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RESUMO

Introdução: As feridas crônicas mais comuns são as úlceras de membros inferiores, em sua
maior parte de etiologia venosa. São geralmente colonizadas por diversas espécies de
bactérias e suas interações, virulência e quantidade são fatores que influenciam o risco de uma
ferida se tornar infectada. A infecção é uma das principais causas associadas ao atraso da
cicatrização, pois provoca o prolongamento da fase inflamatória. Outro fator importante que
influencia na cicatrização é o potencial hidrogeniônico (pH). Estudos têm associado lesões
que não cicatrizam com valores mais elevados de pH. Objetivo: Analisar o pH de úlceras
venosas e sua relação com o perfil bacteriano quantitativo e qualitativo das lesões. Método:
Estudo transversal realizado com amostras de 35 úlceras venosas através de coleta de dados
com 28 pacientes durante o período de dezembro de 2019 a março de 2020 no Ambulatório de
Reparo de Feridas do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) e análises
microbiológicas realizadas no Laboratório de Controle Microbiológico da Faculdade de
Farmácia da Universidade Federal Fluminense (UFF) e Laboratório de Biologia de
Anaeróbios da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A medida do pH foi realizada
utilizando fitas indicadoras e a coleta de material biológico através de swab. Após cultivo
bacteriano em aerobiose e anaerobiose, foi realizada a contagem de unidades formadoras de
colônias (UFC) e identificação por espectrometria de massa. O projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina do HUAP/UFF, CAAE
19468719.9.0000.5243. Resultados: A maioria dos participantes foi do sexo masculino
(57,1%), na faixa etária de 60 a 80 anos (68,6%), com média de idade de 67,4 anos,
apresentando como comorbidades principalmente hipertensão arterial sistêmica (88,8%) e
diabetes mellitus (48,6%). Os valores de pH variaram de 7.9 a 8.7, sendo o valor de 8,5
(37,1%) o mais encontrado, seguido de 8,3 (28,6%), com média de 8.4. As espécies mais
frequentemente encontradas foram Staphylococcus aureus (68,6%), Pseudomonas aeruginosa
(62,9%), Proteus mirabilis (45,7%) e Corynebacterium striatum (40,0%). O número de UFC
variou de 0 a 200.000 em anaerobiose e aerobiose e foi predominantemente entre 1.000 e
10.000 (37,1%) em anaerobiose e entre 10.000 e 100.000 (37,1%) em aerobiose. Não foi
encontrada associação entre os diferentes valores de pH e a variação do número de UFC em
anaerobiose (p=0,21) e aerobiose (p=0,55) e as principais espécies bacterianas identificadas:
S. aureus (p=0,41), P. aeruginosa (p=0,29), P. mirabilis (p=0,19) e C. striatum (p=0,96).
Conclusão: O pH de úlceras venosas não influenciou o perfil bacteriano, tanto em parâmetros
quantitativos quanto qualitativos.
Descritores: Úlcera; Úlcera Varicosa; Concentração de Íons de Hidrogênio; Bactérias;
Infecção dos Ferimentos; Enfermagem; Cicatrização.
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ABSTRACT

Introduction: The most common chronic wounds are leg ulcers, mostly of venous etiology.
They are usually colonized by several species of bacteria and their interactions, virulence and
quantity are factors that influence the risk of a wound becoming infected. Infection is one of
the main causes associated to delayed wound healing, as it causes the prolonging of the
inflammatory phase. Another important factor that influences wound healing is pH. Studies
have associated lesions that do not heal with higher pH values. Objective: To analyze the pH
of venous ulcers and their relationship with the quantitative and qualitative bacterial profile of
the ulcers. Method: Cross-sectional study carried out with samples of 35 venous ulcers
through data collection with 28 patients during the period from December 2019 to March
2020 at the Wound Repair Ambulatory of Antonio Pedro University Hospital (HUAP) and
microbiological analyses performed at the Laboratory of Microbiological Control at the
Faculty of Pharmacy of Fluminense Federal University (UFF) and Anaerobic Biology
Laboratory of Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ). The pH measurement was
performed with indicator strips and the collection of biological material using swabs. After
aerobic and anaerobic cultivation, colony forming units (CFU) were counted and used for
bacterial identification by mass spectrometry. The project was approved by the Research
Ethics Committee (Faculty of Medicine/HUAP/UFF), CAAE 19468719.9.0000.5243.
Results: Most of the participants were male (57.1%), aged 60 to 80 years (68.6%), with a
mean age of 67.4 years. The associated diseases most frequently reported were systemic
arterial hypertension (88.6%) and diabetes mellitus (48.6%). The pH values ranged from 7.9
to 8.7, with the value of 8.5 (37.1%) being the most found, followed by 8.3 (28.6%), with an
average of 8.4. The most frequently found species were Staphylococcus aureus (68.6%),
Pseudomonas aeruginosa (62.9%), Proteus mirabilis (45.7%) and Corynebacterium striatum
(40.0%). The number of CFU ranged from 0 to 200.000 in both anaerobiosis and aerobiosis
and was predominantly between 1.000 and 10.000 (37.1%) in anaerobiosis and between
10.000 and 100.000 (37.1%) in aerobiosis. No association was found between the different
pH values and the variation in the number of CFU in anaerobiosis (p=0.21) and aerobiosis
(p=0.55) or in bacterial species identified: S. aureus (p=0,41), P. aeruginosa (p=0.29), P.
mirabilis (p=0.19) and C. striatum (p=0.96). Conclusion: The pH of venous ulcers did not
influence bacterial profile, both in quantitative and qualitative parameters.

Keywords: Ulcer; Varicose Ulcer; Hydrogen-Ion Concentration; Bacteria; Wound Infection;
Nursing; Wound Healing.
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1. INTRODUÇÃO
As feridas crônicas causam uma série de mudanças em aspectos básicos da vida, como
a locomoção, o trabalho, convívio social e autoimagem, sendo um importante problema de
saúde pública uma vez que pacientes com úlceras crônicas apresentam mais demandas de
saúde, são hospitalizados com maior frequência, além do custo elevado do tratamento destas
lesões (HAN et al., 2011; BARROS et al., 2016).
Estima-se que estas feridas afetem de 1% a 2% da população mundial e o custo com o
tratamento nos Estados Unidos, por exemplo, é de cerca de 25 bilhões de dólares por ano,
sendo grande parte desse custo relacionada ao uso de antimicrobianos (KAPP; MILLER;
SANTAMARIA, 2018).
No Brasil, estima-se que a incidência anual de feridas crônicas é de 3 a 5 novos casos
para cada mil habitantes, porém, não há dados estatísticos precisos devido à escassez de
registros e notificações. Contudo, sabe-se que há um elevado gasto público com o tratamento
destas feridas (BARROS et al., 2016; SILVA et al., 2017; FREDERICO et al., 2018).
As feridas crônicas mais comumente encontradas são as úlceras de membros
inferiores, em sua maior parte de etiologia venosa, representando cerca de 70% das úlceras de
perna, seguido das úlceras arteriais (cerca de 25%) e diabéticas (ocorrem em cerca de 4 a 10%
dos pacientes). Também estão incluídas as lesões por pressão, que afetam de 1% a 5% dos
pacientes hospitalizados (MORTON; PHILLIPS, 2016).
A cicatrização de feridas é um processo complexo constituído por fases (fase
inflamatória, fase proliferativa e fase de remodelamento) que ocorrem de forma sequencial,
porém sobrepondo-se. Desta forma, os eventos que finalizam uma fase estimulam o início da
próxima (WANG et al., 2018).
Múltiplos fatores contribuem para o retardo na cicatrização, incluindo o tamanho da
lesão, profundidade, localização, idade do paciente, presença de doenças associadas,
colonização e infecção bacteriana (SCOTTON; MIOT; ABBADE, 2014; MIHAI et al., 2018).
A colonização bacteriana, apesar de inicialmente não desencadear resposta imune prejudicial,
pode ocasionar a expressão de fatores de virulência pelos micro-organismos presentes como o
desenvolvimento de biofilmes, com tolerância aos mecanismos de defesa do hospedeiro,
sendo fator de risco para o desenvolvimento de infecções (PERCIVAL, 2017). A infecção é
uma das principais causas associadas ao atraso da cicatrização, pois provoca o prolongamento
da fase inflamatória, aumentando a injúria tecidual (MORTON; PHILLIPS, 2016).
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Outro fator importante que influencia na cicatrização das feridas é o potencial
hidrogeniônico (pH), definido como uma escala numérica utilizada para especificar a acidez
ou basicidade de uma solução (POWER, 2016). Estudos têm associado lesões que não
cicatrizam com valores mais alcalinos de pH, enquanto valores mais próximos do pH neutro
têm sido relacionados com processo de cicatrização otimizado (GETHIN; COWMAN;
CONROY, 2008; KUMAR; HONNEGOWDA, 2015; POWER, 2016; KOEHLER et al.,
2017). Além disso, há evidência da associação dos valores de pH com a presença de infecção
em feridas, destacando um aumento progressivo do pH antes do surgimento de sinais clínicos
sugestivos de infecção, sugerindo que a medida do pH poderia auxiliar a detecção precoce de
uma infecção local (ONO et al., 2015).

1.1 Problema de pesquisa

Segundo Kruse et al. (2015), o manejo de feridas crônicas representa um grande
desafio devido a diversos fatores como tempo prolongado de tratamento, formação de
biofilme e resistência aos antimicrobianos, por exemplo. A presença de infecção na ferida é
prejudicial para o processo de cicatrização e pode levar à sepse, aumento do risco de
amputação e mortalidade.
O pH tem um importante papel na cicatrização de feridas, porém, apesar desta
relevância, só recentemente esse fator foi considerado como uma explicação para muitas
abordagens de tratamento falharem no combate a infecções em feridas crônicas, evidenciando
a necessidade de mais estudos para ampliar o conhecimento acerca do tema (PERCIVAL,
2014).
Mediante o panorama descrito, esse estudo tem por questão de pesquisa: O pH
influencia no perfil quantitativo e qualitativo de espécies bacterianas presentes nas úlceras
venosas?

1.2 Justificativa

Embora sejam conhecidos os efeitos prejudiciais da presença de infecção nas lesões e
o pH seja considerado um fator importante para o processo de cicatrização, há poucos estudos
sobre o pH de lesões crônicas e sua relação com os micro-organismos (GETHIN, 2007;
PERCIVAL, 2014; BENNISON et al., 2017; MCARDLE; LAGAN; MCDOWELL, 2018).
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Mais estudos sobre o pH de lesões crônicas são necessários para ampliar o
conhecimento sobre a sua influência e até mesmo possibilitar o desenvolvimento de novas
tecnologias com o objetivo de promover uma cicatrização mais rápida e eficaz (PERCIVAL,
2014; KRUSE et al., 2015).
Diante desse contexto, o presente estudo visa preencher esta lacuna importante e
contribuir com a investigação do pH de úlceras venosas e sua relação com os microorganismos, devido à importante associação destes fatores com a cicatrização de lesões.

1.3 Hipóteses
•

Hipótese Nula (H0):

O pH de úlceras venosas não possui relação com o perfil bacteriano quantitativo e
qualitativo das lesões.
•

Hipótese Alternativa (H1):

O pH de úlceras venosas possui relação com o perfil bacteriano quantitativo e qualitativo
das lesões.

1.4 Objetivos
•

Objetivo geral:

Analisar o pH de úlceras venosas e sua relação com o perfil bacteriano quantitativo e
qualitativo das lesões.
•

Objetivos específicos:

1. Caracterizar dados sociodemográficos e clínicos dos pacientes e dados descritivos das
lesões;
2. Determinar o pH das lesões;
3. Analisar quantitativamente e qualitativamente as espécies de bactérias.

17

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Feridas crônicas

Feridas crônicas são definidas como aquelas em que o processo de reparação não
ocorre de forma ordenada e consequentemente não se obtém restauração anatômica e
funcional. Há divergências na literatura quanto ao tempo necessário para definir uma ferida
como crônica, variando desde 4 semanas até 3 meses (AGALE, 2013; JÄRBRINK et al.,
2017; MIHAI et al, 2018).
Essas lesões podem exigir vários anos para cicatrizar totalmente, e em alguns casos
permanecem em tratamento por décadas. Durante esse período, os pacientes podem sentir dor
intensa, sofrimento físico e emocional, redução de mobilidade e isolamento social. Essas
lesões podem resultar em incapacidade funcional, pois muitas vezes as intervenções
terapêuticas disponíveis se esgotam e uma amputação se torna necessária. As úlceras
diabéticas são a causa de 70% das amputações de membros inferiores (JÄRBRINK et al.,
2017).
Os idosos são o grupo de maior risco para desenvolvimento de lesões crônicas, uma
vez que o processo de reparo tecidual desacelera com o passar dos anos e a incidência de
doenças cardiovasculares e diabetes mellitus (DM) também aumenta com a idade. Com o
aumento da expectativa de vida em muitas partes do mundo e a incidência crescente de
doenças crônicas, torna-se urgente a necessidade de aperfeiçoamento das abordagens de
tratamento destas lesões (JÄRBRINK et al., 2017).
A falha em se obter restauração da integridade da pele após uma injúria pode ocorrer
devido a diversos fatores. Fatores locais que afetam a oxigenação tecidual ou inflamação
(doenças vasculares, flebite, trombose), imobilidade, trauma severo ou repetidas lesões em
uma mesma região, pressão local, edema crônico, colonização por patógenos oportunistas e
infecções crônicas com o desenvolvimento de biofilmes, por exemplo, podem aumentar esse
risco de falha no processo de reparo tecidual, tornando a ferida crônica (MIHAI et al., 2018).
Fatores sistêmicos que afetam o estado geral do indivíduo também desempenham um
papel importante no processo de cicatrização, como a presença de doenças como diabetes
mellitus e hipertensão arterial sistêmica (HAS), doenças inflamatórias crônicas, obesidade,
hábitos alimentares e outros (MIHAI et al., 2018).
Com base em sua etiologia, as lesões crônicas podem ser classificadas em quatro
categorias: úlceras venosas, arteriais, diabéticas e lesões por pressão. O diagnóstico correto é
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essencial para evitar tratamento inadequado, que pode ocasionar atraso na cicatrização ou
piora clínica da lesão (AGALE, 2013).

2.1.1 Úlceras Venosas

As úlceras venosas correspondem a aproximadamente 75% das úlceras crônicas de
membros inferiores, representando o estágio mais avançado da insuficiência venosa crônica
(IVC) (AGALE, 2013; MALAGUTTI; KAKIHARA, 2014).
As úlceras venosas são originadas a partir da incompetência valvular em veias
profundas, causando dilatação dos vasos para que sejam capazes de acomodar o volume de
sangue adicional. Com essa distensão, as válvulas não são capazes de se fechar
adequadamente, o que resulta em fluxo sanguíneo retrógrado e hipertensão venosa. Esse
aumento de pressão ocasiona extravasamento de fluido dos vasos distendidos para os tecidos
(AGALE, 2013). Danos nos vasos podem ocorrer devido a diversos fatores como cirurgias,
trauma ou trombose venosa profunda (TVP). Outros fatores causais incluem múltiplas
gestações, obesidade ou anomalias congênitas das veias (AGALE, 2013).
Outro componente que influencia o desenvolvimento de úlceras venosas é a disfunção
da bomba muscular da panturrilha. Através da contração e relaxamento, a musculatura da
panturrilha facilita o retorno venoso e a falha nesse mecanismo causa estase sanguínea e
hipertensão venosa. As duas principais causas de falha dessa bomba são a doença varicosa
primária e os efeitos tardios da TVP (MALAGUTTI; KAKIHARA, 2014).
Segundo Agale (2013), algumas teorias são descritas para explicar a patogênese das
úlceras venosas, dentre elas existem três principais:
•

Extravasamento de fibrinogênio a partir dos capilares dilatados para o espaço
intersticial, que ocasiona a formação de manguitos de fibrina ao redor dos vasos, o que
ocasiona redução de oxigenação do tecido.

•

A hipertensão venosa reduz o gradiente de pressão entre as extremidades arteriais e
venosas dos capilares, resultando em um fluxo sanguíneo lentificado no interior desses
vasos e no aumento da adesão de células sanguíneas ao endotélio, com liberação de
mediadores inflamatórios e lesão das válvulas venosas e do tecido adjacente.

•

Obstrução de capilares devido a formação de pequenos trombos e estase venosa,
ocasionando redução da oxigenação tecidual e favorecendo o desenvolvimento de
ulceração.
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As úlceras venosas podem ser recorrentes e persistir por semanas ou anos, com
complicações incluindo celulite e infecções (AGALE, 2013). Essas lesões geralmente se
desenvolvem lentamente, são comumente de formato irregular e superficial, com leito
apresentando tecido desvitalizado ou tecido de granulação, quantidade de exsudato variável,
podendo ser mínimo ou em grande quantidade, de coloração amarelada. É rara a presença de
tecido necrótico ou exposição de tendões (MALAGUTTI; KAKIHARA, 2014; MORTON;
PHILLIPS, 2016). Edema e dor nas extremidades inferiores podem estar presentes, piorando
ao longo do dia com a posição ortostática e melhorando com a elevação dos membros
(AGALE, 2013; MALAGUTTI; KAKIHARA, 2014; MORTON; PHILLIPS, 2016).
As úlceras podem ser únicas ou múltiplas e de tamanho e localização variáveis, porém
normalmente estão localizadas na região do maléolo e terço distal da perna. A região ao redor
da lesão pode apresentar hiperpigmentação conhecida como dermatite ocre, causada pelo
aumento da pressão hidrostática intracapilar e extravasamento de hemácias com depósito de
hemossiderina. O eczema de estase também pode estar presente, caracterizado por eritema,
descamação e prurido. A lipodermatoesclerose frequentemente está presente, ocasionando
induração e fibrose do terço distal do membro (MALAGUTTI; KAKIHARA, 2014).

Figura 1 - Úlcera venosa
Fonte: Arquivo pessoal (autorizado pelo paciente).
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2.1.2 Outras feridas crônicas
•

Úlceras arteriais

Aproximadamente 10 a 25% dos casos de úlceras crônicas nos membros inferiores são
decorrentes de doença arterial oclusiva periférica, principal manifestação da aterosclerose
sistêmica, que causa redução do fluxo sanguíneo arterial, má perfusão e oxigenação
inadequada. O estreitamento progressivo do lúmen do vaso ocasiona obstrução gradual ao
fluxo sanguíneo e consequente isquemia, necrose e ulceração. Diabetes, tabagismo,
dislipidemia, hipertensão, obesidade e envelhecimento são importantes fatores de risco para o
surgimento dessas lesões (AGALE, 2013; MALAGUTTI; KAKIHARA, 2014).
O principal sintoma é a claudicação intermitente, com dor na panturrilha e coxa
durante a deambulação e a temperatura do membro afetado comumente é inferior, quando
comparada ao membro sem lesão. Há piora da dor com elevação do membro, padrão contrário
ao relatado por pacientes com úlceras venosas. Geralmente as úlceras arteriais possuem
bordas bem demarcadas, com leito sem tecido de granulação viável e frequentemente com
necrose, podendo ser profundas e com exposição de tendões (MALAGUTTI; KAKIHARA,
2014).
Úlceras arteriais frequentemente estão presentes em regiões distais, como os dedos dos
pés e calcâneos, porém podem ocorrer em outros locais do membro inferior (AGALE, 2013;
MALAGUTTI; KAKIHARA, 2014; MORTON; PHILLIPS, 2016).
•

Úlceras diabéticas

Úlceras diabéticas afetam 4% a 10% dos pacientes com DM anualmente e são a
principal causa de hospitalização e amputação desses pacientes. Nos pacientes diabéticos,
complicações decorrentes da neuropatia levam a alterações vasculares, resultando em
oxigenação da extremidade distal prejudicada e pele seca, suscetível a fissuras.
Geralmente estão localizadas em superfícies plantares em locais de trauma repetitivo,
com formação de calos em pontos anormais de pressão devido a neuropatia, deformidades ou
mobilidade articular limitada (MORTON; PHILLIPS, 2016). O mal perfurante plantar é uma
manifestação clássica da neuropatia diabética, caracterizado por lesão indolor, profunda e com
calosidades. Infecções bacterianas, osteomielites e amputações são complicações frequentes
(MALAGUTTI; KAKIHARA, 2014).
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•

Lesões por pressão

As lesões por pressão são áreas de injúria tecidual resultante de pressão não aliviada,
levando a lesão tecidual localizada. São comumente encontradas em áreas de proeminências
ósseas e os principais fatores de risco para sua ocorrência incluem umidade, diminuição do
nível de consciência, desnutrição, mobilidade prejudicada, forças de cisalhamento e fricção
(MORTON; PHILLIPS, 2016).
Aproximadamente 70% de todas as lesões por pressão ocorrem na população idosa,
com frequentes complicações como infecções, osteomielite e sepse (AGALE, 2013).

2.1.3 Processo de reparo tecidual

Após uma injúria tecidual, imediatamente se inicia o processo de reparo, que
compreende uma sequência complexa de eventos objetivando a restauração do tecido lesado.
O processo de cicatrização é dividido em três fases principais que se sobrepõem de forma
contínua: fase inflamatória, fase proliferativa e fase de remodelação (MENDONÇA;
COUTINHO-NETTO, 2009; SZWED; SANTOS, 2015; WANG et al., 2018).
•

Fase inflamatória

Após a lesão tecidual, a vasoconstrição ocorre imediatamente como mecanismo de
defesa contra a perda de volume sanguíneo e dura poucos minutos. Com os danos às células
endoteliais, há exposição de colágeno estimulando a ativação, adesão e agregação plaquetária
(MORTON; PHILLIPS, 2016).
As plaquetas, essenciais à formação desse tampão hemostático, também secretam
múltiplos mediadores na área lesada, incluindo o fator de crescimento derivado de plaquetas
(PDGF). A ativação da cascata de coagulação, juntamente com a liberação dos fatores de
crescimento, produz numerosos mediadores vasoativos e fatores quimiotáticos que recrutam
células inflamatórias no local da ferida (MENDONÇA; COUTINHO-NETTO, 2009).
Neutrófilos e monócitos, em resposta aos agentes quimiotáticos, migram em direção
ao local da lesão. Além da função de fagocitose de bactérias, fragmentos celulares e corpos
estranhos, essas células inflamatórias também produzem fatores de crescimento, que
preparam a ferida para a fase proliferativa, quando fibroblastos e células endoteliais também
serão recrutados (MENDONÇA; COUTINHO-NETTO, 2009).
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Os monócitos continuam a infiltrar-se no local da ferida durante o decorrer do
processo de cicatrização em resposta a agentes quimiotáticos, como o PDGF, por exemplo. A
liberação dos fatores provenientes das plaquetas, assim como a fagocitose dos componentes
celulares, contribui para a ativação dos monócitos, transformando-os em macrófagos que são
as principais células envolvidas no controle do processo de reparo (MENDONÇA;
COUTINHO-NETTO, 2009).
O macrófago ativado é a principal célula efetora do processo de reparo tecidual,
fagocitando e degradando fragmentos celulares, bem como secretando fatores quimiotáticos
que atraem outras células inflamatórias ao local da ferida e produzindo prostaglandinas, que
funcionam como potentes vasodilatadores, afetando a permeabilidade dos vasos. Os
macrófagos também produzem vários fatores de crescimento, tais como o PDGF, o fator de
crescimento transformador-β, o fator de crescimento de fibroblastos e o fator de crescimento
endotelial vascular, que se destacam como as principais citocinas necessárias para estimular a
formação do tecido de granulação (MENDONÇA; COUTINHO-NETTO, 2009; MORTON;
PHILLIPS, 2016).
•

Fase proliferativa

A fase proliferativa inicia-se normalmente dentre o 4º e 15º dia após a lesão tecidual,
ativando o mecanismo de reparo da epiderme e derme. Há uma intensa proliferação de
fibroblastos, deposição de colágeno e início da angiogênese, resultando na formação da nova
matriz extracelular e do tecido de granulação, em substituição ao tecido lesado. Os
fibroblastos produzem a nova matriz extracelular necessária ao crescimento celular enquanto
os novos vasos sanguíneos transportam oxigênio e nutrientes necessários ao metabolismo
celular local (MENDONÇA; COUTINHO-NETTO, 2009; WANG et al., 2018).
•

Fase de remodelação

A fase de remodelação pode durar de algumas semanas até muitos meses. Nessa fase
do processo de cicatrização, há a tentativa de recuperação da estrutura tecidual normal com
maturação dos elementos e alterações na matriz extracelular, ocorrendo o depósito de
colágeno (MENDONÇA; COUTINHO-NETTO, 2009).
O colágeno é uma proteína encontrada abundantemente na matriz extracelular,
fundamental na organização do tecido e na resistência, sendo a mais abundante do tecido
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conjuntivo em fase de cicatrização. O colágeno produzido inicialmente é o colágeno tipo III,
menos espesso do que o colágeno presente na pele íntegra. O colágeno tipo III é substituído
progressivamente pelo colágeno tipo I, um colágeno mais resistente e organizado ao longo das
linhas de tensão. Devido a essas mudanças, há um aumento da força tênsil da ferida
(MENDONÇA; COUTINHO-NETTO, 2009; SZWED; SANTOS, 2015).
Em fase mais tardia, os fibroblastos do tecido de granulação transformam-se em
miofibroblastos comportando-se como um tecido contrátil. Com o decorrer do processo de
maturação e remodelação, a maioria dos vasos, fibroblastos e células inflamatórias desaparece
do local da ferida mediante processos de migração ou apoptose. Esse fato leva à formação de
cicatriz com reduzido número de células. A formação de cicatrizes hipertróficas ou queloides
pode ocorrer como consequência de uma falha nesse mecanismo (MENDONÇA;
COUTINHO-NETTO, 2009).

2.2 Micro-organismos em feridas crônicas

A pele e as membranas mucosas dos seres humanos possuem diversos microorganismos que podem ser divididos em dois grandes grupos: microbiota transitória e
microbiota residente. A microbiota transitória compreende micro-organismos não patogênicos
ou potencialmente patogênicos que podem estar presentes na pele ou membranas mucosas por
horas ou semanas. Já a microbiota residente consiste em micro-organismos que estão
presentes habitualmente na pele, geralmente de baixa virulência, composta principalmente por
bactérias

do

gênero

Corynebacterium,

Propionibacterium,

Staphyloccocus,

Peptostreptococcus e Streptococcus (RAHIM et al., 2017).
A maioria das feridas crônicas é colonizada por diversas espécies de bactérias,
podendo ocorrer interação e um efeito sinérgico, resultando na expressão de mecanismos de
virulência e patogenicidade, ocasionando danos ao hospedeiro e favorecendo a cronicidade da
ferida (RAHIM et al., 2017).
Um estudo realizado por Wolcott et al. (2016) através do sequenciamento de RNAr
16S com amostras de 2.963 feridas crônicas incluindo úlceras venosas (n=916), diabéticas
(n=910), lesões por pressão (n=767) e feridas cirúrgicas (n=370) com cicatrização estagnada
evidenciou que a composição da microbiota das lesões crônicas não possui relação com a
etiologia da úlcera, uma vez que os achados foram semelhantes em todos os tipos de lesões.
Dentre as amostras provenientes de úlceras venosas analisadas, as espécies bacterianas mais
frequentemente encontradas e suas respectivas frequências relativas foram: Staphylococcus
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epidermidis (35%), Staphylococcus aureus (34%), Staphylococcus haemolyticus (23%),
Finegoldia magna (21%) e Pseudomonas aeruginosa (20%).
Outros estudos realizados no Brasil também destacam a presença de S. aureus e P.
aeruginosa em feridas crônicas. Uma pesquisa realizada por Pires et al. (2018) com amostras
de 35 úlceras crônicas após cultura e identificação por espectrometria de massa (MALDITOF) identificou S. aureus em 82,9% das amostras e o estudo realizado por Oliveira et al.
(2017) com metodologia semelhante e análise de amostras de 43 feridas crônicas,
predominantemente úlceras venosas, evidenciou a presença de P. aeruginosa em 72% das
amostras.
Os micro-organismos na ferida podem estar presentes em forma planctônica (livre) ou
em biofilme, definido como um grupo de micro-organismos aderidos e envolvidos por uma
matriz protetora. Estima-se que mais de 60% das feridas crônicas possuem biofilmes
bacterianos e isto está diretamente relacionado com o atraso na cicatrização destas lesões
(PERCIVAL et al., 2016; MALONE et al, 2017).
Os componentes do biofilme comumente são proteínas, polissacarídeos e DNA
extracelular proveniente principalmente de células bacterianas ou neutrófilos. No entanto, a
composição do biofilme pode variar dependendo do tipo de cepa bacteriana e características
da lesão (RAHIM et al., 2017).
A formação do biofilme normalmente ocorre através de cinco etapas. Primeiramente
ocorre a adesão reversível do micro-organismo a uma superfície (que pode ser biótica ou
abiótica), seguida da adesão irreversível, mediada pela secreção de exopolissacarídeos. A
terceira etapa consiste em proliferação celular com agrupamento de micro colônias e na quarta
etapa ocorre crescimento e diferenciação, com formação do biofilme maduro. A etapa final é
a dispersão das células do biofilme, podendo atingir novos sítios e iniciar a formação de
outros biofilmes (CLINTON; CARTER, 2015).
A presença de biofilme em feridas crônicas pode afetar a função celular de leucócitos,
queratinócitos, células endoteliais e fibroblastos, bem como a resposta inflamatória e imune,
prejudicando o processo de reparo tecidual (ZHAO et al., 2013).
Um estudo realizado por James et al. (2016) evidenciou que biofilmes bacterianos
contribuem para a manutenção de baixas tensões de oxigênio local, favorecendo a
cronicidade. Os autores sugerem que a combinação de lesão do tecido e isquemia préexistente leva a áreas de hipóxia tecidual, vulneráveis à infecção bacteriana.
Com o processo de formação de biofilme, há consumo de oxigênio disponível e
atração de neutrófilos, que também consomem parte do oxigênio. Por meio deste consumo,
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tanto celular quanto pelos micro-organismos, as concentrações de oxigênio local diminuem
ainda mais e a hipóxia é perpetuada, interrompendo o processo de reparo tecidual. A resposta
inflamatória do hospedeiro, em conjunto com fatores de virulência bacteriana, causa danos a
tecidos subjacentes, prejudicando a cicatrização (JAMES et al., 2016).
A redução da suscetibilidade a antimicrobianos dos microrganismos presentes no
biofilme é uma característica amplamente relatada na literatura e tem sido atribuída
principalmente pela baixa atividade metabólica das células presentes em seu interior e a
matriz exopolissacarídea, que atua limitando a penetração e a difusão dos agentes
antimicrobianos. A matriz do biofilme atua tanto como uma barreira mecânica de difusão do
antibiótico para o interior do biofilme quanto reagindo quimicamente com o antibiótico, pois
interações entre os exopolissacarídeos e os agentes quimioterápicos retardam sua penetração
no biofilme (CLINTON; CARTER, 2015; RAHIM et al., 2017).

2.2.1 Colonização e infecção em feridas

A colonização de uma ferida é definida como a presença de bactérias na lesão sem
desencadear reação imunológica que prejudique o processo de cicatrização (MELLERIO,
2010; O’MEARA et al., 2014). Alguns autores sugerem o termo “colonização crítica”,
definida como um aumento da proliferação bacteriana que ocasiona uma ferida estagnada, que
não aumenta de extensão, porém também sem evolução da cicatrização (LIPSKY et al., 2012;
MELLERIO, 2010; O’MEARA et al., 2014).
A colonização bacteriana é um fator significante a ser considerado no que diz respeito
a cicatrização, pois, apesar de inicialmente não desencadear resposta imune prejudicial, há a
possibilidade destes micro-organismos desenvolverem biofilmes, com tolerância aos
mecanismos de defesa do hospedeiro, sendo assim fator de risco para o desenvolvimento de
infecções, prejudiciais ao processo de reparo tecidual (PERCIVAL, 2017). A maioria das
feridas crônicas é colonizada por diversas espécies de bactérias e suas interações, virulência e
quantidade são fatores que influenciam o risco de uma ferida colonizada se tornar infectada
(PERCIVAL, 2016).
Na presença de infecção local, há resposta imunológica e surgimento de sinais e
sintomas sugestivos, que devem ser considerados para o diagnóstico clínico de infecção e
variam conforme a etiologia da lesão. Para a avaliação de úlceras de perna, considera-se a
presença de pelo menos três dos sinais: dor, eritema, edema, odor fétido, aumento do
exsudato, calor (SWANSON; GROTHIER; SHULTZ, 2014).
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Cabe ressaltar que a avaliação de uma possível infecção envolve o exame clínico da
lesão e do paciente como um todo, considerando seu histórico e comorbidades, pois infecções
locais em pacientes diabéticos, por exemplo, podem ser de difícil diagnóstico devido a
neuropatia e o comprometimento vascular, que podem ocasionar a ausência de sinais clássicos
de infecção (SWANSON; GROTHIER; SHULTZ, 2014). Dessa forma, na ausência de sinais
clássicos, outros fatores como cicatrização sem evolução, descoloração do leito, granulação
friável, odor fétido, túnel para os tecidos moles, exsudato sanguinolento e exsudato seroso
aumentado também devem ser avaliados pelo profissional, bem como o uso de análises
microbiológicas para auxílio no diagnóstico e tratamento (YOUNG, 2012).

2.2.2 Coleta de material biológico

A coleta de material biológico de lesões através do swab estéril é mais utilizada na
prática clínica em comparação com a coleta por biópsia tecidual, pois permite a análise
microbiológica de forma fácil e não invasiva (HUANG et al., 2016).
Além disso, o uso de swabs não envolve algumas das desvantagens e dificuldades
encontradas com pesquisas envolvendo coleta por biópsias, por exemplo, o possível
desconforto ao paciente e a lesão tecidual adicional, principalmente em casos de estudos
longitudinais nos quais mais de uma coleta pode ser necessária, podendo assim ocasionar
prejuízo ao processo de cicatrização da ferida e até mesmo influenciar o aceite ou a
permanência do paciente no estudo (TRAVIS et al., 2020).
Alguns estudos foram realizados comparando as técnicas de swab e biópsia e suas
conclusões sugerem que amostras coletadas por swab são confiáveis e suficientes para
identificar as principais espécies presentes em feridas crônicas, evitando as possíveis
complicações e desvantagens de biópsias (GJODSBOL, et al., 2012; HUANG et al., 2016;
TRAVIS et al., 2020). A necessidade de biópsia como método de coleta de material biológico
deve ser avaliada em casos de feridas envolvendo exposição óssea (YOUNG, 2012; HUANG
et al., 2016).
A coleta através do swab deve ser feita a partir das proposições de Levine et al.
(1976), posicionando o swab sobre o tecido, rotacionando em uma área de 1 cm² durante 5
segundos, aplicando pressão suficiente para que haja expressão de fluido do leito da lesão
(TRAVIS et al., 2020).
A ferida deve ser previamente irrigada com solução salina para garantir que a amostra
coletada não represente micro-organismos superficiais ou contaminantes, otimizando o
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processo posterior de isolamento e identificação. Áreas de tecido granulado viável devem ser
o local de escolha para coleta, evitando locais com necrose, tecido desvitalizado ou acúmulo
de exsudato, pois geralmente estas áreas possuem diversos contaminantes de superfície
(YOUNG, 2012).

2.2.3 Análises microbiológicas
•

Incubação em meio de cultura e contagem de unidades formadoras de colônias

As pesquisas envolvendo análises microbiológicas muitas vezes dependem da
determinação da quantidade de unidades formadoras de colônias (UFC), procedimento que
rotineiramente é feito utilizando diluições seriadas do material a ser analisado, semeando
pequenas quantidades com uso de alça estéril em placas de Petri contendo meio de cultura
adequado, podendo ser seletivo para o desenvolvimento de determinados micro-organismos
(BRUGGER et al., 2012). O ágar cetrimida, por exemplo, é considerado um meio de cultura
seletivo para o isolamento de P. aeruginosa (PEEKATE; BATOMBARI; BASIL, 2018). Já o
ágar BHI (Brain Heart Infusion) é um meio não seletivo derivado de nutrientes de cérebro e
coração, peptona e dextrose, adequado para a cultura de uma grande variedade de tipos de
organismos, podendo ser suplementado com sangue ou outros componentes.
Após incubação em meio de cultura e condições apropriadas para o desenvolvimento
dos micro-organismos de interesse, as colônias visualizadas são contabilizadas para
determinação do número de UFC em cada placa, o que pode ser realizado através da
contagem manual de colônias ou uso de contadores automáticos (BRUGGER et al., 2012).
•

Identificação por MALDI TOF

A sigla MALDI-TOF significa Matrix-assisted laser desorption-ionization - time of
Flight (ionização/dessorção a laser assistida por matriz) e consiste numa tecnologia baseada
em espectrometria de massa utilizada para identificação microbiológica através da análise de
espectros de massa de peptídeos diferentes e únicos para cada micro-organismo,
possibilitando assim a identificação precisa (PASTERNAK, 2012; CAROLIS et al., 2014).
Um espectrômetro de massa é composto por três unidades funcionais, (1) uma fonte de
íons que possibilita a ionização e transfere íons de moléculas das amostras para uma fase
gasosa, (2) analisador de massa que separa os íons de acordo com sua razão massa (m) sobre a
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carga (z), (m/z), e (3) um dispositivo que detecta e monitora os íons separados (CROXATTO;
PROD’HOM; GREUB, 2012; CAROLIS et al., 2014).
As amostras são preparadas para análise em uma placa de metal condutora através da
mistura com uma matriz, o que resulta na cristalização desse material. Essa matriz é composta
de pequenas moléculas de ácido que possuem uma forte absorção óptica na faixa do
comprimento de onda do laser usado e sua composição varia de acordo com a biomolécula a
ser analisada e o tipo de laser, sendo comuns o ácido 2,5-dihidroxibenzoico e o ácido alfaciano 4-hidroxicinâmico, considerados matrizes ótimas para a detecção de íons de menor
massa (CROXATTO; PROD’HOM; GREUB, 2012).
Após a cristalização da matriz e da amostra, a placa é introduzida no espectrômetro de
massa e recebe pulsos de laser. A matriz absorve energia do laser, levando à dessorção dos
analitos que são então vaporizados e ionizados em fase gasosa.
As moléculas dessorvidas e ionizadas são aceleradas através de um campo
eletrostático e ejetadas através de um tubo de metal submetido ao vácuo até chegarem a um
detector, com íons menores sendo transportados mais rápido do que íons maiores. Assim,
conforme o “tempo de voo” é criado um espectro de massa que é composto por picos de razão
massa sobre carga (m/z) com intensidades variáveis (CROXATTO; PROD’HOM; GREUB,
2012).
Para a identificação de micro-organismos, esses padrões são comparados com bancos
de dados de referência disponíveis comercialmente (Bruker para o espectrômetro Microflex
LT e Vitek MS para o espectrômetro bioMérieux, por exemplo). Através dessa comparação, é
gerado um valor numérico que permite a identificação precisa e rápida dos micro-organismos
a nível de espécie quando os scores obtidos estão na faixa dos valores definidos pelo
fabricante do equipamento (scores superiores a 2,0 para o software Bruker e superiores a 90%
para o Vitek-MS (CAROLIS et al., 2014).

2.3 Potencial hidrogeniônico (pH)

A medição do pH é um logaritmo negativo da atividade de íons hidrogênio em uma
solução aquosa utilizada para descrever acidez e alcalinidade numa escala de 0 a 14. O ponto
neutro é 7, abaixo de 7 é definido como ácido (concentração de hidrogênio mais alta) e acima
de 7 definido como alcalino (menor concentração de hidrogênio). O pH no organismo é
equilibrado pela capacidade de tamponamento dos fluidos que são capazes de se ligar a íons
de hidrogênio ou de liberá-los, mantendo um valor relativamente constante (POWER, 2016).
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A concentração de íons de hidrogênio é um dos fatores que influencia a atividade
enzimática e o valor de pH considerado ideal (pH ótimo) varia para diferentes enzimas.
Apesar de algumas enzimas tolerarem grandes mudanças no pH, a maioria delas são ativas
somente em intervalos muitos estreitos. Por essa razão, o organismo emprega mecanismos de
tampões que regulam o pH. Por exemplo, o pH ótimo da pepsina, enzima proteolítica
produzida no estômago é, aproximadamente 2.0. Já para a quimotripsina, ativa no intestino
delgado, o pH ótimo é aproximadamente 8.0 (LOPES, 2009).

2.3.1 pH da pele

A pele íntegra dos adultos é naturalmente ácida com um pH variando de 4.0 a 6.0
devido à secreção de ácidos pelos queratinócitos na epiderme, juntamente com secreções
oriundas das glândulas sebáceas e sudoríparas (ALI; YOSIPOVITCH, 2013; POWER, 2016).
Este ambiente ácido propicia a manutenção da microbiota residente normal,
dificultando a colonização por bactérias patógenas, principalmente S. aureus, além de
possibilitar a adequada função de enzimas envolvidas na síntese e manutenção da barreira
cutânea fisiológica (ANTUNES et al., 2017).
A barreira cutânea mecânica está localizada na camada superior da pele, o estrato
córneo, e a formação dos componentes lipofílicos dessa barreira envolve a atividade de
algumas enzimas dependentes de pH para essa síntese, principalmente as enzimas βglucocerebrosidase e esfingomielinase, que possuem pH ótimo de 5.6 e 4.5 respectivamente.
Essas duas enzimas estão envolvidas na síntese de ceramidas, componentes
fundamentais da barreira cutânea, responsáveis principalmente pela retenção de água no
espaço intercelular (ALI; YOSIPOVITCH, 2013; ANTUNES et al., 2017).
Imediatamente após o nascimento, o pH da superfície da pele tanto de neonatos
prematuros quanto dos nascidos a termo é considerado elevado comparado ao de adultos e
crianças, sendo em média 7.0. O pH diminui abruptamente nos primeiros dias de vida e
posteriormente segue reduzindo de forma gradual no período neonatal, até que seja
semelhante na infância ao pH da pele adulta. Na pele dos idosos também são encontrados
valores mais elevados de pH (ALI; YOSIPOVITCH, 2013).
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2.3.2 pH de feridas

O pH é um fator importante que influencia a cicatrização de feridas, variando ao longo
do processo de reparo tecidual. Durante o processo de cicatrização e dependendo da
fisiopatologia da ferida, o ambiente da lesão pode se tornar mais alcalino, o que tem sido
associado com lesões que não cicatrizam (KRUSE et al., 2015).
Após uma lesão, a barreira da pele é destruída, a microcirculação é atingida e há um
aumento do valor de pH da superfície da ferida, se aproximando de um pH neutro (KRUSE et
al., 2015; POWER, 2016).
Durante a cicatrização normal de feridas, o pH reduz naturalmente e esse ambiente
mais ácido é benéfico pois dificulta a proliferação bacteriana no leito da ferida e favorece a
disponibilidade de oxigênio devido ao efeito Bohr, que representa a afinidade da hemoglobina
pelo oxigênio em função do pH (KRUSE et al., 2015). Em ambientes mais ácidos há
diminuição da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, resultando em maior quantidade livre
para o tecido (MACHADO, 2014).
Quando ocorre a adequada cicatrização da ferida, o pH reduz cada vez mais até atingir
valores semelhantes aos da pele íntegra, conforme a barreira cutânea é restabelecida (KRUSE
et al., 2015).
Estudos tem relatado que o pH de feridas crônicas se encontra na faixa de 7.0 a 9.0.
Tanto feridas agudas quanto crônicas com um pH elevado (alcalino) possuem menores taxas
de cicatrização quando comparado com feridas nas quais o pH está mais próximo do neutro
(SHARP, 2013; PERCIVAL et al., 2016).
O pH da superfície da ferida pode variar devido a vários fatores, incluindo a presença
de bactérias e aplicações tópicas de diferentes materiais de curativos (KUMAR;
HONNEGOWDA, 2015).
A atividade de enzimas bacterianas pode ocasionar aumento do pH da superfície da
pele e da ferida, elevando o risco de infecção, pois bactérias como Proteus mirabilis,
Klebsiella spp. e P. aeruginosa são produtoras da enzima urease, responsável pela liberação
de amônia, capaz de reduzir os efeitos prejudiciais do ambiente mais ácido encontrado na
superfície da pele íntegra, e assim facilitar a proliferação bacteriana. A amônia é uma
substância tóxica para o tecido da ferida e causa prejuízo da oxigenação devido à elevação do
pH e consequente aumento da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio em meio mais alcalino
(PERCIVAL et al., 2014).
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Além disso, diversas reações enzimáticas no ambiente da ferida podem ser
influenciadas pelo pH, portanto, a dificuldade de cicatrização de feridas crônicas pode ocorrer
como resultado de um pH alcalino elevado. Ambientes levemente ácidos inibem
significativamente a atividade de proteases, favorecendo a cicatrização da ferida (KUMAR;
HONNEGOWDA, 2015).
As metaloproteinases são enzimas essenciais na fase inflamatória e proliferativa da
cicatrização, que possibilitam a degradação de tecido desvitalizado e componentes
danificados da matriz extracelular. A concentração e atividade de metaloproteinases se
encontra aumentada em feridas crônicas, enquanto há supressão de seus inibidores teciduais.
Quando há esse desequilíbrio, a atividade das metaloproteinases não é controlada
adequadamente, resultando na degradação excessiva de matriz extracelular e de fatores de
crescimento, sendo prejudicial ao processo de cicatrização (RUSHTON, 2007; KOEHLER et
al., 2017). Estudos sugerem que um ambiente mais ácido favorece o processo de reparo
tecidual através do controle da atividade proteolítica dessas enzimas (GREENER et al., 2005;
PERCIVAL et al, 2014).
Em ambientes mais ácidos, além do controle da atividade proteolítica e de maior
disponibilidade de oxigênio através da redução da afinidade de hemoglobina, outros efeitos
relatados são redução da toxicidade da amônia no tecido, promoção de angiogênese e
aumento da atividade de macrófagos e fibroblastos, importantes no processo de reparo
tecidual (GETHIN, 2007).
Em ambiente alcalino, há evidências do favorecimento de formação de biofilme. Um
estudo realizado com as espécies Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia e Vibrio
cholerae comparou a produção de biofilme em diferentes faixas de pH (5.5, 7.5, 8.5) e os
resultados foram semelhantes para todas as espécies, demonstrando um aumento significativo
da capacidade de formação de biofilme quando expostas ao pH mais elevado. Esse aumento
foi em média de 169% comparando as faixas de pH de 5.5 e 7.5 e quando comparado o pH
5.5 ao 8.5 esse aumento foi de 229% (HOSTACKA, A.; CIZNAR, I.; STEFKOVICOVA,
2010).
Um dado importante é que, à medida que a ferida progride para cicatrização, o pH se
modifica para o neutro e então se torna ácido, o que favorece a produção de tecido de
granulação saudável e reduz o crescimento de bactérias (KUMAR; HONNEGOWDA, 2015).
Esta queda no pH não é somente um indicador importante do sucesso do tratamento, mas
também pode nortear a decisão de qual antimicrobiano será o mais apropriado, já que todos
são afetados em algum grau pelo pH do ambiente da ferida (PERCIVAL et al.,2016).
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Sabe-se que o pH afeta a eficácia de agentes antimicrobianos, apesar do mecanismo
exato de tal interferência não ser completamente conhecido (MCARDLE; LAGAN;
MCDOWELL, 2018). Além disso, alguns estudos realizados apresentam resultados
divergentes quanto a eficácia antimicrobiana de curativos a base de prata diante de variações
de pH, por exemplo, corroborando a necessidade de maiores investigações acerca do tema
(BRAUNWARTH, BRILL, 2011; PERCIVAL et al., 2011).
Diante do contexto de influência do pH na cicatrização de feridas crônicas, pesquisas
têm sido feitas utilizando curativos com substâncias capazes de modular o pH, promovendo
um ambiente menos alcalino, propício para promoção da adequada cicatrização da ferida.
Como exemplo, há um estudo utilizando um curativo a base de mel de Manuka,
substância produzida a partir do néctar de uma planta característica da Nova Zelândia
(Leptospermum scoparium), baseado na proposta que o pH ácido do mel (3.5 - 4.0) favorece a
cicatrização de feridas. O estudo foi realizado através do acompanhamento de 20 úlceras de
perna crônicas durante duas semanas e objetivou analisar as alterações do pH e tamanho das
feridas após o tratamento. Os resultados evidenciaram redução estatisticamente significante
tanto no pH quanto no tamanho das lesões (GETHIN; COWMAN; CONROY, 2008)
Um outro estudo retrata o desenvolvimento de um hidrogel modulador de pH a base de
alginato, polietilenoglicol diacrilato e ácido acrílico, com objetivo de neutralizar o pH alcalino
e estimular a cicatrização de feridas crônicas. O efeito modulador de pH se deu através da
quantidade de ácido acrílico adicionada ou reduzida, alterando assim a capacidade de
neutralização alcalina. Para simular as condições de uma ferida crônica, foram utilizados
modelos 3D de pele humana in vitro, em ambiente alcalino.
Como resultados, após a aplicação nos modelos in vitro da formulação de hidrogel
contendo 0,25% de ácido acrílico, constatou-se um aumento na velocidade de migração
celular e porcentagem de epitelização das lesões em comparação com o grupo controle
(KOEHLER et al., 2017).

2.3.3 Análise do pH

O pH da superfície da lesão pode ser medido utilizando fitas indicadoras de pH, que
determina o pH através da comparação visual da zona de reação na fita de teste com os
campos da escala de cores fornecidos pelo fabricante e seus respectivos valores de pH. É
considerado um método não invasivo, indolor, simples e rápido, apresentando resultados em
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poucos segundos (ONO et al., 2015). A precisão das fitas reagentes pode ser confirmada
através de testes com soluções padrão de pH conhecido (SHUKLA et al., 2007).
O mecanismo de funcionamento das fitas indicadoras de pH é baseado na
compreensão que um valor de pH representa a quantidade de dissociação de íons de
hidrogênio das moléculas em uma solução, com valores de pH mais baixos indicando maior
concentração de íons de hidrogênio na solução e mais acidez e, da mesma forma, valores de
pH mais altos indicando menor concentração de íons de hidrogênio e acidez mais fraca
(WALKER, 2007).
Um indicador universal de pH possui capacidade de alteração de cores abrangendo
toda a escala de pH devido à combinação existente de vários indicadores diferentes, cada um
apresentando uma alteração específica de cor em determinados valores de pH, com
substâncias alcalinas variando de azul a roxo escuro, substâncias ácidas variando de vermelho
a amarelo e substâncias neutras próximas ao verde (WALKER, 2007).
Este método foi utilizado em estudos publicados anteriormente (SHUKLA et al.,
2007; ONO et al., 2015; KUMAR; HONNEGOWDA, 2015; RAFTER et. al, 2017),
posicionando a tira reagente em contato com o exsudato acumulado sob o curativo prévio,
antes da limpeza da ferida e realização de novo curativo.
Ono et al. (2015) relatam a realização do primeiro estudo com pH de feridas causadas
por queimaduras de segundo grau. Nesse estudo foram utilizadas fitas reagentes (Merck,
Darmstadt, Germany) para avaliação de 26 feridas. Dentre as lesões acompanhadas, 6
desenvolveram sinais de infecção e foi observado aumento de pH antes do surgimento dos
sinais clínicos de infecção. Já com as lesões que cicatrizaram, houve queda no valor de pH à
medida que as lesões epitelizavam.
Kumar e Honnegowda (2015) relatam o primeiro estudo sobre a influência da terapia
por pressão negativa no pH de feridas crônicas, através de um ensaio clínico com 42 pacientes
em cada grupo (intervenção e controle). O pH das lesões foi medido utilizando fitas reagentes
(Merck, Mumbai, India) no primeiro dia de avaliação e após 10 dias e os resultados
evidenciaram que no grupo tratado com a terapia por pressão negativa houve uma redução
significante dos valores de pH quando comparados ao grupo controle.
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3. MÉTODOS E TÉCNICAS

3.1 Tipo de estudo

Trata-se de um estudo transversal de caráter clínico e laboratorial (microbiológico),
realizado a partir da medida do pH das lesões, coleta de material biológico por meio de swab
e análises laboratoriais para identificação e quantificação dos micro-organismos.

3.2 Campos de pesquisa

A coleta de dados e de espécimes clínicos foi realizada no Ambulatório de Reparo de
Feridas do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) da Universidade Federal
Fluminense (UFF), onde são realizados atendimentos de rotina através das consultas de
enfermagem com pacientes com lesões de diversas etiologias.
As análises microbiológicas foram realizadas no Laboratório de Controle
Microbiológico da Faculdade de Farmácia da UFF e no Laboratório de Biologia de
Anaeróbios da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

3.3 Amostra

O tipo de amostragem foi em sequência, que consiste no recrutamento de todas as
pessoas de uma população acessível que atendam aos critérios de elegibilidade ao longo de
um intervalo de tempo específico ou até alcançar um tamanho de amostra determinado
(POLIT, 2011).
Optou-se por cumprir o tamanho recomendado na literatura de pelo menos 30 casos na
amostra. A literatura estatística e experimental ressalta que sempre que o tamanho amostral
for menor que 30, a análise estatística pode ser dificultada e o desempenho dos testes
estatísticos pode estar comprometido, como lembra Miot (2011). O tamanho da amostra
maior ou igual a 30 é considerado na estatística como grande amostra (TRIOLA, 2008). As
grandes amostras são aquelas onde se pode verificar a densidade de probabilidade de forma
definida e estão amparadas pelo Teorema Central do Limite (JAMES, 2004).
A amostra foi constituída por 35 úlceras venosas (a partir das coletas com 28
pacientes). Foram incluídos na pesquisa pacientes com úlceras venosas de ambos os sexos
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atendidos no Ambulatório de Reparo de Feridas, que atenderam aos seguintes critérios de
inclusão e exclusão:
•

Critérios de inclusão: idade acima de 18 anos; apresentar uma ou mais úlceras
venosas.

•

Critérios de exclusão: presença somente de necrose no leito da lesão; exsudato em
mínima quantidade ou ausente; uso de antibióticos no período da coleta; gravidez
suspeita ou confirmada.

3.4 Coleta de dados

A coleta de dados foi realizada durante o período de dezembro de 2019 a março de
2020 pela enfermeira pesquisadora principal com participação de duas alunas do curso de
graduação em Enfermagem da UFF, sob supervisão. As seguintes etapas foram realizadas:
exame clínico, medida do pH e coleta de material biológico da lesão.

3.4.1 Exame clínico

Durante o exame clínico, foi realizado o levantamento dos dados de identificação do
paciente, histórico de saúde, dados clínicos e descritivos das lesões. Os dados foram
registrados em impresso próprio já de uso rotineiro no ambulatório e em estudos prévios e
minimamente adaptado para esta pesquisa. O impresso utilizado é composto por duas partes:
parte I – (identificação e histórico) e parte II – (avaliação da lesão) (Apêndice I).
Quadro 1 – Descrição das variáveis avaliadas no estudo, Niterói/RJ, 2020.
Variável

Descrição / tipo de aferição

Categoria

Sexo

Feminino e masculino

Qualitativa
nominal

Idade

Anos

Quantitativa
contínua

Estado civil

Solteiro, casado, divorciado ou viúvo.

Qualitativa
nominal

Escolaridade

Analfabeto, ensino fundamental incompleto ou
completo, ensino médio incompleto ou
completo, ensino superior incompleto ou
completo.

Qualitativa
ordinal

Ocupação

Atividade atualmente exercida ou declaração

Qualitativa
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de aposentadoria ou desemprego.

nominal

Presença de doenças como diabetes,
hipertensão arterial sistêmica, insuficiência
venosa crônica ou outras declaradas pelo
paciente.

Qualitativa
nominal

Quantidade de cigarros consumidos por dia.

Quantitativa
discreta

Etilismo

Quantidade de dias por semana em que declara
uso de bebida alcóolica.

Quantitativa
discreta

Atividade física

Quantidade de dias por semana em que declara
prática de atividade física.

Quantitativa
discreta

Medicamentos em
uso

Medicamentos de uso regular no período da
coleta de dados, declarados pelo paciente e/ou
avaliados através de receita médica quando
apresentada.

Quantitativa
discreta

Alergias

Alergias medicamentosas ou alimentares
conhecidas e declaradas pelo paciente.

Qualitativa
nominal

Localização da
lesão

Região do membro inferior em que há lesão
ulcerada, categorizada em terços (distal, médio
e proximal), região maleolar e dorso do pé.

Qualitativa
nominal

Tempo de úlcera

Quantidade de meses em que há lesão ulcerada
em tratamento.

Quantitativa
contínua

Ocorrência de
recidiva

Lesão atualmente ulcerada, após período de
cicatrização total.

Qualitativa
nominal

Área da lesão

Calculada através de planimetria manual, que
consiste no desenho do contorno da ferida
utilizando um plástico estéril transparente
sobre a lesão, sendo este decalque
posteriormente posicionado sobre um papel
quadriculado, possibilitando a quantificação da
área em cm².

Quantitativa
contínua

Quantidade de
tecidos presentes
no leito da lesão

Proporção dos tecidos presentes no leito da
lesão após desbridamento (granulação,
epitelização,
esfacelo
e
necrose),
categorizados em: ausente, 1 a 25%, 26 a 50%,
51 a 75% ou 76 a 100%.

Quantitativa
contínua

Tipo do exsudato

Característica do exsudato presente no
momento da troca de curativos (seroso,
serossanguinolento, sanguinolento, purulento,
piosanguinolento).

Qualitativa
ordinal

Quantidade de
exsudato

Baseada na saturação do curativo prévio
(considerando inclusive o tempo desde a última
troca de curativo), categorizada em: ausente,
pequena (menos de 50% de saturação),
moderada (51 a 75%) ou grande (acima de
75% ou curativo completamente saturado).

Qualitativa
ordinal

Comorbidades

Tabagismo
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Profundidade

Cicatrizada,
derme/epiderme,
subcutâneo, músculo e osso.

tecido

Qualitativa
ordinal

Área perilesional

Característica da pele íntegra perilesional
(hidratada, desidratada ou descamativa,
macerada, hiperqueratose, eritema).

Qualitativa
nominal

Dor

Avaliação através de escala numérica da dor (0
a 10), considerando dor leve (de 0 a 2),
moderada (3 a 7) e intensa (acima de 7).

Qualitativa
ordinal

Presença de edema Intumescimento de tecidos moles do membro
(com ou sem cacifo).

Qualitativa
nominal

Eritema

Vermelhidão em área de pele íntegra no
membro acometido.

Qualitativa
nominal

Prurido

Prurido relatado pelo paciente no membro
acometido.

Qualitativa
nominal

Cicatrização sem
evolução

Lesão sem sinais de avanço de processo de
epitelização em bordas ou leito.

Qualitativa
nominal

Descoloração do
leito

Tecido de granulação de coloração pálida, sem
aspecto sadio (vermelho brilhante).

Qualitativa
nominal

Granulação friável

Tecido de granulação friável, com sangramento
espontâneo ou à mínima manipulação do leito.

Qualitativa
nominal

Odor fétido

Odor fétido proveniente da lesão (distinto do
odor corporal ou do pé).

Qualitativa
nominal

Túnel para tecidos
moles ou
exposição óssea

Presença de cavidades/túneis ou exposição
óssea no leito da lesão.

Qualitativa
nominal

Presença de
infecção

Baseada em critérios específicos para úlceras
de perna. Presença de pelo menos três dos
sinais: dor, eritema, edema, odor fétido,
exsudato em grande quantidade e calor.

Qualitativa
nominal

Calor

Medição da temperatura perilesional e do
membro sem lesão para comparação, através de
termômetro infravermelho. Presença de calor
considerada quando a diferença de temperatura
entre membros foi igual ou maior que 1ºC.

Quantitativa
contínua

pH

Determinado utilizando fitas indicadoras de pH
com graduação de 6.5 a 10.0, posicionadas
sobre o exsudato acumulado, antes da limpeza
da ferida.

Quantitativa
contínua

Produto utilizado
no ambulatório e
na residência

Cobertura utilizada após troca de curativo e
avaliação no ambulatório e produto em uso no
curativo domiciliar prévio, declarado pelo
paciente.

Qualitativa
nominal
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3.4.2 Medida do pH

Foram utilizadas fitas indicadoras de pH (MColorpHastTM; Merck KGaA, Darmstadt,
Germany) de dois modelos (um com escala de leitura de 0 a 14 e outro com escala graduada
com decimais de 6.5 a 10.0).
Para triagem inicial dos valores encontrados e escolha adequada das fitas graduadas
com decimais a serem utilizadas na pesquisa, foi realizado um teste piloto utilizando as fitas
com graduação de pH variando de 0 a 14 com amostras de cinco lesões, as quais apresentaram
resultado equivalente a 8.0.

Figura 2 - Fitas indicadoras de pH com graduação de 0 a 14
Fonte: Arquivo pessoal

Após essa avaliação inicial, foram selecionadas para uso na pesquisa as fitas
indicadoras que apresentavam escala de leitura abrangendo os valores de 6.5 a 10.0, uma vez
que os resultados do teste piloto foram compatíveis com 8.0. As fitas indicadoras de 6.5 a
10.0 contemplam valores com uma casa decimal, possibilitando assim maior precisão na
medida.
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Figura 3 - Fitas indicadoras de pH com graduação de 6.5 a 10.0
Fonte: Arquivo pessoal

A medida do pH foi realizada imediatamente após a retirada do curativo prévio, antes
da limpeza da ferida, posicionando a fita indicadora de pH sobre o exsudato acumulado por
cinco segundos, seguindo o tempo de exposição recomendado pelo fabricante indicado na
embalagem que é de no mínimo dois segundos. O procedimento e a leitura dos resultados de
todas as amostras foram feitos pela mesma pesquisadora, no mesmo ambiente, sob as mesmas
condições de luminosidade.

3.4.3 Coleta de material biológico

A coleta de material biológico foi realizada com técnica estéril, segundo as
preposições de Levine et al. (1976), após a limpeza da ferida com soro fisiológico 0,9% e
desbridamento de tecidos desvitalizados, possibilitando a coleta em áreas de tecido viável
(granulação), sem tocar as margens da lesão, evitando contaminação da amostra.
O procedimento foi realizado utilizando swab estéril umedecido com soro fisiológico a
0,9%, posicionando-o no leito da lesão de forma a haver expressão de fluido do tecido e
rodando-o em uma área de 1 cm² em seu próprio eixo por 5 segundos. Em seguida, o swab era
introduzido em meio de transporte Stuart e as amostras eram identificadas e encaminhadas
para análise laboratorial.
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Figura 4 - Swab estéril utilizado para coleta de material biológico
Fonte: Arquivo pessoal

Após esta etapa de coleta, os curativos foram realizados conforme avaliação do
enfermeiro responsável pelo atendimento baseado nas características clínicas das lesões.

3.5 Análise microbiológica

Para quantificação microbiana das feridas estudadas, foi realizada a contagem de
unidades formadoras de colônias (UFC) a partir de diluições seriadas do material coletado.
A coleta de material biológico foi realizada com 1 swab por ferida. Ao chegar ao
laboratório, o swab foi transferido do meio de transporte para um tubo contendo 2 ml de caldo
tioglicolato, o qual foi homogeneizado por agitação em vortex. Duzentos microlitros dessa
suspensão foram transferidos para um novo tubo contendo 1,8 ml de tioglicolato para se obter
uma diluição de 1:10. Uma diluição de 1:100 foi obtida a partir da transferência de 200 µl da
suspensão 1:10 para um novo tubo contendo 1,8 ml de tioglicolato.
Cem microlitros de cada suspensão bacteriana (concentrado, diluído 1:10 e diluído
1:100) foram semeados com auxílio de alça de Drigalski em placas contendo ágar BHI
(Sigma, St. Louis, USA) suplementado com 3% de sangue de carneiro.
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Figura 5 - Swabs transferidos para tubos contendo caldo tioglicolato
Fonte: Arquivo pessoal

Foram semeadas 2 placas por concentração, 1 para cultivo em aerobiose e outra para
cultivo em anaerobiose (80% de N2, 10% de H2 e 10% de CO2), em câmara de anaerobiose
(Coy Labs, Grass Lake, USA). As placas foram incubadas a 37 ºC de 24 a 48 horas e, após
esse período, foi realizada manualmente a contagem de UFC em cada placa, colônias
morfologicamente diferentes entre si foram selecionadas e transferidas para uma nova placa
para posterior identificação por espectrometria de massa (MALDI-TOF) e estocagem das
amostras.

Figura 6 - Placas após incubação em anaerobiose (à esquerda) e aerobiose (à direita)
Fonte: Arquivo pessoal
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Para identificação das amostras selecionadas por MALDI-TOF, colônias isoladas
foram transferidas da placa de ágar BHI-sangue para os poços de uma placa de MALDI. Aos
poços foi adicionado 1 µl de ácido fórmico a 70%, de forma a cobrir as amostras
anteriormente aplicadas na placa. Após secagem a temperatura ambiente, 1 µl de uma matriz,
composta pelo ácido alfa-ciano 4-hidroxicinâmico (HCCA) preparado em 50% de acetonitrila
e 2,5% de ácido trifluoroacético, foi adicionado ao poço. Após secagem a temperatura
ambiente, a placa foi submetida ao espectrômetro de massa MALDI-TOF Microflex LT
(Bruker Daltonics, Bremen, Germany) para identificação microbiana, utilizando os scores
iguais ou maiores que 2.0, considerados adequados para a identificação a nível de espécie
(CAROLIS et al., 2014; PIZAURO, 2017; THOUVENOT, 2017).

3.6 Análise dos dados

Os dados coletados a partir dos instrumentos de pesquisa foram dispostos em uma
planilha eletrônica do programa Microsoft Excel 2013 (Microsoft, New York, USA),
construindo assim o banco de dados da pesquisa. A análise estatística dos dados foi feita
através do programa IBM SPSS - Statistical Package for the Social Sciences, versão 22.0
(IBM, New York, USA).
A análise descritiva teve como objetivo sintetizar e caracterizar o comportamento das
variáveis e traçar o perfil da amostra dos dados e foi feita baseada em gráficos, distribuições
de frequências, tabelas cruzadas e cálculo de estatísticas descritivas: proporções, mínimo,
máximo, média, mediana (P50), desvio padrão (DP),

coeficiente de variação (CV). A

variabilidade da distribuição de uma variável quantitativa foi considerada muito baixa se
C.V<0,10;

baixa se 0,10≤C.V<0,20,

moderada se 0,20≤C.V<0,40 e alta se C.V≥0,40

(TRIOLA, 2008).
Na análise inferencial foram feitos testes de significância estatística para analisar se
são significativas as diferenças encontradas entre distribuições pareadas ou entre distribuição
de subgrupos independentes. Na Análise Inferencial de Variáveis Quantitativas, a hipótese de
normalidade da distribuição foi verificada pelos testes de Kolmogorov-Smirnov (KS) e
Shapiro-Wilk (SW). A distribuição foi considerada normal apenas se ambos os testes não
rejeitaram a hipótese de normalidade da distribuição. Comparações das distribuições de uma
variável quantitativa de dois grupos independentes foram feitas pelo teste não paramétrico de
Mann-Whitney, dados os pequenos tamanhos amostrais dos subgrupos comparados. Duas
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medidas repetidas ou relacionadas pareadamente foram comparadas pelo teste de Wilcoxon,
uma vez que estas medidas não seguiam distribuição normal (FAVERO et al., 2009).
A associação entre variáveis ordinais e/ou quantitativas foi investigada por abordagem
não paramétrica pelo Coeficiente de Correlação de Ordem de Spearman (ρ) e a significância
da correlação foi atestada pelo Teste do Coeficiente de Correlação de Ordem de Spearman. O
coeficiente de Spearman (ρ) pode assumir valores entre -1 e +1, sendo que quanto mais
próximos dos extremos, mais forte a correlação. Os valores de referência adotados para este
estudo serão: correlação fraca (ρ<0,30); moderada (0,30ρ< 0,70); e forte (0,70ρ< 1,00), e a
significância do coeficiente de correlação foi investigada pelo teste de significância do
coeficiente de correlação que testa a hipótese nula H0: ρ=0

(FAVERO et al., 2009 e

TRIOLA, 2008).
Todas as discussões acerca dos testes de significância foram realizadas considerando
nível de significância máximo de 5% (0,05), ou seja, foi adotada a seguinte regra de decisão
nos testes: rejeição da hipótese nula sempre que o p-valor associado ao teste for menor que
0,05. Entretanto, dado o pequeno tamanho da amostra foram apontados resultados sugestivos
considerando nível de significância de 10%. Nos testes que fornecerem os p-valores
assintóticos e exatos foram considerados os p-valores exatos.
Possíveis relações de confusão foram avaliadas através do teste qui-quadrado, porém,
análises mais complexas para identificação do fator de confusão não foram realizadas pois
demandariam maior tamanho amostral.

3.7 Aspectos éticos

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina
do HUAP/UFF, com Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE)
19468719.9.0000.5243 e número de parecer 3.627.404 (Anexo I).
Com o intuito de atender a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, foi
apresentado ao participante ou responsável o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) (Apêndice II) e a coleta de dados foi iniciada após a assinatura. Foi garantido ao
participante ou responsável o anonimato, assim como o direito de desligamento da pesquisa a
qualquer momento sem prejuízo ao acompanhamento de rotina no ambulatório. Não houve
incentivo financeiro aos participantes, igualmente esclarecido durante o convite para
participação na pesquisa.
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3.8 Apoio financeiro

O presente estudo foi contemplado com apoio financeiro da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), através do Edital FAPERJ 11/2018,
processo número E-26/010.101008/2018, referente à pesquisa com o título de “Análise do
microbioma de feridas crônicas infectadas e colonizadas e relação da microbiota da pele no
processo de cicatrização”.
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4. RESULTADOS

4.1 Características sociodemográficas e histórico clínico

O perfil predominante dos participantes desse estudo é de pacientes do sexo masculino
(57,1%), na faixa etária de 60 a 80 anos (68,6%), com média de idade de 67,4 anos, casado
(42,9%), com ensino fundamental incompleto (37,1%) e aposentado (80,0%) (tabela 1).

Tabela 1 - Características sociodemográficas dos pacientes com as 35 úlceras venosas
participantes do estudo, Niterói/RJ, 2020.
Global
n=35

Variável
Sexo
Feminino
Masculino
Idade (anos)
40 |⎯ 60
60 |⎯ 80
80 |⎯100
Estado Civil
Solteiro
Casado
Divorciado
Viúvo
Escolaridade
Analfabeto
Fundamental Incompleto
Fundamental Completo
Médio Incompleto
Médio Completo
Superior Completo
Ocupação
Aposentado
Desempregado
Cabeleireira
Comerciante
Engenheira
Faxineira

F

%

15
20

42,9%
57,1%

8
24
3

22,9%
68,6%
8,6%

8
15
5
7

22,9%
42,9%
14,3%
20,0%

2
13
8
2
8
2

5,7%
37,1%
22,9%
5,7%
22,9%
5,7%

28
3
1
1
1
1

80,0%
8,6%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%

Os pacientes desta amostra tipicamente tinham IVC (100,0%), eram hipertensos
(88,6%), negaram etilismo (82,9%) e tabagismo (74,3%), não faziam atividades físicas
regularmente (94,3%), faziam uso contínuo de 4 ou mais medicamentos (48,5%),
principalmente metformina (40,0%), ácido acetilsalicílico (AAS) (37,1%) e losartana
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(37,1%). A maioria relatou não possuir alergia medicamentosa ou alimentar conhecida
(54,3%). Entre as alergias mencionadas, a maioria (22,9%) foi identificada como alergia a
produtos à base de ácidos graxos essenciais (AGE) (tabela 2).
Além das principais comorbidades listadas, houve registro de 1 caso de cada uma das
comorbidades: artrose, doença renal crônica, fibrilação atrial crônica, hiperplasia benigna de
próstata, hipotireoidismo e lúpus eritematoso sistêmico.

Tabela 2 - Histórico clínico e hábitos de vida dos pacientes com as 35 úlceras venosas
participantes do estudo, Niterói/RJ, 2020.
Variável
F
Principais Comorbidades
Insuficiência venosa crônica
Hipertensão arterial sistêmica
Diabetes mellitus
Câncer de próstata
Doença Arterial Oclusiva Periférica
Glaucoma
Etilismo
Nega uso prévio ou atual
Atual, 2 dias na semana
Atual, 3 dias na semana
Atual, 4 dias na semana
Atual, 7 dias na semana
Anterior, parou há 10 anos
Tabagismo
Nega uso prévio ou atual
Atual, 2 cigarros por dia
Anterior, parou há 1 mês
Anterior, parou há 5 anos
Anterior, parou há 9 anos
Anterior, parou há 10 anos
Anterior, parou há 25 anos
Anterior, parou há 40 anos
Atividade Física
Não
Sim, 3 vezes por semana
Quantidade de medicamentos utilizados
Nenhum
1
2
3
4 ou mais
Medicamentos Utilizados

Global
n=35
%

35
31
17
2
2
2

100,0%
88,6%
48,6%
5,7%
5,7%
5,7%

29
1
2
1
1
1

82,9%
2,9%
5,7%
2,9%
2,9%
2,9%

26
1
1
2
1
2
1
1

74,3%
2,9%
2,9%
5,7%
2,9%
5,7%
2,9%
2,9%

33
2

94,3%
5,7%

1
5
8
4
17

2,9%
14,3%
22,9%
11,4%
48,5%
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Metformina
Ácido acetilsalicílico
Losartana
Sinvastatina
Hidroclorotiazida
Dipirona
Enalapril
Anlodipino
Carvedilol
Cilostazol
Diclofenaco
Diosmina
Levotiroxina
Omeprazol
Insulina
Espironolactona
Atenolol
Tem Alergia
Ácidos graxos essenciais
Dipirona
Iodo
Sulfadiazina de Prata
Captopril
Copaíba
Dexametasona
Diclofenaco
Hidrogel

14
13
13
10
10
8
7
6
4
3
3
3
3
3
3
3
3
16
8
2
2
2
1
1
1
1
1

40,0%
37,1%
37,1%
28,6%
28,6%
22,9%
20,0%
17,1%
11,4%
8,6%
8,6%
8,6%
8,6%
8,6%
8,6%
8,6%
8,6%
45,7%
22,9%
5,7%
5,7%
5,7%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%

4.2 Características clínicas das lesões

As lesões venosas analisadas nesse estudo se localizavam predominantemente no terço
distal de membro inferior (48,5%), seguido da região maleolar (28,6%), possuíam mais de 72
meses de evolução (57,3%) e não eram recidivas (60,0%).
A maioria apresentava leito com tecido de granulação variando de 76% a 100%
(51,4%), com esfacelos de 1% a 25% (57,1%), sem áreas epitelizadas (68,6%) e sem tecido
necrótico (100%). O tipo de exsudato seroso foi predominante (48,6%) e em moderada
quantidade

(42,9%).

Todas

as

lesões

(100,0%)

apresentavam

acometimento

de

derme/epiderme com relação a profundidade, tinham área maior que 10 cm2 (57,1%), com
área perilesional hidratada (40,0%).
O relato de dor relacionada a úlcera utilizando a escala numérica foi maior que 7
(37,1%) ou ausente (28,6%), a maioria não apresentava edema (65,7%), sem eritema (85,7%),
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sem prurido (57,1%), com cicatrização sem evolução (57,1%), sem descoloração do leito
(62,9%), sem granulação friável (88,6%), sem odor fétido (62,9%), sem túnel para tecidos
moles (100,0%), sem infecção (71,4%), sem calor (91,4%), com temperatura perilesional
entre 30,2°C e 30,9°C, pH 8,5 (37,1%) ou 8,3 (28,6%) e usavam hidrogel como cobertura,
tanto no ambulatório quanto no domicílio (71,4%) (tabela 3).

Tabela 3 - Características clínicas das 35 úlceras venosas avaliadas no estudo,
Niterói/RJ, 2020.
Variável
F

Global
n=35
%

Localização da úlcera
Terço distal
Região maleolar
Terço médio e distal
Dorso do pé
Terço médio
Tempo de úlcera (meses)
0 |⎯ 12
12 |⎯ 48
48 |⎯ 72
Maior ou igual a 72
Recidiva
Não
Sim
Área da lesão (cm2)
< 2.5 cm²
2.5-5.0 cm²
5.1-10.0 cm²
> 10 cm²
Tecido de Granulação
Ausente
1% a 25%
26% a 50%
51% a 75%
76% a 100%
Tecido de Epitelização
Ausente
1% a 25%
Esfacelo
Ausente
1% a 25
26% a 50%
51% a 75%
76% a 100%

17
10
4
2
2

48,5%
28,6%
11,4%
5,7%
5,8%

8
2
3
22

22,8%
5,7%
8,6%
62,9%

21
14

60,0%
40,0%

4
7
4
20

11,4%
20,0%
11,4%
57,1%

1
5
7
4
18

2,9%
14,3%
20,0%
11,4%
51,4%

24
11

68,6%
31,4%

1
20
7
1
6

2,9%
57,1%
20,0%
2,9%
17,1%
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Tecido Necrótico
Ausente
Tipo de Exsudato
Seroso
Serossanguinolento
Sanguinolento
Purulento
Quantidade de Exsudato
Pequena (<50%)
Moderada (51 a 75%)
Grande (acima de 75%)
Profundidade
Derme/Epiderme
Área Perilesional
Hidratada
Desidratada ou descamativa
Macerada
Hiperqueratose
Eritema
Dor
Ausente
Menor que 2 (leve)
3 a 7 (moderada)
Maior que 7 (intensa)
Edema
Eritema
Prurido
Cicatrização sem evolução
Descoloração
Granulação Friável
Odor Fétido
Túnel para tecidos moles
Infecção
Calor
Diferença de temperatura (perilesional/membro sem
lesão) na presença de calor:
1°C
2,2°C
Temperatura Perilesional (°C)
28,8 |⎯ 29,5
29,5 |⎯ 30,2
30,2 |⎯ 30,9
30,9 |⎯ 31,6
31,6 |⎯ 32,3
32,3 |⎯ 33,0
pH
7,9
8,1
8,3
8,5
8,7
Produto utilizado no Ambulatório e no Domicílio
Hidrogel / Hidrogel

35

100,0%

17
8
1
9

48,6%
22,9%
2,9%
25,7%

9
15
11

25,7%
42,9%
31,4%

35

100%

14
4
8
8
1
10
3
9
13
12
5
15
20
13
4
13
0
10
3

1
2
2
5
13
9
5
2
3
4
10
13
5
25

40,0%
11,4%
22,9%
22,9%
2,9%
28,6%
8,6%
25,7%
37,1%
34,3%
14,3%
42,9%
57,1%
37,1%
11,4%
37,1%
0,0%
28,6%
8,6%

2,9%
5,7%
5,7%
14,3%
37,1%
25,7%
14,3%
5,7%
8,6%
11,4%
28,6%
37,1%
14,3%
71,4%
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Hidrogel / Sulfadiazina de Prata
Hidrogel / Vaselina
AGE / AGE (Ácidos graxos essenciais)
Hidrogel / Colagenase
Hidrogel / Soro fisiológico
Sulfadiazina de Prata / Sulfadiazina de Prata

3
2
2
1
1
1

8,6%
5,7%
5,7%
2,9%
2,9%
2,9%

Quanto a área das úlceras, a distribuição dos valores no boxplot evidencia que as
úlceras com mais de 50 cm2 são consideradas atípicas sob o ponto de vista estatístico
(representados pelos símbolos ° e *) (figura 7).

Figura 7 - Distribuição da área (em cm2) das 35 úlceras venosas, Niterói-RJ, 2020.

A distribuição dos valores de pH das lesões no boxplot evidencia que o pH menor que
8.0 é atípico sob o ponto de vista estatístico (representado pelo símbolo °) (figura 8).

Figura 8 – Distribuição dos valores de pH das 35 úlceras venosas, Niterói-RJ, 2020.

51

As áreas das úlceras variaram entre 0,5 e 280 cm2, resultando numa média de 30,8
cm2, mediana de 13,5 cm2, desvio padrão de 53,3cm2 e coeficiente de variação igual a 1,73,
evidenciando a alta variabilidade no tamanho das úlceras. O pH das úlceras apresentou
variabilidade muito baixa (CV=0,03) na faixa de 7,9 a 8,7, com média 8,4 e mediana 8,5 e
desvio padrão 0,2 (tabela 4).

Tabela 4 - Principais dados estatísticos da área (cm²) e valor de pH das 35 úlceras venosas
avaliadas no estudo, Niterói/RJ, 2020.
Estatística
Mínimo
Máximo
Média
Mediana
Desvio Padrão
Coeficiente de Variação

Área da
Lesão
0,5
280,0
30,8
13,5
53,3
1,73

pH
7,9
8,7
8,4
8,5
0,2
0,03

4.3 Características microbiológicas das lesões

4.3.1. Micro-organismos identificados

As espécies mais frequentemente encontradas após identificação por espectrometria de
massa (MALDI-TOF) com score igual ou maior que 2.0 foram Staphylococcus aureus
(68,6%), Pseudomonas aeruginosa (62,9%), Proteus mirabilis (45,7%) e Corynebacterium
striatum (40,0%), totalizando 34 espécies (gráfico 1).
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Gráfico 1 – Espécies bacterianas identificadas por MALDI (score ≥ 2.0) nas amostras das
lesões analisadas, frequências relativas e tipo de metabolismo respiratório, Niterói, RJ, 2020.

4.3.2 Unidades formadoras de colônia após cultivo em aerobiose e anaerobiose

A maioria das amostras apresentou número de unidades formadoras de colônia (UFC)
na faixa de 1.000 a 10.000 (37,1%), seguido de 10.000 a 100.000 (31,4%) em anaerobiose e
na faixa de 10.000 a 100.000 (37,1%), seguido de 1.000 a 10.000 em aerobiose (tabela 5). Em
apenas 1 amostra houve ausência de UFC após incubação.

53

Tabela 5 – Contagem de unidades formadoras de colônia das amostras das 35 úlceras venosas
após cultivo em anaerobiose e aerobiose, Niterói/RJ, 2020.
Global
n=35

Variável
FF

%

UFC Anaerobiose
0 |⎯ 10
6
10 |⎯ 100
0
100 |⎯ 1.000
1
1.000 |⎯ 10.000
13
10.000 |⎯ 100.000
11
Acima de 100.000
4
UFC Aerobiose
0 |⎯ 10
3
10 |⎯ 100
0
1
100 |⎯ 1.000
1.000 |⎯ 10.000
11
10.000 |⎯ 100.000
13
Acima de 100.000
7
UFC: Unidades formadoras de colônia

17,1%
0,0%
2,9%
37,1%
31,4%
11,4%
8,6%
0,0%
2,9%
31,4%
37,1%
20,0%

A distribuição do número de UFC após cultivo em aerobiose e anaerobiose evidencia
que em aerobiose, mais de 175 mil UFC são atípicas sob o ponto de vista estatístico
(representados no boxplot pelo símbolo °) e em anaerobiose, mais de 75 mil UFC já são
atípicas sob o ponto de vista estatístico (representados no boxplot pelo símbolo *) (figura 9).
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Figura 9 - Distribuição do número de unidades formadoras de colônia das amostras das 35
úlceras venosas após incubação em aerobiose e anaerobiose, Niterói-RJ, 2020
As distribuições das quantidades de UFC em aerobiose e anaerobiose não seguiram
distribuição normal (apresentaram p-valores menores que 0,05 nos testes de normalidade de
Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk) e por isso as duas distribuições foram comparadas
pareadamente por abordagem não paramétrica pelo teste de Wilcoxon. O teste de Wilcoxon
resultou num p-valor igual a 0,0011 evidenciando diferença significativa entre as quantidades
de UFC após cultivo em aerobiose e anaerobiose, com número de UFC após cultivo em
aerobiose significativamente maior que em anaerobiose.
No global, o número de UFC em aerobiose variou entre 0 e 200.000, resultando numa
média de 53.444,9, mediana de 25.000, desvio padrão 68.040,4 e coeficiente de variação igual
a 1,27, evidenciando a alta variabilidade. O número de UFC em anaerobiose também variou
entre 0 e 200.000, com média de 30.393,7, mediana de 9.400, desvio padrão 54.492,7 e
coeficiente de variação igual a 1,79, evidenciando a alta variabilidade (tabela 6).

Tabela 6 - Principais dados estatísticos do número de unidades formadoras de colônia das
amostras das 35 úlceras venosas após cultivo em anaerobiose e aerobiose, Niterói-RJ, 2020.
Estatística
Mínimo
Máximo
Média
Mediana
Desvio Padrão

Aerobiose Anaerobiose
0,0
200.000,0
53.444,9
25.000,0
68.040,4

0,0
200.000,0
30.393,7
9.400,0
54.492,7

p-valor do teste de Wilcoxon
comparando pareadamente
as duas distribuições

0,001
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Coeficiente de Variação

1,27

1,79

4.4 Associação do pH das lesões com demais variáveis

4.4.1 Associação do pH das lesões com variáveis quantitativas ou ordinais

O resultado da análise de correlação do pH das úlceras com as variáveis quantitativas ou
ordinais desse estudo, feita pelo cálculo do coeficiente de correlação de ordem de Spearman e
o resultado do teste de sua significância, evidenciou que nenhuma correlação encontrada é
forte e significativa (todos os p-valores do teste de significância do coeficiente de correlação
são maiores que 5%). Conclui-se que o pH da lesão não está correlacionado à nenhuma dessas
variáveis quantitativas ou ordinais listadas (tabela 7).

Tabela 7 - Análise de correlação dos valores de pH das 35 úlceras venosas com as variáveis
quantitativas ou ordinais avaliadas no estudo, Niterói-RJ, 2020.
Coeficiente de
Correlação com o pH
da ferida
Idade
0,05
Tempo de existência da úlcera
-0,17
Temperatura Perilesional
-0,04
Tamanho da úlcera
0,02
Quantidade de Tecido de Granulação
-0,01
Esfacelo
0,12
Tipo de Exsudato
0,20
Quantidade de exsudato
-0,22
Dor
0,27
UFC Aerobiose
-0,11
UFC Anaerobiose
-0,22
UFC: Unidades formadoras de colônia
Variável

p-valor do
coeficiente de
correlação
0,757
0,318
0,807
0,902
0,965
0,506
0,248
0,208
0,208
0,547
0,211

4.4.2 Associação do pH das lesões com fatores qualitativos

As distribuições do pH nos grupos onde o fator estava ausente e onde o fator estava
presente foram comparadas pelo Teste de Mann-Whitney.
Considerando o nível de significância de 5%, nenhum dos fatores está
significativamente associado ao pH da lesão. Porém, considerando o nível de significância de
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10%, os resultados sugerem que o pH está associado ao sexo (p-valor=0,064 do teste de
Mann-Whitney), ao uso de AAS (p-valor=0,062 do teste de Mann-Whitney) e ao fato de o
paciente relatar alguma alergia (p-valor=0,071 do teste de Mann-Whitney).
Os resultados sugerem que lesões de pacientes do sexo masculino têm pH
significativamente menor que de pacientes do sexo feminino, lesões de pacientes que fazem
uso contínuo de AAS têm pH significativamente maior do que de pacientes que não utilizam e
lesões de pacientes que têm alguma alergia têm pH significativamente maior que de pacientes
que não têm alergia.
Tais evidências devem ser investigadas em amostras maiores, para confirmação destas
associações com menor nível de significância.

Tabela 8 - Análise de associação dos valores de pH das 35 úlceras venosas com fatores
qualitativos avaliados no estudo, Niterói-RJ, 2020
Fator

Sexo Masculino
Diabetes mellitus
Tabagismo
Metformina
AAS
Losartana
Sinvastatina
Hidroclorotiazida
Dipirona
Enalapril
Alergia
Alergia a AGE
Recidiva
Edema
Prurido
Cicatrização sem
evolução
Descoloração
Odor Fétido
Infecção
Pseudomonas
aeruginosa
Staphylococcus
aureus
Corynebacterium
striatum
Proteus mirabilis

Subgrupo com o Fator
Ausente
Média do Mediana do
pH
pH
8,46
8,50
8,34
8,30
8,38
8,50
8,36
8,30
8,32
8,30
8,38
8,40
8,37
8,50
8,40
8,50
8,40
8,50
8,38
8,50
8,31
8,30
8,36
8,30
8,41
8,50
8,37
8,50
8,37
8,50

Subgrupo com o Fator
Presente
Média do
Mediana do
pH
pH
8,31
8,30
8,41
8,50
8,30
8,30
8,40
8,50
8,47
8,50
8,36
8,50
8,38
8,40
8,32
8,30
8,30
8,30
8,36
8,30
8,45
8,50
8,43
8,50
8,31
8,30
8,38
8,30
8,38
8,40

p-valor do teste de
Mann-Whitney
comparando o pH
nos dois subgrupos
0,064
0,335
0,686
0,454
0,062
0,775
0,928
0,506
0,304
0,888
0,071
0,363
0,235
0,572
1,000

8,38

8,50

8,36

8,30

1,000

8,33
8,37
8,42

8,30
8,50
8,50

8,45
8,38
8,35

8,50
8,40
8,30

0,511
0,191
0,872

8,43

8,50

8,35

8,30

0,287

8,37

8,50

8,39

8,40

0,409

8,42

8,50

8,33

8,30

0,960

8,46
8,50
8,31
8,30
AAS: Ácido acetilsalicílico; AGE: Ácidos graxos essenciais

0,193
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Para avaliar possíveis relações de confusão, foi investigado se há alguma associação
entre o sexo, uso de AAS e alergia, as 3 variáveis que se mostraram associadas com o pH da
ferida, ao nível de 10% de significância.
Ao analisar a associação do uso de AAS com a alergia , o teste qui-quadrado resultou
num p-valor igual a 0,458, mostrando que, a alergia não está significativamente associada ao
uso de AAS.
Ao analisar a associação do sexo com o uso de AAS, o teste qui-quadrado resultou
num p-valor igual a 0,086, mostrando que, ao nível de 10% de significância, o uso do ASS
está significativamente associado ao sexo. Entre as mulheres, 53,3% usam AAS, enquanto
somente 25,0% dos homens o fazem. Os resultados sugerem, ao nível de 10% de
significância, que feridas de homens tenham pH significativamente menores e que feridas de
pacientes que não usam AAS tenham pH significativamente menores, no entanto, como
menor percentual de homens usam AAS, conclui-se que o sexo ou o uso de AAS é um fator
de confusão, estando o pH associado exclusivamente ao uso de AAS ou ao sexo.
Ao analisar a associação do sexo com a alergia, o teste qui-quadrado resultou num pvalor igual a 0,031, mostrando que, ao nível de 10% de significância, a alergia está
significativamente associada ao sexo. Entre as mulheres, 66,7% têm alergia, enquanto entre os
homens somente 30,0% relataram. Os resultados sugerem, ao nível de 10% de significância,
que feridas de homens tenham pH significativamente menores e que feridas de quem não têm
alergia tenham pH significativamente menores, no entanto, como homens que têm alergia
representam um percentual menor, conclui-se que uma destas variáveis é um fator de
confusão, estando o pH significativamente associado exclusivamente à alergia ou ao sexo.
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5. DISCUSSÃO

5.1 Características sociodemográficas e histórico clínico

Neste estudo, os resultados evidenciaram que a maioria dos pacientes era do sexo
masculino. Há relatos na literatura sobre pesquisas com feridas crônicas afirmando que a
diferença percentual entre os sexos feminino e masculino vem diminuindo ao longo dos anos,
sem atual predominância significante relacionada ao gênero (SILVEIRA et al., 2017; VIEIRA
et al., 2017).
A maior parte dos participantes possuía idade entre 60 e 80 anos, dado condizente com
a relação entre condições da população idosa e surgimento de feridas crônicas. Os idosos
comumente apresentam maior prevalência de doenças crônico-degenerativas, além do efeito
prejudicial do envelhecimento no processo de reparo tecidual, com redução da resposta
inflamatória, do metabolismo do colágeno, da angiogênese e epitelização, tornando a
cicatrização mais lenta (MEDEIROS et al., 2016).
Em relação ao estado civil, a maioria dos participantes declarou ser casado. É comum
que pacientes com úlceras crônicas, principalmente os idosos, necessitem de auxílio ou sejam
dependentes de terceiros para realização de atividades diárias e da troca de curativos
(TAVARES et al., 2017).
Quanto à escolaridade, a maior parte declarou possuir ensino fundamental incompleto,
dado que deve sempre ser considerado pelos profissionais, uma vez que o tratamento de
lesões crônicas envolve ações tanto farmacológicas quanto educativas, objetivando
entendimento e controle da etiologia da ulceração e dos fatores desencadeantes para promover
a cicatrização e a prevenção de recidiva (BENEVIDES et al., 2016).
Diante desse contexto, a avaliação do nível de escolaridade é um fator importante, pois
orientações fornecidas pelos profissionais de saúde devem ser em linguagem simples e
acessível como meio facilitador da comunicação, possibilitando ao paciente o entendimento e
aplicação das orientações na sua rotina (TAVARES et al., 2017; VIEIRA et al., 2017).
A maioria informou ser aposentado, resultado semelhante ao de outros estudos e que
está associado ao fato de serem majoritariamente idosos ou aposentados por invalidez, devido
à condição fisiopatológica das feridas crônicas que influencia negativamente a continuidade
das atividades laborais, pois comumente são lesões recorrentes, incapacitantes, que causam
isolamento social e afastamento do trabalho (LIEDKE; JOHANN; DANSKI, 2014;
TAVARES et al., 2017).
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Quanto às comorbidades, destaca-se a prevalência de insuficiência venosa crônica
(IVC), por se tratar de um estudo com úlceras venosas, hipertensão arterial sistêmica (HAS) e
diabetes mellitus (DM).
A IVC é responsável por aproximadamente 70% das úlceras de membros inferiores e
está relacionada à hipertensão venosa prolongada, podendo ser resultado da existência de
varizes primárias, sequela de trombose profunda, anomalias valvulares venosas ou outras
causas capazes de interferir no retorno venoso sangue venoso. As úlceras venosas são
consideradas a complicação mais grave da IVC (MEDEIROS et al., 2016).
Condições como HAS e DM também foram relatados com frequência e confirmam
dados presentes na literatura que associam a maioria das feridas crônicas com essas
comorbidades, devido às suas complicações vasculares e consequente prejuízo no processo de
cicatrização (SQUIZATTO et al., 2017; VIEIRA et al., 2017).
A maioria dos pacientes participantes negou hábitos de tabagismo e etilismo. Ambos
influenciam negativamente no processo de cicatrização devido ao efeito vasoconstritor de
substâncias presentes no cigarro, causando restrição do aporte circulatório (CAVICHIO et al.,
2014). Os efeitos do álcool sobre a cicatrização incluem prolongamento do processo de
inflamatório e retardo na angiogênese (CURTIS et al., 2014).
Quanto a realização de atividade física, a maior parte dos participantes relatou não
praticar nenhuma atividade rotineiramente. Um estudo realizado por Vieira e Araújo (2018)
com pacientes ambulatoriais apresentou resultados semelhantes e evidenciou que o fato de
não praticar atividade física aumentou 2,3 vezes as chances de apresentar uma ferida crônica.
A realização de atividade física regular é importante no contexto do envelhecimento,
pois as modificações fisiológicas somadas às alterações circulatórias, à diminuição da
mobilidade e ao declínio do tônus muscular, tornam os idosos mais propensos a desenvolver
feridas crônicas. Porém, a presença de feridas crônicas implica geralmente em maiores
dificuldades de adesão à prática de atividade física, principalmente devido à dor relacionada a
lesão (BEZERRA et al., 2015).
Quanto ao uso de medicamentos, cabe ressaltar que nenhum participante informou
estar em uso de antibióticos no período de coleta de dados. Somente um paciente relatou não
utilizar nenhuma medicação regularmente, sendo o relato mais frequente o de uso contínuo de
4 ou mais medicamentos. Esse achado é comum em estudos com a população idosa e de
grande relevância devido aos possíveis efeitos nocivos do uso de múltiplos medicamentos,
incluindo interações medicamentosas, cabendo ao profissional de saúde o papel educativo a
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fim de esclarecer dúvidas, fornecer orientações e estimular práticas não farmacológicas
quando possível (SÁNCHEZ-RODRÍGUEZ et al., 2019).
O uso contínuo de metformina, ácido acetilsalicílico (AAS) e losartana foi comumente
relatado, fato associado aos participantes apresentarem como comorbidades majoritariamente
a HAS e DM.
A metformina é utilizada frequentemente no controle do DM tipo 2 e promove
melhora no prognóstico dos pacientes diabéticos ao aumentar a sensibilidade à insulina e
diminuir riscos cardiovasculares e de mortalidade (NAZARIO et al., 2018).
A losartana é um fármaco antagonista do receptor AT1 da angiotensina II usado no
tratamento e controle da HAS, podendo ser associado ao uso de outros fármacos com ação
anti-hipertensiva bem como ao uso de AAS, antiagregante plaquetário utilizado para
prevenção de eventos cardiovasculares como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular
cerebral, uma vez que estas complicações estão associadas a HAS (HELBER et al., 2012).
Dentre as alergias mencionadas pelos pacientes, a mais prevalente foi a produtos à
base de ácidos graxos essenciais (AGE). Um estudo realizado por Oliveira et al. (2017) por
meio de mapeamento cruzado com análise de prontuários de pacientes acompanhados em
ambulatório de tratamento de feridas crônicas evidenciou relatos semelhantes de alergia ao
AGE nas evoluções dos enfermeiros.
Este dado é importante pois reforça que o tratamento de feridas complexas envolve a
avaliação constante do enfermeiro quanto a prescrição de diferentes coberturas mais
apropriadas para as condições clínicas da lesão e diante desse contexto, justifica-se a
necessidade de acompanhamento através das consultas de enfermagem periódicas, visando a
frequente reavaliação para identificação de alterações no aspecto da lesão incluindo o risco de
hipersensibilidade aos produtos utilizados.

5.2 Características clínicas das lesões

A maioria das lesões se localizava no terço distal de membro inferior, seguido da
região maleolar, compatível com o fato de serem úlceras de etiologia venosa, que
predominantemente localizam-se na porção distal dos membros inferiores (MALAGUTTI;
KAKIHARA, 2014).
Quanto ao tempo de existência da úlcera, os pacientes referiram ser de mais de 6 anos
em sua maioria e negaram a ocorrência de recidiva. Esse tempo prolongado de cicatrização é
previsto, devido a fisiopatologia das feridas crônicas e estes resultados são semelhantes aos de
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outros estudos realizados, evidenciando que a maioria dos pacientes possui lesão ulcerada
durante anos, podendo haver recidivas ou não (MEDEIROS et al., 2016; SILVEIRA et al.,
2017; TAVARES et al., 2017).
Cabe ressaltar que apesar de não serem maioria, 40% das lesões foram classificadas
como recidivas, o que reforça a importância de ações educativas quanto aos cuidados para
manutenção da integridade da pele no caso de lesões já cicatrizadas e prevenção da ocorrência
de recidivas.
Quanto ao tamanho, a maioria possuía mais de 10 cm² de área, medida através da
técnica de planimetria, que consiste no desenho do contorno da ferida utilizando um plástico
estéril transparente sobre a lesão, sendo este decalque posteriormente posicionado sobre um
papel quadriculado que possibilita a quantificação da área em cm² (PESSANHA; OLIVEIRA,
2015). Dentre as úlceras avaliadas nesse estudo, as com mais de 50 cm2 foram consideradas
atípicas sob o ponto de vista estatístico.
As lesões de perna comumente apresentam tamanhos variados e não há consenso na
literatura sobre a classificação das úlceras como pequenas, médias e grandes, havendo
divergências entre estudos (SILVEIRA et al., 2017; TAVARES et al., 2017).
A característica do tecido no leito da ferida é um importante indicador do estágio da
cicatrização alcançado ou de complicações que possam estar presentes. Os resultados
encontrados evidenciam que a maioria das lesões apresentava um prognóstico favorável em
relação ao aspecto tecidual, sem áreas de necrose e predominância do tecido granulado,
caracterizado como estágio da cicatrização que antecede a epitelização (PESSANHA;
OLIVEIRA, 2015).
O tipo de exsudato predominantemente foi seroso e em moderada quantidade. O
exsudato seroso é comum em úlceras venosas e sua presença é considerada um processo
fisiológico natural de úlceras crônicas. A quantidade de exsudato presente na lesão varia de
acordo com a fase da cicatrização em que se encontra, havendo geralmente maior drenagem
na fase inflamatória e redução de quantidade nas fases posteriores do processo de reparo
tecidual (OLIVEIRA; CASTRO; GRANJEIRO, 2013).
Todas as lesões apresentavam profundidade parcial, com acometimento de derme ou
epiderme, típico de úlceras venosas.
A área perilesional da maioria das lesões se encontrava em boas condições, com
aspecto hidratado, condição favorável à cicatrização pois para que ela ocorra é necessário o
controle da umidade da ferida, evitando bordas ressecadas ou maceradas.
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Esse achado reflete a qualidade do cuidado e das orientações fornecidas pelos
profissionais durante o acompanhamento, pois o conhecimento acerca da necessidade de troca
dos curativos, uso das coberturas corretas e adequada forma de aplicação dos mesmos reduz a
ocorrência de maceração das bordas (PESSANHA; OLIVEIRA, 2015).
Os relatos de dor em sua maior parte foram acima de 7 na escala numérica, que mede a
intensidade da dor através de valores de 0 a 10. Com escore de 0 a 2, a dor é considerada leve,
de 3 a 7 é moderada e de 8 a 10 é considerada intensa (SILVEIRA et al., 2017).
Um estudo realizado por Silveira et al. (2017) com 40 pacientes com úlceras de perna
evidenciou que 82,5% dos participantes escolheram uma pontuação que classifica a dor de
moderada a intensa, mais frequente no período noturno, acentuada em posição ortostática e
necessitando de medicação e elevação dos membros para controle.
Apesar do edema ser um achado recorrente em indivíduos com úlceras venosas, a
maioria dos pacientes deste estudo não apresentava esse sinal ao exame, o que pode estar
associado ao fato das consultas terem ocorrido pela manhã. A hipertensão venosa causada
como consequência da IVC leva a um acúmulo excessivo de líquido e de fibrinogênio no
tecido subcutâneo, resultando em edema que comumente se acentua ao fim do dia
(PESSANHA; OLIVEIRA, 2015).
O prurido na lesão ou em área adjacente esteve presente em quase metade dos casos
avaliados, podendo estar associado à fase inflamatória do processo de cicatrização, na qual há
a liberação de mediadores bioquímicos visando a vasodilatação e aumento de fluxo sanguíneo
no local. Uma consequência disso é a ocorrência do prurido, mediado principalmente pela
histamina (TAVARES et al., 2017).
Destaca-se que o prurido também pode estar presente diante de reações alérgicas aos
produtos utilizados, cabendo ao enfermeiro avaliar cada caso individualmente quanto à
possibilidade de ocorrência dessas reações tanto pelas coberturas utilizadas no leito da lesão
como pelos produtos usados na pele íntegra perilesional para manutenção da hidratação.
A maioria das lesões apresentava cicatrização sem evolução, dado condizente com os
relatos de tempo de úlcera mencionados pelos participantes, que referiram em sua maioria
possuir lesão ulcerada há mais de 6 anos.
Vale ressaltar que a cicatrização sem evolução bem como a descoloração do leito da
lesão podem ser sinais indicativos de infecções, mesmo diante da ausência de sinais clássicos,
devendo ser considerados durante a avaliação do profissional (GARDNER; FRANTZ;
DOEBBELING, 2001).
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O odor fétido esteve presente em algumas lesões, podendo estar associado à presença
de infecção na ferida, porém, entre as amostras analisadas nesse estudo, não foi identificada
infecção na maioria das lesões, considerando como critérios para diagnóstico em úlceras de
perna a presença de pelo menos três dos sinais: dor, eritema, edema, odor fétido, aumento do
exsudato, calor (SWANSON; GROTHIER; SHULTZ, 2014). A ausência de sinais de
infecção nas lesões reforça a importância do acompanhamento constante dos pacientes
ambulatoriais e reflete a qualidade do cuidado, tratamento e orientações fornecidas pelos
profissionais durante o tratamento.
A avaliação da presença de calor pode ser realizada através do uso de termômetros
infravermelhos, comparando a temperatura perilesional com a temperatura do mesmo sítio
anatômico do membro oposto (MALIYAR; PERSAUD-JAIMANGAL; SIBBALD, 2020).
Considerando a importância da avaliação da temperatura na assistência e o custo
elevado dos termômetros científicos específicos para pele disponíveis, o que dificulta o uso de
rotina na prática clínica, um estudo realizado por Mufti, Coutts e Sibbald (2015) validou o uso
de termômetros infravermelhos de menor custo disponíveis comercialmente através da
comparação desses equipamentos com um termômetro específico para pele comumente
utilizado em estudos científicos já publicados. Os resultados do referido estudo evidenciaram
que esses termômetros possuem leituras confiáveis de temperatura perilesional, podendo ser
utilizados na prática clínica fornecendo dados objetivos quanto a presença de calor (MUFTI;
COUTTS; SIBBALD, 2015).
A maioria das temperaturas perilesionais das feridas avaliadas nessa pesquisa se
encontrava na faixa de 30,2 a 30,9ºC.
Um estudo realizado por Fierheller e Sibbald (2010) realizou medidas de temperatura
da pele em membros inferiores tanto de indivíduos sem feridas, quanto da temperatura
perilesional de indivíduos com feridas apresentando sinais de infecção e feridas sem esses
sinais. No grupo de indivíduos sem feridas, as temperaturas variaram de 32,2°C (medida no
pé) até 32,6°C (medida 10cm abaixo do joelho). Já no grupo de indivíduos com feridas sem
sinais de infecção esses valores foram de 30,4°C até 35,6°C (média 32,5°C) e no grupo com
feridas infectadas foram de 32,3°C até 35,7°C (média 34,3°C).
Não há um consenso sobre a exata temperatura normal da pele, devido a variabilidade
de um indivíduo para outro além de diferentes valores para cada sítio anatômico e
interferência de fatores externos, porém sabe-se que o corpo humano é normalmente
simétrico, apresentando temperaturas semelhantes nas mesmas localizações quando
comparados os lados direito e esquerdo (FIERHELLER; SIBBALD, 2010).

64

A maioria das feridas analisadas nesse estudo não apresentou elevação de temperatura
em sua área perilesional quando comparado com a área controle do membro oposto, com
diferença igual ou maior que 1°C entre os sítios em apenas 3 casos.
O estudo mencionado realizado por Fierheller e Sibbald (2010) com 40 pacientes com
úlceras de perna objetivou relacionar a elevação da temperatura perilesional com a presença
de infecção nas lesões. Os resultados obtidos evidenciaram que na ausência de infecção, a
diferença de temperatura (Fahrenheit) entre os sítios era menor que 2°F e na presença de
infecção essa diferença média era maior que 2°F, o equivalente a aproximadamente uma
diferença de 1,1°C (Celsius).
Quanto ao pH, a maioria das lesões apresentou os valores 8.3 e 8.5, corroborando
dados encontrados em um ensaio clínico realizado com 84 pacientes com feridas crônicas (de
etiologias diversas) com objetivo de monitorar o efeito da terapia de pressão negativa sobre o
pH das lesões. No referido estudo, a média dos valores de pH encontrados no início da
avaliação foi de 8.33 (no grupo intervenção) e 8.31 (no grupo controle). Após 10 dias de
tratamento houve queda nos valores para 7.5 e 7.9, nos grupos controle e intervenção,
respectivamente (KUMAR; HONNEGOWDA, 2015).
Um estudo realizado por Rafter et al. (2017) com 40 feridas crônicas incluindo
majoritariamente úlceras de perna e lesões por pressão, evidenciou valores mais baixos e
relacionados ao tipo de tecido presente no leito, com média de valores de pH de 7.0 na
presença de tecido de granulação predominante e 6.4 na presença de esfacelos, por exemplo.
Cabe ressaltar que Fierheller e Sibbald (2010) afirmam em seu estudo a ausência de
alteração no valor de pH quando comparadas as medidas antes e depois da limpeza das
feridas.
Diversos fatores contribuem para alterações do pH durante o processo de cicatrização,
incluindo a presença de bactérias, mesmo na ausência de processo infeccioso. Bactérias como
P. mirabilis e P. aeruginosa, isoladas com frequência entre as amostras desse estudo são
produtoras da enzina urease, responsável pela liberação de amônia, que além de ser tóxica
para o tecido, potencializa a redução da oxigenação tecidual através da elevação do pH
(PERCIVAL et al., 2014).
O ambiente alcalino das feridas crônicas também prejudica o controle da atividade
proteolítica de enzimas como as metaloproteinases, resultando na degradação excessiva de
matriz extracelular e de fatores de crescimento, sendo prejudicial ao processo de cicatrização
(GREENER et al., 2005; PERCIVAL et al, 2014).
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Quanto ao produto mais utilizado como cobertura tanto no ambulatório quanto no
domicílio, o hidrogel foi o mais frequente. O hidrogel de carboximetilcelulose é considerado
ideal para hidratação e manutenção de um ambiente úmido na ferida, favorecendo o
desbridamento de tecidos desvitalizados (RODRIGUES et al., 2013). É uma das coberturas
primárias mais utilizadas e prescritas para o tratamento de feridas crônicas, devido à sua
eficácia, baixo custo e fácil armazenamento e transporte (MONTEIRO et al., 2020).
O hidrogel de carboximetilcelulose 2% utilizado pelos pacientes desta pesquisa
apresenta pH 6.1 e foi produzido na Farmácia Universitária da Faculdade de Farmácia da UFF
seguindo a formulação de um gel amorfo, composto por 2% de carboximetilcelulose, 0,1% de
metilparabeno, 20% de propilenoglicol e 77,9% de água purificada. Um estudo realizado por
Rodrigues et al. (2013) com 20 pacientes com úlceras de perna objetivou avaliar a eficácia e a
segurança do uso deste produto, monitorando a área da lesão, alteração tecidual e eventos
adversos. Os resultados evidenciaram cicatrização total ou redução de tamanho da lesão, além
de aumento de tecido de granulação e redução de tecido desvitalizado. Quanto à segurança,
apenas 2 pacientes apresentaram dor, aumento de exsudato e infecção da ferida como reações
adversas possíveis e não foram observadas reações tardias ou eventos adversos cutâneos ou
sistêmicos graves, considerando o hidrogel um produto eficaz e seguro.
Diante da constante diversidade de produtos disponíveis no mercado para o tratamento
de lesões, vale destacar novamente a necessidade da avaliação constante para detecção de
possíveis reações alérgicas. Nesse estudo houve predominância de relato de alergia a produtos
à base de AGE, comumente utilizado como cobertura, além de 1 relato de alergia ao hidrogel,
conforme evidenciado na tabela 2.

5.3 Características microbiológicas das lesões

Das 35 lesões analisadas nesse estudo, foi possível identificar no mínimo uma espécie
bacteriana cultivável em 34 amostras (97,1%), dado compatível com os relatos na literatura
sobre a comum presença de micro-organismos em feridas crônicas (PERCIVAL et al., 2016).
Foram isolados principalmente Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa, seguidos
de Corynebacterium striatum e Proteus mirabilis, resultados semelhantes aos de outros
estudos realizados com feridas crônicas (TAVARES et al., 2012; BESSA et al., 2015;
WOLCOTT et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2017; PIRES et al., 2018).
Um estudo realizado por Bessa et al. (2015) analisou 312 swabs coletados de pacientes
com feridas diversas. No total, 28 espécies foram isoladas, principalmente S. aureus (37%), P.
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aeruginosa (17%), P. mirabilis (10%), E. coli (6%) e Corynebacterium spp. (5%). Mais de
uma espécie foi isolada na mesma ferida em 27,1% dos casos e a associação mais comum foi
S. aureus/P. aeruginosa.
O amplo estudo realizado por Wolcott et al. (2016) empregando métodos moleculares
com 2.963 amostras de lesões crônicas de diversas etiologias (910 diabéticas, 916 venosas,
767 lesões por pressão e 370 cirúrgicas) também evidenciou elevada proporção de
Staphylococcus spp. (63%) e Pseudomonas spp. (25%), havendo também alta prevalência de
bactérias anaeróbias e aproximadamente 25% das amostras analisadas apresentaram cepas de
S. aureus resistente à meticilina (MRSA), indicando que esses micro-organismos devem ser
levados em consideração no momento de escolha de terapias empíricas.
Esses micro-organismos são relevantes no contexto das úlceras crônicas devido à
capacidade de expressão de diversos fatores de virulência, causando prejuízo ao processo de
cicatrização. S. aureus pode expressar fatores de virulência relacionados com a aderência às
células do hospedeiro ou à matriz extracelular, evasão de mecanismos de defesa do
hospedeiro e penetração nos tecidos (ACOSTA et al., 2017).
Um estudo realizado por Gjodsbol et al. (2006) com pacientes com úlceras venosas
analisou amostras coletadas das lesões durante 8 semanas e os resultados obtidos
evidenciaram que as úlceras colonizadas por P. aeruginosa apresentaram, ao final da
pesquisa, tamanho significativamente maior quando comparadas às lesões onde não houve
isolamento do micro-organismo. Este fato pode estar associado à capacidade de expressão de
fatores de virulência, como diferentes tipos de motilidade através de suas estruturas de
superfície e formação de biofilme (SAEKI et al., 2020). C. striatum e P. mirabilis, bactérias
identificadas em diversas amostras analisadas neste estudo, também possuem relevância
clínica pois cepas resistentes a diversos antibióticos têm sido frequentemente relatadas
(BELTRÁN-ARROYAVE; DÍAZ-DÍAZ; LOAIZA-DÍAZ, 2016; ZAFAR et al., 2019).
Durante a análise das amostras coletadas nesse estudo, foram isoladas 4 espécies
referentes a micro-organismos anaeróbios estritos. O estudo realizado por Wolcott et al.
(2016) destaca que apesar do fato de feridas cutâneas crônicas serem normalmente expostas a
níveis relativamente altos de oxigenação, uma grande quantidade de bactérias anaeróbias foi
isolada. Dos 10 gêneros mais presentes, 4 correspondiam a anaeróbios estritos, principalmente
Finegoldia spp. presente em 25% das lesões, sugerindo que os anaeróbios compreendem uma
proporção significativa do microbioma de feridas crônicas, devendo ser considerados durante
escolha da terapia apropriada.
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Stephens et al. (2003) realizaram um estudo com micro-organismos anaeróbios
isolados de tecidos mais profundos de 18 úlceras venosas. O gênero Peptostreptococcus spp.
foi o mais presente e análises in vitro demonstraram inibição significativa na proliferação de
fibroblastos e queratinócitos relacionadas a presença do micro-organismo, com resultados
variando entre as cepas avaliadas. Esse estudo confirma a relevância de micro-organismos
anaeróbios em feridas crônicas e sugere um mecanismo indireto e dependente de cada cepa,
através do qual esses micro-organismos desempenham um papel na mediação da cronicidade
de feridas.
Quanto à contagem de unidades formadoras de colônia (UFC), houve alta
variabilidade entre as amostras e a maioria apresentou valores entre 10.000 e 100.000 em
aerobiose e entre 1.000 e 10.000 em anaerobiose. Uma maior quantidade de UFC em
aerobiose é esperada, uma vez que as lesões analisadas são cutâneas, superficiais e
normalmente expostas ao ambiente.
Feridas crônicas que constantemente apresentam esfacelos ou tecido necrótico são
ambientes favoráveis para a proliferação bacteriana, desta forma, o desbridamento como
forma de remoção desses tecidos desvitalizados ou corpos estranhos é uma etapa fundamental
para controle da carga bacteriana e formação de biofilme. Diversos procedimentos podem ser
utilizados, sendo necessária avaliação adequada por parte do profissional para escolha
apropriada para cada caso, incluindo a seleção do tipo de desbridamento adequado. A escolha
da técnica de desbridamento apropriada depende de fatores como o tipo de tecido presente na
lesão, condição das bordas e pele perilesional, quantidade de exsudato e habilidade do
profissional (MANCINI et al., 2017).
O desbridamento autolítico é um método seletivo e não agressivo amplamente
utilizado no manejo de feridas crônicas que proporciona a eliminação de tecido desvitalizado
e necrótico, através de enzimas proteolíticas endógenas e fagócitos ativados. Isto ocorre por
meio do ambiente úmido fisiológico da ferida, que favorece o desbridamento (MANCINI et
al., 2017).
Um estudo realizado por Mancini et al. (2017) com 28 feridas crônicas de etiologias
diversas (em sua maioria úlceras venosas) objetivou avaliar a efetividade do desbridamento
autolítico e controle da carga bacteriana de um curativo a base de PHMB. Após
acompanhamento por 7 dias os resultados demonstraram que houve aumento da área de tecido
granulado e a carga bacteriana se manteve constante ou reduziu em aproximadamente 65%
dos casos, evidenciando a promoção de um desbridamento efetivo e rápido e controle da carga
bacteriana na maioria dos casos. A classificação da carga bacteriana foi realizada conforme a

68

quantidade de unidades formadoras de colônias em: raras (1 a 10), poucas (10 a 100),
frequentes (100 a 1.000), numerosas (1.000 a 100.000) e abundantes (>100.000). A maioria
das lesões analisadas apresentava entre 1.000 e 10.000 UFC e uma quantidade maior que
100.000 UFC, considerada pelos pesquisadores como possível “colonização crítica”, foi
identificada em somente em 18,5% dos casos.
O referido estudo realizou também a comparação da quantidade de UFC dependendo
do local de coleta de material, evidenciando que os valores correspondentes à coleta no centro
do leito da ferida foram maiores que os das coletas na região da borda em 35% dos casos,
foram iguais em 40% dos casos e menores em 25% dos casos (MANCINI et al., 2017).
Bowler, Duerden e Armstrong (2001) afirmam que o significado clínico da carga
microbiana no atraso da cicatrização de feridas foi descrito em 1964 através de um estudo
com relato da cicatrização de lesões por pressão progredindo somente quando a carga
bacteriana das mesmas se encontrava menor que 106 UFC/ml de fluido, com realização de
análises microbiológicas utilizando amostras provenientes de coletas com swabs.
Mais evidências corroboram esse relato de que uma infecção pode estar presente
quando uma ferida apresenta mais de 105 UFC, conforme visto em um estudo realizado por
Ferreira, Santos e Sampaio (2004) com 20 feridas crônicas cujos resultados demonstraram que
as feridas com sinais clássicos de infecção apresentaram mais de 105 UFC/ml após análise
microbiológica utilizando técnicas de coleta por swab e irrigação-aspiração.
Em contrapartida, ao analisar os dados referentes a carga microbiana dos 10 casos de
feridas com sinais de infecção avaliadas nesse estudo (apêndice III), pode-se observar que
apenas 3 amostras apresentaram contagem de UFC >105, sugerindo que a alta carga
bacteriana não é um fator determinante para que uma infecção ocorra, reforçando o papel de
outros fatores relacionados ao sistema imunológico do hospedeiro e expressão de fatores de
virulência bacterianos, por exemplo.
Além disso, destaca-se o bom prognóstico das lesões avaliadas, em sua maioria sem
sinais de infecção, evidenciando a importância e a qualidade do tratamento, do
acompanhamento constante das lesões e das orientações fornecidas aos pacientes pelos
profissionais durante as consultas de enfermagem no ambulatório, cenário da presente
pesquisa.
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5.4 Associação do pH das lesões com demais variáveis

Há poucos estudos publicados que evidenciam associação do pH de feridas com outros
fatores, além de terem sido realizados com feridas de diferentes etiologias, dificultando a
realização de comparações.
Com relação a associação do pH com o tipo de tecido presente na lesão, os resultados
dessa pesquisa diferem dos encontrados no estudo realizado por Rafter et al. (2017) com uma
amostra composta por 11 lesões por pressão, 9 traumáticas, 13 úlceras de perna, 3 úlceras
diabéticas e 4 feridas cirúrgicas, no qual a análise estatística evidenciou associação entre o pH
e o tipo de tecido predominante nas lesões, com pH médio de 7.0 em feridas com tecido de
granulação predominante e pH 6.4 em feridas com predominância de esfacelos.
No presente estudo não foi encontrada associação entre o pH das feridas e as bactérias
isoladas ou presença de infecção. No entanto, um estudo realizado por Shukla et al. (2007)
com análise de 50 feridas (crônicas e agudas) evidenciou que do total de amostras, 29
apresentaram cultura positiva (isolando principalmente Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus) e foi
encontrada associação entre o tipo de micro-organismo e valor de pH (Pseudomonas
aeruginosa – pH >8.5, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e Proteus spp. – pH 8.0 e
Staphylococcus aureus – pH 7.5).
Essa pesquisa não evidenciou associação do pH com presença de infecção e não foram
encontrados relatos na literatura de associação desses fatores em feridas crônicas, porém, essa
correlação foi evidenciada em um estudo realizado por Ono et al. (2015) que acompanhou 26
feridas de queimaduras de segundo grau, com medidas de pH a cada troca de curativo, de 2 a
3 vezes na semana e coletas semanais de swabs. Infecção local foi constatada em 6 casos, com
sinais clínicos e culturas positivas para S. aureus em 2 casos e S. epidermidis em 4 casos.
Todos os casos de feridas com sinais de infecção evidenciaram aumento estatisticamente
significante no valor do pH na avaliação final, comparado com o pH da avaliação inicial e os
autores ressaltam que houve aumento progressivo dos valores do pH antes do surgimento de
sinais clínicos sugestivos de infecção, sugerindo que a medida do pH poderia auxiliar a
detecção precoce de uma infecção local (ONO et al., 2015).
Os resultados da presente pesquisa corroboram o estudo realizado por Maliyar,
Persaud-Jaimangal e Sibbald (2020), que avaliou a associação entre o pH e infecção local e
após análise de feridas crônicas de 100 pacientes não foi evidenciada correlação entre esses
fatores.

70

Com relação as possíveis associações entre os resultados dessa pesquisa (considerando
o nível de significância de 10%), os resultados sugerem que lesões de pacientes do sexo
masculino têm pH significativamente menor que de pacientes do sexo feminino, lesões de
pacientes que fazem uso contínuo de AAS têm pH significativamente maior do que de
pacientes que não o fazem e lesões de pacientes que têm alguma alergia têm pH
significativamente maior que de pacientes que não têm alergia.
Não foram encontradas associações do pH de feridas com esses fatores em estudos
publicados, porém há algumas considerações sobre a relação do AAS com o retardo na
cicatrização de feridas e possível ocorrência de infecções, bem como diferentes efeitos
comparando os sexos masculino e feminino.
Um estudo realizado por Santos e Monte-Alto-Costa (2013) objetivou determinar se a
administração de AAS afetava de forma distinta a cicatrização de feridas cutâneas em
camundongos fêmeas e machos. Os grupos de fêmeas, tanto controle quanto intervenção,
apresentaram retardo na cicatrização e epitelização quando comparados com os grupos de
machos (controle e intervenção). As fêmeas do grupo intervenção apresentaram redução dos
níveis de colágeno e de estradiol em comparação com o grupo controle. Concluiu-se que a
droga prejudicou o processo de cicatrização de feridas em camundongos fêmeas, sem o
mesmo efeito no grupo de machos.
A respeito da possível relação entre sexo, o uso de AAS e infecções, destaca-se o
estudo realizado por Langelotz et al. (2013) que avaliou a ocorrência de infecções de sítio
cirúrgico entre homens e mulheres, após cirurgias cardíacas, vasculares, abdominais e
ortopédicas. Entre essas especialidades, 8.639 infecções de sítio cirúrgico foram registradas,
com incidência geral de 1.74 caso a cada 100 procedimentos (entre mulheres) e 2.26 a cada
100 procedimentos (entre homens), evidenciando uma diferença estatisticamente significante
entre os gêneros.
As ocorrências de infecção foram comparadas entre as especialidades e dentre os casos
de cirurgias ortopédicas e vasculares não houve diferença entre homens e mulheres, enquanto
em cirurgias abdominais a ocorrência de infecção entre mulheres foi menor que em homens.
Um resultado oposto foi encontrado quando analisados os casos de cirurgia cardíaca, pois
apresentaram quase o dobro da ocorrência de infecções em mulheres quando comparado aos
homens (LANGELOTZ et al., 2013).
Observando os resultados desses dois estudos, cabe ressaltar que o uso do AAS pode
ser um possível mecanismo subjacente para essa elevada taxa de infecção de sítio cirúrgico,
como pontuado por Langelotz et al. (2013), considerando que a cirurgia cardíaca foi a única
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especialidade que apresentou mais casos entre mulheres em comparação com homens e que o
uso de AAS é amplamente utilizado entre os pacientes cardiopatas devido a sua ação
preventiva de complicações cardiovasculares principalmente na presença de HAS associada.
Diante desses resultados envolvendo uma complexa possível interação entre fatores
incluindo gênero, intervenções farmacológicas e cicatrização de feridas, mais investigações
são necessárias a fim de possibilitar maiores esclarecimentos (LANGELOTZ et al., 2013).

5.5 Limitações

Como limitações, aponta-se o fato de ter sido empregado apenas um único meio de
cultura e uma temperatura de incubação, além de não terem sido utilizados métodos
moleculares para identificação e quantificação bacteriana, restringindo assim os achados aos
micro-organismos cultiváveis. Optou-se por esta metodologia por sua viabilidade de
realização durante o período previsto para conclusão do estudo, pela maior facilidade em
realizar as análises e custo mais acessível.
Além disso, houve a interrupção da coleta de dados em março de 2020 devido à
pandemia (COVID-19), que ocasionou a suspensão dos atendimentos no Ambulatório de
Reparo de Feridas do Hospital Universitário Antônio Pedro e das atividades laboratoriais da
Universidade Federal Fluminense.
Investigações futuras adicionais são recomendadas, com maior tamanho amostral para
confirmação de associações sugeridas e possibilidade de análises mais complexas para
exclusão de fatores de confusão.
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6. CONCLUSÃO

As 35 úlceras venosas analisadas possuíam em sua maioria bom aspecto em relação ao
tecido do leito e exsudato, com tempo prolongado de existência, em geral mais de 6 anos,
tamanhos apresentando alta variabilidade estatística, geralmente maiores que 10 cm², em uso
de hidrogel como cobertura e não apresentavam sinais sugestivos de infecção. Os valores de
pH encontrados variaram entre o mínimo de 7.9 e máximo de 8.7, com média de 8,4, sem
evidência de associação entre os valores de pH e a presença de sinais de infecção nas feridas.
Foram identificadas 34 espécies bacterianas no total, sendo Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis e Corynebacterium striatum as mais prevalentes
e não foram encontradas associações entre o pH das úlceras venosas e as espécies bacterianas
identificadas. A maioria das amostras apresentou número de unidades formadoras de colônia
entre 1.000 e 10.000 em anaerobiose e entre 10.000 e 100.000 em aerobiose, também sem
evidência de correlação entre os valores de pH e a carga bacteriana.
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ANEXO I – FOLHA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA
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APÊNDICE I – PROTOCOLO DE COLETA DE DADOS – PARTE I
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINESE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
I. IDENTIFICAÇÃO / HISTÓRICO
Local de atendimento:

Data

Nome
Data de Nascimento

Idade

Sexo ( 0 ) M

Escolaridade: ( 0 ) Analfabeto ( 1 ) Fundamental ( 2 ) Médio ( 3 ) Superior
Estado Civil

Ocupação

Telefone

Bairro

Classificação: ( 1 ) úlcera venosa

( 2 ) lesão por pressão

Início da lesão:

(1)F

/ ( 1 ) completo ( 2 ) incompleto

Cidade
( 3 ) úlcera arterial

Recidiva ( 1 ) sim

( 4 ) úlcera diabética

( 0 ) não - Mês/ano de recidiva: _________________

Medicamentos em uso:

Alergias:
Tabagismo

( 1 ) sim

( 0 ) não

Cigarros/dia:

Desde:

Etilismo

( 1 ) sim

( 0 ) não

Frequência (vezes/semana):

Desde:

Atividade Física

( 1 ) sim

( 0 ) não

Frequência (vezes/semana):

II. DOENÇAS DE BASE
Diabetes mellitus

( 1 ) sim

( 0 ) não

Hipertensão Arterial

( 1 ) sim

( 0 ) não

Insuficiência venosa crônica

( 1 ) sim

( 0 ) não

Outras doenças

( 1 ) sim

( 0 ) não

OBS:

Qual:

( 5 ) outra:

86

APÊNDICE I – PROTOCOLO DE COLETA DE DADOS – PARTE II
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINESE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
AVALIAÇÃO DA LESÃO
LOCALIZAÇÃO:

TAMANHO:

pH:

(Planimetria)
TECIDO %
Granulação:

( 0 ) 76 - 100

( 1 ) 51 - 75

( 2 ) 26 – 50

( 3 ) 1 - 25

Epitelização:

(4)0

( 0 ) 76 - 100

( 1 ) 51 - 75

( 2 ) 26 – 50

( 3 ) 1 – 25

(4)0

Esfacelo:

(0)0

( 1 ) 1 – 25

( 2 ) 26 – 50

( 3 ) 51 – 75

( 4 ) 76 – 100

Necrose:

(0)0

( 1 ) 1 – 25

( 2 ) 26 – 50

( 3 ) 51 – 75

( 4 ) 76 – 100

EXSUDATO
QUANTIDADE DE EXSUDATO

( 0 ) Seroso

( 1 ) Serossanguinolento ( 2 ) Sanguinolento ( 3 ) Purulento

( 0 ) Ausente (cicatrizada)

( 1 ) Pequena (menor que 50%)

( 2 ) Moderada (51 a 75%)

( 3 ) Grande (acima de 75% ou curativo saturado)

PROFUNDIDADE / TECIDOS
AFETADOS

( 0 ) Cicatrizada

AREA PERILESIONAL

( 0 ) Hidratada

( 3 ) Músculo

( 1 ) Derme/epiderme

( 2 ) Tecido subcutâneo (sem atingir fáscia muscular)

( 4 ) Osso e/ou tecidos anexos (ou necrose que não permite avaliar tecido afetado)
( 1 ) Desidratada ou descamativa

( 3 ) Hiperqueratose
DOR

( 4 ) Pio sanguinolento

( 0 ) Ausente

( 2 ) Macerada

( 4 ) Eritema

(1) <2

(2)2–4

(3)5–7

(4)>7

EDEMA

( 1 ) Sim

( 0 ) Não

- Cacifo: _______ / ( ) Edema sem cacifo

ERITEMA

( 1 ) Sim

( 0 ) Não

CALOR

( 1 ) Sim

( 0 ) Não - Temp. perilesional: ________ / Temp. de membro sem lesão: ________

PRURIDO

( 1 ) Sim

( 0 ) Não

CICATRIZAÇÃO SEM EVOLUÇÃO

( 1 ) Sim

( 0 ) Não

DESCOLORAÇÃO DO LEITO

( 1 ) Sim

( 0 ) Não

GRANULAÇÃO FRIÁVEL

( 1 ) Sim

( 0 ) Não

ODOR FÉTIDO

( 1 ) Sim

( 0 ) Não

TÚNEL PARA TECIDOS MOLES
OU EXPOSICAO OSSEA

( 1 ) Sim

( 0 ) Não

PRESENÇA DE INFECÇÃO

( 1 ) Sim

( 0 ) Não

OBS: Úlceras de perna - Presença de pelo menos três dos itens: dor, eritema, edema, odor fétido,
aumento do exsudato, calor.
PRODUTO UTILIZADO NO
AMBULATÓRIO
PRODUTO UTILIZADO NA
RESIDÊNCIA PREVIAMENTE
RESPONSÁVEL PELA
COLETA DE DADOS

OBS:

87

APÊNDICE II
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Dados de identificação
Título do Projeto: Influência do pH na colonização bacteriana de lesões crônicas.
Pesquisadora Responsável: Fernanda Rabello Sergio.
Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: Universidade Federal Fluminense.
Telefones para contato da Pesquisadora: (21) 98065-3202
E-mail da Pesquisadora Responsável: fernandarabello1105@gmail.com
Nome do Voluntário:_______________________________________________________________.
Responsável legal (quando for o caso): ________________________________________________.
O (A) Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “Influência do pH
na colonização bacteriana de lesões crônicas”, de responsabilidade da pesquisadora: Fernanda
Rabello Sergio.
Este estudo tem por objetivo: Analisar o pH de lesões crônicas e sua relação com as espécies
e quantidade de bactérias presentes.
Durante a realização de seu curativo, a pesquisadora responsável e/ou um enfermeiro
participante da pesquisa utilizará um instrumento para avaliar as características de sua lesão. Além
disso, será realizado um desenho da borda da sua ferida com um plástico estéril transparente para
mensuração do tamanho da mesma por meio de uma técnica chamada planimetria. Também será
realizado registro fotográfico.
Informamos que não estão previstos riscos ou danos relacionados à sua participação na
pesquisa, exceto o tempo aumentado no seu atendimento. Para minimizar esse possível desconforto, o
preenchimento do instrumento e avaliações serão realizadas juntamente com a realização do curativo.
Os benefícios esperados são indiretos e relacionados com o aumento do conhecimento acerca do pH
de lesões crônicas e sua relação com os micro-organismos.
Se aceitar participar desta pesquisa, solicita-se que assine sua concordância ao final deste
documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Caso você
recuse a participar desta pesquisa você não será penalizado (a) de nenhuma maneira.
A sua participação é muito importante e você será tratado na pesquisa de forma anônima e
confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome. Os nomes serão omitidos
garantindo privacidade, sendo substituído por siglas. Na posição de participante voluntário desta
pesquisa, a qualquer momento você pode recusar-se ou desistir de participar e retirar o seu
consentimento. A recusa não trará nenhum prejuízo em relação ao pesquisador, hospital ou tratamento.
É garantida a sua liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento, portanto você poderá
deixar de participar deste estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na
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instituição. Não há compensação financeira e nenhum tipo de pagamento ou remuneração relacionado
à sua participação no estudo.
A pesquisadora responsável é Fernanda Rabello Sergio. Em qualquer etapa do estudo, você
terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas pelo
seguinte telefone: Fernanda - (21) 98065-3202.
Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que
todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas
éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios
e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os
direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os
interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se
este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras
informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade
Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00
horas. E-mail: etica@vm.uff.br e Tel/fax: (21) 2629-9189.

Eu, ____________________________________________________________,

declaro ter sido

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.
Ou
Eu,___________________________________________________, responsável

legal

por

______________________________________________________, declaro ter sido informado e
concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito.

Niterói, _____ de ____________ de _______

__________________________________________________________________________________
(nome e assinatura do participante ou responsável legal)

__________________________________________________________________________________
(nome e assinatura do responsável por obter o consentimento)

__________________________________________________________________________________
(nome e assinatura da testemunha 1, quando for o caso)

__________________________________________________________________________________
(nome e assinatura da testemunha 2, quando for o caso)

APÊNDICE III
RESUMO DOS PRINCIPAIS DADOS MICROBIOLÓGICOS DAS AMOSTRAS COLETADAS

Paciente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
15
16
17
17
18
18
19
20
21
21
22

Amostra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

pH
8,5
8,5
8,3
8,5
8,3
8,7
8,1
8,5
8,3
8,3
8,5
8,7
8,7
8,7
8,5
8,3
8,5
8,1
8,5
8,3
7,9
8,3
8,7
8,1
7,9
8,3
8,5

Área (cm²)
18
123
3
3
9
0,5
6
280
2,5
100
1,5
1
7,5
11,5
2,5
54
37
18
20
13,5
13,5
18
2
111
4,5
16
24

P. aeruginosa
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

S. aureus
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

C. striatum
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

P. mirabilis
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Infecção
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não

UFC Aerobiose
<10
150000
7800
7000
6300
0
<10
38000
1600
26000
32000
6400
7300
200000
85000
200000
53000
9200
1500
4200
15000
20000
170000
25000
110000
59000
39000

UFC Anaerobiose
0
0
110000
6300
7300
0
0
2000
1100
13000
30000
6100
9400
38000
57000
200000
60000
3100
1300
580
17000
9800
9400
24000
26000
3700
21000

90

23
24
25
26
26
27
27
28

28
29
30
31
32
33
34
35

8,5
7,9
8,3
8,3
8,5
8,1
8,5
8,5

3
12,5
10
52
16,5
37
2,5
45,5

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
-

+
-

Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não

200000
370
200000
4900
1000
82000
81000
28000

170000
0
200000
2700
0
13000
18000
4000

