (91 dias) de tratamento.  

 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto foi submetido à Comissão de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário 

Antônio Pedro, Universidade Federal Fluminense, e obteve aprovação com número de parecer 

241.257, CAAE 11077112.2.0000.5243. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi levada em consideração a Resolução 

n.º466/12 do Conselho Nacional de Saúde, a qual norteia a ética na pesquisa com seres 

humanos. 

Primeiramente, foi explicado aos participantes o significado da pesquisa, dando-lhes 

em seguida a opção de participar ou não. Também foi garantidos o sigilo e o anonimato, 

sendo os mesmos identificados como números na análise dos dados. A partir da exposição de 

todos estes princípios éticos, os participantes assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido. Ressalta-se que a pesquisa não tem incentivo financeiro aos participantes da 

pesquisa. 

 

3.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

Os dados foram realizados através de análise estatística descritiva por intenção de 

tratar e foram armazenados em formato do Programa software SPSS 17 for Windows 

(Statistical Product and Service Solutions) e apresentados em gráficos e tabelas com análise 

estatística.  Como nível de confiabilidade da pesquisa adotará como erro amostral de 5% e 

nível de confiabilidade de 80%.  

Após a análise dos dados, os resultados primários e secundários foram apresentados, 

com interpretação dos resultados, tendo em conta as premissas originais, viés e do acaso. O 

estudo foi avaliado pela sua capacidade de generalização e validade externa dos achados, e 

correlacionar os resultados com as evidências atuais globais.  
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Os dados observados foram expressos pelas tendências (média e mediana), mais o 

cálculo dos valores mínimos e máximos e desvio padrão. Os dados categóricos serão 

expressos em frequência percentil. 

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

dos postos sinalizados de Wilcoxon.  

A comparação do delta absoluto (cm²) e relativo (%) da área da lesão entre três 

subgrupos foi analisada pela ANOVA de Kruskal-Wallis e pelo teste de comparações 

múltiplas de Dunn. 

A variação do tecido no leito da ferida e das características das lesões (variáveis 

ordinais) do início para o final do tratamento foi verificada pelo teste de Mc Nemar e o teste 

exato de Fisher foi aplicado para medir associação entre diversas características da lesão e 

tipo de tecido.  

Foram utilizados testes não paramétricos, pois os valores das medianas das áreas não 

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

dados e rejeição da hipótese de normalidade segundo o teste de Shapiro-Wilk. 
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4 RESULTADOS 

 

 Nesse capítulo os resultados dos dados são apresentados. A coleta iniciou em fevereiro 

de 2014 com término em setembro de 2014, sendo avaliadas 24 úlceras cutâneas venosas de 

11 participantes que atenderam aos critérios de inclusão e de continuidade. Ao total foram 

realizadas 120 consulta de enfermagem, em 13 semanas de tratamento (91 dias). 

 Para apresentação dos resultados, estes foram divididos em duas subunidades sendo 

elas: 

1. Dados sociodemográficos e clínicos dos pacientes (n=11). 

2. Evolução das úlceras em tratamento com Gel de Caesalpinea ferrea Mart a 5% 

(Gel de Jucá) (n=24). 

 

4.1 DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E CLÍNICOS DOS PACIENTES 

 

Tabela 1. Característica das variáveis sociodemográficas dos participantes com úlceras venosa 

do tratamento com Gel de Jucá encontrado na 1ª consulta. Niterói/RJ, 2014. 

Variável Categoria n % 

Idade* (anos) 60,3±11,2 

Faixa Etária Até 60 anos 

> 60 anos 

6 

5 

54,55 

45,45 

Sexo Masculino 

Feminino 

4 

7 

36,36 

63,64 

Cor Parda 

Negra 

4 

7 

36,36 

63,64 

Escolaridade  Analfabeto funcional** 

Fundamental incompleto 

Médio completo 

1 

9 

1 

9,09 

81,82 

9,09 

Estado civil Solteiro 

Casado 

Divorciado 

Viúvo 

2 

6 

1 

2 

18,18 

54,55 

9,09 

18,18 

 



50 

 

Ocupação Empregado 

Autônomo 

Aposentado 

3 

2 

6 

27,27 

18,18 

54,55 

Cidade de Domicílio Niterói 

São Gonçalo 

Itaboraí 

3 

6 

2 

27,27 

54,55 

18,18 
*Os dados numéricos foram expressos em média ±desvio padrão. 

**Considera-se analfabeto funcional, aquele que sabe ler, escrever e contar, mas não desenvolve as 

habilidades de leitura, escrita e cálculo necessárias ao seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

(MOREIRA, 2003) 

 

 

 Em relação à tabela 1, sete (7) pacientes são do sexo feminino e quatro (4) sexo 

masculino; com idades entre 48 a 76 anos e mediana de 55,0, destes sete (63,64%) se 

declararam de raça negra e dez dos voluntários (90,91%) apresentam níveis de escolaridade 

até o nível fundamental. 

 Acerca da ocupação, seis voluntários (54,55%) são aposentados e cinco (45,45%) 

trabalham com vínculo empregatício ou como autônomo, nenhum desempregado. Dos 

voluntários com vínculos empregatícios um trabalha em área de cozinha, três em área de 

serviços de limpeza, e um autônomo trabalha com funilaria, sendo estes trabalhos 

inapropriados para condições de sua doença em termo de risco sanitários e acidentes de 

trabalho. 

     Quanto ao estado civil, seis participantes (54,55%) são casados, cinco (45,45%) se 

declararam viúvos, solteiros ou divorciados.  

 O local de domicílio dos voluntários corresponde a áreas de abrangência de 

atendimento do hospital, sendo a maioria, oito (8), moradores dos municípios vizinhos São 

Gonçalo (54,55%) e Itaboraí (18,18%), somente três (3) dos voluntários (27,27%) residem em 

Niterói. 

 

Tabela 2. Característica das variáveis clínicas e de saúde dos participantes com úlceras venosa 

do tratamento com Gel de Jucá encontrado na 1ª consulta.  Niterói/RJ, 2014.  

Variável Categoria N % 

 

Doença Base  HAS 

IVC 

7 

11 

63,64 

100 

Comorbidades HAS+IVC 7 63,64 

Tabagismo
§
 Sim 2 18,18 

Etilismo
§
 Sim 2 18,18 

Medicamentos Antibiótico 

Anti-hipertensivo 

Flebotônicos 

4 

7 

6 

36,36 

63,64 

54,55 
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Anti-Inflanatório 

Analgésico 

5 

11 

45,45 

100 

 

Dor (nível de 

intensidade) 

Leve (1-4) 

Moderada (4-7) 

Intensa/Insuportável (8-10) 

- 

6 

5 

- 

54,55 

45,45 

Edema Presente 10 90,91 

Peso* (Kg) 84,98±24,11 

Altura* (m) 1,67±0,13 

IMC* (Kg/m²) 30,32±8,22 
*Os dados numéricos foram expressos em média ±desvio padrão. 
§
Histórico de tabagismo e etilismo 

HAS – Hipertensão arterial sistêmica  

IVC – Insuficiência venosa crônica 

IMC – Índice de Massa Corporal/ Kg – quilos/ m – metros  

 

 Na leitura da tabela 2, no que concernem as variáveis clínicas de saúde, sete (63,64%) 

possuem o diagnóstico médico de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), e todos apresentam 

Insuficiência Venosa Crônica (IVC) associada. Os onze (11) participantes da pesquisa 

possuem IVC. Para determinação da doença de base, utilizou-se o registro do diagnóstico 

médico encontrado nos prontuários ou documentação médica trazida pelo voluntário. 

Em relação aos hábitos de vida, percebemos que apenas dois (2) participantes possuem 

o histórico de tabagismo, com relato de abstinência de 10 a 20 anos. E os mesmos 

participantes apresentam histórico de etilismo, com abstinência de 5 a 10 anos. As 

abstinências ocorreram por forma de tratamento clínico e mudança de vida religiosa. Quanto 

aos medicamentos de uso observa-se que todos os voluntários (11) fazem uso diário de 

analgésicos e sete (7) utilizam anti-hipertensivos.  

A dor moderada, graduada na escala de dor (4-7), foi relatada por 6 voluntários 

(54,55%), e a dor Intensa/Insuportável (8-10), foi relatada por 5 deles (45,45%). 

O Índice de Massa Corporal (IMC), apresentado na tabela 2 e no Gráfico 1 a seguir, 

demonstram que sete (63,64%) estão fora dos padrões de peso considerados adequados. 

Quatro (4) indivíduos encontram-se com o peso ideal, um paciente apresenta sobrepeso, dois 

obesidade grau 1 (leve), três (3) obesidade grau 2 (severa) e 1 obesidade grau 3 (mórbida).    
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Gráfico 1. Distribuição quanto ao índice de massa corporal dos participantes com úlceras 

venosa do tratamento com Gel de Jucá encontrado na 1ª consulta.  Niterói/RJ, 2014.  

 
 

 

4.2 EVOLUÇÃO DAS ÚLCERAS VENOSAS EM TRATAMENTO COM GEL DE 

CAESALPINEA FERREA MART A 5% (GEL DE JUCÁ) 

 

 Esta unidade aborda as características das úlceras dos 11 voluntários, totalizando 24 

úlceras de características venosas, consideradas todas acima de 2 cm².  

 Neste contexto, sete voluntários (63,64%) possuíam apenas uma lesão, contudo todos 

os participantes referiram recidivas. A avaliação quanto ao tempo de existência está expressa 

no gráfico 2. 

 

Gráfico 2. Distribuição dos participantes quanto ao tempo de existência das úlceras venosas, 

na 1ª consulta.  Niterói/RJ, 2014.  
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 A leitura do gráfico 2 demonstra a distribuição dos pacientes pelo tempo que referem 

possuir as lesões, cinco pacientes (45,45%) apresentam lesão há mais de dez anos, três 

(27,27%) há menos de três anos, 2 (18,18%) entre 3 a 7 anos, e um (9,09%) entre 7 a 10 anos. 

 

Tabela 3. Análise das variáveis numéricas dos participantes com úlcera venosa do tratamento 

com Gel de Jucá encontrado na 1ª consulta.  Niterói/RJ, 2014.  

Variável  Média DP  Mediana Mínimo Máximo 

Idade (anos) 60,3 11,2 55 48 76 

Peso (Kg) 84,98 24,11 82,8 47,7 125,9 

Altura (m) 1,67 0,13 1,67 1,47 1,87 

IMC (Kg/m²) 30,32 8,22 32,30 19,3 45,5 

Tempo de 

Lesão (anos) 

9,3 6,48 10 0,25           

(3 meses) 

20 

DP: Desvio Padrão 

  

O tempo médio do tempo da lesão dos participantes é de 9,3 anos, com mediana 4,50 

anos. Verifica-se o coeficiente não paramétrico de Spearman negativo (rs = -0,3032), fraco (rs 

entre 0 – 0,39), além de não significativo estatisticamente (ρ= 0,3646), para correlação entre 

idade e tempo de lesão. Portanto, não existe correlação significativa entre tempo de lesão e 

idade nos 11 pacientes em estudo.  

 Segundo o coeficiente de Pearson para amostras paramétricas entre IMC versus tempo 

de lesão, constatou que há uma correlação negativa e fraca (r = -0,0548), além de não 

significativa estaticamente (ρ= 0,8729). Evidenciado também na correlação entre peso versus 

tempo de lesão (r= 0,0201; ρ= 0,9531). Conclui-se que não existe correlação significativa 

entre tempo de lesão e IMC, bem como tempo de lesão e peso.  

 

Tabela 4. Característica clínica das úlceras venosas dos participantes do tratamento com Gel 

de Jucá encontrado na 1ª consulta.  Niterói/RJ, 2014.  

Variável Categoria n % 

Membro inferior 

afetado 

Direito 

Esquerdo 

12 

12 

50 

50 

Localização Dorso do Pé 

Maléolo lateral 

Maléolo medial 

Maléolo lateral/medial 

Perna anterior 

Perna Anterior/lateral 

Perna Lateral 

3 

5 

6 

1 

5 

1 

3 

12,5 

20,8 

25 

4,2 

20,8 

4,2 

12,5 

Recidiva da Lesão Sim 

Não 

14 

10 

58,3 

41,7 

 

  



54 

 

No que concerne à área anatômica, a principal localização das úlceras venosas foi na 

região maleolar num total de doze (50%), nove (37,5%) na região da perna e somente três 

(12,5%) no dorso do pé. Obtiveram proporções iguais no acometimento dos membros 

inferiores direito e esquerdo (12:12).  

Quanto a recidivas de lesões quatorze (58,3%) retornaram em locais já lesionados 

anteriormente e dez (41,7%) surgiram pela primeira vez no local. 

 

4.2.1 EVOLUÇÃO DA ÁREA DAS ÚLCERAS VENOSAS: DESFECHOS PRIMÁRIOS 

 

 O quadro 3 está fornecendo os dados acerca da evolução da ferida ao longo do 

tratamento com o Gel de Jucá a 5%, produzido pelo Instituto de Pesquisa do Estado do 

Amapá.  

 Com relação ao supracitado, das vinte e quatro úlceras tratadas, vinte e três (95,8%) 

apresentaram redução, sendo que desta, sete (29,1%) cicatrizaram completamente, apenas 

uma (4,1%) aumentou como mostram o quadro e o gráfico 3. 

 

Quadro 3. Evolução das úlceras venosas ao longo de 13 semanas (91 dias) em tratamento com 

Gel de Jucá, conforme protocolo da pesquisa.  Niterói/RJ, 2014.  

Evolução em cm² das úlceras venosas 

Lesão 0 dia 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 91 dias Alteração 

em cm²* 

Alteração 

em % 

1 16,0 17,0 17,2 16,4 14,6 12,8 3,2 ↓ 20,0% 

2 9,0 10,0 9,5 8,0 6,8 5,2 3,8 ↓ 42,2% 

3 10,8 12,0 11 9,4 8,0 7,4 3,4 ↓ 31,4% 

4 10,0 11,6 14,0 14,0 13,2 13,6 -3,6 ↑ 36,0% 

5 2,0 3,0 1,5 1,5 0,5 0,5 1,5 ↓ 75,0% 

6 3,5 1,8 0,5 0,0 - - 3,5 ↓ 100% 

7 39,8 38,8 32,2 29,0 25,6 19,5 20,3 ↓51,0% 

8 25,5 29,0 28,2 26,4 23,0 20,8 4,7 ↓18,4% 

9 8,2 4,4 0,0 - - - 8,2 ↓ 100% 

10 7,4 2,4 0,0 - - - 7,4 ↓ 100% 

11 2,5 0,8 0,0 - - - 2,5 ↓ 100% 

12 4,2 2,0 0,0 - - - 4,2 ↓ 100% 

13 71,6 70,2 65,3 63,0 60,8 57,8 13,8 ↓19,2% 

14 3,8 2,2 2,2 1,0 1,0 0,4 3,4 ↓89,4% 

15 3,0 1,8 2,0 1,6 1,0 0,6 2,4 ↓80,0% 

16 6,3 8,3 7,2 5,6 4,0 2,8 3,5 ↓55,5% 

17 5,0 9,0 9,0 5,2 2,8 1,6 3,4 ↓68,0% 

18 4,0 3,4 2,0 1,6 0,0 - 4,0 ↓ 100% 

19 8,0 11,8 9,6 5,4 3,0 1,2 6,8 ↓85,0% 
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20 9,0 9,0 8,3 4,5 2,4 0,8 8,2 ↓91,1% 

21 14,5 16,5 15,6 12,0 9,2 6,8 7,7 ↓53,1% 

22 8,6 10,0 8,4 6,0 3,2 0,6 8,0 ↓93,0% 

23 6,5 7,0 5,8 4,2 2,5 1,4 5,1 ↓78,5% 

24 4,5 1,6 0,0 - - - 4,5 ↓ 100% 
*Alteração em cm² = Área Inicial – Área Final 

↓ Redução da área; ↑ Aumento da Área 

 

Gráfico 3. Distribuição da redução das úlceras venosas ao longo de 13 semanas (91 dias) em 

tratamento com Gel de Jucá, conforme protocolo da pesquisa.  Niterói/RJ, 2014.  
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Por conseguinte, a tabela 5 demonstra a média, desvio padrão e mediana da área da 

lesão no momento inicial (0 dias), no momento final (91 dias), o correspondente delta 

absoluto (cm²) e relativo (%), este calculado pela fórmula de Tarada et al (2008), e o nível 

descritivo (ρ valor) do teste de Wilcoxon, para amostra total. 

 As seguintes fórmulas expressão o delta absoluto e o delta relativo da área das úlceras 

venosas. 

 
Tabela 5. Variação da área da lesão após 91 dias de tratamento na amostra total (n=24) no 

tratamento com Gel de Jucá.  Niterói/RJ, 2014.  

Variável  Média DP Mediana ρ valor
α
 

Área Inicial (cm²) 11,8 15,1 7,7  

 
Área Final (cm²) 6,4 12,4 1 

Delta Absoluto (cm²) -5,4 4,5 -4,1 <0,0001 

 

<0,0001 Delta Relativo (%) -67,3 36,1 -79,25 

DP: Desvio Padrão 
α
teste dos postos sinalizados de wilcoxon 

 

 Para estatística da tabela 5 foi utilizado inicialmente um teste de normalidade Shapiro-

Wilk para cada amostra, sendo classificadas todas as variáveis como não normal, os dados 

foram apresentados em estatística descritiva (média e desvio padrão). Para verificar a 

diferença, entre as duas condições, foi realizado o teste Wilcoxon para amostra independente. 

O nível de significância adotado para o teste foi de ρ ≤ 0,05.  

 Após análise observou-se na tabela 5, para amostra total, que existe queda 

significativa, ao nível de 5%, na área da lesão após tratamento com o Gel de Jucá a 5%, em 

média de 67,3% (ρ<0,0001) da área das úlceras, conforme ilustra o gráfico 4. 
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Gráfico 4. Área da lesão no início e no final do tratamento com Gel de Jucá, na amostra Total.  

Niterói/RJ, 2014 

  

 Para melhor avaliação dos dados e devido a grande variação da área inicial estudada (2 

a 71,6 cm²), o impacto do tratamento foi analisado separadamente em subgrupos de área 

inicial. Os valores que definiram os subgrupos foram os quartis (Q1-Q3) de 4,15 cm² e 

10,2cm² da área inicial de com 12 úlceras venosas nesta faixa.  Assim, as evoluções das 

úlceras foram calculadas nos seguintes grupos: úlceras venosas com área inicial de 2 a 4 cm² 

(n=6); de 4,2 a 10 cm² (n=12) e de 10.8 a 71,6 (n=6). 

 A seguir as tabelas de 1.6 a 1.8 e os gráficos 1.5 a 1.7 fornecem a média, mediana e 

desvio padrão da área da lesão no momento inicial (0 dia) e no momento final (91 dias), o que 

corresponde delta absoluto (cm²) e relativo (%), e o nível descritivo (ρ valor), separadamente 

por subgrupo de áreas inicial: de 2 a 4 cm² (n=6); de 4,2 a 10 cm² (n=12) e de 10.8 a 71,6 

(n=6). 
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Gráfico 5. Evolução das úlceras venosas do subgrupo com área inicial entre 2 a 4 cm² no 

tratamento com Gel de Jucá.  Niterói/RJ, 2014 
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Tabela 6. Variação da área da lesão após 91 dias no subgrupo com área inicial entre 2 a 4 cm² 

no tratamento com Gel de Jucá encontrado na 1ª consulta.  Niterói/RJ, 2014.  

Variável  Média DP Mediana ρ valor
α
 

Área Inicial (cm²) 3,1 0,78 3,25  

 
Área Final (cm²) 0,25 0,28 0,20 

Delta Absoluto (cm²) -2,9 0,9 -3,0 <0,0001 

 

<0,0001 Delta Relativo (%) -90,8 11.0 94,7 

DP: Desvio Padrão 
α
teste t de Student 

 

Para estatística da tabela 6 foi utilizado inicialmente um teste de normalidade Shapiro-

Wilk para cada amostra, sendo classificadas todas as variáveis como normal (pareada), os 

dados foram apresentados em estatística descritiva (média e desvio padrão). Para verificar a 
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diferença, entre as duas condições, foi realizado o teste t Student pareado para amostra 

independente. O nível de significância adotado para o teste foi de ρ ≤ 0,05. 

O gráfico 5 demonstra a evolução ao longo do tempo das úlceras venosas do subgrupo 

com área inicial de 2 a 4 cm² e a tabela 6, a variação da área nesse subgrupo, conclui-se que 

existe queda significativa, ao nível de 5%, na área da úlcera desse subgrupo ao longo do 

tratamento, em média de 2,9 cm² (ρ=0,002), que corresponde em média a 90,8 (ρ<0,0001). 

 Na avaliação clínica e sociodemográfica desse subgrupo são de dois pacientes do sexo 

feminino (66,7%) e um do sexo masculino (33,3%), cujas idades variam entre 48-73 anos, 

com média de 58,3 anos, mediana de 54 anos e desvio padrão de 13,1. Dois pacientes (66,7%) 

estão aposentados, e um (33,3%) trabalha como copeira. O tempo que os participantes 

possuíam a lesão é de 3 meses a 8 anos. Quanto a doença base todos são hipertensos e 

insuficiência venosa crônica, um apresenta sobrepeso, um apresenta obesidade grau 2 

(severa), e um obesidade grau 3 (mórbida). Houve cicatrização completa de três feridas (50%) 

e três diminuíram igual ou mais que 75%. 

 

Gráfico 6. Evolução das úlceras venosas do subgrupo com área inicial entre 4,2 a 10 cm² no 

tratamento com Gel de Jucá.  Niterói/RJ, 2014 

 

 



60 

 

Tabela 7. Variação da área da lesão após 91 dias no subgrupo com área inicial entre 4,2 a 10,0 

cm² no tratamento com Gel de Jucá encontrado na 1ª consulta.  Niterói/RJ, 2014.  

Variável  Média DP Mediana ρ valor
α
 

Área Inicial (cm²) 7,2 1,9 7,7  

Área Final (cm²) 2,3 3,9 1,0 

Delta Absoluto (cm²) -5,0 3,3 -4,8 0,0003 

 

0,0005 Delta Relativo (%) -73,1 39,5 -88,0 

DP: Desvio Padrão 
α
Teste dos postos sinalizados de Wilcoxon 

 

Para estatística da tabela 7 foi utilizado inicialmente um teste de normalidade Shapiro-

Wilk para cada amostra, sendo classificadas todas as variáveis como não normal, os dados 

foram apresentados em estatística descritiva (média e desvio padrão). Para verificar a 

diferença, entre as duas condições, foi realizado o teste Wilcoxon para amostra independente. 

O nível de significância adotado para o teste foi de ρ ≤ 0,05. 

O gráfico 6 demonstra a evolução ao longo do tempo das úlceras venosas do subgrupo 

com área inicial de 4,2 a 10,0 cm² e a tabela 7, a variação da área nesse subgrupo, conclui-se 

que existe queda significativa, ao nível de 5%, na área da úlcera desse subgrupo ao longo do 

tratamento, em média de 5,0 cm² (ρ=0,0003), que corresponde em média a 88,05 (ρ=0,0005). 

 Esse subgrupo corresponde ao quartis da amostra total (Q1-Q3) de 4,15 cm² e 

10,2cm², encontrando-se nos dados os valores de 4.2 cm² a 10,0 cm². Na avaliação clínica e 

sociodemográfica desse subgrupo que contém sete participantes, os quais quatro pacientes do 

sexo feminino (57,1%) e três do sexo masculino (42,9%), cujas idades variam entre 48-73 

anos, com média de 56,1 anos, mediana de 54 anos e desvio padrão de 8,7. Quatro pacientes 

(57,1%) trabalham em posição ortostática e três (42,9%) encontram-se aposentados. O tempo 

que os participantes possuíam a lesão é de 3 meses a 20 anos. Quanto à doença base, cinco 

(71.4%) são hipertensos e todos possuem insuficiência venosa crônica, dois (28,6%) apresenta 

histórico de etilismo e tabagismo, três (42,9%) encontram-se no peso ideal, um (14,2%) 

apresenta sobrepeso, três (42,9%) apresentam obesidade entre grau 1 a grau 3. Houve 

cicatrização completa de quatro feridas (33,3%) e seis (50%) diminuíram igual ou mais que 

50% da área inicial.  
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Gráfico 7. Evolução das úlceras venosas do subgrupo com área inicial entre 10,8 a 71,6 cm² 

no tratamento com Gel de Jucá.  Niterói/RJ, 2014 

 

 

Tabela 8. Variação da área da lesão após 91 dias no subgrupo com área inicial entre 10,8 a 

71,6 cm² no tratamento com Gel de Jucá encontrado na 1ª consulta.  Niterói/RJ, 2014.  

Variável  Média DP Mediana ρ valor
α
 

Área Inicial (cm²) 29,7 23,0 20,8  

Área Final (cm²) 20,7 18,7 16,2 

Delta Absoluto (cm²) -8,9 6,9 -6,2 0,004 

 

0,008 Delta Relativo (%) -32,2 16,0 -25,7 

DP: Desvio Padrão 
α
teste t de Student 

 

Para estatística da tabela 8 foi utilizado inicialmente um teste de normalidade Shapiro-

Wilk para cada amostra, sendo classificadas todas as variáveis como normal (pareada), os 

dados foram apresentados em estatística descritiva (média e desvio padrão). Para verificar a 

diferença, entre as duas condições, foi realizado o teste t Student pareado para amostra 

independente. O nível de significância adotado para o teste foi de ρ ≤ 0,05. 



62 

 

Segundo o gráfico 7 o subgrupo com área inicial de 10,8 a 71,6 cm² e a tabela 8, 

observa-se que houve queda significativa, ao nível de 5%, na área da lesão ao longo do 

tratamento, em média de 8,85 cm² (ρ=0,004), que corresponde em média a 32,17 (ρ<0,008). 

 Na amostra representada nesse subgrupo, havia seis pacientes, sendo quatro (66,7%) 

do sexo feminino e dois do sexo masculino (33,3%), cujas idades variam entre 49-76 anos, 

com média de 66,2 anos, mediana de 72,5 anos e desvio padrão de 11,6. Cinco pacientes 

(83,3%) estão aposentados, e um (16,7%) trabalha como autônomo (funileiro). O tempo que 

os participantes possuíam a lesão é de 7 a 20 anos. Quanto à doença base quatro (66,7%) são 

hipertensos e todos possuem insuficiência venosa crônica. Dois participantes (33,3%) 

encontram-se no peso ideal, um (16,7%) com obesidade grau 1 (leve) e três (50%) apresentam 

obesidade entre grau 2 (severa).  Não houve cicatrização completa das feridas e duas 

diminuíram em torno de 50%. 

Para comparar a diferença significativa de redução entre os subgrupos de áreas 

iniciais: de 2 a 4 cm² (subgrupo A); de 4,2 a 10 cm² (subgrupo B) e de 10.8 a 71,6 cm² 

(Subgrupo C), foi utilizado ANOVA de Kruskal-Wallis, teste estatístico não paramétrico, de 

modelo livre de distribuição de probabilidades, para análise de médias de k amostras 

independentes, do mesmo tamanho ou desigual. Houve diferença significativa no delta 

absoluto (p=0,0404) e o relativo (p=0,0057) entre os subgrupos, aceitando que há diferença na 

redução dos subgrupos. Pelo teste de comparação múltipla de Dunn que compara a média dos 

postos retificando o Nível Alfa conforme o número de amostras identificou-se, ao nível de 5%, 

que não houve diferença significativa na redução entre os subgrupos em valores do delta 

absoluto. Entretanto, o teste de Dunn para os valores de delta relativo, verifica-se, de outro 

lado, que as diferenças entre os escores médios dos subgrupos 2 a 4 cm² e 10.8 a 71,6 e o 

subgrupo 4,2 a 10 cm² e 10.8 a 71,6 cm² apresentam valores de p inferiores ao nível alfa de 

0,05, sendo considerados significativos, concluindo-se que os subgrupos 2 a 4 cm² e 4,2 a 10 

cm² apresentam maior redução que o subgrupo 10.8 a 71,6 cm².  Não houve diferença 

significativa entre os subgrupos 2 a 4 cm² e 4,2 a 10 cm². O gráfico 8 demonstra a diferença 

entre as médias dos postos para comparação entre o delta relativo dos subgrupos A, B e C. 
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Gráfico 8. Diferença entre as médias dos postos de 2 a 4 cm² (subgrupo A); de 4,2 a 10 cm² 

(subgrupo B) e de 10.8 a 71,6 cm² (Subgrupo C) no tratamento com Gel de Jucá, segundo 

ANOVA de Kruskal-Wallis.  Niterói/RJ, 2014 

 
 
 

4.2.2 PERCENTUAL DE ÚLCERAS VENOSA CICATRIZADAS: DESFECHO PRIMÁRIO 

 

 Em relação às úlceras venosas cicatrizadas, o gráfico 9 mostra evolução destas. O 

percentual foi de 29,1% úlceras, que corresponde a sete feridas, sendo todas com área menor 

que 8,2 cm². 

 

Gráfico 9. Evolução das úlceras venosas cicatrizadas no tratamento com Gel de Jucá.  

Niterói/RJ, 2014 
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4.2.2.1 Tempo médio para cicatrização das úlceras 

  

 No entorno ao tempo em dias para cicatrização, cinco úlceras venosas (20,8%) 

cicatrizaram com 45 dias, uma (4,2%) com 60 dias e uma (4,2%) com 75 dias. Na tabela 9, o 

tempo médio de cicatrização foi de 51,4, com mediana de 45, e desvio padrão de 11.8.  

 

Tabela 9. Análise descritiva do tempo médio para cicatrização das úlceras venosas do 

tratamento com Gel de Jucá encontrado na 1ª consulta.  Niterói/RJ, 2014.  

Tempo de 

cicatrização 

Média DP Mediana Mínimo Máximo 

Dias 51,4 11,8 45 45 75 

DP: Desvio Padrão 

 

 4.2.2.2 Correlação de variáveis dos pacientes com a epitelização das úlceras 

 

Idade X Epitelização 

 

 A idade dos pacientes cujas feridas cicatrizaram variou entre 48 a 73 com média de 

52.42 anos e mediana de 48 anos, com desvio padrão de 9,34. 

 

Tempo de existência da lesão X Epitelização 

 

 O tempo de existência da úlcera venosa nos participantes variou de 3 meses (0,25 

anos) a 8 anos. A média foi de 2,57 anos e a mediana de 3 meses (0,25 anos), com desvio 

padrão de 3,43. Das sete úlceras venosas epitelizadas, em seis lesões os participantes 

possuíam menos de 60 anos.  

 

Doença de base X Epitelização 

 

 Em relação à doença base dois (18,18%) possuíam hipertensão arterial sistêmica 

(HAS), diagnosticada e em tratamento, também possuíam insuficiência venosa profunda 

(IVC), tiveram cicatrização total em uma ferida e permaneceram fazendo tratamento em 
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outras úlceras venosas. Um desses pacientes teve uma úlcera aumentada em outro membro 

acometido e o outro paciente apresentou redução de 50% a 91% de todas as demais úlceras. 

 Os outros dois pacientes (18,18%) possuíam somente IVC, sendo um com uma única 

lesão e outro com múltiplas lesões, sendo todas cicatrizadas, embora possuir uma patologia 

base importante para o processo de cicatrização, o tempo de feridas foram o menores dentro 

da amostra do estudo entre 3 meses e 2 anos. Após cicatrização total, estes receberam alta do 

ambulatório de reparo de feridas. 

 

Múltiplas úlceras X Epitelização 

 

 As sete úlceras venosas cicatrizadas, pertenciam a quatro (36,36%) pacientes, três 

possuíam mais de uma lesão e apenas um possuía lesão única. 

 

Recidiva X Epitelização  

 

 Não houve recidiva nos três meses posteriores ao tratamento com Gel de Jucá a 5%. 

 

Índice de Massa Corporal X Epitelização 

 

 Dos quatros participantes da pesquisa cujas úlceras cicatrizaram totalmente, um está 

no seu peso ideal e três apresentam fora da faixa de normalidade, sendo um participante com 

sobrepeso, um com obesidade grau 2 (severa) e um com obesidade grau 3 (mórbida).   

 

4.2.3 ALTERAÇÃO DO TECIDO NO LEITO DAS ÚLCERAS VENOSAS: DESFECHO PRIMÁRIO 

  

Os tipos de tecidos encontrados no leito foram divididos, conforme protocolos de 

pesquisa utilizados, em necrose, esfacelo, tecido de granulação e tecido de epitelização. 

Nenhuma úlcera apresentou necrose. No estudo foram encontrado dificuldades na avaliação 

dos tecidos, visto que a coloração do Gel de Jucá a 5% tingia os tecidos, deixando 

principalmente os esfacelos com coloração escura, podendo a comparar com tecido 

necrosado. 
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Figura 2. Úlcera venosa 2 do participante 1, após uma semana de uso do Gel de Jucá a 5% 

 

 

 

 

 

 

 

O quadro 4 demonstra a área e a quantidade de esfacelo na primeira e na última 

consulta.  A variação dos tecidos no leito das úlceras antes e depois do tratamento com Gel de 

Jucá a 5% foi avaliada de acordo com sua intensidade, de forma quali-quantitativa variando 

em seis níveis: 0%, 1 a 25%, 26 a 50%, 51 a 75%, 76 a 99% e 100%. Estes níveis de 

intensidade representam a quantidade de cada tipo de tecido estimada na avaliação visual da 

ferida, a cada consulta de enfermagem.  

 

Quadro 4. Evolução da área em cm² e da alteração tecidual no leito das úlceras venosas após 

tratamento com o Gel de Jucá à 5%, conforme protocolo. Niterói/RJ, 2014. 

P
a
ci

en
te

 

L
es

ã
o

 0 dia 

G
el

 d
e 

J
u

cá
  

91 dias Alteração 

em cm²* 

Alteração 

em % Área  Quantidade 

de Esfacelo 

Área  Quantidade 

de Esfacelo 

1 1 16,0 1-25% 5% 12,8 1-25% 3,2 ↓ 20,0% 

2 9,0 1-25% 5% 5,2 1-25% 3,8 ↓ 42,2% 

2 3 10,8 26-50% 5% 7,4 1-25% 3,4 ↓ 31,4% 

4 10,0 26-50% 5% 13,6 1-25% -3,6 ↑ 36,0% 

5 2,0 1-25% 5% 0,5 1-25% 1,5 ↓ 75,0% 

6 3,5 26-50% 5% Cicatrizada 3,5 ↓ 100% 

3 7 39,8 26-50% 5% 19,5 1-25% 20,3 ↓51,0% 

4 8 25,5 1-25% 5% 20,8 1-25% 4,7 ↓18,4% 

 

5 

9 8,2 26-50% 5% Cicatrizada 8,2 ↓ 100% 

10 7,4 1-25% 5% Cicatrizada 7,4 ↓ 100% 

11 2,5 1-25% 5% Cicatrizada 2,5 ↓ 100% 

12 4,2 1-25% 5% Cicatrizada 4,2 ↓ 100% 

6 13 71,6 51-75% 5% 57,8 1-25% 13,8 ↓19,2% 

7 14 3,8 51-75% 5% 0,4 1-25% 3,4 ↓89,4% 

15 3,0 51-75% 5% 0,6 26-50% 2,4 ↓80,0% 

16 6,3 26-50% 5% 2,8 1-25% 3,5 ↓55,5% 

17 5,0 1-25% 5% 1,6 1-25% 3,4 ↓68,0% 

18 4,0 1-25% 5% Cicatrização 4,0 ↓ 100% 

19 8,0 51-75% 5% 1,2 1-25% 6,8 ↓85,0% 



67 

 

20 9,0 51-75% 5% 0,8 1-25% 8,2 ↓91,1% 

8 21 14,5 26-50% 5% 6,8 1-25% 7,7 ↓53,1% 

9 22 8,6 51-75% 5% 0,6 0% 8,0 ↓93,0% 

10 23 6,5 26-50% 5% 1,4 1-25% 5,1 ↓78,5% 

11 24 4,5 1-25% 5% Cicatrização 4,5 ↓ 100% 

 

 A tabela 10 fornece a frequência (n) e o percentual (%) da intensidade dos tecidos no 

momento inicial e final do tratamento, e o gráfico 10 ilustra essa variação.  

 

Tabela 10. Nível de intensidade dos tecidos no momento inicial e final do tratamento com o 

Gel de Jucá. Niterói/RJ, 2014. 

Tecido Nível
a
 Inicial (0 dias) Final (91 dias) p valor

b
 

n % n % 

 

 

Tecido de 

esfacelo 

0% 

1-25% 

26-50% 

51-75% 

76-99% 

100% 

0 

10 

8 

6 

0 

0 

0 

41,7 

33,3 

25 

0 

0 

8 

14 

2 

0 

0 

0 

33,3 

58,3 

8,3 

0 

0 

0 

 

 

 

0,0078 

 

 

Tecido de 

granulação 

0% 

1-25% 

26-50% 

51-75% 

76-99% 

100% 

0 

2 

8 

9 

5 

0 

0 

8,3 

33,3 

37,5 

20,9 

0 

7 

4 

3 

4 

6 

0 

29,1 

16,7 

12,5 

16,7 

25 

0 

 

 

 

0,0156 

 

 

 

Tecido de 

epitelização 

0% 

1-25% 

26-50% 

51-75% 

76-99% 

100% 

8 

15 

1 

0 

0 

0 

33,3 

62,5 

4,2 

0 

0 

0 

0 

7 

1 

4 

5 

7 

0 

29,1 

4,2 

16,7 

20,9 

29,1 

 

 

 

0,0078 

a
Nível de intensidade do tecido 

b
Teste de Mc Nemar 
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Gráfico 10. Distribuição relativa da evolução dos tecidos na amostra total no tratamento com 

Gel de Jucá.  Niterói/RJ, 2014 

 
 

  

 Pelo estudo da tabela 10, em relação a amostra total nota-se redução significativa no 

tecido de esfacelo (p=0,0078) e aumento significativo no tecido de epitelização (p=0,0078) do 

início para o final do tratamento. Houve variação significativa na redução do tecido de 

granulacão (p=0,0156), decorrente do aumento do tecido de epitelização.  

 O uso do gel de jucá demonstrou sua atividade como facilitador para remoção do 

tecido de esfacelo, salientando que os pacientes eram atendidos toda semana e utilizava-se a 

remoção mecânica do tecido. Das vinte e quadro úlceras venosas, oito (33,3%) possuíam 

esfacelo de 26 a 50%, e seis (25%) de 51 a 75% de esfacelo, apresentaram melhora tecidual 

para 0 a 50%. As dez úlceras (41,7%) que possuíam esfacelo de 1 a 25%, também 

apresentaram melhora tecidual. Sete úlceras (29,1%) cicatrizaram ao final do estudo, quatro 

(16,7%) apresentavam de 1 a 25% de tecido desvitalizado no interior da ferida e duas (8,3%) 

apresentavam de 26 a 50%. Esta apresentação de resolução do esfacelo contribui no fato do 

gel de jucá ser um facilitador para redução do esfacelo, contribuindo efetivamente para a 

redução da área da lesão entre feridas de 8,2 a 2,5 cm². 

  Em relação ao tecido de granulação, observou-se que quatorze úlceras (58,3%) que 

apresentavam inicialmente de 51 a 99% de granulação, oito (33,3%) reduziram o tecido, 
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motivado pelo aumento do tecido de epitelização e cicatrização total, duas (8,3%) 

aumentaram o tecido de granulação e quatro (16,7%) mantiveram, contudo estas possuíam sua 

área total entre 75 a 99%. Das dez (41,7%) úlceras que apresentaram granulação de 1 a 50% 

no início da pesquisa. Ao final do estudo, nota-se que três úlceras (12,5%) apresentaram 

aumento do tecido de granulação, cinco (20,9%) apresentaram diminuição, sendo três por 

cicatrização e duas por aumento da epitelização. Apenas duas (8,3%) mantiveram-se entre 1 a 

50%. Das sete (29,1%) das úlceras que no final do estudo apresentaram 0% de granulação, 

representa a cicatrização total das feridas. Portanto, a diminuição da área de cicatrização nesta 

pesquisa, não significa uma piora clínica, porém um aumento da epitelização ou cicatrização 

total. 

 No início da pesquisa, nota-se que oito (33,3%) das úlceras não apresentavam nenhum 

grau de tecido de epitelização, 15 (62,5%) apresentavam em torno de 1 a 25% e apenas uma 

(4,2%) entre 26 a 50%. Ao final do estudo, todas as úlceras apresentavam algum grau de 

epitelização: sete úlceras (29,1%) com 100%, cinco (20,9%) entre 76-99%, quatro (16,7%) 

entre 51-75%, ou seja, dezesseis (66,7%) úlceras apresentam mais de 50% de epitelização e 

oito (33,3%) apresentaram entre 1 a 50% de epitelização na sua área final. 

 

4.2.4 EVOLUÇÃO DAS ÚLCERAS VENOSAS: DESFECHOS SECUNDÁRIOS 

  

 As variáveis estudadas nos desfechos secundários foram profundidade, características 

do exsudato das úlceras venosas (tipo e quantidade), odor, dor, edema perilesional, e reações 

adversas (prurido e dor após o uso do gel de jucá a 5%). Nesse contexto, foram avaliadas as 

características da pele adjacente, a qual utilizou vaselina sólida, com finalidade de evitar 

possíveis interações com o gel de jucá a 5% utilizado no leito da ferida.  

 A tabela 11 fornece a frequência (n) e o percentual (%) das características da lesão no 

momento inicial e final do tratamento, e o correspondente nível descritivo (p valor) do teste 

de Mc Nemar. Os gráficos (11, 12 e 13) subsequentes ilustram os resultados encontrados.  
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Tabela 11. Características das úlceras venosas no momento inicial e final do tratamento com o 

Gel de Jucá. Niterói/RJ, 2014. 

Característica  Categoria  Inicial (0 

dias) 

Final (91 dias) p valor
b
 

n % N % 

Profundidade Cicatrizada 

Superficial 

Parcial 

0 

0 

24 

0 

0 

100 

7 

3 

14 

29,1 

12,5 

58,3 

 

0,016 

 

Tipo de 

exsudato 

Nenhum 

Seroso 

Serossanguinolento 

Piossanguinolento 

0 

9 

14 

1 

0 

37,5 

58,3 

4,2 

7 

14 

3 

0 

29.1 

58,3 

12,5 

0 

 

0,016 

 

Quantidade de 

exsudato 

Nenhuma 

Pequena  

Média 

Grande 

0 

6 

9 

9 

0 

25 

37,5 

37,5 

7 

12 

4 

1 

29,1 

50 

16,7 

4,2 

 

0,016 

Odor fétido Sim 

Não 

1 

23 

4,2 

95,8 

0 

24 

0 

100 
0,99 

Dor no leito da 

úlcera venosa 

Sim 

Não 

11 

13 

45,8 

54,2 

5 

19 

20,8 

79,2 
0,031 

Dor após uso do 

produto 

Sim 

Não 

22 

2 

91,7 

8,3 

7 

17 

29,1 

70,8 
0,0001 

Prurido no leito 

e perilesional 

Sim 

Não 

20 

4 

83,3 

16,7 

10 

14 

41,7 

58,3 
0,002 

Edema 

perilesional 

Sim 

Não 

19 

5 

79,2 

20,8 

15 

9 

62,5 

37,5 
0,13 

Bordas da 

úlcera 

Epitelizada 

Macerada 

7 

17 

29,1 

70,8 

21 

3 

87,5 

12,5 
0,0001 

Pele adjacente Hidratada 

Ressecada 

2 

22 

8,3 

91,7 

14 

10 

58,3 

41,7 
0,0005 

b
Teste de Mc Nemar 
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Gráfico 11. Distribuição relativa da evolução das características das úlceras venosas quanto à 

profundidade, tipo de exsudato, quantidade de exsudato, odor fétido na amostra total no 

tratamento com Gel de Jucá.  Niterói/RJ, 2014 

 

 

Gráfico 12. Distribuição relativa da evolução das características das úlceras venosas quanto à 

dor, dor após o uso do produto, prurido na amostra total no tratamento com Gel de Jucá.  

Niterói/RJ, 2014 
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Gráfico 13. Distribuição relativa da evolução das características das úlceras venosas quanto à 

pele adjacente, característica da borda das úlceras e ao edema na amostra total no tratamento 

com Gel de Jucá.  Niterói/RJ, 2014 

 
  

No que concerne a tabela 11 e no gráfico 11, 12 e 13, observa-se uma melhora 

significativa, a nível p≤0,05, após o tratamento com o gel de jucá a 5%, na profundidade, tipo 

de exsudato, quantidade de exsudato, odor fétido, dor no leito da ferida, dor no leito da ferida, 

dor após o uso do produto, prurido no leito e perilesional, bordas das úlceras, pele adjacente. 

Em relação ao edema perilesional e ao odor fétido não houve diferença significativa 

estatisticamente, contudo de acordo com o gráfico 13, vinte úlceras (83,3%) mantiveram com 

edema, quatro (16,7%) melhoraram e nenhuma piorou. Portanto, o gel de jucá não interferiu 

na piora do quadro, relacionado ao edema. Para o caso de odor fétido nota-se no gráfico 11, 

das vinte e três úlceras (95,8%) mantiveram sem odor, e apenas uma (4,2%) que possuía odor, 

ao final da pesquisa não apresentava odor. 

O quadro 5 demonstra a distribuição das úlceras venosas de acordo com as variáveis 

avaliadas, de acordo com a sua evolução em 91 dias de tratamento. 

 

 

 

 

 



73 

 

Quadro 5. Distribuição das úlceras venosas de acordo com as variáveis avaliadas após 

tratamento com o Gel de Jucá à 5%, conforme protocolo. Niterói/RJ, 2014. 

 Número de Úlceras Venosas 

Variáveis Aumentou 
Redução da área Cicatrizaçã

o Completa 
Total 

≥ 50% < 50% 

Sexo 
Feminino 1 10 2 3 

24 
Masculino 0 1 3 4 

Faixa Etária 
< 60 anos 0 7 3 6 

24 
≥ 60 anos 1 4 2 1 

Uso de 

Álcool 

Sim 0 1 0 1 
24 

Não 0 0 0 0 

Uso de 

Bebida 

Sim 0 1 0 1 
24 

Não 0 0 0 0 

IMC 
≤ 25 0 0 3 1 

24 
> 25 1 11 2 6 

Doenças de 

Base 

HAS 0 0 0 0  

24 

 

IVC 0 0 3 5 

HAS + IVC 1 11 2 2 

Duração 
≤ 3 anos 0 1 0 5 

24 
> 3 anos 1 10 5 2 

Recidiva  
Sim - - - 0 

7 
Não - - - 7 

Área Inicial 
≤ 10 cm² 1 9 1 7 

24 
> 10 cm² 0 2 4 0 

Quantidade 

de Esfacelo 

Inicial 

≤ 50% 1 6 4 7  

24 

 > 50% 0 5 1 0 

Tipo de 

Exsudato 

Inicial  

Seroso 1 4 1 3 

24 Serosanguinolento 0 6 4 4 

Piossanguinolento 0 1 0 0 

Quantidade 

de Exsudato 

Inicial 

Pouca 0 2 0 4 

24 Média 1 4 1 3 

Grande 0 5 4 0 

Dor após do 

primeiro uso 

do produto 

Sim 1 11 5 5 

24 
Não 0 0 0 2 

Edema 

Perilesional 

Sim 1 10 2 6 
24 

Não 0 1 3 1 
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4.2.4.1 Correlação das variáveis: evolução das úlceras - desfechos secundários 

 

A seguir serão postas as correlações realizadas pelo teste exato de Fisher, associando 

as diferentes características das lesões no inicio (0 dia) e no final (91 dias) do tratamento, 

através de tabelas que fornecem a frequência (n) e o percentual (%) dessas correlações. Para 

aumentar o poder do teste estatístico, padronizou a intensidade (quantidade) encontrada na 

consulta como baixa (≤ 25%) e moderada/ alta (> 25%). Houve alguns agrupamentos que 

houve perda estatística, por possuir apenas uma intensidade ou por baixa frequência (n). 

 

Profundidade 

  

 No gráfico 11 e na tabela 11, nota-se uma melhora da profundidade das úlceras 

venosas após o tratamento com o gel de Jucá à 5% (p=0,016), no início do estudo, vinte e 

quatro úlceras (100%) das úlcera eram superficiais. Ao final do estudo, três (12,5%) eram 

superficiais e sete (29,1%) estavam cicatrizadas. 

 As tabelas, a seguir, evidenciam a correlação entre a profundidade e a quantidade de 

tecido de granulação no início e no fim do estudo. 

 

Tabela 12. Profundidade da úlcera e tecido de granulação no início do tratamento com o Gel 

de Jucá a 5%, conforme protocolo. Niterói/RJ, 2014.   

Início 

Profundidade Granulação Basal Total 

Até 25% 26-100% 

Superficial 0 0 0 

Parcial 2 22 24 

Total 2 22 24 

 

Tabela 13. Profundidade da úlcera e tecido de granulação no final do tratamento com o Gel de 

Jucá a 5%, conforme protocolo. Niterói/RJ, 2014.   

 

 

 

 

 

  

 

 

Final 

Profundidade Granulação Basal Total 

Até 25% 26-100% 

Cicatrizada  7 0 7 

Superficial 3 0 3 

Parcial 2 12 14 

Total 12 12 24 
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 No que se refere à tabela 12, não existe associação entre profundidade com o tecido de 

granulação no início do estudo (p=1,000), contudo na tabela 13, que retrata as úlceras venosas 

no final do tratamento, demonstra que há associação significativa entre profundidade e tecido 

de granulação (p=0,0023), ou seja, quatorze úlceras parciais (58,3%), doze (50%) 

apresentaram maior tecido de granulação, ao final do tratamento. 

 As tabelas abaixo fornecem a correlação entre a profundidade das úlceras e o tecido de 

esfacelo. 

 

Tabela 14. Profundidade da úlcera e tecido de esfacelo no início do tratamento com o Gel de 

Jucá a 5%, conforme protocolo. Niterói/RJ, 2014.   

Início 

Profundidade Esfacelo Basal Total 

Até 25% 26-100% 

Superficial 0 0 0 

Parcial 10 14 24 

Total 10 14 24 

 

Tabela 15. Profundidade da úlcera e tecido de esfacelo no final do tratamento com o Gel de 

Jucá a 5%, conforme protocolo. Niterói/RJ, 2014.   

 

 

 

 

 

 

 

 De acordo com as tabelas 14 e 15, observa-se que não existe associação entre a 

profundidade com o tecido de esfacelo no início (p=1,000) e no final (p=0,71) do tratamento. 

 Ainda sobre profundidade, segue abaixo as tabelas que correlaciona profundidade com 

tecido de epitelização.  

 

 

 

 

 

Final 

Profundidade Esfacelo Basal Total 

Até 25% 26-100% 

Cicatrizada  7 0 7 

Superficial 3 0 3 

Parcial 13 1 14 

Total 23 1 24 
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Tabela 16. Profundidade da úlcera e tecido de epitelização no início do tratamento com o Gel 

de Jucá a 5%, conforme protocolo. Niterói/RJ, 2014.   

Início 

Profundidade Epitelização Basal Total 

Até 25% 26-100% 

Superficial 0 0 0 

Parcial 23 1 24 

Total 23 1 24 

 

Tabela 17. Profundidade da úlcera e tecido de epitelização no final do tratamento com o Gel 

de Jucá a 5%, conforme protocolo. Niterói/RJ, 2014.   

 

 

 

 

 

 

 

 Segundo as tabelas 16 e 17, observa-se que não existe associação entre a profundidade 

com o tecido de epitelização no início (p=1,000) e no final (p=0,56) do tratamento. 

 

Tipo e quantidade de exsudato 

 

 No entorno do tipo e da quantidade de exsudato no final do tratamento, ocorreu 

redução do total do tipo e da quantidade de exsudato em sete (29,1%) que cicatrizaram. 

Observa-se na tabela 11, que houve melhora de uma (4,2%) úlcera que apresentava exsudato 

piossanguinolento. No início do estudo quatorze (58,3%) apresentava exsudato 

serossanguinolento, diminuindo para três (12,5%) no final do tratamento. 

 Em relação à quantidade de exsudato, nove (37,8%) úlceras que apresentavam grande 

quantidade de exsudato no início do tratamento, apenas uma (4,2%) apresentava essa 

quantidade no final. Houve um aumento das úlceras que apresentam pequena quantidade de 

exsudato, seis (25%) no início para doze (50%) no final do tratamento. Nove (37,5%) úlceras 

apresentavam média quantidade, diminuindo para quatro (16,7%). 

   As tabelas abaixo fornecem a correlação entre a quantidade de exsudato com o tecido 

de granulação. 

Final 

Profundidade Epitelização Basal Total 

Até 25% 26-100% 

Cicatrizada  0 7 7 

Superficial 0 3 3 

Parcial 7 7 14 

Total 7 17 24 
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Tabela 18. Quantidade de exsudato e tecido de granulação no início do tratamento com o Gel 

de Jucá a 5%, conforme protocolo. Niterói/RJ, 2014.   

Início 

Quantidade 

de exsudato 

Granulação Basal Total 

Até 25% 26-100% 

Pequena 0 6 6 

Média 1 8 9 

Grande 1 8 9 

Total 2 22 24 

 

Tabela 19. Quantidade de exsudato e tecido de granulação no final do tratamento com o Gel 

de Jucá a 5%, conforme protocolo. Niterói/RJ, 2014.   

 

Final 

Quantidade 

de exsudato 

Granulação Basal Total 

Até 25% 26-100% 

Nenhuma 7 0 7 

Pequena 5 7 12 

Média 0 4 4 

Grande 0 1 1 

Total 12 12 24 

 

 A tabela 18 mostra que não há correlação significativa (p=0,55) entre quantidade de 

exsudato e granulação basal no início do tratamento com gel de jucá. Já a tabela 19, evidencia 

que existe associação significativa no final do tratamento com o gel de jucá entre quantidade 

de exsudato e o tecido de granulação (p=0,002), ou seja, quanto menor a intensidade do tecido 

de granulação menor a quantidade de exsudato. As tabelas, a seguir, tratam da quantidade de 

exsudato e sua relação com tecido de esfacelo. 

 

Tabela 20. Quantidade de exsudato e tecido de esfacelo no início do tratamento com o Gel de 

Jucá a 5%, conforme protocolo. Niterói/RJ, 2014.   

Início 

Quantidade 

de exsudato 

Esfacelo Basal Total 

Até 25% 26-100% 

Pequena 4 2 6 

Média 4 5 9 

Grande 2 7 9 

Total 10 14 24 
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Tabela 21. Quantidade de exsudato e tecido de esfacelo no final do tratamento com o Gel de 

Jucá a 5%, conforme protocolo. Niterói/RJ, 2014.   

Final 

Quantidade de 

exsudato 

Esfacelo Basal Total 

Até 25% 26-100% 

Nenhuma 7 0 7 

Pequena 10 2 19 

Média 4 0 4 

Grande 1 0 1 

Total 22 2 24 

 

 As tabelas 20 e 21 demonstraram que não houve correlação significativa entre a 

quantidade de exsudado e o tecido de esfacelo no início (p=0,16) e no final (p=0,49) do 

tratamento com o gel de jucá a 5%. 

 

Tabela 22. Quantidade de exsudato e tecido de epitelização no início do tratamento com o Gel 

de Jucá a 5%, conforme protocolo. Niterói/RJ, 2014.   

Início 

Quantidade 

de exsudato 

Epitelização Basal Total 

Até 25% 26-100% 

Pequena 5 0 5 

Média 9 0 9 

Grande 9 1 10 

Total 23 1 24 

 

Tabela 23. Quantidade de exsudato e tecido de epitelização no final do tratamento com o Gel 

de Jucá a 5%, conforme protocolo. Niterói/RJ, 2014.   

Final 

Quantidade de 

exsudato 

Epitelização Basal Total 

Até 25% 26-100% 

Nenhuma 0 7 7 

Pequena 6 8 14 

Média 1 1 2 

Grande 1 0 1 

Total 8 16 24 

 

Acima a tabelas 22, ratificaram que não houve correlação significativa entre a 

quantidade de exsudado e o tecido de epitelização no início do estudo (p=0,79), porém a 

tabela 1.23 demonstra que no final do tratamento houve associação significativa entre essas 
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duas variáveis (p=0,03), ou seja, quanto maior a intensidade do tecido de epitelização pós-

tratamento menor a quantidade de exsudato. 

 Na correlação entre quantidade e tipo de exsudato, as tabelas 1.24 verificou-se que não 

existe associação significativa (p=0,91) entre essas variáveis no início do estudo. Na tabela 

1.25, foi evidenciado que há associação significativa entre a quantidade e o tipo de exsudato 

após o tratamento com o gel de jucá (p<0,0001), ou seja, quanto pior o tipo de exsudato maior 

a sua quantidade. 

 

Tabela 24. Quantidade de exsudato e tipo de exsudato no início do tratamento com o Gel de 

Jucá a 5%, conforme protocolo. Niterói/RJ, 2014.   

Início 

Quantidade 

de exsudato 

Tipo de Exsudato 

Total 

 

S
er

o
so

 

S
er

o
so

s-

sa
n
g

u
in

o
le

n
to

 

P
io

s-

sa
n
g

u
in

o
le

n
to

 

Pequena 3 3 0 6 

Média 4 5 0 9 

Grande 1 7 1 9 

Total 8 15 1 24 

 

Tabela 25. Quantidade de exsudato e tipo de exsudato no final do tratamento com o Gel de 

Jucá a 5%, conforme protocolo. Niterói/RJ, 2014.   

Final 

Quantidade 

de exsudato 

Tipo de Exsudato 

Total 

 

N
en

h
u

m
a 

 

S
er

o
so

 

S
er

o
so

s-

sa
n
g

u
in

o
le

n
to

 

Nenhuma 7 0 0 7 

Pequena 0 12 0 12 

Média 0 2 2 4 

Grande 0 0 1 1 

Total 7 14 3 24 
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Odor fétido 

 

 Quanto ao odor fétido, encontrado em apenas uma lesão (4,2%) no início do estudo, 

demonstrado na tabela 11, não foi possível aplicar o teste estatístico, pois a frequência 

observada é muito baixa n=1. É importante enfatizar que houve resolução do odor desta ferida 

em três semanas (21 dias), e que nenhuma outra ferida apresentou odor fétido ao final do 

estudo. 

 

Edema 

 

 Em relação ao edema perilesional, no início da pesquisa havia dezenove (79.2%) 

acometidos e no final dez (41,7%). Nas tabelas 26 e 27, o edema e o prurido são 

correlacionados. 

 

Tabela 26. Edema e Prurido no início do tratamento com o Gel de Jucá a 5%, conforme 

protocolo. Niterói/RJ, 2014.   

Início 

Edema Prurido Total 

Sim Não 

Sim  19 0 19 

Não 1 4 5 

Total 20 4 24 

 

Tabela 27. Edema e prurido no final do tratamento com o Gel de Jucá a 5%, conforme 

protocolo. Niterói/RJ, 2014.   

 Final 

Edema Prurido Total 

Sim Não 

Sim  10 5 15 

Não 0 9 9 

Total 10 14 24 

 

 A análise das tabelas 26 e 27 evidenciou que existe associação entre edema e prurido 

no início (p=0,0005) e no final (p=0,001) do tratamento com o gel de jucá. Portanto, pode-se 

dizer que existe uma tendência maior dos participantes com edema apresentar queixa de 

prurido. 
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Prurido  

 

 No início do tratamento houve relato de prurido em vinte (83,3%) úlceras venosas. Ao 

final, ocorreram relatos em dez (41,7%) das feridas no tratamento com gel de jucá. 

 

Pele Adjacente 

 

 Em relação à pele adjacente no início do estudo vinte e duas (91,7%) encontrava-se 

ressecada e ao final do estudo apenas dez (41,7%) encontrava-se ressecada. O que demonstrou 

uma melhora da hidratação com o uso de vaselina sólida. 

 As tabelas 28 e 29 referem à correlação entre prurido e as características da pele 

adjacente, quanto à hidratação e ressecamento. 

 

Tabela 28. Prurido e característica da pele adjacente no início do tratamento com o Gel de 

Jucá a 5%, conforme protocolo. Niterói/RJ, 2014.   

Início 

Prurido Pele Adjacente Total 

Hidratada Ressecada 

Sim  0 20 20 

Não 2 2 4 

Total 2 22 24 

 

Tabela 29. Prurido e característica da pele adjacente do tratamento com o Gel de Jucá a 5%, 

conforme protocolo. Niterói/RJ, 2014.   

 Final 

Prurido Pele Adjacente Total 

Hidratada Ressecada 

Sim  0 10 10 

Não 14 0 14 

Total 14 10 24 

 

 A análise das tabelas 28 e 29 evidenciou que existe associação entre prurido e pele 

adjacente no início (p=0,02) e no final (p<0,0001) do tratamento com o gel de jucá. Portanto, 

o subgrupo com pele adjacente ressecada apresentou prurido significativamente maior que o 

subgrupo com pele adjacente hidratada. 
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Borda das úlceras  

  

 No início do tratamento havia dezessete (70,8%) úlceras com bordas maceradas e no 

final apenas três (12,5%) apresentavam bordas maceradas. A seguir as tabelas correlacionam 

as bordas das úlceras com a pele adjacente.  

 

Tabela 30. Característica das bordas das úlceras e da pele adjacente no início do tratamento 

com o Gel de Jucá a 5%, conforme protocolo. Niterói/RJ, 2014.   

Início 

Borda das 

Úlceras 

Pele Adjacente Total 

Hidratada Ressecada 

Epitelizada 1 6 7 

Macerada 1 16 17 

Total 2 22 24 

 

Tabela 31.  Características das bordas das úlceras e da pele adjacente do tratamento com o Gel 

de Jucá a 5%, conforme protocolo. Niterói/RJ, 2014.   

 Final 

Borda das 

Úlceras 

Pele Adjacente Total 

Hidratada Ressecada 

Epitelizada 13 8 21 

Macerada 1 2 3 

Total 14 10 24 

 

A análise das tabelas 30 e 31 evidenciou que não há associação entre bordas das 

úlceras e pele adjacente no início (p=0,51) e no final (p=0,37) do tratamento com o gel de 

jucá. A seguir as tabelas correlacionam as bordas das úlceras com quantidade de exsudato. 

 

Tabela 32. Característica das bordas das úlceras e da quantidade de exsudato no início do 

tratamento com o Gel de Jucá a 5%, conforme protocolo. Niterói/RJ, 2014.   

Início 

Borda das 

Úlceras 

Quantidade de Exsudato Total 

Pequena Média  Grande 

Epitelizada 2 4 1 7 

Macerada 4 5 8 17 

Total 6 9 9 24 
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Tabela 33.  Característica das bordas das úlceras e da quantidade de exsudato no início do 

tratamento com o Gel de Jucá a 5%, conforme protocolo. Niterói/RJ, 2014.   

 Final 

Borda das 

Úlceras 

Quantidade de Exsudato Total 

Nenhuma Pequena Média  Grande 

Epitelizada 7 11 2 1 21 

Macerada 0 1 2 0 3 

Total 7 12 4 1 24 

 

 

Nas tabelas 32 e 33, não há associação entre bordas das úlceras e a quantidade de 

exsudato no início (p=0,58) e no final (p=0,33) do tratamento com o gel de jucá.  

 

Dor 

 

 No que concerne à dor no leito da úlcera foi referida pelos participantes em onze 

(45,8%) no início da pesquisa, ao final os participantes referiram a dor em cinco úlceras 

(20,8%) e em menor intensidade. 

 Em relação à dor após o uso do produto no início o tratamento, vinte e duas (91,7%) 

úlceras apresentaram dor relatada pelos participantes. No final foram reladas apenas sete 

(29,1%), com baixa intensidade (1-3 na escala de dor, segundo OMS, 1996).   

 As tabelas 34 e 35 que seguem, tratam da correlação entre dor após o uso do produto e 

a dor referida pelo paciente com o decorrer da própria úlcera, no início e ao final do estudo. 

 

Tabela 34. Dor referida após o uso do gel de Jucá e dor usual, no início do tratamento com o 

Gel de Jucá a 5%, conforme protocolo. Niterói/RJ, 2014.   

Início 

Dor após o 

uso do gel 

Dor usual Total 

Sim Não 

Sim  11 11 22 

Não 0 2 2 

Total 11 14 24 
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Tabela 35. Dor referida após o uso do gel de Jucá e dor usual, no final do tratamento com o 

Gel de Jucá a 5%, conforme protocolo. Niterói/RJ, 2014.   

 Final 

Dor após o 

uso do gel 

Dor usual Total 

Sim  Não 

Sim  5 2 7 

Não 0 17 17 

Total 5 19 24 

 

 No entorno da tabela 34, não houve associação significativa entre a dor após o uso do 

gel de jucá com a dor usual referida no paciente no início (p=0,28). No entanto na tabela 35, 

mostra que no final do tratamento houve correlação significativa (p=0,0005) entre as variáveis 

em questão, ou seja, existe uma maior tendência do subgrupo apresentar dor após o uso do 

gel, aqueles que já apresentavam queixas de dor usual. 
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Imagem da autora (fruto - árvore de jucá), Niterói, 2014 
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5 DISCUSSÃO  

 

 Nesse capítulo são apresentadas as discussões dos dados baseadas nos resultados 

apresentados no capítulo anterior. Para melhor apresentação das discussões, estas foram 

divididas em duas subunidades: 

1. Dados sociodemográficos e clínicos dos pacientes (n=11). 

2. Evolução das úlceras em tratamento com Gel de Caesalpinea ferrea Mart a 5% 

(Gel de Jucá) (n=24). 

 

5.1 DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E CLÍNICOS DOS PACIENTES 

  

 Os estudos nacionais, abordando a questão sociodemográfica das úlceras venosas, são 

escassos, não havendo registros sistemáticos dos atendimentos, faltando dados reais em 

âmbito do total da população brasileira, embora seja um problema de saúde pública 

independente da idade, sexo ou etnia.  

  

5.1.1 IDADE 

 

Em relação à idade, os resultados apontaram que os participantes são classificados 

como adultos (54,55%) e idosos (45,45%) com idades entre 48 anos a 76 anos e mediana de 

55,0. 

No estudo de Oliveira et al (2012) sobre caracterização dos pacientes com úlceras 

venosas do ambulatório de reparo de ferida estudado nessa pesquisa, concluiu que no ano de 

2008 a faixa etária prevalente entre os participantes foi entre 51-70 anos (45,7%), portanto 

não destoa dos resultados encontrados nos dados do paragrafo supracitado.  
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Apesar de um percentual maior de adultos nesta pesquisa, deve-se observar que 

segundo o Censo 2010, os idosos representam 7,4% da população podendo inferi que, 

proporcionalmente, as úlceras venosas são mais frequentes na população com mais de 60 anos 

de idade, apesar da aparente homogeneidade desse agravo entre pessoas adultas e idosas nos 

resultados achados na pesquisa com gel de jucá a 5%. 

Pesquisas realizadas no Brasil indicam que a faixa etária predominante da população 

afetada é de 51-70 anos. (DEODATO, 2007; TORRE 2009; RODRIGUES, 2010; LEITE, 

2012). Estudos realizados nos Estado Unidos e Europa indicaram prevalência acima dos 70 

anos, o que demonstra a clara diferença de um país emergente e um desenvolvido. 

MACGUCKIN, 2002; MOFFATT, 2004; HEINEN, 2006). Todas as pesquisas corroboram 

que a prevalência das úlceras venosa aumenta com a idade.  

Com o decorrer do tempo, a pele perde sua capacidade de rápida renovação celular, 

apresentando pigmentação pálida, espessura enrugada, aspecto apergaminhado, a umidade da 

pele se torna seca, escamosa e áspera, turgor lento, a união dessas características acarreta ao 

aumento dos riscos de ferimentos. (AZEVEDO et al, 2005). 

Além disso, ao envelhecer ocorre a redução generalizada na vascularização da derme e 

queda associada do fluxo sanguíneo para pele, redistribuição do tecido subcutâneo para outros 

órgãos, as fibras de colágeno e elastina se desagregam, queda do número de células de 

Langerhans, fibroblastos e mastócitos presente na pele, redução da capacidade da pele de 

sintetizar a vitamina D, perda da capacidade de sentir calor, frio e pressão, declínio de 

glândulas sudoríparas. ( AZEVEDO et al, 2005; SILVIA, FIGUEIREDO, MEREILES, 2011) 

 

5.1.2 GÊNERO 

 

  No que concerne ao gênero, os resultados remetem a predominância do sexo feminino 

sete participantes (63,64%), numa proporção de 1,75:1. O estudo de Oliveira et al (2012) 

refere que no ambiente que ocorreu essa pesquisa 55% dos pacientes no ano de 2008 eram 

mulheres.  

 Nos estudos de Abbade (2006) e Deodato e Torres (2008) apontaram uma proporção 

de 3:1, ou seja, a cada homem três mulheres são acometidas. Outros estudos de âmbitos 

internacional e nacional constataram o predomínio do sexo feminino, chegando a 80%. 

(HEINEN et al, 2006; BERGONSE, et al, 2006; RODRIGUES, 2010; LEITE, 2012; 

TORRES et al, 2013).  
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 A justificativa relacionada ao sexo feminino pode ser atribuída a maior expectativa de 

vida entre as mulheres, visto que a úlcera venosa tende a acometer em maior prevalência a 

participantes acima de 40 anos, segundo estudos a proporção se iguala em pacientes abaixo de 

40 anos. Outro fator de fundamental importância refuta a gestação e a carga hormonal 

acentuada que contribui para insuficiência venosa crônica. Durante a gestação a mulher passa 

por um estado de hipervolemia, acarretando um aumento da pressão venosa, que se acentua 

com a elevação da quantidade de progesterona, um hormônio vasodilatador.  O útero 

gradativamente aumenta seu tamanho e comprime as veias do abdômen e da região pélvica da 

mulher, colocando assim um obstáculo para a subida do sangue das pernas para o coração. A 

multigestação e a gravidez de alto risco aumenta o risco de 75% das doenças varicosas 

corroborando para maior risco de úlceras venoso entre as mulheres. Ao relacionar homem e 

mulheres sem filhos, a proporção reverte para três vezes mais chance para o homem, o que 

corrobora com a gestação ser um principal fator de risco para a ocorrência de úlceras venosas. 

(ABBADE, LASTÓRIA, ROLLO, STOLF, 2005, NUNES, 2006; SAMPAIO, 2007; SOUZA, 

2007; CHIESA, MARONE, LIMONI, 2007). 

 No estudo com gel de jucá, a população masculina é acometida num percentual de 

36,36%. É importante ressaltar que outros estudos apontam uma prevalência maior de homem 

com úlcera de perna, em relação a mulheres. Este aumento pode está associado ao processo de 

cicatrização ser mais lento no sexo masculino. (TAYLOR, TAYLOR, SMYTH 2002; 

MALAQUIAS, 2012; ABREU, 2012)  

 

5.1.3 ETNIA 

 

 Quanto à etnia da amostra, verificou-se que todos os participantes estudados 

apresentam características afrodescendentes, caracterizando 63,64% de negros e 36,36% de 

pardos. A prevalência é observada nas pesquisas de Abreu (2012) e Souza et al (2013), 

apontaram também uma predominância de declaração de negros. De acordo com o Ministério 

da Saúde (2001) esta predominância é enfatizada devido a maior chance, da etnia negra, 

possuir doença base como hipertensão e anemia falciforme do que os participantes de etnia 

branca, o que corrobora numa maior probabilidade de apresentar úlcera de perna. 

Em contraponto, algumas pesquisas apontam que doenças varicosas acometem 

significativamente mais brancos do que negros. Estudos epidemiológicos realizados em 

populações negras na África demonstraram, sistematicamente, baixa prevalência de doenças 

varicosas e referem que, nos negros africanos, populações asiáticas, veias varicosas, como as 
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que conhecemos no ocidente, não existem como problema (MAFFEI et al, 2008; PADULLA 

e AGUIAR, 2009). 

 

 

5.1.4 ESCOLARIDADE, RENDA E OCUPAÇÃO 

  

 No entorno da escolaridade a maioria dos pacientes possuía baixo grau de escolaridade 

(90,9%), apenas um participante (9,1%) possuía segundo grau completo. Nesse contexto, 

ressalta-se renda de 1 a 2 salários mínimos, sendo oito dos participantes (72,7%) a fonte 

principal e única da família.  

 Baixos índices de escolaridade e baixa renda familiar entre participantes com úlceras 

venosas também forma encontrados em diversos estudos. A evidência de baixo nível 

socioeconômico exerce interferências negativas na compreensão e assimilação dos cuidados 

necessários ao tratamento das lesões e cuidado de si necessários à prevenção e promoção da 

saúde, além de obstar o acesso aos serviços de saúde e aos recursos materiais. Deste modo, 

estes fatores atuam como barreira ao tratamento adequado da lesão. (SILVIA, FIGUEIREDO, 

MEREILES, 2011; LEITE, 2012; MALAQUIAS, 2012; OLIVEIRA et al, 2012; TORRES 

2013; SOUZA et al, 2013). 

 No tocante à ocupação, observou-se que dentre os participantes seis (54,6%) estão 

aposentados e destes três possuem menos de 60 anos. Esses dados podem fazer inferência ao 

comprometimento da capacidade para o trabalho do participante com úlceras venosas, o que 

pode gerar aposentadorias precoces, desemprego e elevado número de licenças médicas. Essa 

situação poderá afetar a qualidade de vida dessas pessoas, causar dependência de familiares, 

levar ao isolamento social e influenciar negativamente sua autoestima. Além disso, é capaz de 

gerar ônus relevante para os sistemas de saúde e previdenciário do nosso país. (MÂCEDO et 

al, 2010) 

 O conjunto da renda e o tipo de ocupação geram os custos com o tratamento, que nem 

sempre podem ser enfrentados pelo portador. Todos esses fatores causam importante ônus aos 

sistemas de saúde e previdenciário além de interferir na qualidade de vida do paciente, seja 

pelos altos custos com tratamento, transporte para consultas e curativos, reincidência 

constantes, além de diminuição do prazer nas atividades cotidianas. (FIGUEIREDO, 2005; 

ABBADE e LASTORIA, 2005; LEITE, 2012). 

 Dos voluntários com vínculos empregatícios um trabalha em área de cozinha, três em 

área de serviços de limpeza, e um autônomo trabalha com funilaria, sendo estes trabalhos 
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inapropriados para condições de sua doença em termo de risco sanitários e acidentes de 

trabalho. 

 De acordo com estudos desenvolvidos por Maffei e seus colaboradores (2008) deve 

haver uma classificação criteriosa quanto à postura predominante no trabalho, como fator 

agravante das ulceras de perna, sendo assim, profissões ortostáticas tradicionalmente, que 

embora trabalhem muito tempo em pé, é possível que não tenham uma atividade totalmente 

estática, deambulando, agachando-se, ou levantando-se com frequência. Assim, há fortes 

indícios de ser a insuficiência venosa crônica, fator de risco para úlceras venosas, torna-se 

mais comum nos participantes que ficam grande parte do tempo em pé ou sentados, do que 

naqueles que trabalham andando, o que sugere que a deambulação constante preveniria o 

agravamento do quadro. 

 Mandelbaum, Di Santis e Maldabaum (2003) relatam que a importância do 

diagnóstico financeiro, educacional e ocupacional do paciente com úlcera venosa focaliza-se 

no fato de que quando o profissional de saúde planeja uma proposta de intervenção, não deve 

considerar apena a lesão a ser tratada, mas o participante com suas características e 

necessidades. Logo, identificar as condições econômicas, educacionais e ocupacionais do 

participante com úlcera venosa é essencial na adesão e continuidade do tratamento proposto. 

  

5.1.5 LOCAL DE DOMICÍLIO  

  

 No entorno à cidade de domicílio, a maioria dos pacientes mora em municípios 

vizinhos ao local de estudo, sua maioria em São Gonçalo (54,6%), e 18,2% em Itaboraí. 

Apenas 27,3% dos participantes da pesquisa moram em Niterói.  

É importante salientar que o Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP é 

considerado um referencial multiprofissional no atendimento a lesões crônicas na cidade de 

Niterói/RJ. No entanto, este Hospital Universitário por muitos anos foi porta de entrada não 

somente desta cidade, mas de toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, abrangendo São 

Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito e Maricá, devido às precárias condições de diversos hospitais e 

unidades básicas da rede pública do Estado. O setor dos ambulatórios do HUAP entrou em 

reforma esse ano e permanecerá por dois anos, o que acarretou a diminuição da clientela, pela 

redução do espaço que é alocado atualmente.  

Estudos de Abreu (2012), Leite (2012), Oliveira et al (2012), Rodrigues (2010) 

realizados no reparo de feridas do HUAP, retratam uma prevalência de atendidos residentes 
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de Niterói, contudo todos demonstraram expressiva porcentagem de moradores de outros 

municípios supracitados.  

 

5.1.6 HÁBITOS DE VIDA 

  

Em relação aos hábitos de vida, percebemos que apenas dois (18,2%) participantes 

possuem o histórico de tabagismo, com relato de abstinência de 10 a 20 anos. E os mesmos 

participantes apresentam histórico de etilismo, com abstinência de 5 a 10 anos. As 

abstinências ocorreram por forma de tratamento clínico e mudança de vida religiosa.  

Apesar dos resultados apontarem ausência de dependência do tabaco e álcool torna-se 

importante enfatizar os malefícios a esses pacientes, e conjurar que o histórico pode trazer 

agravos à situação atual da doença. A nicotina juntamente com o monóxido de carbono, e 

muitas outras substâncias tóxicas contidas no cigarro, interfere claramente na dinâmica da 

cicatrização tecidual, há a diminuição da angiogênese, produção de lesões microvasculares, 

disfunção de leucócitos, macrófagos, fibroblastos, depleção plaquetária e retardo na 

epitelização (SOUZA et al, 2009; AZEVEDO et al, 2005; SILVIA, FIGUEIREDO, 

MEREILES, 2011). 

Além disso, a vasoconstrição provocada pela nicotina aumenta o risco de necrose e 

úlceras periféricas. O alcoolismo além de ocasionar lesão no cérebro, coração, fígado e 

pâncreas, interfere significativamente na adesão ao tratamento e no agravamento das doenças 

crônicas presentes na população em estudo (BRASIL, 2002). 

 

5.1.7 ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) 

 

A média do índice de massa corporal (IMC) obtida nesse estudo foi de 30,32 kg/m², 

demonstra que sete (63,64%) estão fora dos padrões de peso considerados adequados (ideais). 

Quatro (4) participantes encontram-se com o peso ideal, um paciente apresenta sobrepeso, 

dois obesidade grau 1 (leve), três (3) obesidade grau 2 (severa) e 1 obesidade grau 3 

(mórbida).  O quadro 5.1, refaz uma réplica da Organização Mundial de Saúde (2000), para 

esse estudo, do referencial adotado para classificação do estado nutricional, baseado no IMC. 
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Quadro 6 – Classificação do estado nutricional para adultos maiores de 18 anos 

Classificação do estado nutricional Pontos de corte 

Baixo peso < 18,5 kg/m² 

Eutrófico ≥18,5 e <25 kg/m² 

Sobrepeso ≥25 e <30 kg/m² 

Obesidade 1 ≥30 e <35 kg/m² 

Obesidade 2 ≥35 e <40 kg/m² 

Obesidade 3 ≥40 kg/m² 

Fonte: OMS (2000) 

 

O percentual de pessoas com excesso de peso corresponde a mais da metade da 

população brasileira. A pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel 2012), do Ministério da Saúde, mostra que 51% da 

população acima de 18 anos estão acima do peso ideal. Em 2006, o índice era de 

43%. (BRASIL, 2012). 

Apesar de, a obesidade estar relacionada a fatores genéticos, há importante influência 

significativa do sedentarismo e de padrões alimentares inadequados no aumento dos índices 

brasileiros. Forte aliado na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, o consumo de 

frutas e hortaliças está sendo deixado de lado por uma boa parte dos brasileiros. A obesidade 

acelera e agrava os desenvolvimentos das veias varicosas devido ao aumento da pressão intra-

abdominal. Ademais, esta condição mórbida pode causar a insuficiência venosa crônica, fator 

de risco significativo à úlcera venosa crônica. (SOUZA et al, 2009; MORISON 2006; 

KELECHI et al, 2003).  

Por isso é fundamental que o portador de úlcera venosa esteja com padrões adequados 

do IMC entre 18,6 a 24,9 kg/m², com suporte adequado nutricional com quantidades 

equilibradas e corretas de calorias, proteínas, vitaminas e minerais.  

Dentre os nutrientes primordiais para a cicatrização das feridas, podem-se destacar as 

proteínas que influenciam na síntese de colágeno, formação de capilares e proliferação de 

fibroblastos. A vitamina C, também favorece a produção de colágeno, além de possuir efeito 

antioxidante, inibindo a ação de radicais livres no tecido de granulação, o zinco favorece a 

epitelização.  (AZEVEDO et al, 2005; SILVIA, FIGUEIREDO, MEREILES, 2011). 
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5.1.8 DOENÇA BASE E COMORBIDADES 

 

Com base nos resultados, no que concernem as variáveis clínicas de saúde, sete 

(63,6%) possuem o diagnóstico médico de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), e todos 

apresentam Insuficiência Venosa Crônica (IVC) associada. Portanto sete (63,6%) possui HAS 

associada a IVC e quatro possui somente IVC. 

A IVC é a doença mais comum em úlceras de perna, seguida por doença arterial, 

sendo responsável por 70% das úlceras de perna. (ABBADE e LASTORIA, 2005). Sua 

persistência em participantes com a pele já lesada compromete a oxigenação dos tecidos, 

dificultando a cicatrização e deixando essas feridas mais suscetíveis à infecção. A formação 

da ferida constitui o agravamento da IVC. As alterações físicas que podem apresentar na IVC 

são edema, aumento da pigmentação, eczema, erisipela e lipodermatosclerose. As alterações 

cutâneas são aparentes devido aos danos da microcirculação. O sistema linfático também é 

acometido o que acarreta deposição de substâncias tóxicas e aumento da perfusão tissular. 

(YAMADA, 2005; BERGONSE, RIVITTI, 2006; SILVIA, FIGUEIREDO, MEREILES, 

2011). 

 A IVC desencadeia, através da falha do fluxo venoso, a hipertensão venosa durante a 

deambulação, pela incompetência do sistema venoso dos membros inferiores em realizar o 

retorno venoso. De acordo com Irion (2005), as causas da hipertensão venosa são a valvas 

insuficientes podendo estas ser de veias profundas, comunicantes ou superficiais, obstrução de 

veias de extremidades inferiores através do excesso de peso, gestações, tumores, alterações de 

coagulação e ou trombose venosa. 

 Apesar da mortalidade relacionada à IVC ser praticamente nula, esta doença é mais 

agravante quando associada a um fator secundário, como hipertensão, diabetes mellitus ente 

outras. Um estudo realizado por Bergonse e Rivitti (2006) mostrou que 62,5% da amostra dos 

participantes portadores de úlceras venosas eram hipertensos. Para Oliveira et al (2012) a 

associação de IVC e HAS no local de coleta desse estudo, foram de 31%. Frade (2005) 

encontrou 43,7 % de pacientes hipertensos em seu estudo, Nunes (2006) 55,4% e Deodato 

(2007) 45% de hipertensos. Sendo estatisticamente significante na predisposição às úlceras 

venosas. Tal associação ressalta a importância do controle e/ou tratamento da insuficiência 

venosa crônica, além do tratamento da hipertensão arterial, diabetes e da obesidade (FRADE 

et al, 2005 p 39). 
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5.2 EVOLUÇÃO DAS ÚLCERAS VENOSAS EM TRATAMENTO COM GEL DE 

CAESALPINEA FERREA MART A 5% (GEL DE JUCÁ) 

 

 A discursão da segunda categoria trata das características das 24 úlceras estudadas nos 

11 voluntários.  

 Observaram-se nos resultados que cinco pacientes (45,45%) apresentam lesão há mais 

de dez anos, o tempo médio da lesão dos participantes é de 9,3 anos, com mediana 4,5 anos. 

Sete voluntários (63,64%) possuíam apenas uma lesão, contudo todos os participantes 

referiram recidivas ao tratamento com outros medicamentos.  

 Segundo Brito (2008), o termo úlcera venosa, são lesões de etiologia venosa e não 

cicatrizáveis no período de seis semanas. O alto período de tempo com a lesão se deve ao fato 

dos fatores sistêmicos, como idade avançada, uso de medicamentos, doenças crônicas, 

recidivas, condições imunológicas são condições que retardam o processo cicatricial. 

(DEALEY, 2001). Irion (2005), diz que o tratamento restritivo apenas focado a úlcera não 

incluindo outras abordagens vasculares possibilita o aumento de reincididas.  

 O tempo prolongado das lesões foi identificado em estudos realizados por Borges 

(2000), Batista (2002), Furtado (2003), Yamada (2005), Frade et al (2005), Yamada e Santos 

(2005), Nunes (2006), Deodato (2007), Macedo (2009), Rodrigues (2010), Oliveira et al 

(2012), Abreu (2012), Leite (2012). O tratamento inadequado das úlceras venosas leva-as a 

permanecer meses ou anos sem cicatrizar, trazendo, dentre outras consequências, sofrimento, 

perda laboral, o que torna-se um importante problema socioeconômico para a sociedade e um 

grande desafio para os profissionais da saúde. 

 As taxas de recorrência são abordadas por diversos autores supracitados corroborando 

com este estudo. Em estudos citados por Leite (2012), as taxas de recidivas das úlceras 

venosas chegam a 30% no primeiro ano, aumentando para 78% no segundo ano.   

Carmo et al (2007) relataram que um dos principais motivos da recidivas é a não 

colaboração e adesão do paciente em relação às medidas preventivas, tal como o repouso, 

terapia compressivas e hábitos de vida saudáveis, considerados essenciais para o processo de 

educação em saúde como medidas de reforço das orientações, sempre que necessário. 

Em consonânia ao dito, Parra (2003) apontou que 40 a 60% dos pacientes com lesões 

recorrentes não apresentaram acompanhamento pós-cicatrização. Também relata agravantes 

taxas de recidivas de 33% ao ano e 100% em três anos sem o uso de terapia compressiva. 

Diversos autores refurtaram que as elevadas taxas de reincidivas retardam a cura 

completa da ferida, resultando em cronicidade, afetando a qualidade de vida e a produtividade 
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no trabalho de pessoas atingidas. Além disso, em virtude do tratamento prolongado, acarretam 

elevados gastos para o Estado, pacientes e familiares, fazendo da úlceras venosas um 

importante problema de saúde nos países emergentes e em desenvolvidos. (ARAUJO et al, 

2003; FRANÇA, TAVARES, 2003; LOPEZ, AVARAVITES, LOPES, 2005; LEITE 2012; 

ABREU 2012) 

  Geralmente as úlceras venosas desenvolvem-se lentamente, apresentando formato 

irregular, de superficial a profunda. As úlceras podem ser únicas ou múltiplas e de tamanhos e 

variação na localização, contudo costuma aparecer na porção distal dos membros inferiores, 

particularmente a região maleolar. (ABBADE, 2011) 

  No estudo com gel de jucá a 5%, a principal localização das úlceras venosas foi na 

região maleolar num total de doze (50%) em consonância com a literatura, e nove (37,5%) na 

região da perna e somente três (12,5%) no dorso do pé. Obtiveram-se proporções iguais no 

acometimento dos membros inferiores direito e esquerdo (12:12).  

 

5.2.1 EVOLUÇÃO DA ÁREA DAS ÚLCERAS VENOSAS: DESFECHOS PRIMÁRIOS 

 

Com relação desfechos primários observados, das vinte e quatro úlceras tratadas, vinte 

e três (95,8%) apresentaram redução, sendo que desta, sete (29,1%) cicatrizaram 

completamente. A cicatrização total da ferida obteve tempo médio de 51,4 dias e desvio 

padrão de ±11,8, mediana de 45 dias.  

Os resultados apresentaram para amostra total, que existe queda significativa, ao nível 

de 5%, na área da lesão após tratamento com o Gel de Jucá a 5% produzido pelo Instituto de 

Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado do Amapá, em média de 67,3% da úlcera 

(ρ<0,0001) da área das úlceras. 

Ao analisar a redução dos subgrupos notou-se também queda significativa, portanto as 

úlceras venosas com área inicial de 2 a 4 cm² (n=6) reduziram em média de 2,9 cm², que 

corresponde em média a 90,8 %; as de 4,2 a 10 cm² (n=12) reduziram em média de 5,0 cm², 

que corresponde em média a 88,0% e o subgrupo de 10.8 a 71,6 (n=6) reduziu em média de 

8,85 cm², que corresponde em média a 32,17%.  

Observa-se que as úlceras venosas menores ou iguais a 10 cm² foram as mais 

beneficiadas com o uso do gel de Jucá, com respectivamente medias de 2,9 e 5,0 cm² e 

redução relativa de 90,8% e 88,0%, o que foi confirmado no teste estatístico de Dunn para 

valores relativos, concluindo-se que os subgrupos 2 a 4 cm² e 4,2 a 10 cm² apresentam maior 

redução que o subgrupo 10,8 a 71,6 cm².  Não houve diferença significativa entre os 
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subgrupos 2 a 4 cm² e 4,2 a 10 cm². Contudo, comprova-se que 75% das úlceras da pesquisa 

apresentaram redução de no mínimo 88% de sua área inicial, evidenciando uma taxa de 

redução favorável ao gel de jucá a 5%. 

Na avaliação clínica e sociodemográfico do subgrupo 2,0 a 4,0 cm² havia três 

pacientes com predomínio do sexo feminino (66,7%), cujas idades variam entre 48-73 anos, 

com média de 58,3 anos, mediana de 54 anos e desvio padrão de 13,1. A maioria dos 

pacientes (66,7%) está aposentada. O tempo que os participantes possuíam a lesão é de 3 

meses a 8 anos. Quanto à doença base todos são hipertensos apresentam insuficiência venosa 

crônica, um apresenta sobrepeso, um apresenta obesidade grau 2 (severa), e um obesidade 

grau 3 (mórbida). Houve cicatrização completa de três feridas (50%). 

 No que envolve ao subgrupo de 4,2 a 10,0 cm², contém setes participantes, sua maioria 

pertence ao sexo feminino (57,1%), cujas idades variam entre 48-73 anos, com média de 56,1 

anos, mediana de 54 anos e desvio padrão de 8,7. Há predomínio de 57,1% que trabalham em 

posição ortostática. O tempo que os participantes possuíam a lesão é de 3 meses a 20 anos. 

Quanto à doença base, cinco (71.4%) são hipertensos e todos possuem insuficiência venosa 

crônica, dois (28,6%) apresenta histórico de etilismo e tabagismo, 57,1% encontram-se 

apresenta IMC com valores para sobrepeso e obesidade entre grau 1 a 3. Houve cicatrização 

completa de quatro feridas (33,3%).  

 Na amostra representada no 10,8 a 71,6 cm 10,8 a 71,6 cm², havia seis pacientes, 

sendo quatro (66,7%) do sexo feminino, cujas idades variam entre 49-76 anos, com média de 

66,2 anos, mediana de 72,5 anos e desvio padrão de 11,6. Em relação ao labor, a maioria está 

aposentada (83,3%), e permanece maior parte do tempo sentado. O tempo que os participantes 

possuíam a lesão é de 7 a 20 anos. Quanto à doença base quatro (66,7%) são hipertensos e 

todos possuem insuficiência venosa crônica. Segundo o IMC, 66,7% dos pacientes 

apresentam obesidade grau 1 (leve) e 2 (severa).  Não houve cicatrização completa das feridas 

e duas diminuíram em torno de 50%. 

Nos estudos de Philips et al (2000), Deodato (2007), Macedo (2009), Rodrigues 

(2010), Abreu (2012), Leite (2012), apontaram como resultados a menor redução em úlceras 

maiores de 10 cm², relatam que úlceras grandes de longa duração, e cicatrização lenta, tende a 

não apresentar rápida cicatrização, sendo as de piores prognósticos comparadas às demais. 

Contudo Abbade e Lastória (2006) e Abbade (2011), contradiz ao referir que o tamanho da 

úlcera não interfere na cicatrização, porque não há evidências que existam maior riscos de 

úlceras de tamanho grande não cicatrizaram, baseado em estudos de seus referenciais 

bibliográficos datados de 2001 e 1999.  
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É importante salientar, que o retardo da cicatrização da úlcera envolve diversas 

variáveis e fatores, como já foram discutidos neste capítulo, participantes propensos a uma 

cicatrização lenta apresentam idade avançada, hipertensão, IVC, sobrepeso à obesidade, são 

etilistas e/ou tabagistas e permanece durante horas na mesma posição.  

 

5.2.2 ALTERAÇÃO DO TECIDO NO LEITO DAS ÚLCERAS VENOSAS: DESFECHO PRIMÁRIO 

   

Os tipos de tecidos encontrados no leito foram divididos em esfacelo, tecido de 

granulação e tecido de epitelização. Nenhuma úlcera apresentou necrose. No estudo foram 

encontrados dificuldades na avaliação dos tecidos, visto que a coloração do Gel de Jucá a 5% 

tingia os tecidos, deixando principalmente os esfacelos com coloração escura, podendo a 

comparar com tecido necrosado, do tipo com coloração preta, marrom ou castanha e pode 

apresentar-se mais endurecido ou mais amolecido. 

Neste estudo, todas as úlceras no início apresentavam algum grau de esfacelo, tecido 

de coloração amarela ou branca que adere ao leito da ferida e apresenta se como cordões ou 

crostas grossas, podendo ainda ser mucinoso, fino espalhado por todo leito da ferida, pouco 

aderido, facilmente separado do leito da ferida. (SANTOS, SELLMER, MASSULO, 2007). 

Observou-se na pesquisa que os leitos granulosos estavam associados ao esfacelo, segundo 

diversos estudos a ocorrência elevada de lesões com leito de coloração pálida e vermelho 

escuro, estão relacionadas com processos infecciosos. Este tecido desvitalizado pode ser 

formado por microrganismos patógenos, fibrina, exsudato, elastina, colágeno, ácido 

desoxirribonucléico e mediadores inflamatórios como leucocistos. (NUNES, 2006; 

ABBADE, LASTÓRIA, 2006; AUSTRALIAN, 2011; SANTOS, MELO, LOPES, 2010).  

 Nas úlceras avaliadas pelo estudo, nota-se que houve redução significativa no tecido 

de esfacelo (p=0,0078). Das vinte e quadro úlceras venosas, oito (33,3%) possuíam esfacelo 

de 26 a 50%, e seis (25%) de 51 a 75% de esfacelo, apresentaram melhora tecidual para 0 a 

50%. Esta apresentação de resolução do esfacelo contribui no fato do gel de jucá ser um 

facilitador para redução do esfacelo, contribuindo efetivamente para a redução da área da 

lesão, salientando que os pacientes eram atendidos toda semana e utilizava-se a remoção 

mecânica superficial do tecido desvitalizado. 

O esfacelo é um tecido que pode retardar a cicatrização. A presença desse tecido no 

leito da ferida está geralmente associada com alteração tissular de oxigênio, ressecamento do 

leito da ferida ou alta densidade microbiana. Quando ocorre a morte de um tecido, sua cor, 

consistência e adesividade são alteradas no leito da ferida. A reintrodução de umidade, seja 
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pelas coberturas ou formação de edema e, ainda, aumento de exsudato inflamatório, levará a 

formação de esfacelo, de característica fibrosa e úmida que adere ao leito da ferida. Nas 

condições adequadas, o esfacelo eventualmente se liquefaz e drena da ferida. Esse processo de 

liquefação denomina-se desbridamento autolítico. (TONG, 1999; FALANGA, 2000; 

YAMADA, 2005; HESS, KIRSNER, 2003; ENOCH, HARDING, 2003). 

 Em relação ao tecido de granulação, de coloração rósea ou vermelha, de aparência 

brilhante, úmida e granulosa, rico em colágeno e vasos sanguíneo, tendo o macrófago como a 

célula inflamatória mais importante nessa fase. Fagocita bactérias, desbrida corpos estranhos e 

direciona o desenvolvimento do tecido de granulação. Os linfócitos não têm papel bem 

definido, porém sabe-se que, com suas linfocinas, têm importante influência sobre os 

macrófagos. Além das células inflamatórias e dos mediadores químicos, esta fase conta com o 

importante papel da fibronectina. Sintetizada por uma variedade de células como fibroblastos, 

queratinócitos e células endoteliais. A formação do tecido de granulação depende do 

fibroblasto, que longe de ser apenas produtor de colágeno, produz também elastina, 

fibronectina, glicosaminoglicanase e proteases, estas últimas responsáveis pelo desbridamento 

e remodelamento fisiológico, contribuindo para angiogênese. (MANDELBAUM, SANTIS, 

MANDELBAUM, 2003). 

Nesta pesquisa houve variação significativa na redução do tecido de graduação 

(p=0,0156), decorrente do aumento do tecido de epitelização, e cicatrização total. Portanto, a 

diminuição da área de cicatrização nesta pesquisa, não significa uma piora clínica, porém um 

aumento da epitelização ou cicatrização total. 

 Em estudo histopatológico de Oliveira, et al, 2010, o Caesalpinia férrea Mart, é rico 

em tanino, que impede a perda de água e calor do tecido de granulação, e aumenta sua 

efetividade na fase de contração da ferida, que é o movimento centrípeto das bordas, 

corroboram para epitelização. 

 No que concerne a epitelização, houve aumento significativo no tecido de epitelização 

(p=0,0078) do início para o final do tratamento. No início da pesquisa, nota-se que 33,3% das 

úlceras não apresentavam nenhum grau de tecido de epitelização e 62,5% apresentavam em 

torno de 1 a 25%. Ao final do estudo, todas as úlceras apresentavam algum grau de 

epitelização, sendo 66,7% úlceras apresentam mais de 50% de epitelização e 33,3% 

apresentaram entre 1 a 50% de epitelização na sua área final. 

 O tecido epitelial aparece como novo tecido róseo ou brilhante que se desenvolve a 

partir das bordas ou como “ilhas” na superfície da lesão (feridas superficiais) e ferida fechada 

ou recoberta, aquela completamente recoberta com epitélio. A epitelização inicia-se, através 
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da ativação dos queratinócitos ao limite do ferimento, estes irão migrar por sobre a matriz 

extracelular sintetizando laminina e colágeno, formando o processo cicatricial. Assim que a 

integridade da camada epitelial da ferida é alcançada, as células formam junções e iniciam a 

produção de queratina, que através da contração das bordas, formando o tecido cicatricial 

propriamente dito, que histologicamente consiste num tecido pouco organizado, composto por 

colágeno produzido pelos fibroblastos e pobremente vascularizado. (MANDELBAUM, 

SANTIS, MANDELBAUM, 2003) 

 

5.2.3 EVOLUÇÃO DAS ÚLCERAS: DESFECHOS SECUNDÁRIOS 

 

 Neste estudo as variáveis estudadas nos desfechos secundários foram profundidade, 

características do exsudato das úlceras venosas (tipo e quantidade), odor, dor, edema 

perilesional, e reações adversas (prurido e dor após o uso do gel de jucá a 5%).  

Corroborados aos diversos fatores referidos no desfecho primário que dificultam a 

cicatrização, destacam-se alguns dos desfechos secundários, como profundidade e exsudato. 

Estudos evidenciam que quanto maior extensão e profundidade da úlcera, maior será o tempo 

necessário à cicatrização. As úlceras venosas geralmente são superficiais a parciais, e quando 

profundas apresentam-se mais dolorosas. (OLIVEIRA et al, 2012; ABREU, 2012; LEITE, 

2012). 

 Os resultados, deste estudo, apontaram correlação entre a profundidade e o tecido de 

granulação no final de 91 dias (p=0,0023), favorecendo a cicatrização e alteração da 

profundidade. No entanto, não houve correlação entre profundidade e tecido de esfacelo, bem 

como profundidade e tecido de epitelização.     

O estudo de Oliveira et al, 2010 demonstrou que o gel de jucá tem efeito positivo na 

proliferação do tecido de granulação, favorecendo a etapa de contração da ferida (movimento 

centrípeto das bordas para o centro), proporcionando maior nível de cicatrização. 

Apesar da não correlação da profundidade com o tecido de epitelização, salienta-se 

que o processo de epitelização ocorre nas bordas das feridas com diminuição da sua área, à 

medida que ocorre a superficialização das úlceras parciais através do preenchimento da lesão 

com tecido granulado até que toda ferida cicatrize. Esta é a etapa de remodelagem, a última 

fase da cicatrização.  

 A umidade do leito da ferida é fundamental no favorecimento do processo de 

cicatrização, porém o excesso de exsudato torna-se prejudicial, pois propícia à maceração da 
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pele ao redor da ulcera, ao aumento do processo inflamatório local, ao favorecimento a 

colonização bacteriana, ao odor e ao desconforto ao paciente. 

 Nas úlceras venosas avaliadas pelo estudo, o uso do gel de jucá determinou a melhora 

significativa do tipo e da quantidade de exsudato das úlceras (p<0,0001), com cicatrização de 

sete feridas e melhora de uma úlcera que apresentava exsudato piossanguinolento, além disso, 

apenas uma úlcera no final do estudo permaneceu com grande exsudação, sendo esta a maior 

úlcera do estudo. As demais úlceras não cicatrizadas passaram apresentar média ou pequena 

quantidade de exsudato. 

 O parágrafo supracitado evidência que o gel de jucá reduz a reação inflamatória que 

provoca a exsudação. As úlceras venosas, ao final do estudo, apresentavam exsudato de 

melhor qualidade (seroso e serossanguinolento) e numa quantidade menor. 

 As características do exsudato podem ser indicadores valiosos para determinar o 

tratamento. No processo de cicatrização, os fluidos das úlceras contêm enzimas e são 

consideradas normais nas primeiras 48 a 72 horas. Depois desse período, a presença de 

exsudato é sinal de prejuízo à cicatrização. A coloração e a consistência deste podem variar. 

Os fluidos serosos e sanguinolentos são considerados normais. O exsudato purulento indica 

processo infeccioso. A quantidade de exsudato pode ser estimada por observação clínica e 

quantificada pela drenagem. Para avaliação da quantidade de exsudato, considerou como 

pequena até 3 gazes encharcadas de exsudato, média >3 a 10 gazes e grande >10 gazes. 

(BORGES, 2011) 

No artigo de Oliveira et al, 2010, em feridas de caprinos tratados com extrato de jucá, 

não se verificou ao final do estudo presença de secreção nas feridas, os autores remete à 

formação de uma película, formando uma proteção física, impedindo a penetração e 

multiplicação de microrganismo do meio externo no leito da ferida, assim como a perda de 

água e calor do tecido de granulação. Essa formação da película pode ser explicada pela 

riqueza de taninos. Os taninos precipitam as proteínas dos tecidos lesados, formando um 

revestimento protetor que favorece a sua reparação, diminuindo a permeabilidade e exsudação 

da ferida.  

A superficialização das úlceras, a redução da quantidade e a melhora do tipo de 

exsudato são fatores que indicam a evolução do processo de cicatrização. Tais fatores foram 

observados nas úlceras venosas avaliadas pelo estudo fornecendo evidências de que o gel de 

jucá está sendo efetivo para melhora dessas características.  

 Em relação ao odor fétido, apenas encontrado em uma úlcera no início do estudo, não 

foi possível aplicar teste estatístico, contudo esta lesão não apresentava este odor no final da 
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pesquisa, e nenhuma outra passou a apresentar este tipo de odor. Estes dados enfatizam que ao 

final do estudo com o gel de jucá, não houve piora de nenhuma úlcera, nem contaminação. O 

gel de jucá possui um cheiro característico erval, o que contribuiu com relatos de melhora dos 

odores característicos das úlceras.  

 A questão do odor além de sinal indicativo de proliferação bacteriana e infecção, que 

inibe a atividade dos fibroblastos, destruindo colágeno e retardando o processo de 

cicatrização, perpassa a questão do sentimento de vergonha e embaraço, conduzindo à fuga do 

contato social, à distração e dificuldades no emprego e ao isolamento social. (SILVIA, 

FIGUEIREDO, MEREILES, 2011; MALAQUIAS, 2012; TORRES 2013; SOUZA et al, 

2013). 

 O edema perilesional apresentado no início do estudo em dezenove úlceras (79,2%) 

apresentou melhora significativa no final da pesquisa com dez úlceras (41,7%) com edema 

perilesional, uma redução de 37,5%.  Ao correlacionar prurido e edema no início (p=0,0005) e 

final (p=0,0001), constatou que há uma tendência maior dos participantes que apresentam 

edema apresentarem queixa de prurido.  

 O prurido e a dor são mais evidentes quando há presença de edema e infecção, 

segundo os estudos de Yamada (2003).  

 O edema caracteriza-se como sinal mais comum das doenças venosas. É causado pelo 

aumento na pressão venosa resultante da incompetência da bomba de músculo da panturrilha, 

que leva á distensão doo leito dos vasos capilares (MAFEEI, 2002). 

 Desenvolve-se insidiosamente, é mais presente no final da tarde, agravando-se com a 

longa permanência em pé, porém, regride após o descanso na posição deitada com elevação 

dos membros inferiores, em casos mais graves esta elevação tende a não regredir o edema, 

progredindo para fibrose subcutânea em resposta as hemácias e proteínas plasmáticas 

extravasadas (MAFFEI, 2002; SILVA, 2002). 

 Segundo Maffei (2002) o edema de longa duração, rico em proteínas e frequentemente 

sitio de infecções por germes gram negativos e que penetram a pele através de picadas de 

insetos, ferimentos, pequenas fissuras, gerando infecção da pele e tecido subcutâneo (celulite) 

e da rede linfática (erisipela).  

 Outra complicação ocasionada pela combinação do edema crônico com depósito de 

fibrina e a presença de mediadores infamatórios é a lipodermatoesclerose, que é indicativo de 

doença venosa antiga, a pele circunjacente se torna retraída e fibrótica ou endurecida, 

envolvendo todo terço inferior da perna. (VALENCIA, FALABELLA, EAGLSTEIN, 2001). 
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 Diante do exposto sobre edema, atribui-se que este interfere na oxigenação e nutrição 

dos tecidos em tecidos em formação, diminuindo a proliferação celular e reduzindo a 

resistência dos tecidos à infecção. A cronicidade do edema gera fatores de risco que 

dificultam a cicatrização como erisipela e lipodermatoesclerose. 

 No entorno a pele adjacente este estudo demonstrou uma redução de 50% do 

ressecamento cutâneo ao final do tratamento, devido às orientações aos cuidados à pele ao 

redor da ferida. Na pesquisa foi utilizado vaselina sólida, para minimizar os efeitos de alergia 

e interações com o medicamento, todos os pacientes foram devidamente orientados a utilizar 

o produto apenas na pele adjacente à lesão. Portanto a vaselina sólida utilizada pelos 

participantes na pele adjacente não causou qualquer interação com o gel de jucá que pudesse 

ser considerada prejudicial ou que houvesse necessidade de suspensão e/ ou notificação.  

 As úlceras venosas têm como característica pele adjacente com presença de eritema, 

hiperpigmentação e descamação, sendo fatores agravantes que dificultam o processo de 

recuperação epitelial, além de favorecerem o surgimento de novas lesões. (OLIVEIRA et al, 

2012). 

 No escopo de manter a pele intacta com finalidade de proteção, barreira contra 

infecção e favorecer a epitelização, recomenda-se hidratações da pele com óleos essenciais, 

creme hidratantes a base de ureia ou vaselina (petrolato). (DEALEY, 2008).  

  Os resultados do estudo apontou que existe uma associação entre prurido e pele 

ressecada no início (p=0,02) e final (p<0,0001). Em relação somente ao prurido houve 

redução de 41,6% no final do estudo. Neste estudo, não foi utilizado nenhum tipo de 

medicamento tópico ou sistêmico para controle da coceira.  

 O prurido é considerado um sintoma comum às úlceras venosas, a dermatite venosa ou 

eczema ao redor das úlceras possuem como características eritema, descamação e prurido 

perilesional. O ressecamento da pele e o processo inflamatório na úlcera são fatores que 

ocasionam pruridos e aumenta o risco de aparecimento de novas úlceras.  (ABBADE, 2011) 

 Quanto à apresentação das lesões venosas no início do tratamento havia dezessete 

(70,8%) com bordas maceradas e no final apenas três (12,5%). Bordas maceradas são 

caracterizadas pelo aumento da permeabilidade dos capilares para o espaço extravascular 

deixando a periferia da ferida com aspecto esbranquiçado, esta maceração interfere na 

migração dos queratinócitos, dificultando a epitelização. O sinal de espessamento ou 

queratose da margem do ferimento foi identificado em todas as feridas no início do estudo, 

apenas as cicatrizadas não possuíam esse sinal no final da pesquisa, isso é em decorrência do 

longo período de cronificação que apresenta a úlcera. (DEALEY, 2008) 
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 No tratamento das úlceras deve-se escolher um curativo que proporcione um equilíbrio 

da umidade, diminuição da dor e que não cause o maceramento das bordas. Portanto 

evidencia-se que o gel de jucá utilizado diminui o processo inflamatório e a exsudação, 

diminuindo a maceração das bordas. 

 No que diz respeito à dor, onze úlceras (45,8%) apresentaram dor no leito ao início da 

pesquisa, ao final em cinco úlceras os participantes referiram a dor (20,8%) e em menor 

intensidade. 

 Em relação à dor após o uso do produto no início o tratamento, vinte e duas (91,7%) 

úlceras apresentaram dor relatada pelos participantes. No final foram reladas apenas sete 

(29,1%), com baixa intensidade (1-3 na escala de dor, segundo OMS, 1996).   

 Neste estudo não houve associação significativa entre a dor após o uso do gel de jucá 

com a dor usual referida no paciente no início (p=0,28). No entanto, ao final do tratamento 

houve correlação significativa (p=0,0005) entre as variáveis em questão, ou seja, existe uma 

maior tendência do subgrupo apresentar dor após o uso do gel, aqueles que já apresentavam 

queixas de dor usual. 

A dor é um sintoma de difícil mensuração e na maioria das vezes avaliado 

qualitativamente. Em geral, a dor piora ao final do dia com a posição ortostática e melhora 

com a elevação dos membros. Úlceras profundas localizadas na região dos maléolos e úlceras 

pequenas associadas à atrofia branca são as mais dolorosas. A cicatrização em meio úmido 

reduz a dor, devido às terminações nervosas estarem imersas. (BRASIL, 2002; ABBADE, 

LASTORIA, 2006). 

 Ao retomar a parte clínica dos participantes, observa-se que todos utilizam algum tipo 

analgésico não opióides. Quanto à utilização de fármacos para o controle da dor um estudo 

revelou que a gerência do desconforto era realizada, algumas vezes, antes de iniciar o 

tratamento de feridas, com a administração profilática de analgésicos. Alguns pacientes (45%) 

tiveram dor mesmo após o recebimento do medicamento. (RIBU, HARAM, RUSTOEN, 

2003). 

 A dor também ocasiona impacto sobre a qualidade de vida podendo afetar a 

mobilidade física, o sono, a energia, e a função social. A dor e o desconforto são 

particularmente importantes em populações vulneráveis tais como idosos e doentes crônicos, 

pois possuem risco elevado de desenvolver outras alterações de saúde, além de proporcionar 

um impacto funcional negativo, interferindo na aparência e no bem estar, o que pode acarretar 

em isolamento social e depressão. (PERSOON et al, 2004) 



104 

 

 A experiência da dor de muitos pacientes nem sempre é identificada por alguns 

profissionais. A dor, às vezes, não está inclusa nos relatórios médicos e/ou de enfermagem e 

poucos investigam obre sua presença ao realizar os cuidados com úlceras venosas. O estudo 

de Pearsoon et al (2004), descreve que 55% das enfermeiras não relatou a experiência dos 

pacientes com dor como parte de sua avaliação. Esta revisão sugere uma subavaliação deste 

sintoma.  

 Jones et al (2006), afirmam que 67% dos pacientes relatam a dor como o pior sintoma 

da úlcera de perna demonstrando haver associação significativa entre a ansiedade, depressão e 

perda da motilidade funcional.  

 Durante as consultas de enfermagem desta pesquisa, observou a necessidade de 

investiga problemas potenciais extrínsecos como o estresse, a ansiedade, a depressão, 

distúrbios do sono, déficit de mobilidade, a viuvez, o divórcio e a ausência das atividades de 

lazer e de trabalho. A interferência nesses fatores proporcionará efeitos positivos na 

cicatrização da ferida. 

 Recomenda-se que a prática dos cuidados para úlceras venosas seja abrangente, numa 

visão holística e transdisciplinar, sendo assim, além de incluir os tratamentos da ferida, inclua 

ainda outros problemas apresentados pelos pacientes. O profissional de saúde, e este o 

enfermeiro que possui um papel fundamental, deve estabelecer uma interação com o doente, 

favorecendo que a participação dele possa ser ativa, estimulando o autocuidado, fator 

fundamental para a cicatrização e seu bem-estar.  
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Imagem da autora (Gel de jucá), Niterói, 2014 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O uso do gel de Caesalpinia férrea Mart a 5% (gel de jucá), embora culturalmente 

difundido no tratamento de feridas, no âmbito científico este produto apresenta escassez sobre 

a sua real efetividade. O conhecimento e as informações sobre o produto e suas tecnologias 

para o tratamento de feridas torna-se fundamental para que o profissional de saúde possa 

utiliza-los com efetividade.  

Os objetivos desse estudo foram analisar a efetividade do gel Caesalpinia férrea Mart 

a 5%, no processo de reparo tecidual em usuários com úlceras venosas e descrever a evolução 

clínica das úlceras venosas, em uso do gel Caesalpinia férrea Mart a 5%. 

Para tanto, amostra conteve 24 úlceras em 11 participantes com características 

sociodemográficas com perfil de voluntários com predominância do sexo feminino, com 

idades entre 48 a 76 anos, todos de etnia afrodescendente (negros e pardos), a maioria 

declarou baixo nível de escolaridade, aposentados, casados e moradores do munícipio de São 

Gonçalo.  

Quanto as característica de saúde, dois apresentaram histórico de etilismo e tabagismo. 

A Insuficiência venosa crônica estava diagnosticada em todos os participantes, e 63,64% 

destes apresentavam esta doença crônica associada à Hipertensão Arterial Sistêmica. Na 

amostra havia sete (63,64%) participantes a margens do padrão de peso segundo o índice de 

massa corporal, com média de 30,32 kg/m² (obesidade grau 1).    

O tempo de evolução das úlceras variou de 3 meses a 20 anos, com recidivas de 

quatorze (58,3%) da amostra. A principal localização das úlceras foi a região maleolar, e 

houve equidade nos membros inferiores acometidos.  
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O estudo comprovou a hipótese afirmativa (H1), assim, a utilização do gel Caesalpinia 

férrea Mart a 5% nos sujeitos com úlceras venosas, proporcionou uma cicatrização tecidual 

efetiva num período de tempo de 13 semanas (91 dias). 

   O percentual de cicatrização 29,1%, com tempo médio de 51,4 dias ± 11,8, sendo 

todas úlceras menores de 10 cm². Na amostra total, houve redução significativa na área das 23 

úlceras venosas (95,8%), houve queda significativa (p<0,0001) da área das úlceras, em média 

de 67,3%. A redução significativa também foi evidenciada nos subgrupos de quartis, o com 

área inicial de 2 a 4 cm² (n=6) apresentou média da redução de 90,8% (2,9 cm²); de 4,2 a 10 

cm² (n=12) a média foi de 88,0% (5,0 cm²) e de 10.8 a 71,6 (n=6) obteve média de 32,17% 

(8,85 cm²). Também houve redução significativa no tecido de esfacelo de todas as úlceras 

venosas (p= 0,0078) e aumento significativo do tecido de epitelização (p= 0,0078) do início 

para o final do tratamento. Apesar da não evidência estatística significativa do aumento do 

tecido de granulação, observa-se que quatorze úlceras (58,3%) que inicialmente apresentaram 

51 a 99% de granulação, oito (33,3%) reduziram o tecido motivado pelo aumento do tecido de 

epitelização e cicatrização total.  

 Os participantes com menor tempo de úlcera venosa e com área menor que 10 cm² 

respondem melhor ao tratamento. 

 Nos desfechos secundários evidenciaram melhora significativa segundo o teste de 

McNemar na profundidade (p= 0,016), tipo de exsudato e quantidade de exsudato (p= 0,016), 

dor no leito da ferida (p= 0,031), dor após uso do produto (p= 0,0001), prurido no leito e 

perilesional (p= 0,002), bordas das úlceras (p= 0,0001) e pele adjacente (p= 0,0005). 

 Portanto, conclui-se que o gel de jucá é efetivo no auxilio a diminuição de esfacelo, 

favorecendo o processo de epitelização, diminuindo a quantidade de exsudato, 

proporcionando alteração do tipo de exsudato, podendo ser indicado com segurança para 

tecidos de granulação e esfacelo de 0 a 75%. 

 Esta pesquisa contribuiu com as evidências científicas acerca da efetividade e da 

segurança do gel de jucá, o qual não possui testes científicos comprovando sua efetividade em 

úlceras venosas, e escassa material do uso do produto em feridas de seres humanos. 

 

6.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E RECOMENDAÇÕES 

  

 No que concerne às limitações, o estudo ressalta o tamanho da amostra e a 

especificidades das úlceras avaliadas. Por ser um estudo piloto e diante do cenário de 

mudanças do local da coleta de dados, um número baseado em cálculo amostra para amostra 
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piloto não foi realizado. É importante salientar que é difícil encontrar grandes números de 

participantes portadores de úlceras venosas em detrimento das especificidades encontradas 

nos critérios de inclusão e exclusão dessa pesquisa e assim como do tempo de segmento desta 

pesquisa. Para continuidade da pesquisa é necessário o aumento do tempo de estudo, e a não 

inclusão de feridas maiores de 10 cm².  

  Recomenda-se o desenvolvimento de novos estudos com outros tipos de lesões, com 

grupo controle e randomizado, aumento da amostra, além de avaliar o custo do tratamento 

com o gel de Jucá.    
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APÊNDICE 1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Título do projeto: Aplicação do Gel de Caesalpinia Ferrea Mart 5% no Tratamento de Úlcera Cutânea 

Crônica 

Pesquisador Responsável: Dr. Enéas Teixeira Rangel 

Instituição das Pesquisadoras: Universidade Federal Fluminense 

Telefone para Contato: (21) 88190665 – Dayanna Santos de Paula Ferreira 

Nome do Voluntário (a):__________________________________________________ 

Idade: ___________ anos  RG:_______________________ 

 

O(A) Sr (a) está sendo convidado(a) a participar do Projeto de Pesquisa “Aplicação do Gel de 

Caesalpinia Ferrea Mart 5% no Tratamento de Úlcera Cutânea Crônica” de responsabilidade dos 

pesquisadores Dr. Enéas Teixeira Rangel e Mestranda Dayanna Santos de Paula Ferreira, que visa estudar qual 

tratamento a base de Gel de Caesalpinia férrea Mart a 5% ou hidrogéis trará melhor resultado na cicatrização 

das úlceras cutânea crônicas?  

Sua seleção ocorreu por ser usuário em tratamento no Ambulatório de Reparação de Ferida do Hospital 

Universitário Antônio Pedro. Sua participação não é obrigatória e a qualquer momento você poderá desistir e 

retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com o 

Ambulatório do Hospital Universitário Antônio Pedro.  

Os objetivos desse estudo são: 

 Analisar a efetividade do gel Caesalpinia férrea Mart a 5%, no processo de reparo tecidual em usuários com 

úlcera crônica, em comparação ao uso da terapia base utilizada com hidrogéis.   

 Utilizar o Gel de Caesalpinia férrea Mart a 5% no tratamento de usuários com úlcera crônica;  

 Comparar os resultados clínicos e evolutivos do processo de cicatrização tecidual das úlceras crônicas dos 

usuários submetidos ao tratamento com o uso de Gel de Caesalpinia férrea Mart a 5% e a terapia base com 

hidrogel; 

 Descrever a evolução clínica das úlceras crônicas, em uso do gel Caesalpinia férrea Mart a 5%. 

 Sua participação constará em utilizar do fitoterápico gel Caesalpinia férrea Mart a 5% ou o Hidrogel da 

marca Curatec®, diariamente em sua úlcera(s) cutânea(s) (de pele) crônica(s) (que longa duração), durante seis 

semanas, para que seja avaliado o efeito dos produtos na cicatrização de ferida. 

 Caso o Sr(a) necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos, riscos, 

benefícios e outras questões relacionadas à esta pesquisa. Os benefícios relacionados à sua participação estarão 

correlacionados com a contribuição de geração de um novo conhecimento sobre o tratamento de ferida cutânea 

crônica. Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/revistas científicas. 

 As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguro o sigilo sobre sua 

participação. Os danos nela contidos não serão divulgados, de forma a possibilitar sua identificação. 

 O Sr(a) receberá uma cópia deste termo onde consta endereço eletrônico da pesquisadora, podendo tirar 

suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação, agora ou a qualquer momento. 

Pesquisadora: Dr. Prof. Enéas Teixeira Rangel 

Mestranda Dayanna Santos de Paula Ferreira 

E-mail: eneaspsi@hotmail.com/ daydowuff@yahoo.com.br 

 

Eu,_____________________________________________________, RG nº ________________ declaro ter 

sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, ________ de __________________ de 20__. 

 

    

  ______________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

_____________________________________________________________ 

Nome e Carimbo do responsável por obter o consentimento 
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APÊNDICE 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Título do projeto: Aplicação do Gel de Caesalpinia Ferrea Mart 5% no Tratamento de 

Úlcera Cutânea Crônica 

Pesquisador Responsável: Dr. Prof. Enéas Teixeira Rangel 

Instituição das Pesquisadoras: Universidade Federal Fluminense 

Telefone para Contato: (21) 88190665 – Enfermeira Mestranda Dayanna Santos de Paula 

Ferreira 

 

AUTORIZAÇÃO PARA FOTOGRAFIA DA PESQUISA 

 

Eu, 

_________________________________________________________________________________ 

Carteira de Identidade número ______________________, responsável pelo paciente 

________________, prontuário número __________________, autorizo os pesquisadores desta 

pesquisa a fotografar e veicular minha imagem, para fins didáticos e científicos, sem quaisquer ônus 

e restrições. Assim como as informações contidas no prontuário. 

AUTORIZO, de livre e espontânea vontade, a cessão de direitos da veiculação da imagem, não 

recebendo para tanto qualquer tipo de remuneração. Tendo conhecimento de que é assegurando o 

anonimato da pessoa fotografada. 

 

Niterói, ________ de __________________ de 20__. 

   

  ______________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

_____________________________________________________________ 

Nome e Carimbo do responsável por obter o consentimento 
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APÊNDICE 4 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Hospital Universitário Antônio Pedro 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa  

Uso de Biomateriais no Reparo Tecidual de Lesões Tissulares – Profª Beatriz Guitton Oliveira 

 

Protocolo I do ARP/HUAP – Adaptado para Gel Caesalpinia Férrea Mart à 5% 

Início da participação no projeto:    /    /                  Término:    /    /       

I. HISTÓRICO 

Nome Nº Prontuário 

Data de Nascimento   /    / Idade:  Sexo (  )F    (  )M Cor 

Escolaridade (   ) Analfabeto (   )Fundamental  (   )Médio   (   ) Superior  

(   ) Incompleto (   ) Completo 

Estado Civil 

Ocupação Endereço 

Tel. Res.(   ) 

Cel. (   ) 

Bairro Cidade CEP 

Renda Familiar (   ) 1 salário mínimo   (   ) 2 salários mínimo  (   ) 3 ou mais salários mínimo 

Classificação da Lesão (   ) Úlcera Venosa  (   ) Úlcera Diabética   (   ) Outra: ____________________ 

Histórico da Lesão 

Início:                    Atendimento:                        Tratamento (   )Não (   )Sim Qual: 

História da Doença Atual 

 

Antecedentes Patológicos 

 

Alergias 

Medicamentos de Uso 

Tabagismo (   )Sim (   )Não Cigarros/dia:                         Desde: 

Etilismo (   )Sim (   )Não Frequência:                           Desde: 

Repouso (  ) até 5 h/dia (  ) < 5 h/dia  (   ) não faz Elevação dos MMII (  ) 3X/dia (  ) < 3X/dia (  ) não faz 

II. DOENÇA BASE 

Diabetes Melittus (   )Sim (   )Não  Ano de Diagnóstico Médico:                   (  ) Não sabe informar 

Hipertensão Arterial (   )Sim (   )Não  Ano de Diagnóstico Médico:                   (  ) Não sabe informar 

Insuficiência Venosa Crônica (   )Sim (   )Não Ano de Diagnóstico Médico:                   (  ) Não sabe informar 

Outras doenças (   )Sim (   )Não Qual:                                                        (  ) Não sabe informar 

III. AVALIAÇÃO GERAL 

Glicemia capilar:                    mg/dl P.A.                      mmhg Temperatura (axilar):                    ºC 

Peso: Altura: IMC= Peso/(Altura)²:  

Estado Emocional (   )Alegre (   )Tranquilo (   )Colaborativo (   )Triste (   )Ansioso (   )Preocupado (   )Deprimido    

(   ) Agressivo (   ) Apático (   )Outros _____________ 

Dieta: (   )Livre (   )Hipossódica (   ) Hipocalórica (   ) Hipoglicêmica (   )Outra, qual:_____________________ 

Condições Higiênicas (   )Satisfatória (   )Insatisfatória, especifique: ______________________________________ 

Deambulação (   )Normal (   )Com auxílio (   )Em cadeira de rodas (   ) Claudicando (   ) Acamado 

Atividade Física (   )Sim (   )Não Qual: Regularidade:               vezes/semana 

Dor (   )Sim (   )Não Local: Intensidade (0-10): 

Prurido (   )Sim (   )Não Local: 

Edema (   )Sim (   )Não Local: Intensidade:      /+4 
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Pulsos Presentes (   ) Pedial D (   ) Pedial E (   ) Maleolar D (   ) Maleolar E (   ) Poplíteo D (   ) Poplíteo E 

Panturrilhas Livres MMII: (   )Sim (   )Não, Qual: 

Sensibilidade nos Pés 

(Usuários Diabéticos) 

1º Dedo Metatarso – Direito (  ) Presente (  )Ausentes Esquerdo (  ) Presente (  )Ausentes 

3º Dedo Metatarso – Direito (  ) Presente (  )Ausentes Esquerdo (  ) Presente (  )Ausentes 

5º Dedo Metatarso – Direito (  ) Presente (  )Ausentes Esquerdo (  ) Presente (  )Ausentes 

VI. EXAMES LABORATORIAIS 

Glicemia (resultado recente):             mg/dl       Data:__/__/__ Hemoglobina Glicosilada:                  Data:__/__/__            

Outros exames 

V. AVALIAÇÃO DA LESÃO 

Data de início da úlcera: ___/___/___ 

Tipo: (  ) Venosa  (  ) Diabética   (  ) Outra:___________ 

Já teve recidiva (   )Sim (   )Não 

Alterações Vasculares 

Presença de veias varicosas (   )Sim (   )Não 

(   )MID (   )MIE (   )MMII 

Localização 

(   )MID (   )MIE (   )Região Sacra 

 

(   )Parte anterior da perna 

(   )Parte posterior da perna 

(   ) Maléolo medial 

(   ) Maléolo lateral 

(   ) Outros 

Tipo de Tecido 

 

Borda  

(   )Epitelização (   )Macerada (   )Hiperqueratinizada 

 

Leito 

(   )Granulação (   )Esfacelo/Fibrina (   )Necrose/Crosta  

(   ) Hipergranulação 

Tamanho:             cm² Profundidade (   )Superficial (   ) Parcial (   )Total 

Exsudato 

(   )Seroso 

(   )Serosanguinolento 

(   )Sanguinolento 

(   )Purulento 

(   )Piosanquinolento 

Quantidade  

(   )Pouco (   ) Médio (   )Grande 

 

 

Odor Fétido 

(   )Sim (   )Não 

Pele Adjacente Apresenta Sinais Clínicos da IVC     (   ) Sim (   ) Não 

(   )Lipodermatoesclerose  (   )Ressecada  (   )Descamativa  (   )Eritema (   )Hiperpigmentada (   ) Outra:  

Tratamento Anterior 

Produto: 

Tratamento Proposto 

(   ) Gel Caesalpinia férrea Mart a 5% 

(   ) Hidrogel Curatec® 

VI. AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR 

Decalque (   ) Sim (   ) Não Datas: 

Fotografia(   ) Sim (   ) Não Datas: 

Outros (   ) Sim (   ) Não, Qual: Datas: 

VII. ESCALA DO AUTO CUIDADO PARA CURATIVO DOMICILIAR 

ITENS DA ESCALA SIM NÃO ÀS VEZES 

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. Está com seu estado fisiológico compensado    

5. Faz curativo domiciliar seguindo as orientações do 

serviço do ARF 

   

6. Protege o curativo durante o banho    

Data:___/___/___  Assinatura e Carimbo: 



123 

 

APÊNDICE 5 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Hospital Universitário Antônio Pedro 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa  

Uso de Biomateriais no Reparo Tecidual de Lesões Tissulares – Profª Beatriz Guitton Oliveira 
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APÊNDICE 6 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Hospital Universitário Antônio Pedro 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa  

 

Protocolo III do ARP/HUAP  

DECALQUE - FICHA DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DO USUÁRIO COM ÚLCERA 

CUTÂNEA CRÔNICA 

 

1º DECALQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º DECALQUE 
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EVOLUÇÃO DAS ÚLCERAS VENOSA APÓS 91 DIAS (13 SEMANAS) DE 

TRATAMENTO COM O GEL DE CAESALPINEA FERREA MART A 5%. 

Primeira consulta Característica do tecido Segunda consulta Característica da ferida 

Paciente 1 – Sexo Masculino, 54 anos, aposentado, solteiro, possui IVC. Apresenta 2 lesões há 12 anos. IMC 21,5 kg/m². 

 

Região Maléolo Medial 

Esquerdo 

Tamanho: 18 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Granulado 

com presença de pontos de 

esfacelo 

Exsudato: Serosanguinolento 

em grande quantidade, sem 

odor 

Bordas: Espessa, Macerada 

Pele adjacente: Ressecada, 

hiperpigmentada.  

 

 

Região Maléolo Medial 

Esquerdo 

Redução: 20% 

Tamanho: 12,8 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Granulado com 

presença de pontos de esfacelo 

Exsudato: Serosanguinolento em 

média quantidade, sem odor. 

Bordas: Epitelizada, partes 

Macerada 

Pele adjacente: Menos 

Ressecada, hipopigmentada para 

2 cm, hiperpigmentada para 4 cm 

so redor do leito.   

 

Região Maléolo Lateral 

Esquerdo 

Tamanho: 9 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Granulado 

com presença de pontos de 

esfacelo e ilha de epitelização. 

Exsudato: Serosanguinolento 

em média quantidade, sem 

odor. 

Bordas: Espessa, Macerada 

Pele adjacente: Ressecada, 

hiper/hipopigmentada.  

 

 

Região Maléolo Lateral 

Esquerdo 

Redução: 42,2% 

Tamanho: 5,2 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Granulado com 

presença de pontos de esfacelo 

Exsudato: Seroso em pouca 

quantidade, sem odor. 

Bordas: plana, epitelizada. 

Pele adjacente: Hipopigmentada 

para 2 cm, hiperpigmentada para 

4 cm so redor do leito.   

Paciente 2 – Sexo Feminino, 73 anos, aposentada, viúva, possui HAS e IVC. Apresenta 4 lesões há  7 anos. IMC 36,7 kg/m².  

 

Região Dorso do Pé Direito 

Tamanho: 10,8 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: 
Desvitelizado com presença 

de pontos de granulação. 

Exsudato: Seroso em grande 

quantidade, sem odor. 

Bordas: Espessa, de macia 

para firme flexível ao toque. 

Pele adjacente: Fibrótica 

(dura e rígida ao toque), 

hiperpigmentada.  

 

Região Dorso do Pé Direito 

Redução: 31,4% 

Tamanho: 7,4 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Granulado com 

presença de pontos de esfacelo 

Exsudato: Seroso em pouca 

quantidade, sem odor. 

Bordas: plana, epitelizada. 

Pele adjacente: Fibrótica, com 

eritema, e hiperpigmentada. 
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Região Maléolo Lateral 

Direito 

Tamanho: 10,0 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: 
Desvitelizado com presença 

de tecido de granulação. 

Exsudato: Seroso em média 

quantidade, sem odor. 

Bordas: Espessa, macerada. 

Pele adjacente: Fibrótica 

(dura e rígida ao toque), 

hipo/hiperpigmentada.  

 

Região Maléolo Lateral Direito 

Aumento: 36% 

Tamanho: 13,6 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Granulado com 

presença de pontos de esfacelo 

Exsudato: Seroso em média 

quantidade, sem odor. 

Bordas: Espessa, macerada. 

Pele adjacente: Fibrótica, 

Hipo/hiperpigmentada. 

 

Região Maléolo Medial 

Direito 

Tamanho: 2,0 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: 
Desvitelizado com presença 

de tecido de granulação. 

Exsudato: Seroso em pouca 

quantidade, sem odor. 

Bordas: Espessa, de macia 

para firme flexível ao toque. 

Pele adjacente: ressecada, 

sem alterações significativas 

da coloração ao redor. 

 

Região Maléolo Medial Direito 

Redução: 75% 

Tamanho: 0,5 cm² 

Profundidade: Superficial  

Tipo de Tecido: Epitelização, 

com esfacelo. 

Exsudato: Seroso em pouca 

quantidade, sem odor. 

Bordas: plana, epitelizada. 

Pele adjacente: ressecada, sem 

alteração da coloração ao redor. 

 

Região do Dorso do Pé 

Esquerdo 

Tamanho: 3,5 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: 
Desvitelizado com presença 

de tecido de granulação. 

Exsudato: Seroso em pequena 

quantidade, sem odor 

Bordas: Espessa, macerada. 

Pele adjacente: ressecada, 

hiperpigmentada.  

 

Região do Dorso do Pé 

Esquerdo 

Redução de 100% 

Fechamento em 60 dias. 

Paciente 3 – Sexo Feminino, 76 anos, aposentada, viúva, possui HAS e IVC. Apresenta a lesão há 20 anos. IMC 37,9 kg/m². 

 

Região Maléolo Lateral a 

Medial 

Tamanho: 39,8 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Granulação, 

com pontos de esfacelo, com 

ilha de epitelização. 

Exsudato: Serosanguinolento 

em grande quantidade, sem 

odor. 

Bordas: Macerada. 

Pele adjacente: Fibrótica 

(dura e rígida ao toque). 

 

Região Maléolo Lateral a 

Medial 

Redução: 51 % 

Tamanho: 19,5 cm² 

Profundidade: Parcial  

Tipo de Tecido: Granulação, 

Epitelização, com esfacelo. 

Exsudato: Seroso em média 

quantidade, sem odor. 

Bordas: Epitelizada. 

Pele adjacente: Fibrótica.  
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Paciente 4 – Sexo Masculino, 49 anos, funileiro autônomo, casado, possui HAS e IVC. Apresenta a lesão há 10 anos. IMC 36,0 

kg/m². 

 

Região Lateral da Perna 

Esquerda 

Tamanho: 25,5 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Granulação 

com partes em esfacelo. 

Exsudato: Serosanguinolento 

em grande quantidade, sem 

odor. 

Bordas: Plana, epitelizada. 

Pele adjacente: 

Hipopigmentada. 

 

Região Lateral da Perna 

Esquerda 

Redução: 18,4% 

Tamanho: 20,8 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Granulação 

com partes em esfacelo. 

Exsudato: Serosanguinolento 

em média quantidade. 

Bordas: Plana, epitelizada, 

partes maceradas. 

Pele adjacente: 

Hipopigmentada. 

Paciente 5 – Sexo Masculino, 48 anos, aposentado, casado, possui HAS e IVC. Apresenta a 4 lesões há 3 meses. IMC 28,7 kg/m². 

 

Região Maléolo Medial 

Direito 

Tamanho: 8,2 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Esfacelo com 

granulação em pontos. 

Exsudato: Seroso em média 

quantidade, sem odor. 

Bordas: Plana, macerada. 

Pele adjacente: 

Hiperpigmentada. 

 

Região Maléolo Medial 

Direito 

Redução de 100% 

Fechamento em 45 dias. 

 

Região Lateral da Perna 

Direita 

 

Tamanho: 7,4 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Granulação 

Exsudato: Serosanguinolento 

em média quantidade, sem 

odor. 

Bordas: Plana, epitelizada. 

Pele adjacente: 

Hiperpigmentada. 

  

Região Lateral da Perna 

Direita 

 

Redução de 100% 

Fechamento em 45 dias. 

 

Região Maléolo Lateral 

Direito 

 

Tamanho: 2,5 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Granulação 

Exsudato: Serosanguinolento 

em pequena quantidade, sem 

odor. 

Bordas: Plana, macerada. 

Pele adjacente: 

Hiperpigmentada. 

 

Região Maléolo Lateral 

Direito 

 

Redução de 100% 

Fechamento em 45 dias. 
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Região Dorso do Pé Direito 

 

Tamanho: 4,2 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Granulação 

Exsudato: Serosanguinolento 

em pequena quantidade, sem 

odor. 

Bordas: Plana, macerada. 

Pele adjacente: 

Hiperpigmentada. 

 Região Dorso do Pé Direito 

 

Redução de 100% 

Fechamento em 45 dias. 

 

 

Paciente 6 – Sexo Feminino, 73 anos, aposentada, solteira, possui IVC. Apresenta a lesão há 10 anos. IMC 22,0 kg/m². 

 

 

Região Anterior a Lateral da 

Perna Direita 

 

Tamanho: 71,6 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Granulação 

com pontos de esfacelo e ilha 

de epitelização. 

Exsudato: Serosanguinolento 

em grande quantidade, sem 

odor. 

Bordas: Plana, epitelizada, 

partes macerada. 

Pele adjacente: 

Hiperpigmentada. 

 

 

 

Região Anterior a Lateral da 

Perna Direita 

 

Redução: 19,2% 

Tamanho: 57,8 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Mais 

granulação com pontos de 

esfacelo e ilha de epitelização. 

Exsudato: Serosanguinolento 

em grande quantidade, sem 

odor. 

Bordas: Plana, epitelizada, 

partes macerada. 

Pele adjacente: 

Hiperpigmentada. 

 

Paciente 7 – Sexo Feminino, 54 anos, copeira, solteira, possui HAS e IVC. Apresenta 7 lesões há 8 anos. IMC 44,5 kg/m². 

 

Região Anterior da Perna 

Direita 

 

Tamanho: 3,8 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Esfacelo com 

Granulação. 

Exsudato: Serosanguinolento 

em média quantidade, sem 

odor. 

Bordas: Espessa, de macia 

para firme, flexível ao toque. 

Pele adjacente: 

Hiperpigmentada. 

 

 

Região Anterior da Perna 

Direita 

 

Redução: 89,4% 

Tamanho: 0,4 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Epitelizado 

com esfacelo. 

Exsudato: Seroso em pouca 

quantidade, sem odor. 

Bordas: espessa, epitelizada, 

partes macerada. 

Pele adjacente: 

Hiperpigmentada. 
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Região Anterior da Perna 

Direita 

 

Tamanho: 3,0 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Esfacelo com 

Granulação. 

Exsudato: Serosanguinolento 

em pouca quantidade, sem 

odor. 

Bordas: Espessa, de macia 

para firme, flexível ao toque. 

Pele adjacente: 

Hiperpigmentada. 

 

 

A coloração escura nessa 

foto é devido ao tingimento 

do gel de jucá a 5% no 

tecido de granulação. 

Região Anterior da Perna 

Direita 

 

Redução: 80% 

Tamanho: 0,6 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Epitelizado 

com esfacelo. 

Exsudato: Seroso em pouca 

quantidade, sem odor. 

Bordas: espessa, epitelizada, 

partes macerada. 

Pele adjacente: 

Hiperpigmentada. 

 

 

Região Anterior da Perna 

Esquerda 

 

Tamanho: 6,3 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Esfacelo com 

Granulação. 

Exsudato: Serosanguinolento 

em grande quantidade, sem 

odor. 

Bordas: ressecada, espessa, 

macerada. 

Pele adjacente: 

Hipo/hiperpigmentada, 

ressecadas. 

 

Região Anterior da Perna 

Esquerda 

 

Redução: 55,5% 

Tamanho: 2,8 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Granulado 

com partes em esfacelo. 

Exsudato: Seroso em pouca 

quantidade, sem odor. 

Bordas: ressecada, espessa, 

epitelizada, partes macerada. 

Pele adjacente: 

Hipo/hiperpigmentada, 

ressecadas. 

 

 

Região Anterior da Perna 

Esquerda 

 

Tamanho: 6,3 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Granulação 

com parte em esfacelo. 

Exsudato: Seroso em média 

quantidade, sem odor. 

Bordas: ressecada, espessa. 

Pele adjacente: 

Hipo/hiperpigmentada. 

 
 

Região Anterior da Perna 

Esquerda 

 

Redução: 68% 

Tamanho: 1,6 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Granulação 

com esfacelo. 

Exsudato: Seroso em pouca 

quantidade, sem odor. 

Bordas: ressecada, espessa. 

Pele adjacente: 

Hipopigmentada. 

 

Região Anterior da Perna 

Esquerda 

 

Tamanho: 4,0 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Granulação 

com esfacelo. 

Exsudato: Seroso em média 

quantidade, sem odor. 

Bordas: planas, ressecadas 

Pele adjacente: 

Hipopigmentada. 

 

Região Anterior da Perna 

Esquerda 

 

Redução de 100% 

Fechamento em 75 dias. 
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Região Maléolo Medial 

Esquerdo 

 

Tamanho: 8,0 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Esfacelo com 

Granulação. 

Exsudato: Serosanguinolento 

em grande quantidade, sem 

odor. 

Bordas: ressecada, 

hiperqueratose (formação de 

tecido caloso ao redor da 

ferida e das bordas). 

Pele adjacente: 

Hipo/hiperpigmentada, 

ressecadas. 

 

Região Maléolo Medial 

Esquerdo 

 

Redução: 85% 

Tamanho: 1,2 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Granulado 

com partes em esfacelo. 

Exsudato: Seroso em pouca 

quantidade, sem odor. 

Bordas: ressecada, espessa, 

epitelizada, partes macerada. 

Pele adjacente: 

Hipo/hiperpigmentada, 

ressecadas. 

 

 

Região Maléolo Lateral 

Esquerdo 

 

Tamanho: 9,0 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Esfacelo com 

Granulação e ilha de 

epitelização. 

Exsudato: Serosanguinolento 

em grande quantidade, sem 

odor. 

Bordas: ressecada, espessa, 

macerada. 

Pele adjacente: 

Hipo/hiperpigmentada, 

ressecadas. 

 

Região Maléolo Lateral 

Esquerdo 

 

Redução: 91,1% 

Tamanho: 0,8 cm² 

Profundidade: Superficial 

Tipo de Tecido: Granulado 

com partes em esfacelo. 

Exsudato: Seroso em pouca 

quantidade, sem odor. 

Bordas: ressecada, espessa, 

epitelizada. 

Pele adjacente: 

Hipo/hiperpigmentada, 

ressecadas. 

 

Paciente 8 – Sexo Feminino, 72 anos, aposentada, casada, possui HAS e IVC. Apresenta a lesão há 10 anos. IMC 32,3 kg/m². 

 

Região Maléolo Medial 

Direito 

 

Tamanho: 14,5 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Esfacelo com 

Granulação e ponto 

esverdeado. 

Exsudato: Serosanguinolento 

em média quantidade, sem 

odor. 

Bordas: ressecada, espessa, 

macerada. 

Pele adjacente: 

Hiperpigmentada, 

 

 

 

 

Região Maléolo Medial 

Direito 

 

Redução: 53,1% 

Tamanho: 6,8 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Granulado 

com partes em esfacelo, ilha de 

epitelização. 

Exsudato: Seroso em pouca 

quantidade, sem odor. 

Bordas: ressecada, espessa, 

macerada. 

Pele adjacente: 

Hiperpigmentada, ressecadas. 
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Paciente 9 – Sexo Masculino, 61 anos, autônomo (comerciante de rua), casado, possui HAS e IVC. Apresenta a lesão há 3 anos. 

IMC 19,3 kg/m². 

 

Região Maléolo Lateral 

Direito 

 

Tamanho: 8,6 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Esfacelo com 

Granulação e ponto 

esverdeado. 

Exsudato: Piosanguinoleno 

em grande quantidade, com 

odor. 

Bordas: ressecada, macerada. 

Pele adjacente: 

Hiperpigmentada, ressecada. 

 

 

Região Maléolo Medial 

Direito 

 

Redução: 93% 

Tamanho: 0,6 cm² 

Profundidade: Superficial 

Tipo de Tecido: Epitelização e 

granulação. 

Exsudato: Seroso em pouca 

quantidade, sem odor. 

Bordas: epitelizadas. 

Pele adjacente: 

Hiperpigmentada, ressecada. 

 

Paciente 10 – Sexo Feminino, 55 anos, lavadeira e passadeira, divorciada, possui HAS e IVC. Apresenta a lesão há 20 anos. IMC 

32,4 kg/m². 

 

Região Maléolo Medial 

Esquerdo 

 

Tamanho: 6,5 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Granulação, 

esfacelo, epitelização. 

Exsudato: Seroso em média 

quantidade. 

Bordas: Macerada. 

Pele adjacente: 

Hiperpigmentada, ressecada. 

  

Região Maléolo Medial 

Esquerdo 

 

Redução: 78,5% 

Tamanho: 1,4 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Esfacelo, 

epitelização e granulação. 

Exsudato: Seroso em pouca 

quantidade, sem odor. 

Bordas: Epitelizada 

Pele adjacente: 

Hipo/Hiperpigmentada, 

hidratada. 

 

 

Paciente 11 – Sexo Feminino, 48 anos, empregada doméstica, casada, possui IVC. Apresenta a lesão há 2 anos. IMC 22,3 kg/m². 

 

Região Lateral da Perna 

Esquerda 

 

Tamanho: 4,5 cm² 

Profundidade: Parcial 

Tipo de Tecido: Epitelização 

com esfacelo. 

Exsudato: Seroso em pouca 

quantidade, sem odor. 

Bordas: ressecada, 

epitelizada. 

Pele adjacente: 

Hiperpigmentada e ressecada. 

 
 

Região Lateral da Perna 

Esquerda 

 

Redução de 100% 

Fechamento em 45 dias. 
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