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RESUMO 

 
Este estudo tem como objetivo analisar sinais de infecção nas úlceras venosas tratadas 

com Plasma Rico em Plaquetas (PRP), identificando a presença de Staphylococcus aureus 

e Pseudomonas aeruginosa e sua capacidade de formação de biofilme. Método: Trata-se 

de coorte prospectiva tendo como campo de pesquisa o Ambulatório de Reparo de Feridas 

do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF). Os pacientes foram alocados no 

grupo em uso do PRP associada a gaze com perolatum e no grupo controle em uso somente 

da gaze petrolatum pelo estudo de intervenção concomitante a este projeto. Estabeleceu-se 

a amostra de 36 participantes por grupo. A técnica de coleta de dados foi realizada por 

meio do exame clínico com dados de identificação do paciente, dados clínicos, descritivos 

da lesão e coleta do espécime clínico através do swab. A identificação microbiológica foi 

realizada por meio do MALDI-TOF e o perfil de suscetibilidade foi determinado pelo teste 

de disco-difusão seguindo os padrões do CLSI. Para a identificação de genes de virulência 

foi realizado a Reação em Cadeia da Polimerase. A capacidade de formação de biofilme 

foi analisada na superfície de placas de poliestireno. A Reação em Cadeia da Polimerase 

em tempo real (qPCR) foi realizada para avaliar a carga quantitativa microbiana das 

feridas. Resultados: Dos 36 pacientes do estudo, 18 foram alocados no grupo intervenção 

e 18 no grupo controle, deste total, no ínicio do tratamento, 19 pacientes apresentaram 

infecção na ferida. Foi identificada melhora da infecção na ferida ao final das 12 semanas 

tratamento no grupo intervenção (p=0,0078) e no grupo controle (p=0,01). Todavia, não 

foi identificada diferença significativa entre os grupos quando se compara a melhora de 

infecção intergrupos (PRP ou gaze petrolatum). De um total de 100 amostras oriundas dos 

swabs, foram encontradas 39 (39%) P. aeruginosa, sendo 22 (22%) do grupo intervenção e 

17 (17%) do grupo controle e apenas 10 (10%) S. aureus foram detectados, sendo seis do 

grupo intervenção e quatro do grupo controle. Nos dois grupos da pesquisa, nas amostras 

que foram identificadas como P. aeruginosa, o gene exoU foi predominante. Quanto a 

capacidade de formação de biofilme em placa de microtitulação, todos os S. aureus 

identificados foram formadores, classificados como fracamente produtores. Com relação as 

cepas de P. aeruginosa todas foram formadoras, sendo 17 classificadas como fracamente 

produtoras de biofilme, 14 moderadamente produtoras e 8 fortemente produtoras de 

biofilme. Conclusão: Houve melhora de infecção na ferida nos grupos tratados com PRP e 

Gaze petrolatum; não houve diferença estatisticamente significante entre os 

microrganismos (P. aeruginosa e S. aureus) nos dois grupos do estudo acerca de maior 

resistência a antimicrobianos; os pacientes que possuíam os microrganismos que 

apresentaram capacidade forte para a formação de biofilme, em sua maioria, não possuíam 

infecção na ferida tanto no grupo tratado com PRP quanto com gaze petrolatum; não houve 

relação entre apresentar infecção e possuir maior carga microbiana na ferida em ambos os 

grupos.  

 

Palavras-chave: Úlcera; Infecção dos ferimentos; Staphylococcus aureus; Pseudomonas 

aeruginosa; Plasma Rico em Plaquetas; Biofilmes; Enfermagem. 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the signs of infection in venous ulcers treated with Plaque Rich 

Plasma (PRP), identifying the presence of Staphylococcus aureus and Pseudomonas 

aeruginosa and its biofilm formation capacity. Method: It is a prospective cohort having 

as research field the Wound Repair Ambulatory of Antônio Pedro University Hospital 

(HUAP / UFF). Patients were allocated to the group using PRP associated with gauze with 

perolatum and in the control group using only gaze petrolatum by the intervention study 

concomitant to this project. The sample of 36 participants was established by group. The 

data collection technique was performed through clinical examination with patient 

identification data, clinical data, descriptive of the lesion and collection of the clinical 

specimen through the swab. The microbiological identification was performed using 

MALDI-TOF and the susceptibility profile was determined by the disc-diffusion test 

following the CLSI standards. For the identification of virulence genes the Polymerase 

Chain Reaction was carried out. The capacity of biofilm formation was analyzed on the 

surface of polystyrene plates. The real-time Polymerase Chain Reaction (qPCR) was 

performed to evaluate the microbial quantitative load of the wounds. Results: Of the 36 

patients in the study, 18 were allocated in the intervention group and 18 in the control 

group. Of this total, at the beginning of the treatment, 19 patients presented infection in the 

wound. Improvement in wound infection at the end of the 12 weeks treatment was 

identified in the intervention group (p = 0.0078) and in the control group (p = 0.01). 

However, no significant difference was identified between the groups when comparing 

improvement of intergroup infection (PRP or gauze petrolatum). From a total of 100 

samples from the swabs, 39 (39%) P. aeruginosa were found, 22 (22%) from the 

intervention group and 17 (17%) from the control group and only 10 (10%) S. aureus were 

detected, six of the intervention group and four of the control group. In the two groups of 

the research, in the samples that were identified as P. aeruginosa, the exoU gene was 

predominant. As for the capacity of biofilm formation in microtiter plate, all identified S. 

aureus were formers, classified as poorly producing. Regarding the P. aeruginosa strains, 

all were formative, with 17 being classified as poorly biofilm producers, 14 moderately 

producing and 8 strongly biofilm producers. Conclusion: There was improvement of 

wound infection in the groups treated with PRP and Gaze petrolatum; there was no 

statistically significant difference between the microorganisms (P. aeruginosa and S. 

aureus) in the two groups of the study on greater antimicrobial resistance; patients who had 

microorganisms that had a strong capacity for biofilm formation did not have infection in 

the wound either in the PRP or gaze petrolatum group; there was no relation between 

presenting infection and having greater microbial load on the wound in both groups. 

 

 

Keywords: Ulcer; Wound infection; Staphylococcus aureus; Pseudomonas aeruginosa; 

Platelet-Rich Plasm; Biofilms; Nursing.   
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1.  INTRODUÇÃO 

 

As feridas crônicas são definidas como sendo aquelas que demoram mais de doze 

semanas para cicatrizar (LUND, CURTIN, 2014), consideradas um problema grave e de 

abrangência mundial, responsáveis por índices de morbidade e mortalidade significativos; 

além de provocarem considerável impacto econômico (ZAHO, 2010), com gastos em torno 

de 25 bilhões de dólares por ano (HAN et al, 2011). Como em grande número de casos 

ocorre a presença de infecção na lesão, uma grande porcentagem destes gastos está 

relacionada com o uso de agentes antimicrobianos (HAN et al, 2011). 

Nos Estados Unidos, a taxa de prevalência de úlceras crônicas é de 2% da 

população geral (FIFE et al, 2012). Na Europa a prevalência de úlceras crônicas é de 1% 

da população (BITSCH et al, 2009). Estima-se que no Brasil 3% da população apresentam 

úlceras crônicas (REIS et al, 2012). Além disso, entre as úlceras de perna vasculogênicas, 

as úlceras venosas são as mais prevalentes (MARTINEZ-ZAPATA et al, 2012). 

 Em se tratando da magnitude dos gastos com úlceras crônicas, prevalência em 

diversos países e principalmente do comprometimento da saúde das pessoas, torna-se 

necessário favorecer condições locais através de terapia tópica adequada para viabilizar o 

processo fisiológico do reparo tecidual de forma mais efetiva. Entre as diversas substâncias 

que podem ser utilizadas no tratamento das úlceras, encontra-se o plasma rico em plaquetas 

(PRP). O PRP é um produto derivado da centrifugação do sangue total, sendo rico em 

fatores de crescimento e proteínas estruturais (BOSWELL et al, 2012). Ele pode ser 

autólogo ou homólogo a partir de sangues oriundos de serviço de hemoterapia após a 

verificação da presença de agentes de doenças infectocontagiosas (VENDRAMIN et al, 

2010). 

 O PRP se apresenta como ferramenta que permite a aplicação de grandes 

quantidades de fatores de crescimento que estimulam a produção de colágeno e matriz 

extracelular, por meio de quantidades mínimas de plasma, sendo uma alternativa 

importante nos casos em que tratamentos convencionais não foram bem sucedidos (PINTO 

et al, 2014). 

Quanto à ação antimicrobiana do PRP in vitro, estudos apontam ação contra 

Staphylococcus aureus, tanto sensíveis quanto resistentes à meticilina, e Staphylococcus 

epidermidis resistentes à meticilina (ALVAREZ et al, 2011; ANITUA et al, 2012). Em 
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contrapartida, BIELECKI et al. (2007) demonstraram em seu estudo o crescimento de 

Pseudomonas aeruginosa in vitro na presença do PRP.   

Outro produto bastante utilizado na prática clínica é a gaze petrolatum® que possui 

efetividade em feridas, pois evitam aderência do curativo à ferida, permitindo o fluxo para 

o curativo secundário, não interferindo com o tecido de regeneração, evitam a dor durante 

a troca e preservam o tecido de granulação. São indicadas para queimaduras superficiais, 

áreas cruentas, pós-traumas ou pós-ressecção cirúrgica, áreas doadoras ou receptoras de 

pele e feridas com formação de tecido de granulação (MANDELBAUM, DISANTIS, 

MANDELBAUM, 2003). 

Além disso, a gaze petrolatum® pode ser utilizada para procedimentos 

dermatológicos de limpeza, possuindo eficácia na diminuição da taxa de infecção, melhora 

na cicatrização de feridas e excelente segurança e custo-efetividade quando comparados a 

outros produtos (LEE et al, 2015). 

A cobertura adequada para o tratamento de feridas é importante, pois influencia 

significativamente no processo de reparo tecidual fisiológico de maneira efetiva. 

Entretanto, apesar do produto ter papel importante na cicatrização, diversos fatores 

intrínsecos e fisiológicos dos pacientes podem dificultar o processo de reparação tecidual, 

destacam-se baixa imunidade, idade, sexo (masculino ou feminino), obesidade, presença de 

infecção, entre outros (GUO, DIPIETRO, 2010; TUTTLE et al, 2011). 

A presença de infecção nas lesões implica em multiplicação de microrganismos, 

resultando em prolongamento da fase inflamatória, retardo na síntese de colágeno e na 

epitelização, causando dano tecidual e consequentemente dificuldade na cicatrização 

(ARMAND et al, 2013). 

Os indicadores locais (não-sistêmicos) do processo infeccioso nas feridas são: 

aumento da dor na ferida, eritema, edema, calor, odor desagradável e secreção purulenta 

(FIERHELLER, SIBBALD, 2010).  

Dessa forma, torna-se importante a coleta do espécime clínico da lesão para cultura 

e posterior estudo microbiológico das cepas encontradas, com o intuito de identificar o tipo 

de microrganismo que está no hospedeiro, sua suscetibilidade a antimicrobianos e posterior 

determinação do tratamento correto e eficaz ao paciente (COOPER et al, 2009; MARTINS 

et al, 2010). 

A obtenção de microrganismos na lesão pode ser feita utilizando biópsia, técnica de 

irrigação-aspiração, swab, entre outros. Porém, os métodos mais utilizados para monitorar 
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feridas crônicas são o swab e a irrigação-aspiração. O swab é um procedimento simples, de 

baixo custo e não invasivo. Pesquisa demonstra que culturas de swab têm similaridade de 

62 a 72% quando comparadas à biópsia (ARMAND et al, 2013).  

A partir da coleta do espécime clínico da lesão e utilizando técnicas de cultura e 

moleculares podemos identificar diversos microrganismos.  Estudos demonstram grande 

variedade de gêneros bacterianos fazendo parte da microbiota de feridas crônicas em 

humanos, sendo as espécies S. aureus e P. aeruginosa as mais prevalentes (BASU et al, 

2009; COOPER et al, 2009; HAN et al, 2011; DIAS, 2013; ALMEIDA et al, 2014; 

OLIVEIRA et al 2017; PIRES et al, 2018). Recentemente, métodos de biologia molecular 

vêm sendo utilizados nos estudos sobre a microbiota das úlceras crônicas, auxiliando 

também os estudos de formação de biofilmes (HAN et al, 2011; RHOADS et al, 2012). 

A qPCR (Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo real) é um método de 

biologia molecular que vem sendo bastante utilizado por se tratar de um método rápido que 

permite identificar quantitativamente o total de microrganismos presentes em determinada 

amostra, além de identificá-los (MELENDEZ et al, 2010).  

Ademais, os microrganismos que colonizam as lesões podem dificultar ainda mais 

o processo de reparo tecidual fisiológico quando produzem biofilme (ZAHO et al, 2013). 

Biofilmes são comunidades polimicrobianas complexas, associadas à matriz extracelular 

secretada por algumas bactérias. Essa matriz polimérica confere resistência a diferentes 

condições adversas, levando a excelente capacidade de adaptação, que possibilita o 

aumento da sua persistência no meio ambiente ou em tecidos humanos (HALL-

STOODLEY, STOODLEY, 2009). Attinger e Wolcott (2012) destacam que biofilme é 

encontrado em 90% das feridas crônicas. Além disso, o biofilme atua impedindo o 

tratamento por dificultar a ação de agentes antimicrobianos contra os microrganismos 

(células sésseis) envoltos pelo biofilme (DAVIS et al, 2008).  

Destaca-se, então, a importância do estudo da microbiota das feridas crônicas e da 

sua capacidade de formar de biofilme com o intuito principal de fornecer resultados que 

possam auxiliar a atuação e tomada de decisão na pesquisa clínica, uma vez que ao se 

estabelecer a efetividade do PRP tanto na cicatrização quanto na ação antimicrobiana, os 

profissionais de saúde terão subsídios para escolher o melhor tratamento para a 

recuperação das feridas crônicas. 

Diante do quadro anteriormente apresentado, este trabalho apresenta como 

problema de pesquisa e justificativa o estudo de feridas crônicas, particularmente as 
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úlceras venosas, por possuírem maior prevalência dentre as úlceras de perna, sendo um 

desafio não só para o paciente, mas também para o profissional e o sistema de saúde.  

Dependendo da lesão, as úlceras podem causar no paciente dificuldades para se 

mobilizar e absenteísmo ao trabalho e atividades sociais. Nos Estados Unidos, bilhões de 

dólares são gastos anualmente no cuidado às feridas crônicas (SEN et al, 2009). No Brasil, 

embora se desconheçam os gastos com esses tratamentos, considera-se que sejam elevados, 

repercutindo na qualidade de vida do paciente e da sua família (BAPTISTA et al, 2006). 

Além disso, essas feridas são frequentemente colonizadas por diferentes espécies de 

bactérias, e este processo, na maioria das vezes, retarda a cicatrização da ferida 

(MARTINS et al, 2010).  

Foi realizada revisão sistemática seguindo as recomendações da Cochrane, 

avaliando as publicações referentes ao uso de fatores de crescimento (PRP e outros 

produtos) em feridas. A busca foi realizada na Ovid MEDLINE(R); Ovid MEDLINE(R) 

In-Process & Other Non-Indexed Citations; Ovid MEDLINE(R) Epub Ahead of Print; 

EMBASE; CINAHL Plus with Full Text, Cochrane CENTRAL, LILACS e Web of 

Science. Também foram consultados a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações e Google Acadêmico, além da busca manual através da lista de referências 

dos estudos incluídos. Não foram identificados estudos in vivo que avaliassem aspectos 

microbiológicos em pacientes que utilizassem o PRP (CARVALHO, 2016). 

Recentemente, estudos realizados pelo nosso grupo de pesquisa detectou a presença 

de P. aeruginosa e S. aureus em feridas crônicas de pacientes em uso de hidrogel e placa 

de poliuretano com prata ou ibuprofeno (OLIVEIRA et al, 2017; PIRES et al, 2018). Nos 

estudos, os autores observaram a predominância da presença de infecção nas feridas dos 

pacientes que usaram a placa de poliuretano quando comparados aos pacientes em uso de 

hidrogel. Tais resultados permitiram rever a prática do uso da placa de poliuretano como 

cobertura primária para feridas infectadas, pois esta cobertura não demonstrou grande 

melhora no controle dos sinais clínicos de infecção nas feridas. 

Assim, o presente estudo, ao pesquisar S. aureus, P. aeruginosa e a capacidade de 

formação de biofilme em feridas que utilizem o PRP autólogo e compará-los com as 

feridas em uso de gaze petrolatum®, preencherá importante lacuna de investigação 

microbiológica das lesões que poderá auxiliar no conhecimento mais amplo acerca de 

microrganismos em feridas e tratamento mais adequado, visando à promoção da saúde do 

paciente.  
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Este projeto contou com apoio financeiro do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). 

 

1.1 Questões de pesquisa 

Pacientes com úlcera venosa tratados com Plasma Rico em Plaquetas apresentam 

menor quantidade de S. aureus e P. aeruginosa e são menos capazes de formar biofilmes 

quando comparados aos pacientes que usam gaze petrolatum® durante 3 meses de tratamento? 

Pacientes com úlcera venosa tratados com Plasma Rico em Plaquetas apresentam 

menos sinais de infecção quando comparados aos pacientes que usam gaze petrolatum® 

durante 3 meses de tratamento? 

 

 

1.2 Objetivos 

Objetivos gerais:  

• Analisar sinais de infecção nas úlceras venosas tratadas com Plasma Rico em 

Plaquetas (PRP), identificando a presença de Staphylococcus aureus e 

Pseudomonas aeruginosa e sua capacidade de formação de biofilme. 

 

Objetivos específicos 

• Caracterizar os dados sóciodemográficos, clínicos e de saúde da população estudada; 

• Detectar cepas de Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa nas úlceras 

venosas; 

• Avaliar o perfil de suscetibilidade dos S. aureus e P. aeruginosa identificados nas 

úlceras venosas; 

• Identificar os genes de virulência luk-pv para as cepas de S. aureus e exo-S e exo-U em 

cepas de P. aeruginosa encontradas nas úlceras venosas, por técnicas de biologia 

molecular;  

• Avaliar quantitativamente a carga microbiana nas feridas; 

• Avaliar a capacidade de formação de biofilme das cepas detectadas. 
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2. REFERENCIAL CONCEITUAL 

 

Para melhor compreensão da temática, foram abordadas, em um primeiro momento, 

questões inerentes às lesões crônicas e caracterização de infecção em lesões. No segundo 

momento, a abordagem foi sobre os principais microrganismos encontrados em lesões 

crônicas a partir de testes fenotípicos e genotípicos. 

 

2.1 Úlceras crônicas 

Ferida crônica é a lesão cujo processo de cicatrização não ocorreu no prazo de 12 

semanas (LUND, CURTIN, 2014). Caracterizada pelo prolongamento da fase inflamatória 

que não consegue evoluir para a fase proliferativa e de remodelação devido a presença de 

citocinas pró-inflamatórias produzidas pelo tecido necrótico, material estranho e/ou 

bactérias que prolongam a fase inflamatória (ATTINGER; WOLCOTT, 2012). 

Entre os problemas cutâneos mais frequentes no cotidiano dos serviços de atenção à 

saúde, as feridas assumem uma posição de destaque (COSTA, SECOLI, NITA, 2014). 

Estima-se que as úlceras de perna, afetam de 1% a 3% da população mundial, sendo mais 

incidentes em pessoas acima de 65 anos (TAVERNER, CLOSS, BRIGGS, 2011). Cerca de 

um por centro da população de países industrializados vai sofrer com as complicações 

decorrentes das úlceras em membros inferiores em algum momento da vida (SILVA et al, 

2012). 

A úlcera é o termo usado para se referir a feridas espontâneas ou traumáticas, 

geralmente nas extremidades inferiores, que não cicatrizam em um prazo razoável, com 

uma etiologia subjacente que pode estar relacionada com a doença sistêmica ou distúrbios 

locais (SEBASTIAN et al, 2014).  

Entre as úlceras de membros inferiores, as vasculogênicas são as mais prevalentes, 

caracterizando-se por um processo crônico, doloroso, recorrente, com impacto negativo na 

qualidade de vida, na mobilidade física, no estado emocional das pessoas acometidas 

(MALAQUIAS et al, 2012). Martinez- Zapata et al (2012) explicam que as úlceras 

arteriais ou isquêmicas são menos comuns do que as úlceras venosas e são responsáveis 

por cerca de 20% das úlceras de perna. 

As úlceras venosas são lesões crônicas associadas com hipertensão venosa dos 

membros inferiores e correspondem à percentual que varia aproximadamente de 80 a 90% 

das úlceras encontradas nesta localização. Configuram problema mundialmente grave, 
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sendo responsável por considerável impacto socioeconômico, como a perda de dias de 

trabalho, aposentadoria precoce e os gastos com a terapêutica, em geral, prolongada 

(BORGES, CALIRI, HAAS, 2007). Carvalho (2015) ressalta que muitos pacientes com 

úlceras venosas são incapazes de conciliar a terapia de tratamento com as exigências de 

suas atividades profissionais.  

As úlceras venosas crônicas constituem-se em um grave problema de abrangência 

mundial. No Brasil elas são um sério problema de saúde pública sendo responsáveis por 

índices de morbidade e mortalidade significativos, além de provocarem um grande impacto 

econômico (IPONEMA, COSTA, 2011). 

 

 2.2 Processo de reparo tecidual 

O processo de reparação da ferida pode ser dividido em quatro fases sobrepostas: 

coagulação, inflamação, formação de tecido de granulação (fase proliferativa), e 

remodelação ou fase de formação da cicatriz (DEMIDOVA-RICE, HAMBLIN, 

HERMAN, 2012). 

Na fase de coagulação e inflamatória ocorrem uma série de fenômenos e reações 

responsáveis pela coagulação da ferida e resposta inflamatória. Sendo assim, após a 

ocorrência de uma lesão, plaquetas aderem a vasos sanguíneos danificados e iniciam uma 

reação hemostática, dando origem a uma cascata de coagulação do sangue que previne 

hemorragias excessivas e proporciona uma proteção provisória para a área ferida. (GUO, 

DIPIETRO, 2010; DEMIDOVA-RICE, HAMBLIN, HERMAN, 2012). 

 As plaquetas sanguíneas liberam diversos fatores de crescimento, citocinas e outros 

agentes indutores da apoptose. Os principais componentes liberados pelas plaquetas 

incluem o fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) e fatores de crescimento 

transformantes A1 e A2 (TGF-A1 e TGF-2) que atraem as células inflamatórias, tais como 

leucócitos, neutrófilos e macrófagos. Os leucócitos, que são células fagocíticas, liberam 

compostos reativos de oxigênio que podem funcionar como antimicrobianos e proteases 

com a finalidade de “limpar” a ferida de corpos estranhos e bactérias. Os neutrófilos 

possuem papel crucial, uma vez que além de auxiliarem na fagocitose, secretam proteases 

que destroem as bactérias encontradas no local e ajudam a degradar o tecido necrótico 

(DEMIDOVA-RICE, HAMBLIN, HERMAN, 2012; REINKE, SORG, 2012). 

A resolução da fase inflamatória é acompanhada por apoptose de células 

inflamatórias, que pode ocorrer gradualmente dentro de alguns dias após o ferimento 
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(DEMIDOVA-RICE, HAMBLIN, HERMAN, 2012). Todavia, quando há presença de 

infecção nas lesões e multiplicação de microrganismos, o prolongamento da fase 

inflamatória pode acontecer, pois um maior período de tempo nesta fase é demandado para 

que as células de defesa diminuam ou eliminem os microrganismos presentes na lesão, 

gerando assim, retardo no processo de reparo tecidual fisiológico (ARMAND et al, 2013). 

Embora a fase inflamatória possa se prolongar, à medida que esta diminui, inicia-se 

a fase proliferativa e de formação de tecido de granulação. Nesta fase ocorre a liberação 

dos fatores de crescimento produzidos pelas células inflamatórias e a migração de células 

epidérmicas e dérmicas. À medida que as células epidérmicas e dérmicas migram e se 

proliferam dentro do leito da ferida, há uma necessidade de suprimento sanguíneo 

adequado para a entrega de nutrientes, de gases e consequente realização do metabolismo 

celular. Portanto, para que a cicatrização de feridas possa ocorrer normalmente, uma 

resposta angiogênica adequada deve ser iniciada e mantida (DEMIDOVA-RICE, 

HAMBLIN, HERMAN, 2012), já que o oxigênio tem papel fundamental no processo de 

reparo tecidual, especialmente para a produção de energia da célula por meio da síntese de 

ATP (adenosina tri-fosfatada) (GUO, DIPIETRO, 2010). 

A angiogênese na ferida começa imediatamente após a ocorrência da lesão quando 

ocorre hipóxia local e ruptura de vasos sanguíneos. Este evento promove a produção de 

fatores pró-angiogênico, fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), fator de 

crescimento de fibroblastos 2 (FGF-2), e PDGF inicialmente liberado pelas plaquetas e, em 

seguida, por células residentes dentro do leito da ferida. Todos estes fatores de crescimento 

são mediadores centrais da indução angiogênica. Em resposta, as células endoteliais 

degradam a membrana basal, migram para o local da ferida, proliferam-se e formam 

contatos célula-célula e eventualmente novos vasos sanguíneos (DEMIDOVA-RICE; 

HAMBLIN; HERMAN, 2012). 

Na fase de remodelação, o estabelecimento de um suprimento de sangue normal 

fornece um microambiente favorável para migração epidérmica e dérmica e proliferação 

celular. Dessa forma, isso leva a reepitelização da ferida e restauração da integridade da 

epiderme. Os fibroblastos proliferam-se dentro da ferida e sintetizam a matriz extracelular 

que forma um tecido de granulação perfundido com os vasos sanguíneos recentemente 

formados. Simultaneamente, a matriz provisória que consiste principalmente em colágeno 

tipo III, fibrina, fibronectina e ácido hialurônico é progressivamente substituída por matriz 
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extracelular contendo principalmente colágeno tipo I. Em seguida, ocorre a contração da 

ferida e a remodelação da matriz (DEMIDOVA-RICE, HAMBLIN, HERMAN, 2012). 

 A contração da ferida é alcançada principalmente por fibroblastos diferenciados ou 

de miofibroblastos que, em resposta ao TGF, a tensão do tecido e a presença de certas 

proteínas da matriz (por exemplo fibronectina) adquirem fibras que são então transmitidas 

para a matriz extracelular e por meio das forças contráteis destas fibras, induzidas pelos 

fibroblastos, ocorre a contração da ferida e consequente reorganização da matriz 

(DEMIDOVA-RICE, HAMBLIN, HERMAN, 2012).  

Esta dinâmica envolve ciclos lentos de síntese e degradação da matriz extracelular. 

Finalmente, a apoptose de células fibroblásticas ocorre conduzindo à formação de um 

tecido de cicatrização relativamente acelular cuja resistência à tração é comparável com a 

pele não ferida (DEMIDOVA-RICE, HAMBLIN, HERMAN, 2012). 

 

2.3 Caracterização de infecção em lesões 

As feridas crônicas estão associadas à elevada concentração de bactérias no tecido 

afetado. Carga bacteriana elevada está associada a processo de cicatrização retardado. A 

inflamação é etapa normal do processo de cicatrização de feridas, porém esta pode durar 

período de tempo maior quando a lesão está diante da presença de infecção, pois o 

microrganismo presente na lesão pode liberar exotoxinas que aumentam o influxo de 

neutrófilos, radicais livres, enzimas citotóxicas e mediadores da inflamação (HAN et al, 

2011).  

Quanto aos sinais e sintomas clínicos de infecção nas lesões crônicas, além dos 

sinais clássicos que são dor, edema, eritema e calor, destacam-se também a presença de 

exsudato seroso com inflamação simultânea, retardo na cicatrização, descoloração no 

tecido de granulação, tecido de granulação friável, nível de exsudato aumentado, odor, 

descompensação das feridas, aumento da dor, aumento da temperatura em área 

perilesional, eritema e edema (FIERHELLER, SIBBALD, 2010). 

A IDSA (Infectious Disease Society of America) recomenda que os profissionais 

devem se basear, para o diagnóstico de infecção em feridas, na presença de exsudato 

purulento ou dois ou mais sinais de inflamação (calor, dor, eritema e edema; LIPSKY et al, 

2012). 

 

2.4 Uso do Plasma Rico em Plaquetas em feridas crônicas 
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Para a reparação tecidual efetiva torna-se importante favorecer condições locais 

através de terapia tópica adequada para viabilizar o processo fisiológico do reparo tecidual. 

Entre as diversas substâncias que podem ser utilizadas no tratamento das úlceras, encontra-

se o PRP. O PRP é um produto derivado da centrifugação do sangue total, sendo rico em 

fatores de crescimento e proteínas estruturais (BOSWELL et al, 2012), podendo ser 

autólogo ou não (VENDRAMIN et al, 2006)  

 O PRP apresenta-se como uma ferramenta que permite a aplicação de grandes 

quantidades de fatores de crescimento, que estimulam a produção de colágeno e matriz 

extracelular por meio de quantidades mínimas de plasma, ressaltam Pinto et al (2014). 

Vendramin, Franco e Franco (2010) relatam que alguns trabalhos demonstraram 

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

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

combinação destes mecanismos e que o plasma rico em plaquetas (PRP) pode ser utilizado 

para repor os FC. 

Segundo Asadi et al (2014), nas plaquetas, os fatores bioativos estão localizados 

nos α-grânulos e grânulos densos. Os fatores bioativos estão envolvidos durante cada fase 

do processo de cicatrização (inflamação, proliferação e remodelação). Os α-grânulos 

contêm fatores de crescimento e citocinas, incluindo fator de crescimento transformante-β, 

fator de crescimento derivado de plaquetas, fator de crescimento semelhante à insulina I e 

II, fator de crescimento de fibroblastos, fator de crescimento epidérmico, fator de 

crescimento endotelial vascular e fator de crescimento de células endoteliais. Estes fatores 

de crescimento e citocinas são importantes na proliferação celular, quimiotaxia, 

diferenciação celular e na angiogênese. Os grânulos densos contêm serotonina, histamina, 

dopamina, cálcio e adenosina. Esses fatores (não crescimento) têm efeitos fundamentais 

sobre os aspectos biológicos de reparação tecidual. 

 Souza et al (2014) e Demidova-Rice et al (2012) consideram que a liberação dos 

fatores de crescimento pelas plaquetas contidas no PRP podem favorecer a reparação das 

lesões, e possibilitar o mais rápido retorno à funcionalidade, possivelmente por estimular a 

neovascularização, que melhora o suprimento sanguíneo e disponibiliza nutrientes 

necessários à regeneração tecidual.  

 O PRP é um produto que pode ser retirado do sangue do próprio paciente, sendo, 

portanto, autólogo e dessa forma não apresenta riscos biológicos no que se refere à 

transmissão de doenças infectocontagiosas, como a hepatite, a síndrome da 
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imunodeficiência adquirida (AIDS) (LACCI, DARDIK, 2010; VENDRAMIN, FRANCO, 

FRANCO, 2010). Por outro lado, há o PRP homólogo o qual utiliza sangue oriundos de 

Hemocentros, que devem ser do mesmo tipo sanguíneo do receptor, oriundos de bancos de 

sangue (OLIVEIRA, 2011).  

 

2.5 Ação antimicrobiana do PRP em feridas crônicas 

As bactérias presentes nas feridas podem alterar a ação dos fatores de crescimento e 

metaloproteinases afetando a resposta celular necessária para a proliferação celular e 

cicatrização de feridas (BURNOUF et al, 2013). 

O PRP pode favorecer o processo de reparo tecidual por duas ações principais. Em 

primeiro lugar essa efetividade ocorre devido aos fatores de crescimento presentes e 

liberados pelo Plasma Rico em Plaquetas, incluindo o fator de crescimento derivado de 

plaquetas, fator de crescimento do endotélio vascular, fator de crescimento do epitélio e 

fator de crescimento transformante β que orquestram a migração de células, divisão, 

diferenciação e expressão de proteínas necessária para a angiogênese e reparação tecidual 

(ROY et al, 2011; BARRIENTOS et al, 2012).  

No entanto, poucos estudos têm avaliado a atividade antimicrobiana do plasma rico 

em plaquetas. Acredita-se que as células brancas do sangue e peptídeos da defesa imune 

inata presentes no PRP possam atuar como agentes que diminuem a proliferação de 

microrganismos (BURNOUF et al, 2012). Por outro lado, a formação de fibrina devido a 

ativação da cascata de coagulação e a presença de fatores de crescimento do PRP podem 

favorecer o crescimento microbiano, principalmente de P. aeruginosa após 48 horas da sua 

ação na ferida (BURNOUF et al, 2013), todavia ainda não se sabe como este 

microrganismo utiliza fatores de crescimento no seu processo de replicação celular.  

Em se tratando da ação antimicrobiana do PRP in vitro foi demonstrado efetividade 

contra Staphylococcus aureus resistentes à meticilina, Staphylococcus aureus sensíveis à 

meticilina, Staphylococcus epidermidis resistentes à meticilina (ALVAREZ et al, 2011; 

ANITUA et al, 2012), Escherichia coli (BIELECKI et al, 2007), Enterobacter cloacae, 

Bacillus cereus e Bacillus subtilis (BURNOUF et al, 2013) mas pouca atividade foi 

encontrada contra a Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis, Pseudomonas 

aeruginosa (BIELECKI et al, 2007) e Staphylococcus epidermidis sensíveis à meticilina 

(ANITUA et al, 2012). Outros estudos demonstraram que o PRP estimulou o crescimento 

de P. aeruginosa, sugerindo potencial exacerbação de infecções para este organismo e 
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contraindicação para o tratamento de algumas feridas (BIELECKI et al, 2007; BURNOUF 

et al, 2013). 

 

2.6 Uso da gaze petrolatum® em feridas crônicas 

Para a realização de curativos existem dois tipos de gaze não aderente: a 

impregnada e a não impregnada. Entre as gazes não aderentes impregnadas destaca-se a- 

gaze de acetato de celulose impregnada com petrolato que é uma substância gelatinosa, 

obtidas pelo refinamento de óleos pesados derivados do petróleo. (MANDELBAUM, 

SANTIS, MANDELBAUM, 2003). 

A gaze impregnada com petrolato atua evitando a aderência do curativo à ferida, 

permitindo o fluxo para o curativo secundário, além disso não interferem com o tecido de 

regeneração e, consequentemente, evitam a dor durante a troca. Como vantagens deste tipo 

de cobertura destaca-se capacidade de preservação do tecido de granulação, não 

provocação de trauma na retirada e permitem adaptações de acordo com a localização da 

ferida (MANDELBAUM, SANTIS, MANDELBAUM, 2003).  

A gaze é indicada para queimaduras superficiais, áreas cruentas, pós-traumas ou 

pós-ressecção cirúrgica, áreas doadoras ou receptoras, feridas com formação de tecido de 

granulação (MANDELBAUM, SANTIS, MANDELBAUM, 2003).  

 

2.7 Microrganismos mais prevalentes em lesões cutâneas 

Estudos realizados nos Estados Unidos, Reino Unido e na Índia (BASU et al, 2009; 

COOPER et al, 2009; HAN et al, 2011) destacam como microrganismos mais prevalentes 

em lesões cutâneas Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e Proteus sp. No 

Brasil, resultados semelhantes foram encontrados (MARTINS et al, 2010; OLIVEIRA et 

al, 2017; PIRES et al, 2018). 

 

Staphylococcus aureus  

 

Os Staphylococcus spp são microrganismos que colonizam de forma ubíqua o 

epitélio humano e são patógenos oportunistas envolvidos em infecções. Além disso, podem 

produzir diversas toxinas, como também resistência múltipla a antimicrobianos. Os genes 

para muitas dessas características encontram-se localizados nos elementos genéticos 

móveis que constituem o genoma (STEFANI et al, 2011).  
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Essas bactérias podem expressar diversos fatores de virulência, incluindo proteínas 

de superfícies que são covalentemente ligadas ao peptideoglicano, conhecidas como 

proteínas de ancoragem na parede celular (FOSTER et al, 2014). Tais proteínas possuem 

sequências de sinal secretor Secdependente no terminal amino e um sinal de triagem que 

compreende LXPTG (Leu-Pro-X-Thr-Gly; onde X é qualquer aminoácido) na carboxila 

terminal. Os dois últimos subdomínios conservam a proteína na membrana durante a 

secreção, o que permite que esta se ligue e realize sua função de transpeptidase (FOSTER 

et al, 2014). 

Assim, as proteínas de ancoragem na parede celular do S. aureus funcionam como 

promotoras da adesão do microrganismo a matriz extracelular, a superfície de células 

hospedeiras e a superfícies de biomateriais (FOSTER et al, 2014). 

Não obstante, estas proteínas interagem direta ou indiretamente com integrinas e 

promovem a invasão de células hospedeiras não-fagocíticas. No interior da célula do 

hospedeiro, a bactéria intracelular pode causar apoptose ou necrose, através da ativação de 

fator de necrose tumoral e síntese de citocinas (FOSTER et al, 2014). 

Desde o surgimento dos S. aureus resistentes à meticilina na década de 1960, estes 

adquiriram prevalência expressiva em ambiente hospitalar. Dentre os fatores de risco 

relacionados à colonização ou infecção por MRSA, destacam-se: consulta médica em 

hospital, hospitalização recente, convivência com profissionais de saúde, presença de 

dispositivos invasivos ao corpo humano (sondas, cateteres etc), imunossupressão, dentre 

outros (FIGUEIREDO, FERREIRA, 2014).  

O CA-MRSA tem sido responsável por alterações epidemiológicas no que tange a 

infecção na comunidade, principalmente pela presença de importantes fatores de virulência 

que conseguem evadir o sistema imune, dentre os quais se destacam citolisinas que atacam 

neutrófilos, α-hemolisinas, elemento catabólico de arginina, entre outros (FIGUEIREDO, 

FERREIRA, 2014). Em estudos com animais identificou-se que algumas linhagens de CA-

MRSA são mais virulentas quando comparadas a MRSA adquirido no hospital (XIA et al, 

2013; FIGUEIREDO, FERREIRA, 2014) 

Historicamente, tentando superar a resistência às penicilinas causadas pela enzima 

penicilinase, foram desenvolvidas penicilinas semissintéticas entre elas as penicilinas 

antiestafilocócicas, sendo as mais conhecidas a meticilina e a oxacilina. Tais 

antimicrobianos não tem seu anel β-lactâmico clivado pela penicilinase estafilocócica. 

Entretanto, algumas cepas de S. aureus desenvolveram resistência a estes antimicrobianos, 
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e a quaisquer outros antibióticos β-lactâmicos, incluindo penincilinas, cefalosporinas e 

carbapenem, incluindo o ceftaroline (XIA et al, 2014). 

Diante do exposto, o S. aureus torna-se um importante patógeno, causador de 

diversas doenças em humanos, dentre as quais se destacam o impetigo bolhoso, síndrome 

do choque tóxico, toxemia alimentar, endocardite, infecções sistêmicas, infecções do trato 

urinário, entre outras (COATES, MORAN, HORSBURGH, 2014). 

 

Pseudomonas aeruginosa 

 

P. aeruginosa é um bacilo Gram-negativo (TURNER et al, 2014; SOUSA, 

PEREIRA, 2014), microrganismo versátil, ubiquamente distribuído em diferentes 

ambientes, incluindo terra, água, vegetais e animais (SOUSA et al, 2014). É um agente 

patogênico oportunista, isto é, determina infecção em pacientes hospitalizados ou 

imunocomprometidos (NIKBIN et al, 2012; SOUSA et al, 2014), em geral com 

queimaduras e feridas (DEUTSCH et al, 2016, OLIVEIRA et al, 2017). Pode determinar 

também infecções do trato urinário e gastrointestinais, otite média e ceratite (SOUSA et al, 

2014).  

Sousa et al (2014) afirmaram que P. aeruginosa apresenta diversas vias 

metabólicas, fatores de virulência, proteínas de transporte, bombas de efluxo e moléculas 

de quimiotaxia, dando-lhe grande capacidade de adaptação. Além disso, esta bactéria é 

capaz de coordenar vias metabólicas, otimizar suas necessidades nutricionais de acordo 

com as condições e meios circundantes e, portanto, pode sobreviver, crescer e causar 

infecção em diferentes ambientes (SOUSA et al, 2014).  

Bradbury et al (2010) ressaltam que a P. aeruginosa é capaz de expressar variedade 

de fatores de virulência, que são divididos em grupos específicos organizados de acordo 

com o mecanismo de ação ou método de acesso às células do hospedeiro. A expressão de 

genes de virulência em uma dada infecção é de importância fundamental para que a P. 

aeruginosa possa se estabelecer e manter a infecção (BRADBURY et al, 2010; 

RAMACHANDRAN, 2014). 

Torna-se conveniente destacar que Sousa et al (2014) afirmam que as cepas de P. 

aeruginosa determinantes de infecções agudas têm características diferentes daquelas 

isoladas de infecções crônicas. Isso porque, forças de seleção podem atuar sobre as 

bactérias, fazendo com que permaneçam presentes na infecção apenas os clones mais 
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virulentos, gerando fenótipos especializados nas infecções crônicas. Infecções crônicas de 

feridas por P. aeruginosa persistem por muito tempo com pouca mortalidade associada 

(TURNER et al, 2014). 

Filloux (2011) explica que as bactérias Gram-negativas, como P. aeruginosa, são 

envolvidas pela membrana plasmática, espaço periplasmático e membrana externa. As 

duas membranas são hidrofóbicas e o espaço que as separa é hidrofílico. Cerca de 75% da 

membrana externa de Gram-negativos é composta por moléculas lipopolissacarídeas 

(LPS). Essa estrutura é denominada também de endotoxina ou antígeno O e é considerada 

um dos principais fatores de virulência bacterianos, sobretudo por sua atividade 

imunoestimulante (RAMACHANDRAN, 2014).  

Além da endotoxina, importantes fatores de virulência são também as exotoxinas, 

que são passivamente secretadas pela célula ou, por meio de secreção ativa através dos 

sistemas de secreção do tipo I (T1SS), do tipo II (T2SS), do tipo III (T3SS), do tipo IV 

(T4SS), do tipo V (T5SS) ou do tipo VI (T6SS) (BRADBURY et al., 2010; FILLOUX, 

2011). O T3SS é o fator de virulência que mais contribui para a patogênese desta bactéria. 

Este secreta as exoenzimas exoS, exoU, exoT e exoY. A exoS e exoU são as principais 

exoenzimas associadas a infecção tissular e citotoxidade. (BRADBURY et al, 2010; 

O´MEARA et al, 2014). 

 

2.8 Biofilme em feridas crônicas 

Os biofilmes possuem importante papel no retardo da cicatrização das feridas e 

estão presentes em 6% das feridas agudas e 90% das feridas crônicas. Em contraste com as 

bactérias planctônicas, o biofilme pode representar uma agregação de diferentes espécies 

bacterianas encapsuladas dentro de um glicocálix protetor que adere à superfície da ferida 

(ATTINGER, WOLCOTT, 2012). 

A presença e persistência de biofilmes em feridas crônicas de pele podem afetar 

células (leucócitos, queratinócitos, células endoteliais e fibroblastos), resposta inflamatória 

celular, resposta imune, e a reparação na fase da cicatrização de feridas (angiogênese e 

fibrogênese) (ZAHO et al, 2013).  

Todavia, a maioria das feridas com biofilme não possuem os sinais clássicos de 

infecção, sugerindo que o biofilme geralmente não causa reação patogênica do hospedeiro 

pelo fato das bactérias estarem metabolicamente menos ativas. Todavia, quando gera 

reação, as infecções se desenvolvem gradualmente e podem gerar sintomas evidentes. Uma 
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vez estabelecida, no entanto, as infecções geradas e com biofilmes presentes, 

frequentemente persistem (ZAHO et al, 2013). 

A matriz do biofilme pode oferecer resistência a biocidas, defesas do hospedeiro e 

penetração de antibióticos. O biofilme recém-formado é mais suscetível aos antibióticos, 

biocidas e mediadores imunológicos do hospedeiro do que os biofilmes mais maduros. Isso 

ocorre porque as bactérias estão em um estágio fenotípico mais ativo e a matriz 

exopolissacarídea do biofilme é menos desenvolvida. Isso permite uma oportunidade para 

atacar o biofilme antes que este atinja o estágio maduro (ATTINGER, WOLCOTT, 2012; 

ZAHO et al, 2013).  

Quando os biofilmes mudam seu fenótipo e vivem em um estado de pouco 

metabolismo com funções distintas dentro da matriz, são capazes de compartilhar a sua 

resistência a antibióticos com a comunidade. Cada agregado de bactérias cria um biofilme 

distinto com diferentes características, de modo que uma abordagem clínica tem de ser 

adaptada às especificidades de cada biofilme, ou seja, depende dos componentes do 

glicocálix do biofilme (ATTINGER, WOLCOTT, 2012, ZAHO et al, 2013). 

A alternativa para diminuir a presença de biofilme em feridas crônicas é o 

desbridamento mecânico. Esta técnica pode remover o biofilme ou fazê-lo ficar suscetível 

a agentes externos uma vez que desestrutura a partir da ação mecânica das pinças e bisturi 

a matriz do biofilme (ATTINGER, WOLCOTT, 2012; ZAHO et al, 2013). 

 

2.9 Identificação de microrganismos por MALDI-TOF 

Historicamente, o método para identificação de microrganismos esteve focado em 

técnicas de cultura. Os métodos de cultura têm como limitador para o diagnóstico as 

condições de crescimento (nutrientes, temperatura, pressão, entre outros), enquanto os 

métodos moleculares dependem, para diagnóstico, apenas das estruturas moleculares, 

tornando-se assim, um método mais confiável (FRANK et al, 2008).  

A espectrometria de massa por ionização/dessorção a laser auxiliada por matriz-

tempo de voo (MALDI-TOF) começou a ser aplicada na identificação de microrganismos 

nos anos de 1970. O grande impulso foi dado por Tanaka e colaboradores que conseguiram 

ionizar grandes moléculas ao utilizar uma matriz composta por partículas de cobalto e 

glicerol (NOWAKONSKI, 2015). Assim, a técnica pode ser descrita da seguinte forma: a 

primeira etapa consiste em depositar o analito em placa metálica e, posteriormente 
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acrescentar matriz de ácido α-ciano-hidroxicinâmico (HCCA), ocorrendo evaporação dos 

solventes e cristalização (NOWAKONSKI, 2015).  

A placa metálica, por sua vez, é introduzida no espectrômetro de massa, e feixes de 

laser UV de determinado comprimento de onda são emitidos sobre cada depósito que 

vaporiza a amostra e há ionização de várias moléculas que são aspiradas num tubo de 

vácuo e levadas a um detector (PASTERNAK, 2012). 

A matriz absorve a energia do laser e ocorre dessorção do analito com formação de 

íons com massas diferentes. Os íons formados com carga +1 movimentam-se sob a 

influência do campo elétrico, atravessam grades de extração e atingem o tubo de voo, na 

extremidade do qual se encontra o detector. Os menores íons chegam primeiro ao detector. 

O tempo de voo de cada partícula até o detector é utilizado para calcular sua massa. A 

soma de íons analisados forma o espectro de massa (EM) da amostra analisada e são 

comparadas a banco de dados ou databases que contêm espectros de referência (ER) para a 

identificação das espécies (NOWAKONSKI, 2015). 

A principal vantagem do MALDI-TOF sobre outras técnicas laboratoriais para a 

identificação de microrganismos é a agilidade para a obtenção do resultado 

(NOWAKONSKI, 2015). Dois instrumentos estão disponíveis no mercado para uso em 

laboratórios clínicos: MicroflexLT® (Bruker Daltonics/BD) e VITEK MS® (BioMérieux). 

Atualmente apenas o VITEK possui autorização da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) para a utilização em laboratórios clínicos no país (NOWAKONSKI, 

2015). 

Os resultados são divididos em categorias como “good ID”, quando o espectro 

obtido possui boa correlação com o espectro da base de dados (60 a 99,9% de 

compatibilidade, apenas um patógeno), discriminação baixa ou “low discrimination” (> 

60% a 99,9% de probabilidade, dois patógenos) ou “no ID” (<60% de probabilidade, valor 

de confiança) (CROXATTO; PROD’HOM; GREUB, 2012). 

Os EM obtidos pela tecnologia são constituídos de picos originados a partir de 

proteínas ribossomais de 2000 a 20000 Da (NOWAKONSKI, 2015). 

 

2.10 Reação em cadeia da Polimerase convencional e Reação em cadeia da 

polimerase em tempo real (qPCR) 
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A PCR convencional permite, através de uma série de etapas e conhecendo-se o 

gene, amplificar regiões do DNA da bactéria para obtenção de cópias do 16S rRNA e 

posterior sequenciamento, como também pesquisar genes que conferem resistência ou 

virulência (FRANK et al, 2008). 

A PCR é feita com desoxirribonucleótidos trifosfatados, oligonucleótideos 

iniciadores (primers), enzima termoestável (DNA polimerase) e uma solução tampão que 

providencia um ambiente químico apropriado para uma boa atividade e estabilidade da 

DNA polimerase (MIGUEL, 2007). 

Subsequentemente a mistura é colocada em um termociclador que realiza ciclos de 

temperaturas bem definidos em tempos pré-determinados (MIGUEL, 2007). No primeiro 

momento ocorre a desnaturação das fitas de DNA, através da ruptura de pontes de 

hidrogênio entre as bases complementares das duas fitas (DEGEN et al, 2006). 

A segunda etapa, conhecida como anelamento, tem como objetivo anelar uma 

sequência alvo do DNA do microrganismo que se deseja pesquisar. Ocorre o 

emparelhamento dos oligonucleótideos iniciadores através da formação de pontes de 

hidrogénio entre este e o DNA alvo, ambos em cadeia simples (DEGEN et al, 2006). 

Na terceira etapa, chamada síntese do DNA, a síntese da cadeia complementar de 

cada DNA molde é catalisada pela DNA polimerase. A polimerização ocorre em direções 

opostas na presença dos quatro desoxirribonucleótideos trifosfatados (ATP, GTP, CTP, 

TTP), a partir de cada um dos iniciadores. A síntese prossegue exclusivamente na direção 

5`→3`. Assim, a cada ciclo duplica-se a concentração de DNA previamente existente, e 

geralmente realiza-se de 30 a 40 ciclos em um PCR, dessa forma o número de cópias 

torna-se considerável (DEGEN et al, 2006; MIGUEL, 2007) 

A PCR em tempo real (qPCR) foi desenvolvida em 1992 como um refinamento da 

PCR convencional criada por Karry Mullis e representou uma biotecnologia importante no 

diagnóstico de doenças infecciosas e parasitárias (HIGUCHI et al, 1992). 

Esta técnica denominada PCR quantitativo (qPCR) vem sendo empregada nos 

diagnósticos clínicos e nos laboratórios de pesquisa por gerar resultados quantitativos, 

permitir o acompanhamento da reação e a obtenção dos resultados de forma mais precisa e 

rápida (MACKAY, 2004; MISIC et al, 2012; SPROCKETT, AMMONS e TUTTLE, 

2015).  

A reação em cadeia de polimerização em tempo real combina a metodologia de 

PCR convencional com um mecanismo de detecção e quantificação por fluorescência. 



29 
 

 

Assim permite que a amplificação, detecção e quantificação de DNA sejam realizadas em 

uma única etapa, agilizando a obtenção de resultados e diminuindo o risco de 

contaminação da amostra (SAUNDERS, 2004; TUOMI et al, 2010). Além disso, a 

ausência de passos de pós-PCR analíticos reduz as possibilidades de contaminação cruzada 

e permite alto rendimento e automação (FITZMAURICE et al, 2004; BARAK et al, 2005; 

YOSHITOMI, JINNEMAN e  WEAGANT, 2006).  

Um dos sistemas mais empregados utiliza um corante, SYBR® Green, que se liga 

entre a fita dupla de DNA emitindo uma fluorescência. Durante a polimerização catalisada 

pela enzima Taq DNA polimerase, as moléculas SYBR® Green vão se ligando ao DNA 

recentemente sintetizado, permitindo que a reação seja monitorada continuamente e que 

um aumento da fluorescência seja observado em tempo real. No ciclo seguinte, na etapa de 

desnaturação do DNA, as moléculas de SYBR® Green são liberadas e há queda no sinal da 

fluorescência. A detecção da fluorescência no fim da etapa de extensão de cada ciclo da 

PCR permite monitorar a quantidade crescente de DNA amplificado (VITZTHUM et al, 

1999; TUOMI et al, 2010). Os sinais são analisados por um software que gerará o 

resultado em forma de curva amplificação e fluorescência, convertido no número do ciclo 

no qual ocorre a sinalização da amplificação do DNA alvo, já descontando sinais 

inespecíficos que podem ser gerados (MARRAS, 2008; TUOMI et al, 2010). 

Esta técnica permite a identificação e quantificação das bactérias presentes em 

feridas crônicas, através da utilização de primers específicos (GENTILI et al, 2012). Para a 

caracterização da comunidade polimicrobiana da ferida vem sendo utilizado primers 

universais, utilizando o gene 16S ribossomal que permite a detecção e quantificação de 

bactérias encontradas nesta ferida (MELENDEZ et al, 2010; TUOMI et al, 2010; 

RENVOISÉ et al, 2013). 

A principal vantagem da PCR em tempo real sobre a PCR convencional é que a 

PCR em tempo real permite determinar o número inicial de cópias de DNA molde 

(amplificação da sequência alvo) com uma precisão e sensibilidade maiores quando 

comparada a PCR convencional. Os resultados da PCR em tempo real podem ser 

qualitativos (presença ou ausência de uma sequência) ou quantitativos (número de cópias) 

(YUN et al, 2006). Além disso, os resultados da qPCR são avaliados sem eletroforese em 

gel de agarose, resultando menor tempo para sua análise (WANG et al, 2016).  
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3. MÉTODO E TÉCNICAS 

3.1 Tipo de estudo 

 

Este estudo é uma coorte prospectiva que realizou análises microbiológicas de 

pacientes com úlceras venosas e fez parte de um projeto de pesquisa maior intitulado 

Efetividade e Custo do Plasma Rico em Plaquetas no reparo tecidual de lesões tissulares, 

no qual foi avaliada a efetividade do PRP (grupo intervenção) comparada a Gaze 

petrolatum (grupo controle).  

 

3.2 Campo de pesquisa clínico 

 

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

Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF).  

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

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

pacientes externos que apresentam lesões, sendo que recebeu esta denominação em 2006 

no processo de informatização dos prontuários.  

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

passaram a integrar o ambulatório enfermeiros residentes e as mestrandas de enfermagem, 

além de duas enfermeiras do próprio hospital universitário. Todas as consultas foram 

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

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

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

desenvolvimento de pesquisas abarca projetos de extensão com treinamento de pessoal 

para a prefeitura do município de Niterói e adjacências. 

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

quatro leitos. A área foi reformada com verba de projetos de pesquisa, no ano de 2009 e 

atualmente encontra-se novamente em reforma a fim de melhorar o atendimento aos 

pacientes com lesões graves que buscam o serviço mediante encaminhamento de outros 

profissionais da área de saúde do próprio hospital ou de unidades básicas de saúde dos 

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

entre outros.  
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Os pacientes do ambulatório são atendidos em conjunto com os Serviços de 

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

são avaliados e consultados pelos médicos especialistas. 

 

3.3 Campo de pesquisa microbiológico 

 

As análises microbiológicas foram realizadas no Laboratório de Controle 

Microbiológico da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense e no 

Instituto de Microbiologia Paulo de Góes da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

O Laboratório de Controle Microbiológico (LCM) da UFF tem suas atividades em 

funcionamento desde 2007. A partir de então, aulas práticas de controle de qualidade 

microbiológico de medicamentos e cosméticos passaram a ser ministradas para o curso de 

graduação em Farmácia. No ano de 2008, um projeto envolvendo grupos de outras 

unidades da UFF foi contemplado pela FAPERJ, o que incrementou muito as pesquisas 

realizadas em diferentes setores da nossa Universidade.  

Assim, hoje em dia pode-se dizer que o LCM além de fornecer aulas práticas para o 

curso de graduação em Farmácia, também oferece estágio de IC (iniciação científica), e 

apoia diversos programas de Pós-graduação da UFF: Patologia, Ciências Médicas, 

Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde e Microbiologia e Parasitologia Aplicada. A 

linha de pesquisa principal do LCM está relacionada ao estudo da resistência bacteriana a 

antibióticos e outros biocidas.  

Com relação ao Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, o idealizador e criador 

foi o professor Paulo de Góes, cujo nome foi adicionado ao nome da Instituição como uma 

homenagem pelo reconhecimento de todo o seu trabalho e empenho dentro da 

Microbiologia. 

Em 1994, O Instituto de Microbiologia criou o primeiro curso de graduação para 

formação de Bacharéis em Microbiologia e Imunologia do País. Para atender a regras do 

mercado de trabalho, em 2006, o curso alterou seu escopo de abrangência e passou a 

formar Bacharéis em Biologia, na modalidade Microbiologia e Imunologia, sem, contudo, 

modificar sua grade curricular, providência esta que o colegiado do IMPG resolveu 

adequar, no ano de 2011. 
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Em 1995, a direção da instituição, em concordância com todo o corpo docente, 

discente e de funcionários, resolveu homenagear a figura do Prof. Paulo, alterando o nome 

da instituição para Instituto de Microbiologia Paulo de Góes. 

O Instituto de Microbiologia Paulo de Góes tem como característica a qualidade em 

suas atividades de ensino de graduação / pós-graduação, pesquisa, inovação e extensão. A 

pesquisa cientifica do instituto abrange diversas áreas da Microbiologia e Imunologia 

incluindo a Microbiologia Geral, Microbiologia Ambiental, Microbiologia do Petróleo, 

Microbiologia Industrial, Biotecnologia, Microbiologia Médica, Microbiologia Molecular, 

Virologia, Imunologia Básica e Imunologia Aplicada.  

 

3.4 Método de coleta de dados  

 

Os dados da pesquisa foram coletados entre os meses de abril de 2016 a dezembro 

de 2017 por meio das consultas de enfermagem, realização do curativo, coleta do espécime 

clínico de úlceras venosas que utilizaram o plasma rico em plaquetas (PRP) autólogo ou a 

gaze petrolatum® através do swab e análises microbiológicas.  

  

População e Amostra 

Os dados a seguir referentes a população e critérios de elegibilidade foram 

determinados pelo projeto maior para cálculo da amostra. A amostra foi realizada de forma 

aleatória consecutiva composta por 36 participantes, sendo 18 do grupo intervenção (GI - 

PRP) e 18 do grupo controle (GC – gaze petrolatum) (ABREU, 2018).  

Os critérios de elegibilidade foram: 

 

Critérios de inclusão 

•   Ser maior de 18 anos sem distinção de sexo; 

•  Apresentar úlcera venosa > 2cm² e < 100cm²; 

• Apresentar feridas com tempo de evolução maior que 12 semanas (LUND, CURTIN, 

2014); 

•  Apresentar hematócrito >34%, hemoglobina >11g/dL e contagem de plaquetas acima 

de 150.000/mm³ comprovados com hemograma com data retroativa de até 3 meses. 

 

Critérios de exclusão 
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• Estar grávida ou amamentando; 

• Possuir alterações nos valores de TAP (Tempo de Ativação de Protrombina) e PTT 

(Tempo de Tromboplastina Parcial); 

• Estar em uso de corticoides;  

• Estar em tratamento imunossupressor ou possuir doenças imunodepressoras; 

• Suspeita de malignidade da úlcera; 

• Não aderência ao plano de tratamento; 

• Ter recebido transfusão sanguínea nos últimos três meses; 

• Possuir úlcera circular. 

 

Critérios de descontinuação do participante no estudo 

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

• Ocorrência de gravidez durante o seguimento; 

• Ocorrência de evento adverso grave; 

• Ocorrência de eventos adversos locais clinicamente significantes (dor de forte 

intensidade, eczema, abertura de nova úlcera). 

 

 

Técnica de coleta de dados  

 

A técnica de coleta de dados foi realizada, inicialmente, com exame clínico, 

identificando dados do paciente, clínicos e descritivos da lesão. Para esta etapa foi 

utilizado o Protocolo do Ambulatório de Reparo de Feridas (Apêndice I) durante a 

realização semanal da consulta de enfermagem executados pelas enfermeiras 

pesquisadoras do projeto. Neste protocolo a variável dor foi mensurada pela Escala Visual 

Numérica, o edema pelo sinal de cacifo e a temperatura perilesional (calor) pela sensação 

tátil (POWER; MOORE; O'CONNOR, 2017). Com relação à quantidade de exsudato, foi 

avaliado pela saturação da gaze, sendo assim, gaze úmida (1/4 saturada) considerava-se 

pouco exsudato, gaze molhada (1/2 saturada) moderado exsudato, gaze saturada (3/4 

saturada) grande quantidade de exsudato (TICKLE, 2015; PIRES et al, 2018). 

Foi realizada, também, a coleta de espécime clínico através do swab, sendo 

escolhido em cada paciente a lesão de maior tamanho, optando-se por tecido 

aparentemente limpo e viável (granulação), pois ao contrário do que se imagina é onde a 
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infecção ocorre, considerando que o processo infeccioso está presente no tecido de 

granulação e não no pus, na crosta ou no tecido necrótico (LEVINE, 1976). Portanto, se a 

ferida apresentasse esfacelo, fibrina e tecido necrótico, estes tecidos foram retirados por 

desbridamento mecânico.  

 

• Técnica de coleta do espécime clínico da ferida com swab (LEVINE et al, 1976) 

1. Antissepsia das mãos;  

2. Calçar luvas de procedimento; 

3. Remover curativo sujo e descarta-lo; 

4. Retirar luva de procedimento; 

5. Calçar luvas estéreis; 

6. Limpeza prévia da ferida através da técnica de irrigação sob pressão, utilizando 

soro fisiológico a 0,9% em seringa e agulha 25X8;  

7. Desbridamento de tecidos inviáveis;  

8. Remover o swab do tubo de cultura; umedecer a ponta do swab com soro 

fisiológico a 0,9%; 

9. Pressionar o swab na lesão, rodando-o por 1cm² em seu próprio eixo da área da 

ferida por 5 segundos, para que haja expressão do fluido do tecido, com o cuidado de não 

tocar nas margens da ferida, evitando a contaminação da amostra).  

As amostras foram identificadas e encaminhadas ao Laboratório de Controle 

Microbiológico (LCM) em meio de transporte “Stuart”.  

Após a coleta das amostras, os curativos foram realizados segundo a demanda de 

cada paciente, ou seja, realiza-se a cobertura primária da lesão com gaze petrolatum® ou 

plasma rico em plaquetas autólogo; posteriormente, cobertura secundária com gaze estéril, 

atadura crepom e atadura elástica. Para o estudo do monitoramento dos microrganismos 

foram realizadas três coletas em cada paciente, na 1ª semana, 6ª semana e 12ª semana. 

Caso houvesse a possibilidade de cicatrização da ferida, poderia haver alteração na semana 

a ser coletada.  
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Protocolo de tratamento 

No Ambulatório de Reparo de Feridas os grupos foram acompanhados por 3 meses, 

com uma consulta semanal. O PRP autólogo foi preparado segundo o protocolo adaptado 

de Vendramin et al (2006) para aplicação tópica no leito da ferida. 

O grupo intervenção intercalava em uma semana a aplicação do PRP tópico na 

ferida e na outra o uso da gaze petrolatum, enquanto o grupo controle usava somente a 

gaze petrolatum. Como cobertura secundária, ambos os grupos usavam gaze estéril, 

atuadura crepom e bandagem elástica. 

No domicílio os participantes foram treinados a trocar o curativo regularmente de 

acordo com a quantidade de exsudato drenado e tipo de tecido no leito da ferida (Apêndice 

II).. Feridas mais exsudativas e com tecidos de esfacelo trocavam com maior 

periodicidade, com o mínimo de 24 horas e o máximo 1 semana para as feridas em fase 

final de cicatrização.  

 

Análise microbiológica 

   

No LCM, os swabs coletados e introduzidos no meio de transporte “Stuart” foram 

colocados em 2,5 mL de salina estéril (0,9%), processados em vortex e cerca de 0,5 mL 

foram adicionado em 2,0 mL de TSB (Caldo Triptona de Soja – 2X), sendo em seguida 

incubado a 35°C (±2°C) por 24 a 48 horas.  

Após o período de incubação, os tubos que apresentarem turvação do meio de 

cultura, foram semeados em ágar manitol salgado e ágar cetrimida para pesquisar a 

presença de S. aureus e P. aeruginosa, respectivamente. Após incubação a 35°C (±2°C) 

por 24 a 48 horas, as placas foram analisadas quanto ao crescimento e características das 

colônias.  

As amostras da salina e TSB foram congeladas em meio crioprotetor. 

 

 

Identificação pela técnica de MALDI-TOF 

 

A partir das amostras congeladas em meio crioprotetor, retirou-se uma alçada, a 

qual foi colocada em TSB, incubada a 37°C e após turvação em meio de cultura, procedeu-
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se a semeadura em ágar triptona de soja (TSA), seguida por incubação em estufa por 24h a 

48h à temperatura de 37ºC.  

As placas de TSA foram analisadas e posteriormente selecionadas as colônias a 

serem retiradas por alçadas para identificação pela técnica de MALDI-TOF Microflex LT 

(Bruker Daltonics, Leipzig, Alemanha). Para geração dos espectros, sob as células 

bacterianas previamente aplicadas na placa de metal, foi adicionado 1 µl de uma matriz 

composta pelo ácido alfa-ciano 4-hidroxicinâmico (HCCA) preparado em 50% de 

acetonitrila e 2,5% de ácido trifluoroacético, de forma a cobrir as amostras anteriormente 

aplicadas na placa. Após secagem a temperatura ambiente, a placa foi submetida ao 

espectrômetro de massa MALDI-TOF Microflex LT equipado com um laser de 337 nm de 

nitrogênio, com frequência de 60Hz, em modo linear.  

Foram consideradas S. aureus e P. aeruginosa as cepas identificadas com valor de 

escore acima de 2,008. 

 Após a identificação, as amostras foram congeladas em meio crioprotetor. 

 

Testes de suscetibilidade a antimicrobianos por disco-difusão 

 

Os testes de suscetibilidade aos antimicrobianos por disco-difusão em meio sólido e 

as respectivas análises dos resultados foram realizados de acordo com as normas do 

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, 2014).  

As cepas identificadas como S. aureus e P. aeruginosa por MALDI-TOF foram 

semeadas em TSA (Agar Triptona de Soja) e incubadas a 37°C por aproximadamente 24h. 

Colônias isoladas foram transferidas para tubos com 2 ml de solução salina 0,9% até 

atingirem turvação equivalente a da escala 0,5 de McFarland. Com um swab, a suspensão 

foi semeada confluentemente na superfície da placa contendo ágar Mueller-Hinton. Discos 

de antimicrobianos foram colocados sobre a superfície com uma leve pressão sobre eles.  

Foram utilizados os seguintes antimicrobianos para análise do perfil de 

suscetibilidade de S. aureus: eritromicina (15 µg), clindamicina (2µg), 

sulfametoxazol+trimetropima (1,25+ 23,75µg), cloranfenicol (30µg), ciprofloxacino (5µg), 

penicilina (10UI), tetraciclina (30µg), gentamicina (10µg), cefoxitina (30µg). Para análise 

de P. aeruginosa foram utilizados: aztreonam (30µg), polimixina B (300UI), 

ciprofloxacino (5µg), gentamicina (10µg), imipenem (10µg), ceftazidime (30µg) e 

piperaciclina com tazobactam (110µg). A cefoxitina foi utilizada para determinar a 
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resistência a oxacilina.  As cepas de S. aureus ATCC 25923 e P. aeruginosa ATCC 27853 

foram utilizadas para controle do teste. 

Após incubação por 16-18 horas a 37°C, os diâmetros dos halos de inibição foram 

mensurados, incluindo o diâmetro do disco. Os halos foram medidos em milímetros usando 

uma régua encostada na parte de trás da placa de Petri invertida. O halo de inibição foi 

considerado a área sem crescimento detectável a olho nu. Os tamanhos dos halos de 

inibição do crescimento foram interpretados segundo o CLSI (2014) e as amostras de S. 

aureus e P. aeruginosa classificadas como sensíveis, intermediários, ou resistentes aos 

agentes testados. 

 

Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

 

Para pesquisa dos genes luk-PV, exoS e exoU foi realizado a PCR. Foram 

selecionados os genes exoS e exoU por serem as exoenzimas mais associadas a invasão 

tecidual. (BRADBURY et al, 2010; O´MEARA et al, 2014). E o gene luk-PV por produzir 

a leucocidina Panton-Valentine (LPV) e esta induz a liberação de histamina que favorece o 

prolongamento da fase inflamatória na ferida e retarda a cicatrização (GILLET et al, 

2002). 

Cada reação foi composta por 11,2µl de H2O ultrapura; 2,5µL de tampão para PCR 

contendo MgCl2 (1,6 mM); 2,0µL de dNTP (0,2mM); 2,0µL de primer F (0,8 mM); 2,0µL 

de primer R (0,8 mM); 0,3µl de Taq DNA polimerase (1,5U); 5,0µL de DNA bacteriano, 

com um volume total de 25µl. Foram utilizadas amostras controle de P. aeruginosa 

(ATCC 27853) e S. aureus (ATCC25923) para a pesquisa dos genes 16S P. aeruginosa, 

luk-PV, exoS e exoU. Fragmentos correspondentes aos produtos da PCR foram 

visualizados após impregnação com solução de brometo de etídio a 1% por 20 minutos, em 

foto documentador L-pix Chemi-Molecular Imaging (Locus Biotecnologia; São Paulo, 

Brasil). 

As condições das reações, os programas de amplificação e o tamanho do fragmento 

a ser obtido encontram-se descritos no quadro 1. 
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Quadro 1: Primers e condições que foram utilizados para amplificação do DNA bacteriano 

em PCR convencional 

P
ri

m
er

 

Sequência 5’-3’ 

Ta-

ma-

nho 

(pb) 

Condições do PCR Referências 

L
u

k-
P

V
 

F- ATCATTAGGTAAAATGTCTGGACATGATCCA 

R- GCATCAASTGTATTGGATAGCAAAAGC 
463 

94ºC 2 min; 94ºC 1 

min; 55ºC 1 min; 72ºC 

1 min; 72ºC 5 min 

30 ciclos 

LINA et al, 

1999 

1
6

S
 –

 

eu
b

ac
té

ri
a 

F- ACTCCTACGGGAGGCAGCAGT 

R- TATTACCGCGGCTGCTGGC 
200 

94ºC 1 min; 94ºC 30 

seg; 60ºC 30 seg; 72ºC 

30 seg; 72ºC 1 min 

40 ciclos 

CLIFFORD 

et al, 2012 

ex
o

S
 F - TCAGGTACCCGGCATTCACTACGCGG 

R - TCACTGCAGGTTCGTGACGTCTTTCTTTTA 
572 

94ºC 3 min; 94ºC 40 

seg; 55ºC 30 seg; 72ºC 

1 min; 72ºC 5 min 

40 ciclos 

JABALA-

MELI et al, 

2012 
 

ex
o

U
 F- CCTTAGCCATCTCAACGGTAGTC 

R - GAGGGCGAAGCTGGGGAGGTA 
911 

94ºC 3 min; 94ºC 40 

seg; 64ºC 30 seg; 72ºC 

1 min;72ºC 5 min; 

40 ciclos 

JABALA-

MELI et al, 

2012 
 

1
6

S
- 

P
se

u
d

o
m

o
n

a
s 

F-GGG GGA TCT TCG GAC CTC A 

R-TCC TTA GAG TGC CCA CCC G 
956 

 

95ºC 2 min; 94ºC 20 

seg; 56ºC 20 seg; 72ºC 

40 min; 72ºC 1 min; 

35 ciclos 

SPILKER et 

al, 2004 

    

• Eletroforese 

Os produtos de amplificação foram submetidos à eletroforese em gel de agarose a 

2%, em tampão TBE 0,5X (TRIS 0,89M; Ácido Bórico 0,89M, EDTA 0,25M, pH 8,0), a 

65V por 1 hora. Nos poços do gel foram aplicados alíquotas de 5 µL dos amplicons 

resultantes da reação em cadeia de polimerase e 2 µL de corante de corrida. No primeiro 

poço foi depositado 5 µL do marcador de corrida 100 bp ladder.  
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Análise da capacidade de formação biofilme das amostras detectadas 

 

Para a realização desse procedimento foram utilizadas placas para microtitulação de 

fundo plano compostas de poliestireno com 96 poços (Nunclon, Ninc InterMed, Rochester, 

NY, EUA). As cepas identificadas foram repicadas para TSA. Posteriormente uma alçada 

foi inoculada em tubos contendo TSB suplementado com 1% de glicose (p/v). Estas foram 

incubadas overnight com leve agitação. Cada cultura foi diluída (1:100) em TSB 

suplementado com 1% de glicose e 200 µL foram aplicados em quadriplicata na placa. 

Cada placa foi incubada por 20 horas a 37 °C. Em seguida, o TSB com as alíquotas foram 

desprezados e cada poço foi lavado duas vezes com 200 µL de solução salina estéril 

(0,85%; p/v), depois se desprezou as salinas e a placa foi seca a temperatura ambiente. A 

cada poço foi adicionado 200 µL de solução cristal violeta, deixadas por 10 min, e em 

seguida retiradas e novamente lavado com solução salina por duas vezes. Esperou a água 

evaporar-se e adicionou-se 200 µL de etanol 95% a fim de solubilizar o Cristal Violeta 

impregnado na biomassa formada. A placa foi submetida a um espectrofotômetro (UV-

2600-UV-VIS-Spectrophotometer, SHIMADZU; Kyoto, Japão) e a absorbância da solução 

etanólica foi medida a 570 nm e expressa em densidade ótica. As cepas foram classificadas 

como formadoras ou não de biofilme de acordo com Amaral e colaboradores (2005). 

Assim tomando por base a medida de unidade de biofilme (UB) para o Streptococcus 

pyogenes como 0,670, as cepas que apresentaram UB ≤ 0,670 foram definidas como não 

aderentes e as que apresentaram resultados de UB > 0,670 e ≤ 1,340 como fracamente 

produtoras, aquelas com UB > 1,340 e ≤ 2,680 como moderadamente produtoras e aqueles 

com UB > 2,680 foram classificados como fortemente produtoras (ASATI; 

CHAUDHARY, 2017). As cepas de Staphylococcus epidermidis 70D e S. pyogenes 75194 

foram usadas como controle positivo e negativo, respectivamente.  

 

Análise microbiológica através de PCR em Tempo Real: 

 

A extração do DNA das cepas de S. aureus e P. aeruginosa foi realizada segundo o 

protocolo do Kit Wizard Genomic DNA Purification (Promega) a partir das salinas 

contendo 1mL. Para quantificação relativa foram construídas curvas padrões de 

amplificação utilizando DNA de cepas padrões de cada espécie (P. aeruginosa: ATCC 
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27853, S. aureus: ATCC 25923).  A concentração de DNA foi determinada utilizando o 

aparelho DeNovix DS-11 Spectrophotometer. 

Foram realizadas diluições sucessivas até a obtenção das concentrações de 100.000 

cópias por microlitro, 10.000, 1.000, 100, 10 e 1 cópia por microlitro das cepas padrão. Em 

seguida, foi realizada a PCR, em uniplex, utilizando os iniciadores para P. aeruginosa 

(CHOI et al., 2013) PA 431-C forward (5' CTG GGT CGA AAG GTG GTT GTT ATC 3’) 

e PA 431-C reverse (5' GCG GCT GGT GCG GCT GAG TC 3’) – 232 bp; para S. aureus 

(TAN et al., 2001) SA442 forward (5' TCGGTACACGATATTCTTCACA 3') e SA442 

reverse (5' ACTCTCGTATGACCAGCTTC 3') – 179 bp.  

O DNA foi amplificado e quantificado pelo sistema StepOne Real Time PCR 

(Applied Biosystems) utilizando SYBR Green PCR Master Mix. A curva padrão que 

relaciona o ciclo no qual a fluorescência atinge o limiar da fase exponencial, cycle 

threshold, por quantidade foi desenvolvida pelo próprio sistema StepOne Real Time PCR 

durante a análise dos dados. Posteriormente cruzou-se o resultado do cycle treshould de 

cada amostra e a curva padrão do sistema StepOne Real Time PCR realizando a 

quantificação de DNA nas amostras correspondentes. 

A reação de PCR foi composta por 7,5 µl de Master mix Sybergreen (2X), 3,5 µl 

água Miliq Estéril, 1 µl de Primer F (10 pmol), 1 µl de Primer R (10 pmol), 2 µl de DNA. 

 

Tratamento estatístico dos dados 

 

Inicialmente foi realizada a tabulação dos dados clínicos das feridas em planilhas 

no software Microsoft Excel (Número de série KGFVY-7733B-8WCK9-KTG64-BC7D8). 

A maioria das variáveis era qualitativa, não sendo realizados, por isso, os testes de 

normalidade. Para as variáveis quantitativas assumiu-se a não-normalidade dos dados. A 

partir de então, foram realizados procedimentos de estatística descritiva com frequência 

simples, percentual, média e desvio padrão. 

Analisou-se a variável presença de infecção entre os intervalos de coleta em cada 

grupo separadamente e intergrupos, utilizando o teste X² McNemar. Além disso, analisou-

se, também, a presença de infecção e perfil de suscetibilidade entre os grupos do estudo, 

intervenção (PRP) e controle (Gaze petrolatum) pelo teste de X². Realizou-se também o 

teste Mann-Whitney avaliando sinais de infecção na ferida e carga microbiana. 

Considerou-se o valor de significância de 5%. Utilizou-se o software Bioestat versão 5.3 
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(gratuito). Para as variáveis sóciodemogrpaficas comparando suas distribuições  nos 

grupos controle e intervenção utilizou-se o Teste Qui-quadrado e Teste de Mann-Whitney. 

 

3.5 Variáveis de análise 

 

• Variável desfecho 

 

Presença de colonização por S. aureus e P. aeruginosa avaliada pela espectrometria de 

massa por ionização/dessorção a laser auxiliada por matriz-tempo de voo (MALDI-TOF).  

 

• Variáveis explanatórias 

 

Presença de infecção na ferida (dois ou mais sinais clássicos de inflamação ou exsudato 

purulento) segundo a IDSA (Sociedade Americana de Doenças Infecciosas);  

Perfil de resistência determinado pelo teste de disco-difusão segundo o CLSI; 

Carga microbiana na ferida pela qPCR. 

 

3.6 Aspectos éticos 

 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina/UFF e do Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF sob o número CAAE: 

45478515.0.0000.5243, nº do parecer 2.039.276. Com o intuito de atender Resolução 

466/12 do CNS os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

sendo o início da avaliação condicionada a este consentimento. É conveniente esclarecer 

que não houve incentivo financeiro aos participantes. 

 

3.7 Apoio Financeiro 

 

Este projeto teve apoio financeiro pela Chamada pública MCT/CNPq/MEC/Capes 

Ação Transversal número 06/2011 Casadinho/Procad. (“Inovação em enfermagem no 

tratamento de lesões tissulares: sistematização, inclusão tecnológica e funcionalidade”), 

foram contempladas também uma bolsa de iniciação científica pela UFF; Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ - número E-
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26/010.002812/2014) e Centro de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior 

(CAPES). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Características sóciodemográficas, clínicas e de saúde 

 

Em se tratando das características sociodemográficas, conforme visto na tabela 1, a 

maioria dos participantes do grupo controle e intervenção foi do sexo masculino 

(55,6%;66,7%). A idade variou de 37 a 88 anos com média de 62 anos (12,2).  

No que concerne ao nível de escolaridade, identificou-se que 72,2% e 94,4% no 

grupo intervenção e grupo controle respectivamente possuíam o ensino fundamental. Vale 

destacar que no grupo controle nenhum participante era analfabeto ou possuía o ensino 

superior. Quanto às comorbidades, todos apresentaram Insuficiência Venosa Crônica e a 

maioria apresentou Hipertensão, tanto no grupo controle quanto no grupo intervenção. 

 

Tabela 1: Características sóciodemográficas dos participantes atendidos no HUAP 

de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ, 2018 

Variável 

 Controle 

n=18 

Intervenção 

n=18 

p-

valor* 

 F % F % 

Sexo      

Feminino 8 44,4% 6 33,3% 0,494(a) 

Masculino 10 55,6% 12 66,7%  

Idade (anos)      

Até 60 anos 7 38,9% 8 44,4% 1,000(a) 

Maior que 60 anos 11 61,1% 10 55,6%  

Escolaridade      

Analfabeto 0 0,0% 1 5,6% 0,415(b) 

Fundamental  17 94,4% 13 72,2%  

Ensino Médio  1 5,6% 3 16,6%  

Ensino Superior  0 0,0% 1 5,6%  

Comorbidades      

IVC 18 100,0% 18 100,0% 0,719(b) 

Hipertensão 11 61,1% 13 72,2%  

Obesidade  7 38,9% 3 16,7%  

Diabetes  4 22,2% 9 50,0%  

* comparando as distribuições  da variável nos grupos controle e intervenção (a) Teste Qui-quadrado   (b) Teste 

de Mann-Whitney 
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A tabela 2 apresenta os dados relacionados às características das lesões. A fim de 

elucidar a evolução clínica das úlceras nas três coletas foram construídas tabelas que se 

encontram no Apêndice III. 
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Tabela 2: Características clínicas das úlceras dos participantes atendidos no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ, 

2018 

 Grupo Intervenção  Grupo Controle  

Características da lesão 

 

1ª coleta 

n (%) 

2ª coleta 

n (%) 

 

3ª coleta 

n (%) 

 

1ª coleta 

n (%) 

 

2ª coleta 

n (%) 

 

3ª coleta 

n (%) 

Profundidade 

da lesão 

 

 

Edema 

Superficial 0 0 0 0 0 0 

Parcial 18 (100%) 18 (100%) 15 (83,3%) 18 (100%) 17 (94,4%) 15 (83,3%) 

Total 0 0 0 0 0 0 

Cicatrizada 

Ausente 

Discreto (+1) 

Moderado (+2/+3) 

Intenso (+4) 

0 

10 (55,6%) 

0 

7 (38,8%) 

1 (5,6%) 

 

16 (88,9%)  

0 

2 (11,1%) 

0 

3 (16,7%) 

17 (94,4%) 

0 

1 (5,6%) 

0 

0 

13 (72,1%) 

1 (5,6%) 

3 (16,7%) 

1 (5,6%) 

1 (5,6%) 

16 (88,9% 

0 

2 (11,1%) 

0 

 

3 (16,7%) 

18 (100%) 

0 

0 

0 

Dor Ausente 3 (16,7%) 15 (83,2%) 11 (61,1%) 7 (38,9%) 15 (83,2%) 15 (83,3%) 

Leve 3 (16,7%)  1 (5,6%) 4 (22,2%) 3 (16,7%) 1 (5,6%) 2 (11,1%) 

Moderada 8 (44,4%) 1 (5,6%) 2 (11,1%) 7 (38,9%) 1 (5,6%) 1 (5,6%) 

 

Intensa 

 

4 (22,2%) 

 

1 (5,6%) 

 

1 (5,6%) 

 

1 (5,6%) 

 

1 (5,6%) 

 

0 
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Tipo de 

exsudato 

 

 

 

 

Quantidade de 

exsudato 

 

 

 

Odor 

Seroso 

Serossanguinolento 

4 (22,2%) 

7 (38,8%) 

11 (61,1%) 

5 (27,8%) 

14 (77,8%) 

4 (22,2%) 

7 (38,9%) 

9 (50,0%) 

12 (66,7%) 

4 (22,2%) 

13 (72,2%) 

4 (22,2%) 

Purulento 7 (38,8%) 2 (11,1%) 0 1 (5,6%) 2 (11,1%) 0 

Piossanguinolento 0 0 0 0 0 0 

Sanguinolento 

 

Pouca 

0 

 

2 (11,1%) 

1 (5,6%) 

 

9 (50,0%) 

0 

 

12 (66,7%) 

1 (5,6%) 

 

4 (22,2%) 

0 

 

11 (61,1%) 

1 (5,6%) 

 

9 (50,0%) 

Moderada 15 (83,2%) 8 (44,4%) 5 (27,8%) 12 (66,7%) 6 (33,3%) 7 (38,9%) 

Grande 1(5,6%) 1 (5,6%) 1 (5,6%) 2 (11,1%) 1 (5,6%) 0 

Ausente 

 

Ausente 

0 

 

16 (88,9%) 

0 

 

18 (100%) 

0 

 

18 (100%) 

0 

 

18 (100%) 

0 

 

18 (100%) 

2 (11,1%) 

 

18 (100%) 

Presente 2 (11,1%) 
0 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Calor 

 

Ausente 

 

17 (94,4%) 

 

17 (94,4%) 

 

17 (94,4%) 

 

17 (94,4%) 

 

17 (94,4%) 

 

18 (100%) 

Presente 1 (5,6%) 1 (5,6%) 1 (5,6%) 1 (5,6%) 1 (5,6%) 
0 

Eritema 

Ausente 7 (38,8%) 18 (100%) 16 (88,9%) 10 (55,6%) 16 (88,9%) 17 (94,4%) 

Presente 11 (61,1%) 0 2 (11,1%) 8 (44,4%) 2 (11,1%) 1 (5,6%) 
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Com relação a profundidade da lesão, todos (100%) os pacientes do grupo 

intervenção e controle apresentavam profundidade parcial na 1ª coleta. Na 2ª coleta, 100% 

dos participantes do grupo intervenção e 94,4% dos pacientes do grupo controle 

apresentavam profundidade parcial. Na 3ª coleta, 88,8% dos pacientes do grupo 

intervenção e 83,3% dos pacientes do grupo controle apresentavam profundidade parcial.  

Vale destacar que na 3º coleta tivemos três (16,7%) pacientes do grupo intervenção e 3 

(16,7%) pacientes do grupo controle com a ferida cicatrizada. 

Em relação à presença do edema, foi evidenciado diminuição no decorrer das 

semanas de avaliação. Na 1ª coleta apenas 10 pacientes (55,5%) do grupo intervenção não 

possuíam edema, já na 3ª coleta, 18 (100%) pacientes do grupo intervenção não possuíam 

edema. No grupo controle, na 1ª coleta, 13 (72,2%) pacientes não possuíam edema, já na 3ª 

coleta 18 (100%) pacientes não possuíam edema na ferida. 

Feridas infectadas apresentam presença de exsudato purulento ou dois ou mais 

sinais clínicos de inflamação como dor, calor, edema e eritema (LIPSKY et al., 2012).  

No que tange às feridas dos participantes do grupo intervenção, os relatos foram 

predominantemente de dor moderada na 1ª coleta tanto no grupo intervenção (44,4%) 

quanto no grupo controle (38,9%). Na 2ª e 3ª coleta a predominância foi de ausência de dor 

no grupo intervenção (83,3%; 61,1%) e no grupo controle (83,2% em ambas as coletas).  

O calor na área perilesional foi ausente na maioria das feridas tanto no grupo 

intervenção quanto no grupo controle nos três momentos de coleta. Com relação ao 

eritema, na 1ª coleta, foi observado na maioria dos pacientes do grupo intervenção 

(55,5%), porém no grupo controle a maioria não apresentava este sinal clínico (44,4%). Já 

na 2ª e 3ª coleta, a maioria dos participantes não apresentava o eritema, tanto no grupo 

intervenção (100%; 89,5%) quanto no grupo controle (88,9%; 94,4%). O exsudato 

purulento foi observado em sete pacientes (38,8%) no grupo intervenção e apenas um 

paciente (5,5%) no grupo controle na 1ª coleta, porém na 3ª coleta nenhum participante 

apresentou o exsudato purulento em ambos os grupos. O odor fétido, no grupo intervenção 

e controle, era predominantemente ausente na 1ª coleta (88,9%;100%) e na 3ª coleta 

nenhum paciente apresentava odor fétido. 

 

 

4.2 Presença de infecção e identificação de S. aureus e P. aeruginosa nas feridas 
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Na 1ª coleta, dez (55,6%) participantes do grupo intervenção e nove (50,0%) do 

grupo controle apresentavam infecção na ferida. Já na 2ª coleta, apenas três (16,6%) 

participantes do grupo intervenção e quatro (22,2%) do grupo controle apresentavam 

infecção na ferida e na 3ª coleta dois (11,1%) participantes do grupo intervenção e dois 

(11,1%) no grupo controle apresentavam infecção na ferida.  

Foi realizado o teste de X² de McNemar para avaliar a variável presença de 

infecção comparando a 1ª e a 2ª coleta do grupo intervenção, e obteve-se um p valor de 

0,0039, demonstrando diferença significativa em ter infecção no início do tratamento 

quando comparado a 6ª semana (2ª coleta) do tratamento. Assim também foi realizado 

entre a 1ª e 3ª coleta, obtendo-se p valor de 0,0078, demonstrando diferença significativa 

de ter infecção no início do tratamento quando comparado ao final.  

Posteriormente, foi feita a comparação no grupo controle, utilizando o teste de X² 

de McNemar para avaliar a variável presença de infecção comparando a 1ª e a 2ª coleta do 

grupo controle, e resultou em p valor de 0,03, demonstrando, também, diferença 

significativa na presença de infecção no início do tratamento quando comparado a 6ª 

semana. Foi realizado entre a 1ª e 3ª coleta, obtendo-se p valor de 0,01, demonstrando, 

também, diferença significativa de ter infecção no início do tratamento quando comparado 

ao final.  

Não foi identificada diferença significativa entre os grupos quando se compara a 

variável de infecção intergrupos (PRP ou gaze petrolatum), p = 0,23. 

Com relação aos microrganismos, sabe-se que foram 36 pacientes e três coletas, 

formando um total de 100 amostras, pois alguns pacientes cicatrizaram antes de completar 

os 90 dias de tratamento e por isso não foram realizadas as coletas dos swabs. A partir 

dessas amostras, foram encontradas 39 (39%) P. aeruginosa, sendo 22 do grupo 

intervenção e 17 do grupo controle. Apenas 10 (10%) S. aureus foram detectados, sendo 

seis do grupo intervenção e quatro do grupo controle. Esses dados estão apresentados na 

tabela 3. 
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Tabela 3: Presença de infecção e identificação de microrganismos nas úlceras dos participantes atendidos no HUAP de abril de 2016 a 

dezembro de 2017, Niterói/RJ, 2018 

 

 

Paciente 
Presença de infecção na ferida Identificação de S. aureus na ferida Identificação de P. aeruginosa na ferida 

1ª coleta 2ª coleta 3ª coleta 1ª coleta 2ª coleta 3ª coleta 1ª coleta 2ª coleta 3ª coleta 

Grupo Intervenção 

1  + + - - - - - - + 

2  + + + - - - - + - 

6  - - + - - - + + + 

10  - - - - - - + + + 

12  + - - - - + + + + 

13   + + - + + + - - - 

14  + - - - - - + + + 

16  - - C - - C + + C 

17  - - C - - C - - C 

20  + - - + + - - - - 

21  + - - - - - - + + 

22  + - - - - - - - - 

25  - - C - - C - - C 

27  - - - - - - + + + 

28  - - - - - - - - - 

29  - - - - - - - - - 

35  + - - - - - - - + 

36  + - - - - - - - - 
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Grupo intervenção: PRP + gaze petrolatum; GC: Grupo controle: Gaze petrolatum; +: presente; -: ausente; C: cicatrizada 

Paciente 
Presença de infecção na ferida Identificação de S. aureus na ferida Identificação de P. aeruginosa na ferida 

1ª coleta  2ª coleta  3ª coleta 1ª coleta 2ª coleta 3ª coleta 1ª coleta 2ª coleta 3ª coleta 

Grupo Controle 

3 + - - - C - + C - 

4  + - - - - - + - - 

5  + + + - - - + - + 

7  + + - - - - - + + 

8  - - + - - - - - - 

9  - - - - - - + + - 

11  + + - - - - - - - 

15  + - - + - - - - - 

18  - - - - - - - + - 

19  - - C - + C - + C 

23  - - - - - - - - - 

24  + - - - - + - - - 

26  + - - - - - - + + 

30  - - - - - - + + - 

31  - - - - - - - - - 

32  - - - - - - - - - 

33  - - C - - C + + C 

34 + + - - + - - + - 



51 
 

 

4.3 Perfil de suscetibilidade dos S. aureus e P. aeruginosa detectados 

 

Com relação ao perfil de resistência dos S. aureus identificados, todos (100%) foram 

resistentes a penicilina tanto no grupo intervenção quanto no grupo controle. Acerca da 

eritromicina, 3 (30,0%) amostras do grupo intervenção apresentaram suscetibilidade 

intermediária e uma (10,0%) amostra do grupo controle foi resistente. Sobre o ciprofloxacino, 

3 (30,0%) amostras demonstraram perfil de resistência, sendo duas do grupo controle e uma 

do grupo intervenção. Com relação ao sulfazotrim e cloranfenicol, duas (20,0%) amostras 

foram resistentes e sobre a clindamicina, somente uma (10,0%) amostra do grupo intervenção 

foi resistente. Não obstante, 100% das amostras foram sensíveis a gentamicina, cefoxitina e 

tetraciclina 

Nas 39 amostras de P. aeruginosa identificadas, das 22 isoladas no grupo intervenção, 

três (13,6%) foram resistentes a ciprofloxacino, três (13,6%) resistentes a aztreonam e 

imipenem, e duas (9,0%) amostras resistentes à gentamicina. Com relação à suscetibilidade 

intermediária sete (31,8%) apresentaram esse resultado para aztreonam, cinco (22,0%) para 

imipenem, quatro (18,1%) para pipetazobactam, duas (9,0%) para gentamicina e uma (4,5%) 

para ceftazidima.  

Das 17 amostras de P. aeruginosa do grupo controle, quatro (23,5%) foram resistentes 

a gentamicina e ciprofloxacino, três (17,6%) resistentes a imipenem e pipetazobactam e duas 

(11,8%) resistentes a aztreonam. Acerca da suscetibilidade intermediária, sete (41,2%) 

apresentaram esse resultado relacionado ao imipenem, duas (11,8%) relacionadas ao 

azitreonam e um (5,9%) relacionado à gentamicina e pipetazobactam. 

Diante desses resultados, não foi observado diferença importante entre o grupo 

intervenção e controle acerca do perfil de resistência dos S. aureus e P. aeruginosa 

identificados. 

Foi realizado o teste X² analisando a quantidade de antimicrobianos identificados 

como resistente para as P. aeruginosa entre os dois grupos do estudo e foi identificado um 

valor p = 0,82, demonstrando que não houve associação entre presença de P. aeruginosa e 

maior quantidade de resistência aos antimicrobianos intergrupos. Sobre o perfil de 

suscetibilidade dos S. aureus identificados, o mesmo resultado foi obtido, com p = 0,92. 

Assim, independente do produto utilizado, não houve uma resistência maior em um grupo 

específico. 
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Gráfico 1 – Perfil de resistência dos S. aureus identificados nas feridas dos pacientes 

do grupo controle e intervenção, Niterói, RJ, 2018.  

 

 

 

Gráfico 2 – Perfil de resistência das P. aeruginosa identificadas nas feridas dos 

pacientes do grupo controle e intervenção, Niterói, RJ, 2018.  
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4.4 Presença dos genes de virulência  

 

A pesquisa de lukS-PV e lukF-PV foi realizada nas 10 amostras identificadas como S. 

aureus, mas não foi observada amplificação para os genes procurados. Com relação ao gene 

exoS e exoU realizado para as P. aeruginosa encontradas, das 22 P. aeruginosa identificadas 

do grupo intervenção, 15 (68,2%) amostras foram positivas para o exoU e uma (4,5%) para 

exoS e das 17 amostras do grupo controle, sete (41,2%) amostras foram positivas para exoU e 

uma para exoS (5,9%).  Sendo assim, observa-se que o gene exoU foi mais prevalente. 

Com relação à infecção na ferida, das 15 amostras que foram positivas para exoU no 

grupo intervenção, somente duas tinham infecção na ferida, e das sete amostras positivas para 

exoU do grupo controle, três apresentaram infecção na ferida. Com relação a amostra positiva 

para exoS no grupo controle, o paciente apresentava infecção na ferida. E na única amostra 

positivas para exoS do grupo intervenção, o paciente não apresentavam infecção na ferida. Os 

dados referentes ao gene exoU estão apresentados na tabela 4. 

 

4.5 Capacidade de formação de biofilme  

  

Quanto a capacidade de formação de biofilme em placa de microtitulação, todos os S. 

aureus identificados foram formadores, classificados como fracamente produtores. Com 

relação as cepas de P. aeruginosa todas foram formadoras, sendo 17 classificadas como 

fracamente produtoras de biofilme, 14 moderadamente produtoras e 8 fortemente produtoras 

de biofilme. Os resultados das P. aeruginosa estão apresentados na tabela 4. 

 

4.6 Análise quantitativa da carga microbiana de S. aureus e P. aeruginosa nas feridas 

Realizou-se a PCR em tempo real para identificar a carga microbiana de P. aeruginosa e 

S. aureus em todas as feridas, esses dados estão apresentados nas tabelas 4 e 5 respectivamente. 

Foi realizado o Mann-Whitney nas amostras de P. aeruginosa com as variáveis presença 

de infecção e carga microbiana e não foi observado diferença estatisticamente significante (p = 

0,375). O mesmo resultado foi observado para as amostras de S. aureus (p = 0,728).  
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Tabela 4: Presença de infecção, gene exoU, carga microbiana e capacidade de formação de biofilme das P. aeruginosa isoladas das 

úlceras dos participantes atendidos no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ, 2018 

 

Paciente 
Presença de infecção na ferida 

Presença de exoU nas P. 

aeruginosa isoladas 

Carga microbiana das P. aeruginosa 

identificadas (x104) 

Capacidade de formação de 

biofilme 

1ª coleta 2ª coleta 3ª coleta 1ª coleta 2ª coleta 3ª coleta 1ª coleta 2ª coleta 3ª coleta 1ª coleta 2ª coleta 3ª coleta 

Grupo intervenção 

1  + + - N N + 0,49 0,0 1,89 N N § 

2  + + + N + N 0,60 0,40 2,15 N § N 

6  - - + + - + 38,0 0,9 0,60 §§ §§ § 

10  - - - - - + 0,15 0,39 0,60 §§ § §§§ 

12  + - - - + + 2,80 10,1 46,7 §§ § § 

13   + + - N N N 0,04 0,06 0,10 N N N 

14  + - - + + + 7,90 0,20 0,00 § §§ § 

16  - - C + - C 0,00 0,00 0,00 §§ §§§ C 

17  - - C N N C 0,11 0,09 0,00 N N C 

20  + - - N N N 0,20 0,30 1,30 N N N 

21  + - - N - + 0,20 I 0,40 N § §§§ 

22  + - - N N N 0,40 0,03 I N N N 

25  - - C N N C 0,58 I I N N C 

27  - - - + + + 158,3 1,59 0,31 §§ § § 

28  - - - N N N 0,22 0,21 0,44 N N N 

29  - - - N N N 0,26 9,90 0,02 N N N 

35  + - - N N - 0,2 3,9 1,5 N § N 

36  + - - N N N 0,1 0,1 0,2 N N N 
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Grupo intervenção: PRP + gaze petrolatum; Grupo controle: Gaze petrolatum; +: presente; -: ausente; N: não foi detectada a P. aeruginosa; §: capacidade 

fraca de formar bioflme; §§: capacidade moderada de formar biofilme; §§§: capacidade forte de formar biofilme; I: indeterminado

Paciente 
Presença de infecção na ferida 

Presença do gene exoU nas P. 

aeruginosa isoladas 

Carga microbiana das P. aeruginosa 

isoladas (x 104) 

Capacidade de formação de 

biofilme das P. aeruginosa 

1ª coleta  2ª coleta  3ª coleta 1ª coleta 2ª coleta 3ª coleta 1ª coleta 2ª coleta 3ª coleta 1ª coleta 2ª coleta 3ª coleta 

Grupo Controle 

3 + C C + C C 0,68 0,31 0,37 § C C 

4  + - - - N N 0,24 0,00 0,00 § N N 

5  + + + - N + 0,55 0,96 1,78 §§ N §§ 

7  + + - N + - 10,6 0,4 7,60 N §§ § 

8  - - + N N N 0,00 0,00 0,00 N N N 

9  - - - - - N 0,53 0,17 0,51 §§ §§ N 

11  + + - N N N 0,20 0,20 0,10 N N N 

15  + - - N N N 0,40 0,00 0,00 N N N 

18  - - - N + N 3,50 0,59 0,28 N §§§ N 

19  - - C N + C 0,09 0,13 0,18 N §§ C 

23  - - - N N N 0,58 3,03 0,00 N N N 

24 + - - N N N I 0,03 I N N N 

26  + - - N - + 0,05 17,8 18,7 N § §§§ 

30  - - - + - N 1,32 58,2 I §§§ §§§ N 

31  - - - N N N 0,20 I 0,08 N N N 

32  - - - N N N I I I N N N 

33  - - C - - C 0,10 I I §§ §§ C 

34 + + - N - N 0,03 1,5 0,3 N § N 
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Tabela 5: Presença de infecção na ferida e carga microbiana dos S. aureus isolados das úlceras dos participantes atendidos no HUAP de 

abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ, 2018 

 

 

Paciente 
Presença de infecção na ferida Carga microbiana de S. aureus (x 104) Presença de S. aureus isolados das feridas 

1ª coleta 2ª coleta 3ª coleta 1ª coleta 2ª coleta 3ª coleta 1ª coleta 2ª coleta 3ª coleta 

Grupo Intervenção 

1  + + - 7,36 0,00 C - + C 

2  + + + 1,40 4,90 1,90 + + - 

6  - - + 0,12 11,3 12,4 - - + 

10  - - - 11,2 10,7 0,71 - - - 

12  + - - 5,97 0,08 0,05 - - - 

13   + + - 1,39 0,05 0,03 - - - 

14  + - - 0,09 10,2 I - - - 

16  - - C 0,05 11,6 C - + C 

17  - - C 0,07 0,04 C - - C 

20  + - - 5,24 13,3 10,4 + + - 

21  + - - 6,83 0,00 15,0 - - - 

22  + - - 13,4 0,00 I - - - 

25  - - C 0,06 I C - - C 

27  - - - 9,37 11,1 2,26 - - - 

28  - - - I 6,63 7,40 - - - 

29  - - - 2.500.000 6,92 I - - - 

35  + - - 32,5 I 9,19 - - - 

36  + - - 675,7 15,3 2,41 - - - 
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Grupo intervenção: PRP + gaze petrolatum; Grupo controle: Gaze petrolatum; +: presente; -: ausente; C: cicatrizada; I: indeterminado

Paciente 
Presença de infecção na ferida Carga microbiana de S. aureus (x 104) Presença de S. aureus isolados das feridas 

1ª coleta  2ª coleta  3ª coleta 1ª coleta 2ª coleta 3ª coleta 1ª coleta 2ª coleta 3ª coleta 

Grupo Controle 

3 + C C 12,1 C C - C C 

4  + - - 11,8 I I - - - 

5  + + + 8,35 10,0 1,60 - - - 

7  + + - 3,10 11,9 - - - - 

8  - - + I I I - - - 

9  - - - 12,4 9,81 12,6 - - - 

11  + + - 10,7 10,2 4,44 - - - 

15  + - - 0,02 0,05 C - - - 

18  - - - 0,08 0,06 1,25 - - - 

19  - - C 0,07 0,08 C - + C 

23  - - - 0,42 0,04 I - - - 

24 + - - I 0,01 I - - + 

26 + - - 0,02 14,7 12,1 - - - 

30  - - - 9,20 12,5 I - - - 

31  - - - 5,92 I 2,85 - - - 

32  - - - 0,02 0,48 8,96 - - - 

33  - - C 8,96 I C - - C 

34  + + - 0,04 7,19 12,0 - + - 
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5. DISCUSSÃO 

 

Estudos no Brasil, apontam que as pessoas que convivem com feridas crônicas são 

prioritariamente idosas, do sexo feminino e apresentam como comorbidades predominantes 

hipertensão arterial com insuficiência venosa crônica (OLIVEIRA et al, 2012; OLIVEIRA; 

CASTRO; GRANJEIRO, 2013). Todavia, nos Estados Unidos, a comorbidade predominante 

nos pacientes com úlceras crônicas é a Diabetes (COLLINS; SERAJ, 2010; FIFE et al, 2012) 

e o sexo mais acometido é o masculino (FIFE et al, 2012). Em nosso estudo, a maioria da 

população foi do sexo masculino com predominância de HAS e IVC em ambos os grupos, 

reiterando em parte os achados brasileiros e norte-americanos. 

Quanto ao nível de escolaridade, em ambos os grupos de pesquisa, a maioria relatou 

ter somente o ensino fundamental (completo ou incompleto), o que corrobora com outras 

pesquisas no Brasil (PESSANHA; OLIVEIRA, 2015; OLIVEIRA; CASTRO; GRANJEIRO, 

2013). Segundo Costa (2010) é comum se observar maior número de portadores de úlcera 

crônica com baixos níveis de escolaridade. O estudo de Malaquias et al. (2012) corrobora com 

Costa, onde uma amostra de 42 pacientes, 85,7% possuíam baixa escolaridade, tendo cursado 

até o ensino fundamental, semelhante ao encontrado neste estudo (71,4%). 

O nível de escolaridade está diretamente relacionado a capacidade de autocuidado do 

indivíduo, seja ligado a execução direta ou por conseguir compreender os cuidados que deve 

realizar. O processo de recuperação tecidual é multifatorial e alguns desses estão relacionados 

a atividades diárias do indivíduo como: alimentação correta, controle da pressão arterial e da 

glicemia capilar, realização correta da técnica de troca do curativo, entre outros cuidados. 

Logo, quanto maior o nível de instrução, melhor será a capacidade de compreender e executar 

as orientações fornecidas (MALAQUIAS et al, 2012). 

A maior parte dos pacientes, em ambos os campos de pesquisa tinha tempo de lesão de 

até 10 anos, com localização da lesão predominantemente no maléolo medial ou lateral, 

corroborando aos achados de outras pesquisas (OLIVEIRA et al, 2012; OLIVEIRA; 

CASTRO; GRANJEIRO, 2013). A taxa de amputação no Brasil é de 40.000 amputações por 

ano (SPICHLER et al, 2004). Nos Estados Unidos o tempo de lesão na maior parte dos 

pacientes é de até 5 anos e acontecem em média 50.000 amputações anualmente 

(APELQVIST et al, 2001; FIFE et al, 2012). 

O prolongamento do tempo da ferida se deve, principalmente, às comorbidades 

associadas, como idade, comprometimento circulatório, uso de bebidas alcoólicas, fumo, 

obesidade e presença de infecção (GUO, DIPIETRO, 2010). Vale destacar que a prevalência 



59 
 

 

de amputações nos Estados Unidos é maior que no Brasil, o que pode diminuir o tempo de 

lesão dos pacientes norteamericanos, justificando assim a diferença no tempo de lesão entre 

os países (5 anos nos EUA e 10 anos no Brasil). 

A ferida é considerada infectada quando apresenta exsudato purulento ou dois ou 

maias sinais clássicos de inflamação (edema, dor, calor, eritema, exsudato purulento, odor 

fétido; LIPSKY et al, 2012). A presença de infecção nas lesões implica em multiplicação de 

microrganismos, resultando em prolongamento da fase inflamatória, retardo na síntese de 

colágeno e na epitelização, causando assim retardo no processo de cicatrização (ARMAND et 

al, 2013). 

Quando analisados a presença de infecção na 1ª, 2ª e 3ª coleta em ambos os grupos foi 

observada uma diminuição de infecção nas feridas nos dois grupos a partir da realização do 

teste de x² de McNemar. Assim, ao analisar o grupo intervenção e grupo controle com a 

presença de infecção foi observado que houve diferença significativa com relação a infecção 

no início do tratamento quando comparado ao final tanto no grupo intervenção quanto no 

grupo controle. Nesse sentido, percebe-se que a diferença principal para a redução da infecção 

não foi o PRP, mas sim o cuidado e assistência de enfermagem atendendo aos aspectos 

antissépticos e de orientação durante a realização do curativo. 

Dessa forma, apesar de alguns autores apontarem atividade bactericida do PRP, não  

houve diferença do uso deste produto como fator mais efetivo nos pacientes quando 

comparado aqueles que usaram somente a gaze petrolatum, uma vez que ambos os grupos 

reduziram infecção (BIELECKI et al, 2007; ALVAREZ et al, 2011; ANITUA et al, 2012; 

BURNOUF et al, 2013). 

Além disso, quando analisamos a presença de infecção nos pacientes que apresentaram 

ou não P. aeruginosa ou S. aureus na ferida, observou-se que mesmo na ausência destes 

microrganismos havia apresença de infecção na ferida, sendo assim, pode-se sugerir que 

outros microrganismos poderiam causar a infecção ou, nas feridas sem infecção, a relação dos 

microrganismos com o hospedeiro era apenas de colonização.  

Estudos demonstram grande variedade de gêneros bacterianos fazendo parte da 

microbiota de feridas crônicas em humanos, sendo as espécies S. aureus e P. aeruginosa as 

mais prevalentes (HAN et al, 2011; DIAS, 2013; ALMEIDA et al, 2014). Neste estudo, 

foram encontrados 39 P. aeruginosa, sendo 22 no grupo intervenção e 17 no grupo controle e 

apenas 10 S. aureus foram detectados, sendo seis no grupo intervenção e quatro no grupo 

controle. 
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Os pacientes do estudo não tiveram diminuição da presença de S. aureus no decorrer 

do tratamento, mesmo com uso do PRP, demonstrando que este produto não teve efeito 

qualitativo na presença deste microrganismo, apesar de estudos destacarem a ação bactericida 

do mesmo (ALVAREZ et al, 2011; ANITUA et al, 2012). No início do tratamento, foram 

isoladas seis P. aeruginosa e ao final do tratamento foram identificadas oito. Assim, quando 

comprada a quantidade deste microrganismo no decorrer do tratamento, houve um aumento 

sutil, sugerindo que o PRP pode ter estimulado a presença de P. aeruginosa nas feridas 

analisadas, uma vez que estudos in vitro estudos apontam essa associação (BIELECKI et al, 

2007; ANITUA et al, 2012; BURNOUF et al, 2013). Porém essa afirmação deve ser vista 

com cautela, tendo em vista que mesmo na presença de maior número de P. aeruginosa no 

final do tratamento, houve melhora de infecção nas feridas em uso do PRP.  

Com relação ao perfil de resistência dos S. aureus identificados, todos (100%) foram 

resistentes a penicilina tanto no grupo intervenção quanto no grupo controle. Nos dias atuais a 

resistência à penicilina é comum, com taxas de resistência de até 100% (GOSWAMI et al, 

2011; JUAYANG et al, 2014; MAMA; ABDISSA; SEWUNET, 2014).  

Acerca da eritromicina, três (66,6%) amostras do grupo intervenção apresentaram 

suscetibilidade intermediária e uma (16,7%) amostra do grupo controle foi resistente. As taxas 

de resistência à eritromicina são relatadas na literatura a alcançarem cerca de 50% na Etiópia 

e na Nigéria (BUZAID et al, 2011; NWANKWO; NASIRU, 2011). 

Sobre o ciprofloxacino, três amostras demonstraram perfil de resistência, sendo duas 

do grupo controle e uma do grupo intervenção. Mama, Abdissa, Sewunet (2014) verificou 

baixa resistência à ciprofloxacino para amostras de S. aureus. 

Com relação ao sulfazotrim e cloranfenicol, duas (33,3%) amostras foram resistentes e 

sobre a clindamicina, somente uma (16,7%) amostra do grupo intervenção foi resistente. Um 

estudo feito na Etiópia com cepas de S. aureus isolados a partir de swabs de feridas infectadas 

registrou baixa resistência ao sulfazotrim (MAMA; ABDISSA; SEWUNET, 2014). Na Líbia, 

tem sido observada resistência de 40,0% ao cloranfenicol em cepas de S. aureus (BUZAID  et 

al, 2011). São referidas resistências de cerca de 40% (JUAYANG et al, 2014) e 23% (AKHI 

et al, 2015) em cepas de S. aureus nas Filipinas e Irã. Não obstante, 100% das amostras foram 

sensíveis a gentamicina e cefoxitina. 

Nas amostras de 39 P. aeruginosa identificadas, sendo 22 no grupo intervenção, 

quatro (16,0%) foram resistentes a ciprofloxacino, três (12%) resistentes a aztreonam e 

imipenem, e duas (8,0%) amostras resistentes à gentamicina. Com relação à suscetibilidade 

intermediária sete (28,0%) apresentaram esse resultado para aztreonam, seis (24,0%) para 
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imipenem, cinco (20,0%) para pipetazobactam, duas (8,0%) para gentamicina e uma (4,0%) 

para ceftazidima.  

Diante desses resultados observa-se baixa resistência a gentamicina, Mama, Abdissa e 

Sewunet e Owlia (2014), avaliando a susceptibilidade de cepas de P. aeruginosa isoladas de 

diferentes tipos de feridas, pelo método de disco-difusão, identificaram cerca de 18% de 

resistência a gentamicina. Arabestani et al (2015), por sua vez, encontraram 45% de 

resistência a esse antimicrobiano em cepas isoladas de diferentes sítios (vias respiratórias, 

sangue, feridas etc). Saderi et al (2015) também relataram baixos índices de susceptibilidade a 

gentamicina.  

Foi observado neste estudo baixa resistência a imipenem e aztreonam divergindo de 

dois estudos, um realizado na China, com amostras de P. aeruginosa, (derivadas do trato 

respiratório e urina) coletadas de pacientes ambulatoriais, onde foram verificados índices 

elevados de resistência ao aztreonam (XIA et al, 2015) outro estudo realizado no Irã 

(SADERI et al, 2015) com P. aeruginosa isoladas de pacientes hospitalizados identificou que 

cerca de 34% das cepas eram resistentes ao imipenem. 

Com relação aos genes de virulência de P. aeruginosa, exoU e exoS, das 22 P. 

aeruginosa identificadas do grupo intervenção, 16 (64%) amostras foram positivas para o 

exoU e quatro (16%) para exoS e das 17 amostras do grupo controle, sete (41,8%) amostras 

foram positivas para exoU e uma para exoS (6,0%).  

Nesta pesquisa, houve predominância do gene exoU. Nas 16 amostras positivas no 

grupo intervenção, somente três pacientes tinham infecção e das sete positivas no grupo 

controle, três apresentaram infecção. Contrapondo com nossos achados, estudos afirmam que 

a exoenzima S está principalmente envolvida na colonização, invasão e disseminação de 

bactérias durante a infecção (JABALAMELI et al, 2012), sendo considerada como a proteína 

efetora TTSS mais predominante (CHO et al, 2014). Porém, Oliveira et al (2017) 

corroboraram com nosso estudo quando identificaram que não houve relação da presença do 

gene exoU, amplificado de amostras identificadas de feridas crônicas, e infecção nas feridas, 

apesar desse ser um importante gene relacionado a invasão tecidual. 

Acerca da amplificação dos genes lukS-PV e lukF-PV que codificam a leucocidina 

Panton-Valentine (PVL), não foi observada a amplificação em nenhuma amostra deste estudo. 

A PVL age através da atividade sinérgica em duas proteínas secretoras não-associados, 

componente S e componente F (LINA et al, 1999). Esta toxina ativa neutrófilos humanos 

antes de criar poros líticas sensíveis a cátions monovalentes, prejudicando assim a membrana 

celular. A LPV induz uma liberação de histamina dos basófilos humanos granulócitos, 
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enzimas, fatores quimiotáticos (tais como o leucotrieno B4 e interleucina 8), e metabolitos de 

oxigênio, granulócitos e neutrófilos (GILLET et al, 2002). Esses fatores podem gerar um 

descompensação das feridas por prolongar a fase inflamatória e dificultar, assim, o processo 

de reparo tecidual fisiológico. 

Souza et al (2009), analisando cepas USA 400, demonstrou que o gene luk-PV é 

raramente detectado na maioria das amostras encontradas no Brasil. Chen et al (2015) dentre 

os 138 S. aureus isolados a partir de swab nasal, em apenas dois foi identificado o gene que 

codifica a leucocidina Panton-Valentine. Assim, pode-se perceber que a presença dos genes 

lukS-PV e lukF-PV foi rara nestas estudos, corroborando com os resultados desta pesquisa, em 

que não foi identificada amplificação para o gene lukF-PV e lukS-PV para nenhuma amostra. 

Em outro estudo feito na Europa, para pesquisa dos genes lukS-PV e lukF-PV, a amplificação 

dos mesmos foi observada em menos de 5% das amostras analisadas, ratificando que a 

presença dos genes lukS-PV e lukF-PV foi rara neste estudo e corroborou com os resultados 

desta pesquisa. (VON EIFF et al, 2004) 

Cabe destacar que a predominância de biofilme em feridas crônicas é de 90% 

(ATTINGER; WOLCOTT, 2012). Ademais, o leito das feridas crônicas oferece condições 

ideais para o desenvolvimento do biofilme, uma vez que reduz a resposta imune do 

hospedeiro e o tecido desvitalizado facilita a agregação célula a célula (DOMENICO et al, 

2017; MALONE et al, 2017). 

Com relação à capacidade de formação de biofilme, neste estudo, todos os S. aureus 

foram fracamente produtores de biofilme. Ademais, apenas quatro feridas apresentavam sinais 

clínicos de infecção, apesar dos microrganismos serem capazes de formar biofilme. Não 

obstante, sobre a capacidade de formação de biofilme das P. aeruginosa, obteve-se 

predominância (17/39) de cepas fracamente produtoras. Estudo na Índia, que avaliou a 

capacidade de formação de biofilme de cepas de S. aureus e P. aeruginosa isoladas de feridas 

resultantes de queimaduras, foi observado resultados semelhantes ao nosso, com altas taxas de 

cepas capazes de formar biofilme sendo a minoria classificada como fortemente produtora de 

biofilme (ASATI, CHAUDHARY, 2017). 

Quando selecionamos somente as cepas positivas  para o gene exoU e relacionamos 

capacidade de formação de biofilme das cepas de P. aeruginosa temos no grupo intervenção 

nove cepas que apresentaram fraca capacidade de formação de biofilme, cinco cepas 

moderadamente capazes e duas cepas fortemenrte produtoras. Quando se trata do grupo 

controle temos três cepas fracamente, moderadamente  e fortemente produtoras de biofilme 
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respectivamente. Assim, a presença do gene exoU não esteve relacionado com um número 

grande de amostras com capacidade forte para a formação de biofilme. 

Ao pensar sobre a condição clínica das feridas que possuíam P. aeruginosa produtoras 

de biofilme, observa-se que 12 feridas apresentavam infecção, sendo que em sete feridas foi 

isolado P. aeruginosa fracamente produtora, em quatro moderadamente produtora e uma 

fortemente produtora. As demais feridas não apresentavam infecção mas as cepas de P. 

aeruginosa eram formadoras de biofilme. Neste sentido, podemos perceber, que a ferida não 

apresentar sinais de infecção não significa que o microrganismo não seja capaz de formar 

biofilme. 

Além disso, dentre as cepas fortemente produtoras de biofilme, em apenas uma delas a 

ferida do paciente apresentava-se infectada, sugerindo que a presença de uma capacidade de 

formação de biofilme forte não está diretamente relacionada a presença de infecção na ferida. 

Outrossim, cepas coletadas do mesmo paciente em momentos diferentes, apresentaram 

mudanças na capacidade de formação de biofilme, isso pode estar relacionado ao 

desbridamento realizado, já que a coleta do swab era feita após limpeza e desbridamento da 

ferida. 

Johani et al (2017) destacam que a observação clínica da ferida não é a opção mais 

confiável para suspeitar de microrganismos formadores de biofilmes na ferida. É 

imprescindível a realização de cultura e testes para a análise de formação de biofilme. 

Estudo na Itália que analisou microrganismos de úlceras crônicas de perna destacou 

que a presença de cepas formadoras de biofilme na ferida não está diretamente relacionada ao 

fato delas serem multirresistentes, pois em seu estudo não houve diferença significativa das 

cepas produtoras de biofilme apresentarem multirresistência quando comparado aquelas não 

formadoras. Em nosso estudo todas as cepas foram capazes de formar biofilme, mas a minoria 

apresentava o padrão de serem multirresistentes, corroborando com os dados deste estudo 

italiano de Domenico et al (2017). 

Assim, microrganismos presentes na ferida, capazes de formar biofilme, devem ser 

observados com atenção e cuidado pela equipe de enfermagem, tendo em vista que o 

desenvolvimento do biofilme na ferida promove hipóxia tecidual e aumento da resposta 

inflamatória, retardando o processo de reparo tecidual fisiológico (MALONE et al, 2017). 

Nos resultados referentes a carga microbiana, observa-se que não teve relação direta 

de carga microbiana maior com infecção nas feridas, uma vez que muitas feridas infectadas 

apresentavam cargas microbianas menores que 104.  
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Além disso, em algumas amostras foi identificada carga microbiana para P. 

aeruginosa e S. aureus porém esses microrganismos não foram identificados qualitativamente 

no MALDI-TOF ou PCR convencional. Esse resultado pode ser explicado pelo fato de que 

quando avaliamos carga microbiana a partir das salinas, pegamos o DNA de células viáveis e 

não viáveis, porém quando avaliamos a partir da placa esses microrganismos por MALDI-

TOF ou PCR convencional estamos analisando somente células viáveis, sendo assim, essa 

diferença pode ocorrer. 

O guideline (Bowler, 2003) afirma que tecidos de biópsia oriundos de feridas com 

quantidades maiores que 105 devem ser consideradas infectadas, porém, Rondas et al 

contradiz esse estudo, afirmando que o número absoluto de microrganismos pode ser menos 

importante que o potencial de detecção de quórum sensing para aumentar sua virulência e  

persistência. Em nosso estudo, como não houve relação na carga microbiana com a presença 

de infecção, sugere-se que outros microrganismos possam estar colonizando/infectando as 

feridas e causando a infecção. Além disso, outros fatores poderiam influenciar nessa relação 

microrganismo-hospedeiro, como nutrição, doença de base, resposta imune, colaborando 

também, para a presença de infecção nas feridas.  
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6. CONCLUSÃO 

Esta pesquisa analisou os sinais de infecção nas úlceras venosas tratadas com Plasma 

Rico em Plaquetas (PRP), identificando a presença de Staphylococcus aureus e Pseudomonas 

aeruginosa e sua capacidade de formação de biofilme. Foram analisadas 100 amostras de 36 

pacientes com úlceras de perna.  

Os resultados da pesquisa indicaram que: 

- Houve diferença estatisticamente significante entre a 1ª e 6ª semana e 1ª e 12ª semana na 

melhora de infecção na ferida nos grupos tratados com PRP e Gaze petrolatum; 

- Não houve diferença estatisticamente significante entre os microrganismos (P. 

aeruginosa e S. aureus) nos dois grupos do estudo acerca de maior resistência a antimicrobianos 

- Ao analisar o perfil de suscetibilidade das P. aeruginosa pelo teste de disco-difusão, 

observou-se que  não houve aumento da resistência a antimicrobianos dos pacientes tratados com 

PRP; 

- Microrganismos que apresentaram capacidade forte para a formação de biofilme, em sua 

maioria, não possuíam infecção na ferida tanto no grupo tratado com PRP quanto com gaze 

petrolatum®; 

- Não houve relação entre infecção e maior carga microbiana na ferida dos pacientes 

tratados com PRP e gaze petrolatum®. 

 

Conclui-se que a presença de biofilme na ferida está mais relacionada aos aspectos 

fisiológicos do paciente e dos fatores de virulência e resistência dos microrganismos. 

Cabe destacar, que a melhora de infecção nas feridas dos pacientes provavelmente esteve 

relacionada também as orientações, a assistência e o cuidado de enfermagem especializado 

prestado aos mesmos. 

Como limitação do estudo, aponta-se a não realização de biópsia, apesar desse método ser 

questionado devido a cronicidade das lesões do estudo, o que dificulta a avaliação do biofilme na 

ferida. 
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APÊNDICE I 

 

PROTOCOLO I 

AVALIAÇÃO DE CLIENTES COM LESÕES  

I – HISTÕRICO  DATA 

Nome  Nº Prontuário  

Data de Nascimento Idade Sexo       (  0  ) F        (  1  ) M 

Escolaridade     ( 0 ) Analfabeto      ( 1 ) Fundamental                       ( 2 ) Médio           ( 3 ) Superior                  (1) completo      (2) incompleto 

Estado Civil       ( 0 ) Solteiro            ( 1 ) Casado/União estável         ( 2 ) Viúvo           ( 3 ) Separado/Divorciado 

Raça                   ( 0 ) Branca              ( 1 ) Preta                                      ( 2 ) Parda           ( 3 ) Amarela                ( 4 ) Indígena 

Renda (valor em reais): R$                  Quantas pessoas dependem dessa renda ( 0 )  1        ( 1 ) 2       ( 2 )  3         ( 3 )  4         (4) 5 ou mais 

Ocupação atual Profissão 

Endereço                 Cidade CEP  

Telefone Celular (   ) Whatsapp  E-mail 

Rede de água encanada   ( 0 ) Sim   ( 1 ) Não Rede de esgoto encanada   ( 0 ) Sim   ( 1 ) Não 

Faz uso de Medicamentos regularmente  ( 0 ) Sim   ( 1 ) Não 

Essas medicações são  ( 0 ) Naturais   ( 1 ) Homeopáticas   ( 2 ) Alopáticas  

Medicamentos em uso  (folha anexa) 

 

Alergias 

 

Tabagismo                   ( 1 ) sim ( 0 ) não Cigarros/dia                                  Histórico 

Etilismo ( 1 ) sim ( 0 ) não Frequência                                    Histórico 

II.  COMORBIDADES  

Diabetes mellitus ( 1 ) sim ( 0 ) não Ano do Diagnóstico 

Hipertensão Arterial ( 1 ) sim ( 0 ) não Ano do Diagnóstico 

Insuficiência venosa crônica ( 1 ) sim ( 0 ) não Ano do Diagnóstico 

Outras doenças ( 1 ) sim ( 0 ) não Quais 

III.  AVALIAÇÃO GERAL  

Peso (Kg) Altura (cm) IMC = Peso/(altura)2  

Circunferência abdominal (cm):                                                               Circunferência tórax (cm): 

Dieta   ( 0 ) livre       ( 1 ) hipossódica     ( 2  ) hipocalórica     ( 3  ) hipoglicêmica     (  4 ) outra, qual: 

Condições higiênicas  ( 0 ) satisfatórias     ( 1 ) insatisfatórias, especifique: 

Deambulação  ( 0  ) normal      ( 1  ) com auxílio      ( 2  ) em cadeira de rodas      (  3 ) acamado     (  4 ) claudicando 

Atividade Física   ( 0 ) sim     ( 1 ) não Qual: Nº vezes/semana 

Pulsos presentes ( 0 ) Pedial D     ( 1 ) Pedial E    ( 2 ) Maleolar D    ( 3 ) Maleolar E    ( 4 ) Poplíteo D     ( 5 ) Poplíteo E 

Perfusão ( 0 ) Preservado ( Enchimento em  >  de 3 segundos)        ( 1 ) Diminuído (Enchimento em  <  de 3 segundos) 

Índice tornozelo/braço:  

Exames laboratoriais 

Plaquetas:                                        Hemácias:                                     Leucócitos:                             Glicemia: 

Linfócitos:          Monócitos:             Eosinófilos:              Basófilos:               Bastões:             Segmentados:  

Ureia:                        Creatinina: 

Colesterol total:              Triglicerídeos:          Colesterol LDL:             Colesterol HDL:             Colesterol VLDL:     

TAP:                 PTT: 

Resultados microbiológicos 

Microrganismos encontrados: 

MRSA: (   ) Sim   (   ) Não 

Biofilme: (    ) Sim   (   ) Não 

Outras Observações: 
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PROTOCOLO I  
Nome:                                                                                                                                                                                                                                         Prontuário: 

Tipo da lesão    ( 0 ) u. venosa – ITB:              (  1 ) u. diabética                 ( 2 ) u. pressão               ( 3 ) traumáticas               ( 4 ) cirúrgicas               ( 5 ) outra: 

Localização  

Início da lesão atual  Recidiva  ( 0 ) Sim   ( 1 ) Não  

AVALIAÇÃO DATA DATA  DATA DATA 

Principal queixa     

Pressão Arterial     

Glicemia capilar     

LESÃO      TAMANHO 

(margem interna da 

borda do epitélio) 

    

TECIDO DA BORDA (1) Epitelizada  

(2) Hipergranulada 

(3) Hiperqueratosa 

(4) Macerada 

(1) Epitelizada  

(2) Hipergranulada 

(3) Hiperqueratosa 

(4) Macerada 

(1) Epitelizada  

(2) Hipergranulada 

(3) Hiperqueratosa 

(4) Macerada 

(1) Epitelizada  

(2) Hipergranulada 

(3) Hiperqueratosa 

(4) Macerada 

PRURIDO (1) Não (2) Sim 

Local: 

(1) Não (2) Sim 

Local:  

(1) Não (2) Sim 

Local: 

(1) Não (2) Sim 

Local: 

TECIDO            Granulação 

                          Epitelização 

(1) 76-100  (2) 51-75 ( 3) 26 – 50 ( 4) 1-25  ( 5) 0 

(1) 76-100  (2) 51-75 ( 3) 26 – 50 ( 4) 1-25  ( 5) 0 

(1) 76-100 (2) 51-75 ( 3) 26 – 50 ( 4) 1-25  ( 5) 0 

(1) 76-100 (2) 51-75 ( 3) 26 – 50 ( 4) 1-25  ( 5) 0 
(1) 76-100  (2) 51-75 ( 3) 26 – 50 ( 4) 1-25  ( 5) 0 

(1) 76-100  (2) 51-75 ( 3) 26 – 50 ( 4) 1-25  ( 5) 0 
(1) 76-100  (2) 51-75 ( 3) 26 – 50 ( 4) 1-25  ( 5) 0 

(1) 76-100  (2) 51-75 ( 3) 26 – 50 ( 4) 1-25  ( 5) 0 

NECROSE               Esfacelo 
Necrose 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

EXSUDATO  

 

(1) Seroso 

(2) Serossanguinolento 

(3) Sanguinolento 

(4) Purulento 

(5) Pio sanguinolento 

(1) Seroso 

(2) Serossanguinolento 

(3) Sanguinolento 

(4) Purulento 

(5) Pio sanguinolento 

(1) Seroso 

(2) Serossanguinolento 

(3) Sanguinolento 

(4) Purulento 

(5) Pio sanguinolento 

(1) Seroso 

(2) Serossanguinolento 

(3) Sanguinolento 

(4) Purulento 

(5) Pio sanguinolento 

QUANTIDADE 

(medir a primeira gaze) 

(1) Ausente (gaze seca) 

(2) Pouco (até 25%) 

(3) Moderado (25 a 75%) 

(4) Grande (mais de 75%) 

(1)    Ausente (gaze seca) 

(2)    Pouco (até 25%) 

(3)    Moderado (25 a 75%) 

(4)    Grande (mais de 75%) 

(1)    Ausente (gaze seca) 

(2)    Pouco (até 25%) 

(3)    Moderado (25 a 75%) 

(4)    Grande (mais de 75%) 

(1) Ausente (gaze seca) 

(2) Pouco (até 25%) 

(3) Moderado (25 a 75%) 

(4) Grande (mais de 75%) 

PROFUNDIDADE (1) Cicatrizada 

(2) Perda parcial da espessura 

(3) Espessura completa 

(4) Tendão / capsula articular visível 

(5) Exposição óssea 

(1)    Cicatrizada 

(2)    Perda parcial da espessura 

(3)    Espessura completa 

(4)    Tendão / capsula articular visível 

(5)    Exposição óssea 

 

(1)    Cicatrizada 

(2)    Perda parcial da espessura 

(3)    Espessura completa 

(4)    Tendão / capsula articular visível 

(5)    Exposição óssea 

1)    Cicatrizada 

(2)    Perda parcial da espessura 

(3)    Espessura completa 

(4)    Tendão / capsula articular visível 

(5)    Exposição óssea 

ÁREA PERILESIONAL 

- Calosidade 

- Dermatite 

 

Número de fatores afetados: 

 

  

Número de fatores afetados: 

 

  

Número de fatores afetados: 

 

 

Número de fatores afetados: 
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- Maceração  

- Enduração 

- Eritema 

- Púrpura branqueável 

- Púrpura não 

branqueável 

- Pele ressecada 

(1) Nenhum 

(2) Apenas um 

(3) Dois ou três 

(4) Quatro ou cinco 

(5) Seis ou mais fatores 

(1) Nenhum 

(2) Apenas um 

(3) Dois ou três 

(4) Quatro ou cinco 

(5) Seis ou mais fatores 

(1) Nenhum 

(2) Apenas um 

(3) Dois ou três 

(4) Quatro ou cinco 

(5) Seis ou mais fatores 

(1) Nenhum 

(2) Apenas um 

(3) Dois ou três 

(4) Quatro ou cinco 

(5) Seis ou mais fatores 

Dor – escala de 0 a 10 nas 

últimas 24h 

 

(1) > 0-2 

(2) >2- 4 

(3) >4- 7 

(4) >7 

(1) > 0-2 

(2) >2- 4 

(3) >4- 7 

(4)      >7 

(1) > 0-2 

(2) >2- 4 

(3) >4- 7 

(4)      >7 

(1) > 0-2 

(2) >2- 4 

(3) >4- 7 

(4)      >7 

Calor (1) Não                              (2) Sim (1) Não                             (2) Sim (1 ) Não                            (2) Sim (1) Não                             (2) Sim 

Edema 

Intensidade (+ a 4+)/Local  

(1) Não                              (2) Sim 

 

(1) Não                             (2) Sim (1) Não                             (2) Sim (1) Não                             (2) Sim 

Odor fétido (1) Não                              (2) Sim (1) Não                            (2) Sim (1) Não                             (2) Sim (1) Não                             (2) Sim 

Cicatrização sem evolução (1) Não                              (2) Sim (1) Não                            (2) Sim (1) Não                             (2) Sim (1) Não                             (2) Sim 

Granulação friável (1) Não                              (2) Sim (1) Não                            (2) Sim (1) Não                             (2) Sim (1) Não                             (2) Sim 

Túnel para tecidos moles (1) Não                              (2) Sim (1) Não                            (2) Sim (1) Não                             (2) Sim (1) Não                             (2) Sim 

Descoloração do leito da 
ferida 

(1) Não                              (2) Sim (1) Não                            (2) Sim (1) Não                             (2) Sim (1) Não                             (2) Sim 

Score total     

 ESCALA DE AVALIAÇÃO PARA O AUTOCUIDADO ( Valor de cada item:  SIM: 2     MAIS OU MENOS: 1 ponto     NÃO: 0 ponto)   

DATA     

1. Compreende o seu estado atual de saúde/doença     

2. Colabora com o tratamento (segue as orientações, comparece 

às consultas) 
    

3. Segue dieta e medicamentos prescritos     

4. Faz o curativo domiciliar seguindo as orientações do nosso 

serviço 
    

5. O curativo é realizado com ajuda de alguém     

TOTAL DE PONTOS     

PLANO DE AÇÃO 

Tratamento 

(Produto no leito) 

(   ) Hidrogel (   ) Gaze petrolatum (   ) AGE 

(   ) PRP (   ) Sulfadiazina de prata 

(   ) outras ______________ 
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Produto perilesional 
(   ) AGE (   ) vaselina líquida (   ) outros ______    

Bandagem 
(   ) ascendente (   ) compressiva elástica 

(   ) circular (   ) outras 

   

Observações 
    

ORIENTAÇÕES  (   ) elevar membros 

(   ) proteger lesões no banho 

(   ) dieta adequada 

   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO I - AVALIAÇÃO DE CLIENTES COM LESÕES  

Avaliação da Dor 

Como descreve a dor? 

(1) Nenhuma dor 

(2) Ocasional, de vez em quanto 

(3) Depende da posição 

(4) Constante 

(5) Prejudica o sono 

O que alivia a dor? 

 

 

O que causa ou aumenta a dor? 
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APÊNDICE II – FOLDER EXPLICATIVO COM ORIENTAÇÕES SOBRE OS 

CUIDADOS COM A FERIDA E ATADURA ELÁSTICA 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

APÊNDICE III – Tabelas sobre os dados clínicos da ferida dos pacientes 

 

 

Tabela 6: Profundidade da lesão na 1ª e 2ª coleta do grupo intervenção dos 

participantes atendidos no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ. 

1ª coleta 

2ª coleta 

Grupo 

intervenção 
Superficial Parcial Total Cicatrizada Soma 

Superficial 0 0 0 0 0 

Parcial 0 18 0 0 18 

Total 0 0 0 0 0 

Cicatrizada 0 0 0 0 0 

Soma 0 18 0 0 18 

 

Tabela 7: Profundidade da lesão na 1ª e 3ª coleta do grupo intervenção dos 

participantes atendidos no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ. 

1ª coleta 

3ª coleta 

Grupo 

intervenção 
Superficial Parcial Total Cicatrizada Soma 

Superficial 0 0 0 0 0 

Parcial 0 15 0 3 18 

Total 0 0 0 0 0 

Cicatrizada 0 0 0 0 0 

Soma 0 15 0 3 18 
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Tabela 8: Edema perilesional na 1ª e 2ª coleta do grupo intervenção dos participantes 

atendidos no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ. 

1ª coleta 

2ª coleta 

Grupo 

intervenção 
Ausente Discreto Moderado Intenso Soma 

Ausente 10 0 0 0 10 

Discreto 0 0 0 0 0 

Moderado 6 0 1 0 7 

Intenso 0 0 1 0 1 

Soma 16 0 2 0 18 

 

Tabela 9: Edema perilesional na 1ª e 3ª coleta do grupo intervenção dos participantes 

atendidos no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ. 

1ª coleta 

3ª coleta 

Grupo 

intervenção 
Ausente Discreto Moderado Intenso Soma 

Ausente 9 0 0 0 9 

Discreto 0 0 0 0 0 

Moderado 8 0 0 0 8 

Intenso 0 0 1 0 1 

Soma 17 0 1 0 18 
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Tabela 10: Dor  na 1ª e 2ª coleta do grupo intervenção dos participantes atendidos no 

HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ. 

1ª coleta 

2ª coleta 

Grupo 

intervenção 
Ausente Leve Moderada Intensa Soma 

Ausente 4 0 0 0 4 

leve 2 0 0 0 2 

Moderada 8 0 0 0 8 

Intensa 1 1 1 1 4 

Soma 15 1 1 1 18 

 

Tabela 11: Dor  na 1ª e 3ª coleta do grupo intervenção dos participantes atendidos no 

HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ. 

1ª coleta 

3ª coleta 

Grupo 

intervenção 
Ausente Leve Moderada Intensa Soma 

Ausente 3 0 0 0 3 

leve 3 0 0 0 3 

Moderada 5 3 0 0 8 

Intensa 0 1 2 1 4 

Soma 11 4 2 1 18 

 

Tabela 12: Tipo de exsudato na ferida na 1ª e 2ª coleta do grupo intervenção dos 

participantes atendidos no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ. 

1ª 

coleta 

2ª coleta 

Grupo intervenção Seroso 
Seros-

sanguinolento 
Purulento 

Sanguino-

lento 
Soma 

Seroso 4 0 0 0 4 

Serossanguinolento 7 0 0 0 7 

Purulento 0 5 2 0 7 
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Sanguinolento 0 0 0 0 0 

Soma 11 5 2 0 18 

 

Tabela 13: Tipo de exsudato na ferida na 1ª e 3ª coleta do grupo intervenção dos 

participantes atendidos no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ. 

1ª 

coleta 

3ª coleta 

Grupo intervenção Seroso 
Seros-

sanguinolento 
Purulento 

Sanguino-

lento 
Soma 

Seroso 4 0 0 0 4 

Serossanguinolento 3 4 0 0 7 

Purulento 7 0 0 0 7 

Sanguinolento 0 0 0 0 0 

Soma 14 4 0 0 18 

 

Tabela 14: Odor relacionado a ferida na 1ª e 2ª coleta do grupo intervenção dos 

participantes atendidos no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ, 2018 

1ª coleta 

2ª coleta  

Grupo Intervenção Ausente Presente Soma 

Ausente 16 0 16 

Presente 2 0 2 

Soma 18 0 18 

 

Tabela 15: Odor relacionado a ferida na 1ª e 3ª coleta do grupo intervenção dos 

participantes atendidos no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ. 

1ª coleta 

3ª coleta  

Grupo Intervenção Ausente Presente Soma 

Ausente 16 0 16 

Presente 2 0 2 

Soma 18 0 18 
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Tabela 16: Calor perilesional na 1ª e 2ª coleta do grupo intervenção dos participantes 

atendidos no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ. 

1ª coleta 

2ª coleta  

Grupo Intervenção Ausente Presente Soma 

Ausente 17 0 17 

Presente 0 1 1 

Soma 17 1 18 

 

Tabela 17: Calor perilesional na 1ª e 3ª coleta do grupo intervenção dos participantes 

atendidos no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ. 

1ª coleta 

3ª coleta  

Grupo Intervenção Ausente Presente Soma 

Ausente 17 0 17 

Presente 0 1 1 

Soma 17 1 18 

 

Tabela 18: Eritema perilesional na 1ª e 2ª coleta do grupo intervenção dos 

participantes atendidos no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ. 

1ª coleta 

2ª coleta  

Grupo Intervenção Ausente Presente Soma 

Ausente 7 0 7 

Presente 11 0 11 

Soma 18 0 18 
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Tabela 19: Eritema perilesional na 1ª e 3ª coleta do grupo intervenção dos 

participantes atendidos no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ. 

1ª coleta 

3ª coleta  

Grupo Intervenção Ausente Presente Soma 

Ausente 8 0 8 

Presente 8 2 10 

Soma 16 2 18 

 

Tabela 20: Quantidade de exsudato na 1ª e 2ª coleta do grupo intervenção dos 

participantes atendidos no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ. 

1ª coleta 

2ª coleta   

Grupo Intervenção Pouca Moderada Grande Soma 

Pouca 2 0 0 2 

Moderada 7 8 0 15 

Grande 0 0 1 1 

Soma 9 8 1 18 

 

Tabela 21: Quantidade de exsudato na 1ª e 3ª coleta do grupo intervenção dos 

participantes atendidos no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ. 

1ª coleta 

2ª coleta   

Grupo Intervenção Pouca Moderada Grande Soma 

Pouca 2 0 0 2 

Moderada 10 5 0 15 

Grande 0 0 1 1 

Soma 12 5 1 18 
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Tabela 22: Profundidade da lesão na 1ª e 2ª coleta do grupo controle dos participantes 

atendidos no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ. 

1ª coleta 

2ª coleta 

Grupo 

intervenção 
Superficial Parcial Total Cicatrizada Soma 

Superficial 0 0 0 0 0 

Parcial 0 17 0 1 18 

Total 0 0 0 0 0 

Cicatrizada 0 0 0 0 0 

Soma 0 17 0 1 18 

 

Tabela 23: Profundidade da lesão na 1ª e 3ª coleta do grupo controle dos participantes 

atendidos no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ. 

1ª coleta 

3ª coleta 

Grupo 

intervenção 
Superficial Parcial Total Cicatrizada Soma 

Superficial 0 0 0 0 0 

Parcial 0 15 0 3 18 

Total 0 0 0 0 0 

Cicatrizada 0 0 0 0 0 

Soma 0 15 0 3 18 
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Tabela 24: Edema perilesional na 1ª e 2ª coleta do grupo controle dos participantes 

atendidos no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ. 

1ª coleta 

2ª coleta 

Grupo 

intervenção 
Ausente Discreto Moderado Intenso Soma 

Ausente 13 0 0 0 13 

Discreto  0 0 1 0 1 

Moderado 3 0 0 0 3 

Intenso 0 0 1 0 1 

Soma 16 0 2 0 18 

 

Tabela 25: Edema perilesional na 1ª e 3ª coleta do grupo controle dos participantes 

atendidos no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ. 

1ª coleta 

3ª coleta 

Grupo 

intervenção 
Ausente Discreto Moderado Intenso Soma 

Ausente 13 0 0 0 13 

Discreto  1 0 0 0 1 

Moderado 3 0 0 0 3 

Intenso 1 0 0 0 1 

Soma 18 0 0 0 18 
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Tabela 26: Dor na lesão na 1ª e 2ª coleta do grupo controle dos participantes atendidos 

no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ. 

1ª coleta 

2ª coleta 

Grupo 

intervenção 
Ausente Discreto Moderado Intenso Soma 

Ausente 7 0 0 0 7 

Discreto  3 0 0 0 3 

Moderado 5 1 1 0 7 

Intenso 0 0 0 1 1 

Soma 15 1 1 1 18 

 

Tabela 27: Dor na lesão na 1ª e 3ª coleta do grupo controle dos participantes atendidos 

no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ. 

1ª coleta 

3ª coleta 

Grupo 

intervenção 
Ausente Discreto Moderado Intenso Soma 

Ausente 7 0 0 0 7 

Discreto  3 0 0 0 3 

Moderado 5 2 0 0 7 

Intenso 0 0 1 0 1 

Soma 15 2 1 0 18 

 

Tabela 28: Tipo de exsudato na ferida na 1ª e 2ª coleta do grupo controle dos 

participantes atendidos no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ. 

1ª 

coleta 

2ª coleta 

Grupo intervenção Seroso 
Seros-

sanguinolento 
Purulento 

Sanguino-

lento 
Soma 

Seroso 7 0 0 0 7 

Serossanguinolento 5 4 0 0 9 

Purulento 0 0 2 0 1 
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Sanguinolento 0 0 0 0 1 

Soma 12 4 2 0 18 

 

Tabela 29: Tipo de exsudato na ferida na 1ª e 3ª coleta do grupo controle dos 

participantes atendidos no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ. 

1ª 

coleta 

3ª coleta 

Grupo intervenção Seroso 
Seros-

sanguinolento 
Purulento 

Sanguino-

lento 
Soma 

Seroso 7 0 0 0 7 

Serossanguinolento 6 3 0 0 9 

Purulento 0 1 0 0 1 

Sanguinolento 0 0 0 1 1 

Soma 13 4 0 1 18 

 

Tabela 30: Odor relacionado a ferida na 1ª e 2ª coleta do grupo controle dos 

participantes atendidos no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ. 

1ª coleta 

2ª coleta  

Grupo Intervenção Ausente Presente Soma 

Ausente 18 0 18 

Presente 0 0 0 

Soma 18 0 18 

 

Tabela 31: Odor relacionado a ferida na 1ª e 3ª coleta do grupo controle dos 

participantes atendidos no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ. 

1ª coleta 

3ª coleta  

Grupo Intervenção Ausente Presente Soma 

Ausente 18 0 18 

Presente 0 0 0 

Soma 19 0 18 
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Tabela 32: Calor perilesional na 1ª e 2ª coleta do grupo controle dos participantes 

atendidos no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ. 

1ª coleta 

2ª coleta  

Grupo Intervenção Ausente Presente Soma 

Ausente 17 0 17 

Presente 0 1 1 

Soma 17 1 18 

 

Tabela 33: Calor perilesional na 1ª e 3ª coleta do grupo controle dos participantes 

atendidos no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ. 

1ª coleta 

3ª coleta  

Grupo Intervenção Ausente Presente Soma 

Ausente 18 0 18 

Presente 0 0 0 

Soma 18 0 18 

 

Tabela 34: Eritema perilesional na 1ª e 2ª coleta do grupo controle dos participantes 

atendidos no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ. 

1ª coleta 

2ª coleta  

Grupo Intervenção Ausente Presente Soma 

Ausente 10 0 10 

Presente 6 2 8 

Soma 16 2 18 

 

Tabela 35: Eritema perilesional na 1ª e 3ª coleta do grupo controle dos participantes 

atendidos no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ. 

1ª coleta 

3ª coleta  

Grupo Intervenção Ausente Presente Soma 

Ausente 10 0 10 
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Presente 7 1 8 

Soma 17 1 18 

 

Tabela 36: Quantidade de exsudato na 1ª e 2ª coleta do grupo intervenção dos 

participantes atendidos no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ. 

1ª coleta 

2ª coleta   

Grupo Intervenção Pouca Moderada Grande Soma 

Pouca 4 0 0 4 

Moderada 7 5 0 12 

Grande 0 1 1 2 

Soma 11 6 1 18 

 

Tabela 37: Quantidade de exsudato na 1ª e 3ª coleta do grupo controle dos 

participantes atendidos no HUAP de abril de 2016 a dezembro de 2017, Niterói/RJ. 

1ª coleta 

2ª coleta   

Grupo Intervenção Pouca Moderada Grande Soma 

Pouca 4 0 0 4 

Moderada 7 5 0 12 

Grande 0 2 0 2 

Soma 11 7 0 18 

 

 

 

 

 

 

 

 


