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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo analisar a presença de cepas de Staphylococcus aureus nas 

lesões cutâneas crônicas tratadas com hidrogel a 2% e placa de poliuretano. Para tal, foi 

realizada pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa, tendo como campo de pesquisa o 

Ambulatório de Reparo de Feridas do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF) e a 

Policlínica Comunitária da Engenhoca (PCE), ambos localizados na cidade de Niterói, RJ. A 

análise microbiológica foi realizada no Laboratório de Controle Microbiológico da Faculdade 

de Farmácia da Universidade Federal Fluminense (UFF) e no Instituto de Microbiologia 

Paulo de Góes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A coleta de dados foi 

realizada em duas etapas, a primeira relacionada ao exame clínico com a identificação do 

paciente e descrição clínica das lesões e a segunda relacionada à coleta do espécime clínico 

utilizando-se como instrumento de coleta o swab. Todas as cepas de S. aureus analisadas 

foram identificadas por MALDI-TOF e a suscetibilidade a antimicrobianos foi determinada 

pelo teste de disco-difusão em meio sólido, seguindo as normas recomendadas do CLSI 

(Clinical and Laboratory Standards Institute). A reação em cadeia da polimerase (PCR) foi 

empregada na detecção do gene mecA e genes lukF-PV e lukS-PV. A diversidade clonal foi 

verificada pelo PFGE (pulsed-field gel electrophoresis). O S. aureus foi detectado em 82,9% 

(29/35) dos pacientes em uso de hidrogel e em 100% (8/8) dos pacientes em uso de placa de 

poliuretano. Os pacientes em uso de placa de poliuretano com prata apresentaram mais sinais 

clínicos de infecção quando comparados aos pacientes em uso de hidrogel a 2%, 

principalmente pela presença do exsudato purulento. A razão de prevalência demonstrou que 

os pacientes que usaram a placa de poliuretano com prata tiveram pelo menos 3,6 vezes maior 

chance de apresentarem infecção nas feridas quando comparados com os pacientes em uso de 

hidrogel. A maioria dos S. aureus identificados, em ambos os campos de pesquisa, apresentou 

resistência à penicilina, meticilina, eritromicina e clindamicina. Em cinco pacientes (10 cepas- 

20%) foi observada amplificação para o gene mecA, demonstrando a colonização por MRSA. 

Não foi observada amplificação para os genes lukF-PV e lukS-PV. Embora tenha sido 

detectada grande diversidade genética entre as cepas analisadas, o mesmo padrão se repetiu 

entre os S. aureus coletados em dois momentos diferentes nos mesmos pacientes. No entanto, 

as amostras 1 e 32/32* apresentaram o mesmo padrão de fragmentação de DNA pelo PFGE. 

Através da razão de prevalência, determinou-se que os pacientes com MSSA têm 16 vezes 

mais chance de ter infecção em feridas quando comparados aos pacientes com MRSA. Assim, 

o tratamento com hidrogel a 2% ou placa de poliuretano não interferiu na colonização por S. 

aureus. Além disso, verificamos que o uso de placa de poliuretano com prata não é indicado 

para feridas infectadas quando o paciente possuir como comorbidades hipertensão arterial e 

insuficiência venosa crônica.  

 

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

Resistência Microbiana a medicamentos; Enfermagem. 
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ABSTRACT 

This study aimed to analyze the presence of Staphylococcus aureus in chronic wounds treated 

with hydrogel 2% and polyurethane plate. To do this, was done a descriptive study with a 

quantitative approach. The field research was the Wound Repair Clinic at the University 

Hospital Antônio Pedro (HUAP / UFF) and the Community Polyclinic of the Engenhoca, both 

located in the city of Niterói, RJ. The microbiological analysis was conducted at the 

Laboratory of Microbiological Control of the Faculty of Pharmacy of the University Federal 

Fluminense (UFF) and the Institute of Microbiology Paulo de Góes of the University Federal 

of the Rio de Janeiro (UFRJ). Data collection was carried out in stages, the first related to the 

clinical examination with the patient identification and clinical description of the wounds and 

the other step related to the collection of the clinical specimen using the swab. All strains of S. 

aureus analyzed were identified by MALDI-TOF and susceptibility to antibiotics was 

determined by disk diffusion test on solid medium following the standards recommended by 

CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute). The polymerase chain reaction (PCR) was 

used in the detection of the mecA gene and lukF-PV and luks-PV genes. The clonal diversity 

was verified by PFGE (pulsed-field gel electrophoresis). The S. aureus was detected in 82.9% 

(29/35) of patients using hydrogel and in 100% (8/8) the patients using polyurethane plate. 

Patients using polyurethane plate with silver presented more clinical signs of infection when 

compared to patients using hydrogel 2%, mainly by the presence of purulent exudate. The 

prevalence ratio showed that patients who used polyurethane plate with silver had at least 3.6 

times more chance to have infection in the wound when compared to patients using hydrogel. 

Most S. aureus identified in both research fields presented resistance to penicillin, methicillin, 

erythromycin and clindamycin. Five patients (10 strains - 20%) were observed amplification 

for the gen mecA demonstranting colonization by MRSA. There was no amplification for 

lukF-PV and lukS-PV genes. Although was detected a big genetic diversity among the strains 

analyzed, the same pattern repeated among the S. aureus collected at two different times from 

the same patients. However, samples 1 and 32/32* showed the same fragmentation pattern by 

PFGE. Through the prevalence ratio identified that patients with MSSA had 16 times more 

likely to have infection in wounds when compared to patients with MRSA. Thus, the 

treatment with hydrogel 2% or polyurethane board did not interfered in the colonization by S. 

aureus. In addition, we perceived that the use of polyurethane plate with silver is not indicated 

for infected wounds when patients had comorbidities such as hypertension and chronic 

venous insufficiency. 

 

Keywords: Ulcer; Wound Healing; Wound Infection; Staphylococcus aureus; Disk Diffusion 

Antimicrobial Tests; Drug Resistance; Microbial; Nursing. 
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1. INTRODUÇÃO 

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

semanas para cicatrizar (MARTINS et al, 2010; ZAHO, 2010), consideradas um problema 

grave e de abrangência mundial, responsáveis por índices de morbidade e mortalidade 

significativos; além de provocarem considerável impacto econômico (ZAHO, 2010), com 

gastos em torno de 25 bilhões de dólares por ano (HAN et al, 2011). Quando ocorre a 

presença de infecção na lesão, uma grande porcentagem destes gastos está relacionada com o 

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

Em termos de fisiologia do aparecimento da ferida, ressalta-se a troca inadequada de 

oxigênio e outros nutrientes no tecido. Podendo esta ser decorrente do aprisionamento 

sanguíneo, em se tratando de úlceras venosas; e/ou da diminuição do aporte sanguíneo, 

resultante de úlceras arteriais, havendo assim, uma anormalidade metabólica que fundamenta 

o desenvolvimento de úlceras de perna. Além disso, muitas feridas são decorrentes da 

diminuição do aporte sanguíneo devido à pressão continua no local, que gera uma isquemia e 

posterior morte do tecido, definindo-se como úlceras por pressão (SMELTZER et al, 2009). 

Além destes, outros fatores agravam o processo de reparação tecidual fisiológico, 

como baixa imunidade, idade, sexo (masculino e feminino), obesidade, presença de infecção, 

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

A imunidade e a obesidade afetam o processo de cicatrização ao gerar a diminuição de 

aporte sanguíneo para a ferida, ocasionando na falta do oxigênio, o que dificulta o 

metabolismo celular fisiológico para produção de energia, angiogênese, reepitelização, e 

migração de células de defesa, favorecendo, inclusive, o desenvolvimento de infecção (GUO; 

DIPIETRO, 2010). 

A idade do paciente gera retardo na cicatrização, pois acarreta em resposta 

inflamatória alterada, dificuldade na síntese de colágeno e angiogênese. O gênero sexual afeta 

a cicatrização pela presença de testosterona nos homens e estrogênio nas mulheres, destaca-se 

que os homens têm maior dificuldade de cicatrização quando comparados às mulheres, pois o 

estrogênio regula uma variedade de genes responsáveis por produção da matriz, função 

epidérmica, dentre outros que favorecem o reparo tecidual. Além destes, a presença de 

infecção afeta também diretamente a cicatrização, pois prolonga a fase inflamatória do 

processo de reparo tecidual fisiológico, retardando-o (GUO; DIPIETRO, 2010). 
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A presença de infecção nas lesões implica em multiplicação de microrganismos, 

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

epitelização, causando dano tecidual (ARMAND et al, 2013). 

Os indicadores locais (não-sistêmicos) do processo infeccioso são: aumento da dor na 

ferida, eritema, edema, aquecimento da área ao redor, odor desagradável e drenagem 

purulenta (FIERHELLER; SIBBALD, 2010). Entretanto, a identificação do agente etiológico 

apenas por sinais e sintomas clínicos é difícil devido a grande variedade de microrganismos 

que podem ser isolados em culturas de lesões. (MARTINS et al, 2010) 

Destaca-se então, a importância da coleta do espécime clínico da lesão para cultura e 

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

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

determinação do tratamento correto e eficaz ao paciente, uma vez que apenas por sintomas 

clínicos não há como determinar o tipo de antimicrobiano específico para combater o 

microrganismo encontrado (COOPER et al, 2009; MARTINS et al, 2010). 

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

irrigação-aspiração, swab, entre outros. Porém, o método mais utilizado para monitorar 

feridas infectadas tem sido a coleta com o swab, pois se trata de procedimento simples, de 

baixo custo e não invasivo. As pesquisas demonstram que culturas de swab têm concordância 

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

Levine et al (1976), pioneiro na técnica de coleta do espécime clínico através do  

swab, refere que a mesma possui correlação com a biópsia, em média de 79%, na qualificação 

e quantificação microbiológica. Além disso, a biópsia é considerada como um método 

traumático, oneroso e que requer materiais específicos para seu processamento (ARMAND et 

al, 2013). 

Estudos demonstram grande variedade de gêneros bacterianos fazendo parte da 

microbiota de feridas crônicas em humanos, sendo as espécies Staphylococcus aureus e 

Pseudomonas aeruginosa as mais prevalentes (BASU et al, 2009; COOPER et al, 2009; HAN 

et al, 2011).  

Métodos de microbiologia molecular são bastante utilizados para investigar a 

microbiota presente nas úlceras crônicas, uma vez que estes testes são mais sensíveis e 

específicos do que somente a cultura (HAN et al, 2011; RHOADS et al, 2012). 

Assim, a identificação do microrganismo, sua suscetibilidade e presença de genes de 

virulência determinados por métodos genotípicos poderão auxiliar na caracterização da 
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microbiota de feridas crônicas, usando uma abordagem multifacetada e sistemática (HAN et 

al, 2011).  

Além disso, o monitoramento microbiológico, através da utilização de técnicas de 

biologia molecular possibilitará avaliar a diversidade clonal ou se existem clones bacterianos 

mais bem adaptados às feridas, tendo, esses dados, importante impacto para a vigilância 

epidemiológica (TENOVER et al, 1995; RHOADS et al, 2012; TURHAN et al, 2013).  

No presente trabalho a coleta de espécime clínico da lesão foi realizada com swab, e 

posterior identificação e análise genotípica dos S. aureus presentes nas lesões de pacientes 

tratados com o hidrogel a 2% ou placa de poliuretano. O hidrogel atua incentivando o 

desbridamento autolítico (retirada do tecido inviável da lesão pelo próprio organismo) através 

da manutenção do meio úmido, o que estimula a granulação e reepitelização (SILVA et al, 

2011). A placa de poliuretano atua garantindo a absorção efetiva do exsudato, evitando a 

maceração das bordas, e quando há o complexo de prata, possui efeito bactericida.  

Este estudo faz parte da pesquisa “Inovação em Enfermagem no Tratamento de Lesões 

Tissulares – sistematização, inclusão tecnológica e funcionalidade”, que está sendo realizado 

com a parceria da Universidade de São Paulo.  

 

1.1 Problema do estudo 

 

As feridas crônicas são um desafio não só para o paciente, mas também para o 

profissional e o sistema de saúde. Dependendo da lesão, as úlceras podem causar dificuldades 

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

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

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

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

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

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

al, 2010). Armand et al (2013) destacam que a presença de lesões com mais de 10
5 

unidades 

formadoras de colônias estão associadas a falha no processo de cicatrização.  

Além disso, a relação da bactéria com o processo de retardo cicatricial das feridas 

crônicas é pobremente entendido (HAN et al, 2011). 

Também de grande importância é a identificação da microbiota presente na lesão para 

favorecer, com maior rapidez o processo de reparo tecidual (TUTTLE et al, 2011), a partir de 

tratamento adequado e específico segundo a suscetibilidade do microrganismo encontrado. 
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1.2 Relevância  

 

As lesões, principalmente infectadas são problema de saúde pública, uma vez que este 

processo pode dificultar a cicatrização e com isso aumentar o tempo de tratamento do 

paciente, elevando os gastos públicos.  

Apesar da maioria das feridas estarem contaminadas por bactérias, o verdadeiro papel 

destes microrganismos no ambiente da ferida ainda é pouco entendido. Bactérias patogênicas 

como S. aureus e P. aeruginosa estão entre os microrganismos mais prevalentes (BASU et al, 

2009; COOPER et al, 2009).  

No Brasil, não foram encontrados estudos que abordem, concomitantemente, os 

tópicos detecção da microbiota em lesões cutâneas crônicas por meio da cultura do 

microrganismo, os sinais clínicos do indivíduo, suscetibilidade a antimicrobianos, presença de 

genes de virulência e diversidade clonal entre as cepas, ainda mais quando se volta para lesões 

tratadas ambulatorialmente. 

Assim, o presente estudo vem preencher esta lacuna importante de investigação 

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

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

paciente. Paralelamente, esse estudo também permitirá avaliar a existência de diversidade 

clonal entre os microrganismos analisados. 

 

1.3 Justificativa 

 

 Quando se trata separadamente de identificação de microrganismo em lesões e 

aplicação da microbiologia molecular em cepas de feridas crônicas, existe na literatura um 

grande quantitativo de produções internacionais em comparação com nacionais.  

Para esta afirmação, foi realizado um levantamento bibliográfico eletrônico, buscando 

artigos em português, inglês e espanhol, com recorte temporal de 10 anos, entre os dias 08 a 

12 de setembro de 2014, utilizando os seguintes descritores: Úlcera de Perna; Infecção; 

Enfermagem; Bactérias. Foi utilizado o operador booleano AND.  

Como critérios de inclusão, foram considerados todos os estudos (experimentais, 

quase experimentais, observacionais e de revisão) que abordaram como tema central 

principais produtos utilizados em úlceras de perna, como também os principais 

microrganismos encontrados nas mesmas. Foram admitidos estudos cuja coleta de dados deu-

se em qualquer setor do cenário hospitalar. Os desfechos incluídos foram aqueles previstos na 
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questão de pesquisa, ou seja, que envolviam os principais microrganismos encontrados em 

lesões e principais produtos utilizados. 

Os critérios de exclusão foram artigos de reflexão, revisão sem metodologia clara e 

reproduzível, estudos que eram apenas registros de ensaios clínicos e/ou resumos de revisões 

sistemáticas e estudos com populações não humanas.   

A busca foi realizada em todas as bases de dados contidas na Biblioteca Virtual em 

Saúde. Foram encontrados 114 artigos. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 

obtivemos 48 artigos. Destes, apenas 14 artigos estavam relacionados a microrganismos em 

lesões crônicas, seja identificação por meio de técnicas de coleta, seja por avaliação do uso de 

produtos em lesões infectadas, ou ainda análise da microbiota em lesões.  

Portanto, essa pesquisa proporciona evidências científicas através da identificação do 

S. aureus em lesões crônicas, estudo do seu perfil de resistência e diversidade clonal, em 

lesões crônicas, contribuindo tanto para nortear um tratamento adequado para o paciente, 

como também para atualização do conhecimento da equipe multiprofissional facilitando a 

tomada de decisão e incentivando novas pesquisas. 

 

1.4 Pressupostos 

 

o Existem cepas de S. aureus em lesões cutâneas crônicas tratadas com hidrogel a 2% e 

placa de poliuretano; 

o Os S. aureus encontrados são sensíveis aos antimicrobianos comumente utilizados na 

terapia; 

o Há presença do gene mecA, lukS-PV e lukF-PV nas cepas encontradas de S. aureus; 

o Existe a prevalência de clones de S. aureus nas lesões cutâneas crônicas. 

 

1.5 Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 Analisar a presença de cepas de Staphylococcus aureus nas lesões cutâneas crônicas 

tratadas com hidrogel a 2% e placa de poliuretano 

Objetivos Específicos 

1. Caracterizar a população de pacientes selecionada neste estudo; 

2. Detectar cepas de Staphylococcus aureus nas lesões crônicas; 
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3. Determinar a suscetibilidade do S. aureus a antimicrobianos comumente utilizados na 

terapia; 

4. Verificar a presença do gene mecA, lukS-PV e lukF-PV nos S. aureus encontrados; 

5. Avaliar a diversidade clonal das cepas de S. aureus detectadas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

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

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

momento, a abordagem foi sobre, as principais técnicas para coleta microbiológica e os 

principais microrganismos encontrados em lesões crônicas. E, no terceiro momento, foram 

abordadas questões relativas à identificação de microrganismos, testes de suscetibilidade a 

antimicrobianos por disco-difusão e testes genotípicos (PCR e PFGE). 

 

2.1 Lesões cutâneas crônicas 

2.1.1 Processo de reparo tecidual 

 

O processo de cicatrização de feridas compreende três fases: inflamatória ou 

exsudativa, fibroblástica ou proliferativa e de remodelamento ou maturação. Estas fases 

sobrepõem-se uma a outra e aos eventos que finalizam uma fase, estimulando o início da 

outra (SILVA et al, 2009; SMELTZER et al, 2009; REINKE; SORG, 2012). 

A fase inflamatória prepara a ferida para a cicatrização, removendo restos celulares e 

tecidos desvitalizados. Inicia-se com processo de vasoconstrição com o intuito de inibir a 

perda sanguínea significativa (SILVA et al, 2009; SMELTZER et al, 2009; REINKE; SORG, 

2012). 

Nesta fase, ocorre também o desencadeamento da cascata de coagulação, resultando 

na conversão do fibrinogênio em fibrina, que além de restabelecer a hemostasia e formar 

barreira contra a invasão de microrganismos, organiza a matriz provisória necessária para a 

migração celular (MENDONÇA; COUTINHO-NETTO, 2009). Posteriormente, acontece a 

vasodilatação, que aumenta o fluxo sanguíneo local. A permeabilidade também se encontra 

aumentada, levando ao extravasamento do líquido do plasma para o meio extravascular, sendo 

possível observar sinais clínicos de inflamação: calor, rubor, edema e dor (SILVA et al, 2009; 

SMELTZER et al, 2009). 

Ainda nesta fase, durante este processo de vasodilatação, ocorre a migração dos 

leucócitos e neutrófilos atraídos por agentes quimiotáxicos, como o derivado de plaquetas. A 

partir de então, inicia-se o processo de fagocitose, visando eliminar da ferida bactérias, restos 

celulares e corpos estranhos (MENDONÇA; COUTINHO-NETTO, 2009). Os neutrófilos 

possuem papel crucial, uma vez que além de auxiliarem na fagocitose, secretam proteases que 
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destroem as bactérias encontradas no local e ajudam a degradar o tecido necrótico (REINKE; 

SORG, 2012). 

O macrófago é também uma das principais células efetora do processo de reparo 

tecidual, degradando e removendo componentes do tecido conjuntivo danificado, como 

colágeno, elastinas e proteoglicanas, além de secretarem fatores quimiotáxicos que afetam a 

permeabilidade dos vasos, como também fatores de crescimento (derivado de plaquetas, 

crescimento transformante-β, fator de crescimento de fibroblastos e fator de crescimento de 

células endoteliais) que são necessários para estimular a formação do tecido de granulação 

(MENDONÇA; COUTINHO-NETTO, 2009). 

A fase inflamatória, na presença de infecção na lesão, encontra-se prolongada, 

justificando a necessidade de cultura para identificação do microrganismo específico e 

posterior tratamento antimicrobiano adequado (SILVA et al, 2009; SMELTZER et al, 2009). 

Na outra fase, denominada fase fibroblástica, inicia-se o processo de migração de 

células endoteliais da periferia para o centro da lesão a partir do aumento da permeabilidade 

microvascular, que permite, através do extravasamento de proteínas, citocinas e elementos 

celulares, a formação da matriz extracelular provisória necessária à migração das células 

endoteliais (MENDONÇA; COUTINHO-NETTO, 2009; SILVA et al, 2009; SMELTZER et 

al, 2009). 

O processo de angiogênese ocorre logo após e se desenvolve através da migração e 

estimulação mitogênica das células endoteliais e se caracteriza pelo desenvolvimento de 

novos vasos sanguíneos que suprem de nutrientes e oxigênio o tecido em crescimento 

(SILVA et al, 2009; SMELTZER et al, 2009).  

À medida que a proliferação epitelial persiste, e que a ferida está totalmente 

preenchida pelo tecido de granulação, ocorre sua epitelização gradual, que proporciona uma 

fina cobertura sobre a pele (SILVA et al, 2009; SMELTZER et al, 2009). 

A última fase, denominada remodelamento, consiste na reorganização das fibras de 

colágeno com progressiva substituição de colágeno tipo III pelo tipo I, ou seja, colágeno de 

menor resistência para de maior resistência, maturação dos elementos e 

alterações/reorganização da matriz extracelular finalizando todo o processo de reparo tecidual 

(SILVA et al, 2009; SMELTZER et al, 2009). Há processos de emigração, apoptose ou outros 

mecanismos desconhecidos de morte celular que garantem uma cicatriz com reduzido número 

de células (MENDONÇA; COUTINHO-NETTO, 2009). 

As principais citocinas envolvidas nesta fase são o fator de necrose tumoral, 

crescimento transformante-β, derivado de plaquetas, além das produzidas pelas células 



24 

 

  

epiteliais, como o fator de crescimento epidérmico (MENDONÇA; COUTINHO-NETTO, 

2009).  

As fases do processo de reparo tecidual acontecem com o objetivo de promover a 

cicatrização completa da lesão, entretanto, muitos pacientes possuem comorbidades 

associadas que dificultam este processo de reparação tecidual fisiológico. Conforme afirmam 

Abbade, Lastoria (2009) cerca de 75% das lesões crônicas são decorrentes de um 

comprometimento venoso, acarretando em processo de reparação tecidual retardado, podendo 

levar meses ou até anos para cicatrizar, caracterizando problema de Saúde Pública.  

Além disso, a presença de infecção nas lesões implica em multiplicação de 

microrganismos, resultando em prolongamento da fase inflamatória, pois maior período de 

tempo nesta fase é demandado para que as células de defesa diminuam ou eliminem os 

microrganismos presentes na lesão, gerando assim, retardo no processo de reparo tecidual 

fisiológico (ARMAND et al, 2013). 

 

2.1.2 Lesões crônicas como problema de saúde pública e social 

 

As lesões crônicas permanecem, muitas vezes, abertas por meses ou anos, 

necessitando com frequência de cuidados médicos e de outros profissionais de saúde, 

causando problemas socioeconômicos para seu portador, como também para as organizações 

de saúde e sociedade (ABBADE; LASTORIA, 2009; SILVA et al, 2009).  

Segundo Carmo et al (2007), as lesões crônicas constituem-se também problema 

epidemiológico, que merece atenção especial por parte dos profissionais da área da saúde, 

uma vez que o aparecimento de lesões é proporcional ao avançar da idade, pois a pele sofre 

mudanças com o envelhecimento, como perda da sensibilidade, fragilidade cutânea, 

diminuição da elasticidade, alterações na circulação sanguínea, declínio das glândulas 

sudoríparas, entre outros. Dessa forma, o envelhecimento da população brasileira levou ao 

aumento de indivíduos com lesões crônicas, alcançando taxa superior a 4% em pessoas com 

idade acima de 65 anos (CARMO et al, 2007).  

Sabe-se que a maioria das lesões crônicas são úlceras de perna que estão relacionadas 

com problemas vasculares. Sua etiologia está associada a diversos fatores: doença arterial 

periférica, doença venosa crônica, hipertensão arterial, diabetes, neuropatias, traumas, 

infecções cutâneas, doenças inflamatórias, neoplasias e alterações nutricionais (CARMO et al, 

2007; ABBADE; LASTORIA, 2009).  
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Dessa forma, a lesão crônica de perna possui relevância clínica e também econômica, 

devido a sua natureza recorrente (70% recorrem até o segundo ano após a cicatrização) e ao 

longo tempo de permanência da lesão crônica (por meses ou anos), impedindo o indivíduo de 

executar suas atividades laborais e com frequência se aposentar precocemente, gerando 

também impactos econômicos para a sociedade (AGUIAR et al, 2005; SILVA et al, 2009). 

No Brasil, a insuficiência venosa crônica e suas diversas formas constitui a 14ª causa 

de afastamento do trabalho (AGUIAR et al, 2005). Corroborando a isto, o tratamento de 

lesões crônicas demanda grande quantidade de tempo da equipe de enfermagem para a 

realização de curativos, sendo assim, torna-se procedimento bastante oneroso para as 

instituições de saúde, pacientes e famílias. 

No que tange ao impacto para a qualidade de vida dos pacientes, as lesões crônicas 

causam dor em diferentes níveis, afetam a mobilidade e possuem caráter quase sempre 

recidivante (FERREIRA et al, 2006). 

Os pacientes com lesões crônicas possuem dificuldades para realizar atividades 

simples do cotidiano, além do impacto estético que a lesão traz, pois a maioria convive 

diariamente com o uso de ataduras, meias e outros dispositivos de uso contínuo, que destoam 

da aparência normal do indivíduo. Além disso, há o odor exalado por algumas lesões, o qual 

retrai a pessoa do convívio social por medo do preconceito (SILVA et al, 2009). 

Assim, as úlceras crônicas de perna fazem parte de um conjunto de doenças crônicas, 

cuja incidência gradativamente aumenta em todo o mundo. Portanto, o cuidado com lesões 

crônicas necessita de atenção especial por parte dos profissionais, destacando o papel do 

enfermeiro, que deve buscar novos conhecimentos para fundamentar sua prática (SILVA et al, 

2009). 

 

2.1.3 Caracterização de infecção em lesões 

 

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

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

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

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

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

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

2011).  
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Entretanto, em lesões ulcerativas crônicas, a mesma quantidade ou até um número 

maior dessas bactérias pode permanecer inalterado por meses ou anos, sem sinais de infecção 

ou sepsia, podendo até mesmo ocorrer a cicatrização na presença destes microrganismos 

(FERREIRA; SANTOS, 2003). 

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

clássicos que são dor, edema, eritema e calor (ABBADE; LASTORIA, 2009), destaca-se 

também a presença de exsudato seroso com inflamação simultânea, retardo na cicatrização, 

descoloração no tecido de granulação, tecido de granulação friável, nível de exsudato 

aumentado, odor, descompensação das feridas, aumento da dor, aumento da temperatura em 

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

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

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

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

2012). 

Métodos de cultura e análise microbiológica para a determinação da presença de 

microrganismos nas lesões devem ser realizados com o objetivo de determinar a 

suscetibilidade do microrganismo que acomete a lesão a antimicrobianos, como também, 

poder nortear o tratamento mais adequado ao paciente. 

 

2.1.4 Uso do hidrogel a 2% em lesões crônicas 

 

 O hidrogel geralmente é composto por água, carboximetilcelulose (polímero natural), 

pectina e propilenoglicol (SILVA et al, 2011). 

Estas preparações possuem excelência para hidratação e manutenção do ambiente 

úmido na ferida, com capacidade de absorver, desencrostar e desbridar o tecido fibrótico e 

necrótico. O hidrogel a 2% favorece a redução da fibrina, do esfacelo através do 

desbridamento autolítico com consequente diminuição da dor, além de diminuir o edema. 

(RODRIGUES et al, 2013). 

O hidrogel é indicado para feridas secas ou pouco exsudativas, com crostas; tecidos 

desvitalizados e necróticos em feridas abertas; áreas doadoras de pele; queimaduras de 

primeiro e segundo graus; dermoabrasões. É contraindicada para feridas altamente 

exsudativas, pele íntegra e incisões cirúrgicas fechadas (SILVA et al, 2011). 

A periodicidade de troca pode ser de até 48 horas e sua apresentação é sob a forma de 

placa ou gel amorfo em concentrações de 1%, 2%, 2,3% podendo até ser mais concentrado, 
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porém para o uso em feridas a concentração em 2% facilita recobrir todo o leito da lesão 

(SILVA et al, 2011; RODRIGUES et al, 2013). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Apresentação do hidrogel a 2% produzido pela Faculdade de Farmácia/ UFF 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

2.1.5 Uso da placa de poliuretano em lesões crônicas 

 

A placa de poliuretano (Biatain®) pode ser usada em uma grande variedade de feridas 

exsudativas, incluindo úlceras da perna, úlceras de pressão, queimaduras de segundo grau, 

locais doadores, feridas pós-operatórias e abrasões da pele, podendo ser utilizado em 

combinação com a terapia compressiva (COLOPAST). 

Trata-se de um curativo de espuma de poliuretano macio e adaptável com borda 

adesiva hidrocoloide que não irrita a pele, além de absorver e reter o exsudato de feridas de 

forma efetiva. Isso garante equilíbrio de hidratação ideal para a cicatrização de feridas 

exsudativas (COLOPAST). 

A superior absorção e retenção de exsudato minimiza o risco de maceração e 

vazamento. Esse curativo adesivo é adequado para uso em feridas com pele perilesional 

saudável e em áreas com necessidade de aderência extra (COLOPAST). 

Existem duas apresentações, ou seja, placa de poliuretano com prata e com 

ibuprofeno. A espuma de poliuretano com prata tem ação bacteriostática sobre os 

microrganismos presentes na lesão e a espuma contendo ibuprofeno como parte integrante, é 

liberado na ferida na presença de fluido ou exsudato, possui ação anti-inflamatória, auxiliando 
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no processo álgico e consequente cicatrização (SMANIOTTO, 2010; COLOPAST). O tempo 

de troca pode ser de até sete dias (COLOPLAST). 

 

 

Figura 2: Apresentação da placa de poliuretano (Biatain®) produzida pela empresa Coloplast 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

2.2 Técnicas de coleta de material microbiológico em lesões  

 

Para avaliar uma ferida infectada, é necessário, ao enfermeiro, investigar o estado 

geral do cliente, observando características da lesão e da pele perilesional, diferenciar 

inflamação de infecção e coletar material da lesão para estudo microbiológico (FERREIRA; 

SANTOS, 2003). 

A identificação de lesões infectadas é extremamente difícil sem o estudo 

microbiológico, pois os clínicos e enfermeiros podem não conseguir discriminar entre uma 

resposta inflamatória normal e a presença de infecção. Na verdade, os sintomas de inflamação 

presentes na fase inicial do processo de cicatrização podem ser confundidos com sintomas de 

infecção, os doentes imunocomprometidos podem não apresentar os sintomas clássicos de 

infecção ou inflamação e ter sintomatologia atípica, sendo assim, torna-se difícil determinar a 

presença de infecção, uma vez que a resposta a um determinado microrganismo é diferente 

entre os indivíduos (FERREIRA; SANTOS, 2003). 
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A coleta de material da lesão para estudo microbiológico deve ser realizada sempre 

que houver sinais clínicos de infecção ou sem sinais de infecção, mas com evidências de 

deterioração do tecido (MARTINS et al, 2010).  

Em relação a coleta de material biológico da ferida, para posterior cultura, existem três 

métodos mais utilizados: irrigação-aspiração, biopsia e coleta com swab.  

Na prática, o swab é o método mais utilizado por se tratar de um procedimento de 

baixo custo, não invasivo e indicado para a maioria das lesões (ANGEL et al, 2011). Outros 

estudos destacam que a técnica de coleta de material biológico através do swab apresenta 

correlação com a biopsia, em média de 79%, na qualificação e quantificação microbiológica 

(LEVINE, 1976).  

 Em avaliações quantitativas, quando comparado com a biopsia, o swab isolou 92% de 

microrganismos, enquanto que a biopsia isolou 69,59% (DAVIES et al, 2007). Além disso, 

neste mesmo estudo nove bactérias foram isoladas exclusivamente com o swab e cinco casos 

de bactérias anaeróbias foram encontradas somente pela técnica de coleta de espécime através 

do swab, não sendo encontradas com a biopsia (DAVIES et al, 2007; COOPER et al, 2009). 

 Diante disso, os autores afirmam que a obtenção de amostra das feridas por métodos 

invasivos, não se justifica, uma vez que o swab demonstra correlação nos achados 

microbiológicos em termos quantitativos e qualitativos (FERREIRA; ANDRADE, 2006; 

COOPER et al, 2009; GJODSBOL et al, 2012). 

 Somando-se a isso, está o fato de que a maioria dos microrganismos que penetram em 

tecidos mais profundos já se encontra disseminado em tecido superficial, podendo ser 

identificado pelo swab. O fato de a biopsia ser um método extremamente delimitado, este 

pode não refletir uma “visão geral” da microbiota da ferida, o que não ocorre com o swab 

(GJODSBOL et al, 2012). 

 Gjodsbol et al (2012) destacaram em seu estudo feito na Dinamarca, a comparação dos 

microrganismos encontrados através da técnica de coleta de espécime clínico com o swab e 

com a biópsia e perceberam que não houve diferença significativa no que tange o quantitativo 

de microrganismos encontrados nas feridas. Em ambas as técnicas foi verificado a 

predominância de S. aureus (encontrado em 34 feridas por swab e 30 feridas por biopsia) e P. 

aeruginosa (encontrado em 17 feridas por swab e 18 feridas por biopsia). 

Posterior à coleta do espécime clínico da lesão, torna-se importante a realização de 

testes laboratoriais específicos para identificar o microrganismo presente na lesão e também 

conhecer a sua suscetibilidade aos antimicrobianos.  

 



30 

 

  

2.3 Microrganismos mais prevalentes em lesões cutâneas 

 

Indivíduos sadios são colonizados intermitentemente por Staphylococcus aureus desde 

o nascimento, e podem albergar o microrganismo na nasofaringe, na pele e raramente na 

vagina. A partir destes sítios, o S. aureus pode contaminar membranas mucosas do paciente, 

objetos inanimados ou outros pacientes por contato direto ou por aerossol, bem como tecidos 

tissulares mais profundos, ocasionando infecções letais devido a fatores de virulência 

(DAVIES et al, 2007). 

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

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

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

resultados semelhantes foram encontrados (MARTINS et al, 2010). 

O S. aureus, além de ser o microrganismo mais prevalente em lesões crônicas, é o 

principal causador de infecção de corrente sanguínea, podendo levar a sepse, destacando 

assim, a importância da sua identificação precoce através de coleta e cultura de material 

microbiológico (MACEDO; SANTOS, 2006). 

 

2.3.1 Staphylococcus aureus  

 

Os Staphylococcus spp são microrganismos que colonizam de forma ubíqua o epitélio 

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

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

dessas características encontram-se localizados nos elementos genéticos móveis que 

constituem o genoma (STEFANI et al, 2011).  

Essas bactérias podem expressar diversos fatores de virulência, incluindo proteínas de 

superfícies que são covalentemente ligadas ao peptideoglicano, conhecidas como proteínas de 

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

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

LXPTG (Leu-Pro-X-Thr-Gly; onde X é qualquer aminoácido) na carboxila terminal. Os dois 

últimos subdomínios conservam a proteína na membrana durante a secreção, o que permite 

que esta se ligue e realize sua função de transpeptidase (FOSTER et al, 2014). 

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

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

hospedeiras e a superfícies de biomateriais (FOSTER et al, 2014). 
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Não obstante, estas proteínas interagem direta ou indiretamente com integrinas e 

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

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

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

Diversas citotoxinas também podem ser sintetizadas e transportadas pelos S. aureus 

para o meio extracelular, sendo as mais conhecidas a hialuronidase, fibrinolisina, proteases, 

lipases, nucleases, penicilinases, toxinas estafilocócicas, leucocidinas, toxinas esfoliativas, 

Toxina 1 da Síndrome do Choque Tóxico (TSST-1), enterotoxinas. Tanto a toxinas TSST-1 

como as enterotoxinas funcionam como superantígenos e estimulam os linfócitos a liberarem 

citocinas, podendo provocar o choque (MURRAY et al, 2007). 

Como ocorre em outras bactérias, o S. aureus é capaz de adquirir resistência a vários 

antimicrobianos. A produção de enzimas β-lactamases, é o mecanismo de resistência mais 

comum em S. aureus, com 80 a 99% das cepas apresentando o plasmídeo. A resistência 

ocorre devido a hidrólise do anel β-lactâmico dos antimicrobianos, levando como 

consequência a perda de sua capacidade de inibir a síntese da parede celular bacteriana. 

Porém, o mecanismo mais importante de resistência em S. aureus é a aquisição de uma nova 

PBP (penicillin-binding proteins), a PBP2a. Trata-se de uma proteína heteróloga, codificada 

pelo gene mecA adquirido pelos estafilococos, com função de transpeptidase, as quais 

regulam os estágios finais da síntese de peptideoglicano, permitindo assim a síntese da parede 

celular (MURRAY et al, 2007). 

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

doenças em humanos, dentre os quais se destacam o impetigo bolhoso, síndrome do choque 

tóxico, toxemia alimentar, endocardite, infecções sistêmicas, infecções do trato urinário, entre 

outras (COATES; MORAN; HORSBURGH, 2014). Corroborando a isto, está a capacidade 

de aquisição de resistência, principalmente depois da introdução de novas drogas na prática 

clínica de forma indiscriminada (IWG-SCC, 2009).  

 

 Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA) 

 

Desde o seu surgimento na década de 1960, os S. aureus resistentes a meticilina 

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

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

hospital, hospitalização recente, convivência com profissionais de saúde, presença de 
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dispositivos invasivos ao corpo humano (sondas, cateteres, etc), imunossupressão, dentre 

outros (FIGUEIREDO; FERREIRA, 2014).  

Todavia, na ausência dos fatores de risco, infecções por MRSA têm sido relatadas na 

comunidade, sendo descritas como infecções por MRSA associados à comunidade (CA-

MRSA; IWG-SCC, 2009).  

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

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

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

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

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

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

2013; FIGUEIREDO; FERREIRA, 2014). 

Historicamente, tentando superar a resistência às penicilinas causadas pela enzima 

penicilinase, foram desenvolvidas penicilinas semi-sintéticas entre elas as penicilinas 

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

não tem seu anel β-lactâmico clivado pela penicilinase estafilocócica. Entretanto, algumas 

cepas de S. aureus desenvolveram resistência a estes antimicrobianos, e a qualquer outros 

antibióticos β-lactâmicos, incluindo penincilinas, cefalosporinas e carbapenem, incluindo o 

ceftaroline (XIA et al, 2014; LONG et al, 2015).  

Além dos β-lactâmicos, várias cepas de MRSA adquiriram resistência a múltiplos 

antibióticos, como ciprofloxacino, clindamicina, tetraciclina, eritromicina e outros (XIA et al, 

2013). 

A resistência às penicilinas antiestafilocócicas ocorre pela presença de um cassete 

cromossômico hetérologo ao S. aureus conhecido como SCCmec (staphylococcal cassette 

chromossome – SCCmec). A emergência de linhagens de Staphylococcus aureus resistentes a 

meticilina ocorre devido a aquisição e inserção do elemento SCCmec dentro do cromossomo 

de amostras suscetíveis (IWG-SCC, 2009). O cassete cromossômico de acordo com seu 

tamanho e elementos é classificado atualmente em 11 tipos e contém vários outros genes além 

do mecA (OLIVEIRA; MILHEIRICO; LENCASTRE; 2006; BOYLE-VAVRA; DAUM, 

2007; SHORE et al, 2011). 

As amostras de CA-MRSA são geneticamente diferentes das de HA-MRSA. O HA-

MRSA é frequentemente resistente a todas as classes de antibióticos, com exceção da 

vancomicina, linezolida, ceftaroline, daptomicina. O CA-MRSA geralmente ocasiona 

infecções de pele e tecidos moles, gerando abcessos, celulites e osteomielites. Geralmente o 
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CA-MRSA carreia o gene que codifica a leucocidina de Panton-Valentine (PVL), todavia, em 

média somente 5% das amostras MSSA carde reiam este gene (BORLAUG; DAVIS; FOX, 

2011).  

A toxina chamada leucocidina Panton-Valentine está associada à destruição dos 

leucócitos e necrose tecidual devido a expressão dos genes lukS-PV e lukF-PV (OLIVEIRA; 

MILHEIRICO; LENCASTRE, 2006; BOYLE-VAVRA; DAUM, 2007).  

As infecções frequentemente associadas a cepas que são positivas para o gene que 

codifica a PVL estão frequentemente associadas a furúnculos, foliculites, artrite séptica, 

pneumonia e septicemia grave (LINA et al, 1999). 

 

2.4 Testes de identificação de S. aureus 

 

Para identificação de S. aureus existem testes como Gram, prova da catalase, 

coagulase, ágar manitol salgado, e testes moleculares utilizando PCR ou MALDI-TOF. 

A coloração de Gram é um método fenotípico no qual as bactérias Gram-positivas em 

termos tintoriais se coram de roxo e Gram-negativas se coram de rosa (VERMELHO et al, 

2006). 

Para a realização deste método, algumas etapas devem ser realizadas. Inicialmente, 

uma alçada de colônia é depositada na lâmina de microscopia, e em seguida estas são cobertas 

pela violeta-de-metila, corando todas as células em roxo. Com a adição do lugol, ocorre a 

fixação do corante primário nas estruturas coradas. Algumas células perdem a cor violeta 

rapidamente, quando se aplica um agente descorante, com o álcool etílico, enquanto outras 

perdem sua cor mais lentamente. A fucsina cora as estruturas que foram descoradas 

(VERMELHO et al, 2006). 

Em termos de identificação fenotípica, o S. aureus é visualizado ao microscópio como 

cocos aos pares, em cachos de uva ou agrupados, com coloração roxa após o teste de 

coloração de Gram, ou seja, trata-se de um microrganismo Gram-positivo que se apresenta na 

forma de cocos (FREITAS; PICOLI, 2007). 

A prova da catalase é um teste fenotípico utilizado geralmente para auxiliar na 

identificação de Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Listeria, Corynebacterium, 

Micrococcus, Bacillus, Moraxella catarrhalis. A catalase é uma enzima que decompõe o 

peróxido de hidrogênio (H2O2) em água e oxigênio e está presente nos Staphylococcus.  

A interpretação é feita através da presença ou não de bolhas. Considera-se positivo 

quando há presença imediata de bolhas, ou seja, o microrganismo possui a enzima que realiza 
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a conversão do H2O2 em água e oxigênio. O resultado negativo ocorre quando há ausência de 

bolhas ou efervescência (VERMELHO et al, 2006). 

A prova da coagulase é utilizada para verificar a capacidade de microrganismos 

reagirem com o plasma e formarem um coágulo, uma vez que a coagulase é uma proteína com 

atividade similar à protrombina, capaz de converter o fibrinogênio em fibrina, que resulta na 

formação de um coágulo visível. Sua utilidade encontra-se em separar as espécies de 

Staphylococcus de importância clínica humana, S. aureus – coagulase positiva - das demais 

espécies coagulase negativas. Utiliza-se geralmente plasma de coelho com EDTA liofilizado 

(VERMELHO et al, 2006). 

O meio ágar manitol salgado possui em média 7,5% de cloreto de sódio e devido a sua 

pressão osmótica seleciona aquelas bactérias que não toleram altas concentrações de sal, 

podendo inibir o crescimento da maioria dos microrganismos Gram positivos e Gram 

negativos, exceto Estafilococos. Este meio usa fenol como indicador de pH, e em pH variando 

de 6,9 a 8,4 a cor do meio permanece vermelha; quando encontra-se acima de 8,9 o meio se 

torna rosa. Quando ocorre a presença de bactéria fermentadora, ocorre a produção de ácido, o 

qual diminui o pH e gera coloração amarelada no meio, que é o caso do S. aureus. 

(SHIELDS; T-SANG, 2013). 

Historicamente, o método para identificação de microrganismos esteve focado em 

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

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

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

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

TOF e a PCR. 

Os métodos moleculares apesar do alto custo ajudam a expandir o conhecimento 

acerca do qualitativo bacteriano presentes nas feridas crônicas, o desenvolvimento e desfecho 

de infecções em feridas, podendo revelar a presença de microrganismos incultiváveis e 

desconhecidos (LAVIGNE et al, 2014).  

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

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

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

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

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

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

cristalização (NOWAKONSKI, 2015).  

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

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

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

um detector (PASTERNAK, 2012). 

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

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

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

qual se encontra o detector. Os menores íons chegam primeiro ao detector. O tempo de voo de 

cada partícula ao detector é utilizado para calcular sua massa. A soma de íons analisados 

forma o espectro de massa (EM) da amostra analisada e são comparadas a banco de dados ou 

databases que contêm espectros de referência (ER) para a identificação das espécies 

(NOWAKONSKI, 2015). 

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

identificação de microrganismos é a agilidade para a obtenção do resultado (NOWAKONSKI, 

2015). Dois instrumentos estão disponíveis no mercado para uso em laboratórios clínicos: 

MicroflexLT
® 

(Bruker Daltonics/BD) e VITEK MS
® 

(BioMérieux). Atualmente apenas o 

VITEK possui autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para a 

utilização em laboratórios clínicos no país (NOWAKONSKI, 2015). 

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

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

apenas um patógeno), discriminação baixa ou “low discrimination” (> 60% a 99,9% de 

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

(CROXATTO; PROD’HOM; GREUB, 2012). 

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

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

O S. aureus por ser um microrganismo classificado como Gram-positivo possui a 

parede celular com grande quantidade de peptideoglicano, o que torna tais microrganismos 

mais resistentes a lise em comparação às bactérias Gram-negativas. Diante disso, a análise de 

células intactas, ou seja, a análise direta do esfregaço das colônias pode não ser suficiente para 

a identificação de alguns isolados, e extração prévia com ácido fórmico pode ser necessária 

para a obtenção de espectro passível de identificação (MCELVANIA et al, 2013). 
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Figura 3: Preparo das amostras para MALDI-TOF 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Outro método molecular bastante utilizado para identificação microbiológica é a 

reação em cadeia da polimerase (PCR; FRANK et al, 2008). A PCR permite, através de uma 

série de etapas e conhecendo-se o gene, amplificar regiões do DNA da bactéria para obtenção 

de cópias do 16S rRNA e posterior sequenciamento, como também pesquisar genes que 

conferem resistência ou virulência. 

 A PCR é feita com desoxirribonucleótidos trifosfatados, oligonucleótideos iniciadores 

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

ambiente químico apropriado para uma boa atividade e estabilidade da DNA polimerase 

(MIGUEL, 2007). 

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

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

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

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

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

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

dos oligonucleótideos iniciadores através da formação de pontes de hidrogénio entre este e o 

DNA alvo, ambos em cadeia simples (DEGEN et al, 2006). 

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

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

na presença dos quatro desoxirribonucleótideos trifosfatados (ATP, GTP, CTP, TTP), a partir 

de cada um dos iniciadores. A síntese prossegue exclusivamente na direção 5`→3`. Assim, a 

cada ciclo duplica-se a concentração de DNA previamente existente, e geralmente realiza-se 
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de 30 a 40 ciclos em um PCR, assim o número de cópias torna-se considerável (DEGEN et al, 

2006; MIGUEL, 2007). 

A visualização da reação da PCR ocorre através da migração das moléculas de DNA 

(que tem carga negativa) durante a aplicação de uma diferença de potencial através da 

eletroforese em gel de agarose. Os amplicons serão visualizados na forma de bandas após 

impregnação em brometo de etídeo.  

 

A eletroforese em gel de agarose é a técnica mais difundida para separação de 

moléculas de DNA com relação ao tamanho após a realização da PCR. A matriz 

formada pela agarose atua como filtro molecular, cuja porosidade é inversamente 

proporcional à concentração do gel de agarose. Durante a eletroforese, as moléculas 

de DNA se posicionam em paralelo ao campo elétrico; a dificuldade de transpor a 

matriz de agarose em direção ao pólo positivo é inversamente proporcional ao 

tamanho de cada molécula. As menores migram mais rapidamente possibilitando a 
separação por tamanho ou peso molecular. Assim, quanto maior a molécula, maior o 

tempo de migração, possibilitando a separação dos fragmentos, qualquer que seja o 

tamanho (MAGALHÃES et al, 2005, p. 2). 
 

2.5 Teste de suscetibilidade a antimicrobianos por disco-difusão 

 

 Conforme mencionado anteriormente, os microrganismos mais prevalentes 

encontrados em lesões são o S. aureus e a P. aeruginosa, os quais muitas vezes se tornam 

resistentes a diversos antimicrobianos devido à aquisição de mecanismos de resistência. Essa 

aquisição pode ser influenciada pela utilização indiscriminada de antimicrobianos. 

Sabe-se que muitas bactérias presentes em lesões dificilmente são eliminadas com a 

terapia antimicrobiana, pelo contrário, esta geralmente leva a colonização secundária 

decorrente da seleção promovida pelo tratamento. Assim, a microbiota das lesões crônicas 

reflete os antibióticos que foram administrados no cliente anteriormente. Surge, desta forma, o 

conceito de monitoramento dos agentes infecciosos e de sua sensibilidade ou resistência aos 

antibióticos como um processo contínuo, para redirecionar a abordagem terapêutica de forma 

a racionalizar o uso de antimicrobianos (JONES et al, 2006). 

 

Diante disso, os testes de sensibilidade são indicados para qualquer organismo 

responsável por um processo infeccioso que exija terapia antimicrobiana, quando é 

impossível predizer a sensibilidade desse organismo, mesmo conhecendo a sua 

identificação. Os testes de sensibilidade são indicados, com maior frequência, 
quando se acredita que o organismo causador pertence a uma espécie capaz de 

apresentar resistência aos agentes antimicrobianos normalmente usados. Diversos 

métodos laboratoriais podem ser utilizados para medir a sensibilidade in vitro das 

bactérias aos agentes antimicrobianos. Em muitos laboratórios de microbiologia 

clínica, utiliza-se rotineiramente o método de disco-difusão em ágar para testar os 

patógenos mais comuns, de crescimento rápido e determinadas bactérias fastidiosas 

(CLSI, 2014, M100-S24, p. 25). 
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A determinação da suscetibilidade pelo método de disco-difusão tem por base dois 

fatos bem estabelecidos; quando se coloca um disco de papel de filtro impregnado com um 

antimicrobiano, na superfície de um meio de cultura sólido, em placa previamente semeada 

com uma bactéria, o crescimento bacteriano poderá ser inibido, formando-se então um halo de 

inibição em torno do disco (zona onde não há crescimento bacteriano), cujo diâmetro varia de 

acordo com a velocidade de difusão do antimicrobiano e a sensibilidade da bactéria 

(TRABULSI; ALTERTHUM, 2008). 

Caso a bactéria seja resistente, poderá não haver a formação de halo de inibição. O 

diâmetro do halo de inibição é inversamente proporcional à concentração inibitória mínima do 

antimicrobiano, isto é, quanto maior o diâmetro do halo, menor a concentração inibitória 

(TRABULSI; ALTERTHUM, 2008). 

Os testes de disco-difusão baseados apenas na presença ou ausência de um halo de 

inibição, sem consideração do tamanho do halo, não são aceitáveis. Só podem ser obtidos 

resultados confiáveis com testes de disco-difusão que usam o princípio da metodologia 

padronizada e medidas do diâmetro do halo de inibição, correlacionados às concentrações 

mínimas inibitórias (CMI), utilizando cepas padrão como controles (CLSI, 2014). 

O ágar Mueler-Hinton é o meio recomendado para testes de sensibilidade, uma vez 

que demonstra reprodutibilidade aceitável entre os diferentes lotes nos testes de sensibilidade, 

contém baixo teor de inibidores de sulfonamida, trimetoprim e tetraciclina, permite 

crescimento satisfatório dos patógenos não fastidiosos, e conta também com grande acervo de 

dados e experiência relativos a testes de sensibilidade realizados com esse meio (CLSI, 2014). 

De acordo com o resultado do teste por disco-difusão, os microrganismos são 

considerados resistentes, intermediários ou sensíveis a determinado antimicrobiano.  

 
Sensível: quando uma infecção por uma determinada cepa pode ser tratada 

adequadamente com a dose de agente antimicrobiano recomendada para esse tipo de 

infecção e espécie infectante, exceto quando contraindicado. 
Intermediária: inclui isolados com CMIs do agente antimicrobiano que se 

aproximam de níveis tissulares atingíveis e para os quais as taxas de resposta podem 

ser inferiores àquelas para isolados sensíveis.  

Resistente: não são inibidas pelas concentrações sistêmicas dos agentes 

antimicrobianos geralmente atingíveis nos regimes terapêuticos normais e/ou se 

inserem na faixa de maior probabilidade de ocorrência de mecanismos específicos 

de resistência microbiana (por exemplo, ß-lactamases), além da eficácia clínica não 

ter sido confiável nos estudos terapêuticos (CLSI, 2014, p.41). 

 

 De acordo com o CLSI (2014), a classe de antimicrobianos usados para o combate de 

infecções por S. aureus são β-lactâmicos: Penincilina, Oxacilina e Ceftaroline; 
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Glicopeptídeos: Vancomicina e Teicoplamina; Lipopetídeos: Daptomicina; 

Aminoglicosídeos: Gentamicina, Amicacina, Canamicina, Netilmicina, Tobramicina, 

Macrolídeos: Azitromicina, Eritromicina, Telitromicina e Diritromicina; Tetraciclinas: 

Tetraciline, Doxiciclina e Minociclina; Fluroquinolonas: Ciprofloxacino, Levofloxacino, 

Ofloxacino, Moxifloxacino, Lomefloxacino, Norfloxacino, Enoxacino, Gatifoxacino, 

Esparfloxacino e Grepafloxacino; Nitrofurantoinas: Nitrofutantoin; Lincosamidas: 

Clindamicina; Inibidores de vias de folato: Trimetropim e Sulfonamidas; Fenicol: 

Cloranfenicol; Ansamicinas: Rifampicina; Oxazolidinonas: Linezolida; Estreptograminas: 

Dalfopristin.  

 

2.6 Análise Genotípica – Pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) 

 

Um distúrbio infeccioso é um pré-requisito para a investigação epidemiológica. Os 

laboratórios vêm utilizando métodos convencionais para identificação de isolados bacterianos, 

gerando resultados inconsistentes através somente da identificação fenotípica, uma vez que 

este tipo de abordagem é geralmente incapaz de discriminar características específicas de 

determinadas espécies. (TENOVER, 1995). 

O Pulsed-field gel electrophoresis é um método efetivo e padrão-ouro para estudar o 

padrão de diversidade genética de microrganismos. O PFGE objetiva identificar o padrão de 

fragmentação do DNA de determinada cepa, gerando evidências laboratoriais 

epidemiológicas, podendo auxiliar no controle e entendimento de doenças hospitalares e 

comunitárias (TENOVER, 1995).  

O PFGE envolve o uso de enzima de restrição que geralmente corta o DNA com 

número limitado de fragmentos de restrição de alto peso molecular. Estes fragmentos são 

separados por eletroforese em gel de agarose com variações programadas tanto na direção 

quanto na duração do campo elétrico (TENOVER, 1995). 

A partir de mudanças de orientação (chamado tempo de pulso – such time) pelo campo 

elétrico ocorre a reorientação dos fragmentos de DNA; vale destacar que os fragmentos de 

menor peso tem maior facilidade para se reorientarem que os de maior peso molecular 

(MAGALHÃES et al, 2005). 

Assim, através da técnica de PFGE há a possibilidade de separação de grandes 

fragmentos de DNA (~600Kb) (MAGALHÃES et al, 2005). Os resultados da eletroforese são 

altamente específicos para as características genéticas dos microrganismos e permite 

identificar variações múltiplas no seu genoma (TENOVER, 1995). 
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Para interpretação dos resultados do PFGE há a necessidade de que as enzimas de 

restrição tenham sido testadas e validadas previamente, pois se deve ter um mínimo de 10 

fragmentos de DNA, ou seja, pelo menos 10 bandas para cada cepa bacteriana para que a 

técnica tenha poder discriminatório relevante (MAGALHÃES et al, 2005). 

Para Tenover (1995) o padrão do PFGE de determinada cepa pode ser alterado por 

eventos genéticos, como mutação, deleção ou inserção.  

Deve-se primeiro avaliar os padrões de fragmentação para identificar padrões que 

podem ser iguais e causadores de determinado surto. As amostras são consideradas 

indistinguíveis quando não há fragmentos diferentes entre as cepas comparadas, sendo 

chamadas de clones. Quando há a presença de dois a três fragmentos diferentes, ocorreu um 

evento genético e estas cepas são consideradas intimamente relacionadas. A presença de 4 a 6 

fragmentos diferentes consiste na ocorrência de dois eventos genéticos diferentes e as cepas 

são consideradas possivelmente relacionadas. Quando ocorrer mais de 6 fragmentos 

diferentes, as cepas são consideradas de clonalidade distinta (TENOVER, 1995). 

O padrão de linhagem responsável pelo surto é denominado A e os padrões que estão 

intimamente ou possivelmente relacionados com o padrão do surto são considerados subtipos 

de A, e designados como tipo A1, A2 etc. Aqueles não relacionados são designados B, C etc.  
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3. MÉTODO 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa, utilizando swab 

para coleta do espécime clínico de lesões crônicas que utilizem hidrogel a 2% ou placa de 

poliuretano para tratamento.  

 

3.2 Campo de pesquisa clínico 

 

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

Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF) e na Policlínica Comunitária da Engenhoca.  

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

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

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

processo de informatização dos prontuários.  

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

integrar o ambulatório enfermeiros residentes e os mestrandos de enfermagem, além de duas 

enfermeiras do próprio hospital universitário. Todas as consultas são realizadas seguindo as 

etapas de sistematização da assistência de enfermagem (histórico, diagnóstico, plano 

assistencial, prescrição de cuidados, evolução e prognóstico). 

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

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

prefeitura do município de Niterói e adjacências. 

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

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

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

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

básicas de saúde dos municípios de Niterói, São Gonçalo, Maricá, Silva Jardim, Itaboraí, Rio 

Bonito e Tanguá, entre outros.  

Os pacientes do ambulatório são atendidos em conjunto com os Serviços de Cirurgia 

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

avaliados e consultados pelos médicos especialistas.  
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A Policlínica Comunitária da Engenhoca (PCE) é um campo de estágio para alunos da 

graduação da Universidade Federal Fluminense. Possui atendimentos de emergência adulto e 

pediátrico, consultas clínicas e de especialidades diversas, como pediatria, angiologista, 

dermatologista, entre outras. Além disso, possui um ambulatório de feridas estruturado 

segundo preconizam as normas regulamentadoras. Por se tratar de uma Policlínica sem 

vínculos constantes com pesquisa, não há muitas referências históricas sobre a mesma. 

 

3.2.1 Protocolo de atendimento nos campos de pesquisa  

 

No HUAP, o curativo do paciente era realizado semanalmente por enfermeiros e a 

troca diária realizada pelos pacientes, a partir de orientações da equipe de enfermeiros, 

incentivando o autocuidado e a transferência de responsabilidade aos pacientes, fazendo-os 

participarem na promoção da sua saúde. As orientações eram pautadas na necessidade de 

realização de troca de curativo com técnica limpa, enfatizando a importância da lavagem das 

mãos e uso de luvas, manutenção do curativo sempre ocluído, quantidade de produto a ser 

utilizada, a forma como ocluí-lo e o tipo de bandagem. Também eram enfatizadas as questões 

relacionadas à higiene, como não molhar o curativo durante o banho; as orientações sobre as 

doenças de base, como controle da pressão arterial e diabetes através de dietas hipossódicas e 

hipoglicêmicas e controle da insuficiência venosa crônica com elevação dos membros 

inferiores e repouso na maior parte do tempo. O produto utilizado no HUAP foi o hidrogel a 

2%.  

 Na PCE os curativos eram realizados diariamente pelo técnico de enfermagem, o 

paciente não realizava seu curativo, sendo orientado a não manipular o mesmo. Não havia 

orientações referentes às doenças de base, dietas e higiene, pois não se tratava de uma 

consulta de enfermagem, apenas da realização da técnica de troca de curativo. O produto 

utilizado na PCE foi a placa de poliuretano impregnada com prata ou ibuprofeno. 

 

3.3 Campo de pesquisa microbiológico 

 

A análise microbiológica foi realizada no Laboratório de Controle Microbiológico da 

Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense e no Instituto de Microbiologia 

Paulo de Góes da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

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

funcionamento desde 2007. A partir daí, aulas práticas de controle de qualidade 
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microbiológico de medicamentos e cosméticos passaram a ser ministradas para o curso de 

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

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

diferentes setores da nossa Universidade.  

O LCM além de fornecer aulas práticas para o curso de graduação em Farmácia, 

também oferece estágio de IC (iniciação científica), e apoia diversos programas de Pós- 

graduação da UFF: Patologia, Ciências Médicas, Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde e 

Microbiologia e Parasitologia Aplicada. Hoje em dia também está associado ao Programa de 

Pós-graduação em Ciências do Cuidado em Saúde o que propiciou a realização conjunta deste 

trabalho.  

O Instituto de Microbiologia Paulo de Góes foi idealizado e criado pelo professor 

Paulo de Góes, que era médico por formação, mas por vocação era microbiologista. O local 

do Instituto era o prédio que antes abrigava os pacientes do Hospital psiquiátrico Pinel, que 

após pequenos reparos passou a se chamar de Pavilhão de microbiologia. A partir de então, 

diversas áreas da graduação passaram a assistir aulas neste local. 

A pós-graduação lato-sensu e stricto-sensu cresceram e o Instituto de Microbiologia 

Paulo de Góes foi a primeira instituição de ensino a conceder o título de doutor no país.  

Atualmente, o Instituto de Microbiologia Paulo de Góes tem como característica a qualidade 

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

 

3.4 População e Amostra  

 

 O tipo de coleta da amostra foi em sequência, no período de novembro de 2014 a 

fevereiro de 2015. Assim, a população do estudo foi de 43 pacientes, sendo 35 pacientes 

tratados com hidrogel a 2% no HUAP e oito pacientes tratados com Placa de poliuretano na 

PCE (seis pacientes com placa de poliuretano impregnada com prata e dois pacientes com 

placa de poliuretano impregnada com ibuprofeno). 

Foram selecionados para o estudo pacientes de ambos os sexos, portadores de lesões 

crônicas que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão. 

 

Critérios de Inclusão: Idade acima de 18 anos; apresentar uma ou mais lesões; usar hidrogel 

a 2% ou placa de poliuretano no tratamento da úlcera. 

Critérios de Exclusão: presença somente de necrose no leito da úlcera; gravidez suspeita ou 

confirmada; usar medicamentos imunossupressores; 
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3.4.1 Variáveis de análise 

 

Características clínicas dos pacientes portadores de úlcera crônica 

 Idade;  

 Gênero: masculino e feminino;  

 História médica: antecedente de hipertensão arterial sistêmica, diabetes melitus, tabagismo, 

história pregressa de trombose venosa profunda no(s) membro(s) acometido(s); 

 Membro(s) acometido: membro inferior esquerdo e/ou direito;  

 Região do membro: região medial da perna ou região lateral da perna; pré-tibial; face 

anterior ou posterior da perna; dorso do pé; região medial do pé; região lateral do pé;  

 Tempo de evolução da(s) úlcera(s): menos de 1 ano; 1 a menos que 5 anos; 5 a menos que 

10 anos, mais do que 10 anos;  

 Área da(s) úlcera (s) em cm
2
;  

 Características do leito da úlcera: bom tecido de granulação, tecido de granulação de 

coloração vermelho opaco e friável, esfacelo, necrose;  

 Exsudação: serosa, purulenta e/ou sanguinolenta; 

 Quantidade da exsudação: pequena, média ou grande;  

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

numérica (EVN);  

 Presença de infecção a partir dos sinais clínicos (exsudato purulento ou dois ou mais sinais 

clássicos de inflamação – dor, calor, eritema e exsudato purulento) (LIPSKY et al, 2012). 

 

3.5 Técnica de coleta de dados 

 

 A técnica de coleta de dados foi realizada em etapas, uma relacionada ao exame 

clínico com dados de identificação do paciente, dados clínicos e descritivos da lesão. Para esta 

etapa foi utilizado o Protocolo do ambulatório de reparo de feridas (apêndice III) durante a 

realização da consulta de enfermagem. 

A outra etapa foi realizada por meio da coleta de espécime clínico das lesões através 

do swab. Para a realização da técnica, determinou-se inicialmente a área de escolha, optando-

se por tecido aparentemente limpo e viável (granulação), pois ao contrário do que se imagina 

é onde a infecção ocorre, considerando que o processo infeccioso está presente no tecido de 
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granulação e não no pus, na crosta ou no tecido necrótico. Portanto, se a ferida apresentasse 

esfacelo, fibrina e tecido necrótico, eles foram retirados previamente.  

 

 Técnica de coleta do espécime clínico com swab (LEVINE et al, 1976; SILVA et al, 

2011) 

1. Antissepsia das mãos;  

2. Calçar luvas de procedimento; 

3. Remover curativo sujo e descarta-lo; 

4. Retirar luva de procedimento; 

5. Calçar luvas estéreis; 

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

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

7. Desbridamento de tecidos inviáveis;  

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

a 0,9%; 

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

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

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

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

paciente, ou seja, foi realizada cobertura primária da lesão com hidrogel a 2% ou placa de 

poliuretano; posteriormente foi realizado a cobertura secundária com gaze estéril e atadura 

crepom.  

Para o estudo do monitoramento dos microrganismos foram realizadas duas coletas em 

cada paciente, com intervalos variando de 30 a 45 dias. Quatro pacientes não compareceram a 

2ª consulta para coleta do swab por motivos diversos, dentre os quais internações, mudanças 

de estado, tratamento para câncer e não comparecimento a 2ª consulta.  

As amostras foram identificadas e encaminhadas ao Laboratório de Controle 

Microbiológico (LCM), em meio de transporte “Stuart”.  
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Figura 4: Swab utilizado na coleta do espécime clínico 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

3.6 Análise microbiológica 

 

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

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

adicionado em 2 ml de TSB (Caldo Triptona de Soja) e 0,5 ml em 2 ml de TSB contendo 10 

µg/ml de meticilina (TSB-met10), sendo em seguida incubados a 35°C (±2°C)  por 24 a 48 

horas. 

Após o período de incubação, os tubos de TSB e TSB-met10, que apresentaram 

turvação do meio de cultura, foram semeados em ágar manitol salgado para pesquisar a 

presença de S. aureus. Após incubação a 35°C (±2°C) por 24 a 48 horas, as placas foram 

analisadas quanto ao crescimento e características das colônias, coloração de Gram e catalase. 

Em seguida a bactéria foi congelada (-20°C) em meio crioprotetor (leite com glicerol) para 

posterior identificação. 

 

3.6.1 Identificação pela técnica de MALDI-TOF 

 

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

foi colocada em TSB, incubada a 37°C e após turvação em meio de cultura, procedeu-se a 

semeadura em ágar triptona de soja (TSA), seguida por incubação em estufa por 24h a 48h à 

temperatura de 37ºC.  
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As placas de TSA foram analisadas e posteriormente selecionadas as colônias a serem 

retiradas por alçadas para identificação pela técnica de MALDI-TOF. Foi realizada uma etapa 

de extração das amostras. As colônias selecionadas foram diluídas em água destilada estéril 

para padronizar a turvação correspondente a escala 1,0 de McFarland. Em seguida, 300µl 

dessa suspensão foram retirados para um Eppendorf e adicionados 900µl de etanol absoluto 

para inativação das células.  

Após mistura, foi realizada centrifugação a 15.000 rpm, por 2 minutos com eliminação 

do sobrenadante. O sedimento foi ressuspenso em 50 µl de ácido fórmico a 70%, para que 

ocorra o rompimento da parede celular, e em seguida adicionou-se 50 µl de acetonitrila.  

Após homogeneização com vórtex, nova centrifugação a 15.000 rpm por 2 minutos foi 

realizada e o sobrenadante com o extrato proteico do microrganismo pesquisado foi 

transferido para um novo eppendorf e mantido a -20ºC, para posteriormente ser aplicado no 

MALDI-TOF Microflex LT (Bruker Daltonics, Leipzig, Alemanha). No momento da análise, 

os extratos proteicos obtidos foram aplicados em uma placa de metal (1µl), e submetidos a 

secagem à temperatura ambiente. 

Para geração dos espectros, sob o extrato seco, foi aplicado 1 µl de uma matriz 

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

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

placa. Após secagem a temperatura ambiente, a placa foi submetida ao espectrômetro de 

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

frequência de 60Hz, em modo linear.  

Foram consideradas S. aureus as cepas identificadas com valor de escore acima de 

2,008. 

 

Figura 5: Etapas da extração das amostras para realização do MALDI-TOF 

Fonte: Arquivo pessoal 
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3.6.2 Testes de suscetibilidade a antimicrobianos por disco-difusão 

 

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

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

Laboratory Standards Institute (CLSI, 2014).  

As cepas identificadas como S. aureus por MALDI-TOF foram semeadas em TSA 

(Agar Triptona de Soja) e incubadas a 37°C por aproximadamente 24h. Colônias isoladas 

foram transferidas para tubos com 2 ml de solução salina 0,9% até atingirem turvação 

equivalente a da escala 0,5 de McFarland. Com um swab, a suspensão foi semeada 

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

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

Foram utilizados os seguintes antimicrobianos: eritromicina (Sensifar 15 µg), 

clindamicina (Sensibiodisc 2 µg), sulfametoxazol+trimetropima (Sensibiodisc 1,25+ 23,75 

µg), cloranfenicol (Sensifar 30µg), ciprofloxacino (Sensifar 5µg), penicilina (Sensibiodisc 10 

UI), tetraciclina (Sensifar 30µg), gentamicina (Sensibiodisc 10 µg), cefoxitina (Sensifar 

30µg). A cepa de S. aureus ATCC25923 foi utilizada para controle do teste. 

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

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

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

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

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

classificadas como sensíveis, intermediários, ou resistentes aos agentes testados. 

 

3.6.3 Estudo da diversidade clonal das cepas por PFGE 

 

A diversidade clonal das cepas foi avaliada pela técnica de PFGE utilizando o sistema 

CHEF-DR III (Bio-Rad Laboratories, Richmond, Calif). Para a extração do DNA as amostras 

foram semeadas em ágar manitol salgado e incubadas a 35°C (±2°C) por 24 horas. Após esse 

período, o crescimento foi retirado com uma alça e suspenso em uma solução de 300 µl de 

PIV (1,0 M NaCl em 10 mM Tris pH 8,0) até alcançar a turvação que corresponde ao padrão 

4 na escala de McFarland. 

 Posteriormente introduziu-se 300 µl de agarose low melting point 2% (Promega, 

Espanha) preparada em tampão TBE a 0,5X (TRIS 50 mM, ácido bórico 50mM e EDTA 0,2 

mM, pH final 8,0). A agarose foi fundida e estabilizada em banho-maria a 41°C por 
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aproximadamente 15 minutos, antes de ser adicionada a suspensão bacteriana. A mistura 

agarose-suspensão foi então inserida e emblocada em canudos de plástico para suco (Tok Tem 

Tudo, Brasil), anteriormente aquecidos em micro-ondas (Panasonic – Júnior Smart, Brasil) 

com 6 ciclos de 30 segundos, na potência máxima. Em seguida, após emblocamento, o 

material foi resfriado a 4°C para que fossem solidificados. 

Após solidificação dos blocos, os mesmos foram cortados com auxílio de uma 

lamínula e transferidos para tubos. Pipetou-se 200 µl de solução de 20 mg/ml de lisozima e 50 

µl de solução de 10 mg/ml de lisostafina em  40 ml de solução EC (6,0 mM de Tris pH 8,0, 

1,0 M NaCl, 100 mM de EDTA pH 8,0, 0,2% de desoxicolato de sódio e 0,5% de 

laurilsarcosina de sódio). Em seguida, 2 ml desta solução de lise foi pipetada em cada tubo 

contendo os blocos, permanecendo em banho-maria a uma temperatura de 37°C “overnight”. 

Após a incubação, removeu-se a solução de lise e adicionou-se 2 ml de solução ESP 

(10mM Tris-HCl, 1mM EDTA, proteinase K em uma concentração final de 0,1 mg/ml). Logo 

em seguida os tubos foram incubados a 50°C overnight. No dia seguinte a solução ESP foi 

renovada, mantendo-se as características de incubação. Posteriormente a solução ESP foi 

removida e os blocos lavados em 2,0 ml de TE (10 mM Tris pH 7,5, 1 mM EDTA pH 8,0) por 

20 vezes, com intervalo de 1 hora entre as lavagens. Após a última lavagem, para digestão 

enzimática, os blocos foram tratados com 200 µl de solução tampão de SmaI por uma hora e 

meia. Posteriormente, o tampão foi totalmente removido e 20 µl de tampão de enzima 10X 

concentrado e 2 µl de enzima de restrição SmaI (20UI por amostra) em 180 µl de água foram 

adicionados ao tubo contendo um bloco com DNA, sendo este incubado a 25°C “overnight”. 

Após a digestão, um disco de cada amostra foi posicionado em cada poço de gel de 

agarose a 1,2% (p/v) (Invitrogen, Espanha) preparada em tampão TBE a 0,5X. Nos espaços 

das extremidades direita e esquerda do gel, foram depositados os marcadores de peso 

molecular “Lambda Ladder” (promega, USA). O gel foi submetido a eletroforese no sistema 

CHEF-DR III, com as seguintes especificações, tempo de corrida de 21 horas, velocidade 6 

V/cm, pulso inicial de 5 segundos, pulso final de 40 segundos e ângulo de 120°. 

Terminada a separação dos fragmentos, o gel de agarose foi tratado com brometo de 

etídeo a 1% (p/v) por 15 minutos, os fragmentos foram então visualizados no transiluminador 

e fotografados na máquina L-Pix Chemi. A análise e interpretação dos perfis eletroforéticos 

obtidos foram realizados conforme recomendado por Tenover e colaboradores (1995).  

O padrão de PFGE foi agrupado pelo UPGMA. Foi construído o dendograma a partir 

do cálculo de similaridade da matrix usando o coeficiente de similaridade Dice, com 

otimização de 0,5% e tolerância de 1%.   
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Figura 6: Realização dos blocos para PFGE 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Figura 7: Transiluminador para visualização dos géis de PCR e PFGE após coloração em 

brometo de etídeo 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

3.6.4 Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

 

Para pesquisa do gene mecA, lukS-PV e lukF-pv foi realizado a PCR. A extração do 

DNA das cepas de S. aureus foi realizada por lise térmica. As amostras foram inoculadas em 

BHI e incubadas por 18 a 24 horas a 37°C “overnight”. A seguir, 1 ml do crescimento 

bacteriano foi transferido para eppendorfs e centrifugado a 5000 rpm por 4 minutos. O 

sobrenadante foi desprezado. O pellet foi lavado 3 vezes com tampão TE (10 mM Tris pH 7,5, 

1 mM EDTA pH 8,0) e ressuspenso em 100 µl de TE, e posteriormente aqueceidos por 10 

minutos a 95°C. Em seguida foi centrifugado por 1 minutos a 5000 rpm e preservado o 

sobrenadante. 
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Para confirmar a qualidade do DNA, foi realizado a PCR para o gene 16S rRNA. 

 Cada reação foi composta por 13,2 µl de H2O ultrapura; 2,5 µl de tampão para PCR 

(com MgCl2 25 µM); 2,0 µl de dNTP; 2,0 µl de primer F; 2,0 µl de primer R; 0,3 µl de Taq 

DNA polimerase; 3,0 µl de DNA bacteriano, com um volume total de 25µl. Foram utilizadas 

amostras controle positivas para a pesquisa dos genes 16S, mecA, lukS-PV e lukF-PV. 

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

ser obtido encontram-se descritos no tabela 1. 

 

Tabela 1: Primers e condições utilizadas para amplificação do DNA bacteriano 

Nome do 

primer 
Sequência 5’-3’ 

Tama

nho 

(pb) 

Condições do 

PCR 
Referências 

     

 

mecA-F  

 

mecA-R 

 

 

TCC AGA TTA CAA CAC CAG G 

 

CCA CTT CAT ATC TTG TAA GG 

 

162 

94°C 5 min; 

94°C por 30 

seg; 55°C 30 

seg; 72°C 1 

min; 72°C 7 

min; 30 ciclos 

 

OLIVEIRA, 

LENCASTRE

, 2002 

lukF-pv 

 

 

lukS-pv 

ATCATTAGGTAAAATGTCTGGACATGATCCA 

 

GCATCAASTGTATTGGATAGCAAAAGC 

463 

94ºC 2 min; 

94ºC 1 min; 

55ºC 1 min; 

72ºC 1 min; 

72ºC 5 min 

30 ciclos 

LINA et al, 

1999 

16S – F 

 

16S – R 

ACTCCTACGGGAGGCAGCAGT 

 

TATTACCGCGGCTGCTGGC 

180 

 

94ºC 1 min; 

94ºC 30 seg; 

60ºC 30 seg; 

72ºC 30 seg; 

72ºC 1 min 

40 ciclos 

CLIFFORD et 

al, 2012 
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Figura 8: Termociclador 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 Eletroforese 

Os produtos de amplificação foram submetidos à eletroforese em gel de agarose a 2%, 

em tampão TBE 0,5X, a 80V por 1 hora. Nos poços do gel foram aplicados alíquotas de 5 µL 

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

primeiro poço, foi depositado 5 µL do marcador de corrida 100 bp ladder. Fragmentos 

correspondentes a estes produtos foram visualizados após impregnação com solução de 

brometo de etídio por 20 minutos, em transiluminador sob luz Ultra Violeta. 

 

  

Figura 9: Equipamento de eletroforese 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

3.7 Tratamento estatístico dos dados 

 

 A análise dos dados foi realizada em etapas mediante procedimentos de estatística 

descritiva com frequência simples, percentual, média e desvio padrão, uma vez que a partir do 

teste de Shapro-wilk os dados foram considerados normais p > 0,05. 

Na primeira etapa foi realizada a tabulação dos dados clínicos das feridas em planilhas 

no software Microsoft Excel (Número de série KGFVY-7733B-8WCK9-KTG64-BC7D8); 
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avaliação da normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk (amostra menor que 50 sujeitos) e 

análise por estatística descritiva no software BioStat 5.3 (licença de uso gratuita). Na segunda 

etapa, foi realizada a razão de prevalência para as variáveis clínicas e microbiológicas através 

do Microsoft excel. 

 

3.8 Aspectos éticos 

 

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

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

33740214.2.0000.5243. Com o intuito de atender Resolução 466/12 do CNS foi apresentado 

ao participante ou responsável o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo o início 

da avaliação condicionada a este consentimento. É conveniente esclarecer que não houve 

incentivo financeiro aos participantes. 

 

3.9 Apoio Financeiro 

 

Este trabalho teve apoio financeiro de dois projetos. O primeiro foi da Chamada 

pública MCT/CNPq/MEC/Capes Ação Transversal número 06/2011 Casadinho/Procad. 

(“Inovação em enfermagem no tratamento de lesões tissulares: sistematização, inclusão 

tecnológica e funcionalidade”), foram contempladas também uma bolsa de Altos estudos e de 

iniciação científica pela UFF. O outro projeto foi pelo CNPq Universal 14/2011 processo nº 

466064/2011-2.
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4. RESULTADOS  

 

4.1 Características sóciodemográficas, clínica e de saúde 

 

Em se tratando das características sóciodemográficas, a maioria dos participantes do 

ambulatório do HUAP foi do sexo feminino (57,1%). A idade variou de 35 a 87 anos com 

média de 63,5 anos ± 12,7, com predomínio da faixa etária maior do que 60 anos. Vale 

destacar que a lesão da paciente de 35 anos era devido a um atropelamento (úlcera 

traumática), além disso, a mesma não possuía nenhuma comorbidade. 

Nos participantes do ambulatório da PCE, percebeu-se uma distribuição equânime no 

que tange ao gênero dos participantes. A idade variou de 55 a 85 anos, com média de 68 anos 

± 9,87 e predomínio da faixa etária maior do que 60 anos. 

No que concerne ao nível de escolaridade, identificou-se que nos participantes do 

HUAP, 65,7% possuíam o ensino fundamental e apenas 22,9% referiram ensino médio, sendo 

evidenciado dois pacientes com ensino superior (5,7%) e dois pacientes analfabetos 

funcionais (5,7%), uma vez que estes não possuíam o nível fundamental completo. Em 

relação aos participantes da PCE, 62,5% possuíam o ensino fundamental e apenas 25% 

relataram possuir ensino médio, sendo evidenciado um paciente analfabeto funcional (12,5%), 

e nenhum possuía o ensino superior. 

Quanto à ocupação ou atividade atual dos participantes do HUAP, observou-se que 

68,6% encontravam-se desempregados ou aposentados e 31,4% realizavam algum tipo de 

atividade laboral. Em se tratando dos participantes da PCE, 87,5% encontravam-se 

desempregados ou aposentados e 12,5% encontravam-se trabalhando. 

Quanto à área de moradia dos participantes atendidos no estudo, notou-se que 48,6% 

residem em Niterói, 42,9% em São Gonçalo e 8,5% em Itaboraí. Nos participantes da PCE, 

100% residem em Niterói. 
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Tabela 2 – Características sóciodemográficas dos participantes em uso de hidrogel a 

2% e placa de poliuretano atendidos no HUAP e na PCE de novembro de 2014 a fevereiro de 

2015, Niterói/RJ, 2015 

VARIÁVEIS 

SÓCIODEMOGRÁFICAS 

Pacientes HUAP 

hidrogel a 2% 

Pacientes PCE  

placa de poliuretano 

N % N % 

Sexo 

 

Masculino 

 

15 

 

42,9 

 

4 

 

50,0 

Feminino 

 

20 57,1 4 50,0 

Faixa 

etária 

 

Até 60 anos 10 28,6 1 12,5 

> 60 anos 25 71,4 7 87,5 

 

Escolari-

dade 

 

 

Analfabeto 2 5,7 1 12,5 

Fundamental 23 65,7 5 62,5 

Médio 8 22,9 2 25,0 

Superior 2 5,7 0 0 

Ocupação/

atividade 

atual 

 

Aposentado/desempregado 24 68,6 7 87,5 

Trabalha atualmente 11 31,4 1 12,5 

 

Área de 

moradia 

 

Niterói 17 48,6 8 100 

São Gonçalo 15 42,9 0 0 

Itaboraí 3 8,5 0 0 

Total 35 100,0 8 100,0 

N = nº de participantes; HUAP: Hospital Universitário Antônio Pedro; PCE: Policlínica 

Comunitária da Engenhoca. 

 

Com relação às características de saúde dos participantes do HUAP, 20% tinham o 

hábito de ingerir bebida alcoólica e 17,1% faziam uso crônico do tabaco. Nos participantes da 

PCE, 25% eram etilistas e 12,5% tinham o hábito de fumar.  
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Quanto às comorbidades apresentadas pelos voluntários do HUAP, observou-se que a 

Hipertensão Arterial Sistêmica e Insuficiência Venosa Crônica concomitantemente estava 

presente em 28,6% dos pacientes, seguidos de Hipertensão Arterial Sistêmica (20%) e de 

Insuficiência Venosa Crônica (17,1%). Nos voluntários da PCE, a maioria (75%) possuía 

Hipertensão Arterial Sistêmica e Insuficiência Venosa Crônica concomitantes.  

Quanto aos medicamentos de uso pôde-se observar que a maioria dos participantes do 

HUAP (62,9%) e da PCE (87,5%) fazia uso crônico de anti-hipertensivo. Os dois pacientes 

em uso de antibióticos não apresentaram crescimento nos meios de cultura, 

consequentemente, suas amostras não foram analisadas.  

Tabela 3 – Características de saúde dos participantes em uso de hidrogel a 2% e placa 

de poliuretano atendidos no HUAP e na PCE de novembro de 2014 a fevereiro de 2015, 

Niterói/RJ, 2015 

VARIÁVEIS DE SAÚDE 

Pacientes HUAP 

hidrogel a 2% 

Pacientes PCE  

placa de poliuretano 

N % N % 

Etilismo 

 

 

Ausente 28 80,0 6 75,0 

Presente 7 20,0 2 25,0 

Tabagismo 

 

 

Ausente 29 82,9 7 87,5 

Presente 6 17,1 1 12,5 

 

 

 

Doenças de base 

 

 

 

 

 

Ausente 3 8,5 0 0 

DM 0           0 0       0 

HAS 7 20,0 0 0 

IVC 6 17,1 2 25,0 

DM + HAS 5 14,3 0 0 

HAS + IVC 10 28,6 6 75,0 

DM + IVC 0 0 0 0 

DM + IVC + HAS 4 11,5 0 0 

Medicamentos 

em uso 

 

Não soube informar 

Anti-hipertensivos 

Antibióticos 

1 2,9 0 0 

22 

2 

62,9 

5,7 

7 

0 

87,5 

0 

Hipoglicemiante 7 20,0 0 0 

Analgésico 4 11,4 0 0 

Anti-inflamatório 2 5,7 0 0 

Flebotônicos 3 8,6 0 0 

DM = Diabetes Mellitus; HAS = Hipertensão Arterial Sistêmica; IVC = Insuficiência Venosa Crônica; N = nº de 

participantes; HUAP: Hospital Universitário Antônio Pedro; PCE: Policlínica Comunitária da Engenhoca 
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Em se tratando das características clínicas, 74,3% dos participantes do HUAP 

relataram o aparecimento da úlcera em até 10 anos e 25,7% com o aparecimento há mais de 

10 anos, com média de 7,8 anos. Nos participantes da PCE, 87,5% relataram o aparecimento 

da primeira úlcera em até 10 anos e 12,5% com o aparecimento há mais de 10 anos, com 

média de 6,5 anos. 

No que concerne à área anatômica, o local de maior apresentação das feridas dos 

participantes do HUAP foi a região maleolar (37,1%), seguida região anterior ou posterior da 

perna (28,6%), dorso do pé (17,1%), hállux valgus e planta do pé (5,7%), pododáctilo e glúteo 

(2,9%). Em se tratando da área anatômica das feridas dos participantes da PCE, o local de 

maior apresentação foi a região maleolar (62,5%), seguida região anterior ou posterior da 

perna (25,0%) e dorso do pé (12,5%). 

Com relação a profundidade da lesão, a maioria dos pacientes do HUAP apresentava 

profundidade superficial na 1ª coleta (60%) e na 2ª coleta (69,6%) e na PCE, a maioria 

também apresentava profundidade superficial tanto na 1ª coleta (60%) quanto na 2ª coleta 

(100%). 

Em relação à presença do edema, não foi evidenciado na maioria dos participantes do 

HUAP, tanto na 1ª coleta (62,9%), quanto na segunda coleta (66,7). Nos participantes da 

PCE, metade apresentou um edema discreto (50%) na 1ª coleta, seguidos de ausência de 

edema (37,5%) e edema moderado (12,5%). Na 2ª coleta não foi evidenciado edema, na 

maioria dos participantes (66,6%), seguidos de edema discreto (16,7%) e moderado (16,7%). 

Quanto às características da borda das feridas dos pacientes do HUAP, houve 

predominância da característica hidratada na 1ª coleta (77,1%) e 2ª coleta (72,7%) nos 

participantes da PCE, a maioria também se encontrava hidratada na 1ª coleta (37,5%) e 2ª 

coleta (66,7%).  
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Tabela 4 – Características clínicas das úlceras dos participantes em uso de hidrogel a 

2% e placa de poliuretano atendidos no HUAP e na PCE de novembro de 2014 a fevereiro de 

2015, Niterói/RJ, 2015 

 

CLÍNICA DAS ÚLCERAS 

 

Pacientes HUAP 

hidrogel a 2% 

Pacientes PCE 

placa de poliuretano 

N % N % 

     

Tempo 

de lesão 

 

Até 10 anos 26 74,3 7 87,5 

> 10 anos 9 25,7 1 12,5 

 

 

Loca-

lização 

da lesão 

 

 

Perna 10 28,6 2 25,0 

Hállux Valgus 2 5,7 0 0 

Pododáctilo 1 2,9 0 0 

Planta do pé 2 5,7 0 0 

Maléolo 13 37,1 5 62,5 

Glúteo 1 2,9 0 0 

Dorso do pé 6 17,1 1 12,5 

 

 

Características da lesão 

 

1ª coleta 

 

2ª coleta 

 

1ª coleta 

 

2ª coleta 

N % N % N % N % 

 

Profun-

didade da 

lesão 

 

Superficial 
21 60,0 23 69,6 7 87,5 6 100 

Parcial 12 34,3 8 24,3 1 12,5 0 0 

Total 2 5,7 2 6,1 0 0 0 0 

Edema 

 

Ausente 

Discreto (+1) 

Moderado (+2/+3) 

Intenso (+4) 

 

22 

9 

4 

0 

 

62,9 

25,7 

11,4 

0 

 

22 

8 

3 

0 

 

66,7 

24,2 

9,1 

0 

 

3 

4 

1 

0 

 

37,5 

50,0 

12,5 

0 

 

4 

1 

1 

0 

 

66,6 

16,7 

16,7 

0 

Borda 

 

Macerada 

 

2 

 

5,7 

 

2 

 

6,1 

 

1 

 

12,5 

 

0 

 

0 

Hidratada 27 77,1 24 72,7 3 37,5 4 66,7 

Descamativa 1 2,9 1 3,0 2 25,0 2 33,3 

Ressecada 5 14,3 6 18,2 2 25,0 0 0 

          

Dor 
Ausente 17 48,6 17 51,5 4 50,0 3 50,0 

Leve 2 5,7 0 0 1 12,5 0 0 
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N = nº de participantes; HUAP: Hospital Universitário Antônio Pedro; PCE: Policlínica Comunitária da 

Engenhoca; 1ª coleta: coleta do 1º swab; 2ª coleta: coleta do 2º swab após 30 a 45 dias da coleta do 1º swab. 

Nota: Ocorreram duas perdas nos participantes do HUAP, ou seja, em um participante da pesquisa não foi 

coletado o segundo swab, pois este se internou durante a pesquisa devido a complicações e outro participante da 

pesquisa não compareceu a 2ª consulta de enfermagem para coleta do swab. Sendo assim, na avaliação após 30 

dias há apenas 33 pacientes. Ocorreram duas perdas, também, em dois participantes da Engenhoca, ou seja, não 

foi coletado o segundo swab, pois um paciente se internou para tratamento de câncer e o outro paciente se 

mudou para outro estado. Sendo assim, na avaliação após 30 dias, há apenas 6 pacientes. 

 

4.1.1 Características clínicas de infecção nos pacientes em uso de hidrogel a 2% ou placa 

de poliuretano 

Define-se feridas infectadas quando apresentam presença de exsudato purulento ou 

dois ou mais sinais clínicos de inflamação como dor, calor, edema e eritema.  

Moderada 6 17,1 7 21,2 2 25,0 1 16,7 

Intensa 10 28,6 9 27,3 1 12,5 2 33,3 

 

Tipo de 

exsudato 

 

Seroso 28 80,0 30 90,9 3 37,5 1 16,7 

Serossanguinolento 7 20,0 2 6,1 0 0 3 50,0 

Purulento 0 0 1 3,0 3 37,5 2 33,3 

Piossanguinolento 0 0 0 0 2 25,0 0 0 

Ausente 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Quanti-

dade do 

exsudato 

 

Pequena 
25 71,4 23 69,7 3 37,5 2 33,3 

Média 5 14,3 7 21,2 0 0 3 50,0 

Grande 5 14,3 2 6,1 5 62,5 1 16,7 

Ausente 0 0 1 3,0 0 0 0 0 

Odor 

 

Ausente 
34 97,1 31 93,9 6 75,0 5 83,3 

Presente 1 2,9 2 6,1 2 25,0 1 16,7 

Calor 

 

Ausente 
31 88,6 32 97,0 7 87,5 6 100,0 

Presente 4 11,4 1 3,0 1 12,5 0 0 

Eritema 

 

Ausente 
32 91,4 30 90,9 7 87,5 3 50,0 

Presente 3 8,6 3 9,1 1 12,5 3 50,0 

 

Predominância de tecido 

desvitalizado no leito da úlcera 

(> 50%) 

9 25,7 6 18,2 2 25,0 0 0 

Total 35 100 33 100 8 100 6 100 
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No que tange às feridas dos participantes do HUAP, os relatos foram 

predominantemente de ausência de dor tanto na 1ª coleta (48,6%) quanto na 2ª coleta (51,5%), 

seguidos de dor intensa na 1ª coleta em 28,6% dos participantes e 27,3% na 2ª coleta; o calor 

foi observado em 11,4% dos participantes na 1ª coleta e 3,0% na 2ª coleta; o eritema foi 

observado em 8,6% na 1ª coleta e 9,1% na 2ª coleta; o exsudato purulento não foi observado 

em nenhum participante na primeira coleta e apenas um participante na segunda coleta. O 

odor fétido foi observado em 2,9% na 1ª coleta e 6,1% na 2ª coleta. Assim, a maioria dos 

participantes em uso de hidrogel a 2% não apresentou sinais clínicos de infecção. 

No que concerne às características clínicas de infecção das feridas dos participantes da 

PCE além das características descritas acima, também foi encontrado exsudato 

piossanguinolento. Destaca-se que os relatos foram predominantemente de ausência de dor 

(50%) tanto na primeira coleta quanto na segunda coleta, seguidos de dor intensa 12,5% na 1ª 

coleta e 33,3% na 2ª coleta e dor moderada 25% e 16,7% na 1ª e 2ª coleta respectivamente; a 

presença de calor na lesão foi observada em 12,5% na 1ª coleta e não foi observada em 

nenhum participante na 2ª coleta. Quanto ao eritema, foi observado em 12,5% dos 

participantes na primeira coleta e 50,0% na 2ª coleta. Quanto ao exsudato purulento, 37,5% 

dos participantes apresentaram este tipo de exsudato na sua ferida e 25% apresentaram 

exsudato piossanguinolento; vale salientar que nestes pacientes com exsudato 

piossanguinolento não foi identificado S. aureus na lesão. O odor fétido foi notado em 25% 

na 1ª coleta e 16,7% na 2ª coleta. Assim, observa-se que o sinal clássico de infecção 

predominante foi a dor, tanto nos pacientes em uso de hidrogel a 2% quanto nos pacientes em 

uso de placa de poliuretano.  

Dentre os pacientes que usavam placa de poliuretano impregnada com prata, 50,0% 

(3/6 pacientes) apresentaram o exsudato purulento como sinal clínico de infecção. Em relação 

aos pacientes em uso de hidrogel, apenas 8,6% (3/35 pacientes) apresentaram o exsudato 

purulento. 

Do total de paciente em uso de hidrogel, apenas 14,3% apresentavam mais de dois 

sinais clínicos de infecção; com relação aos pacientes em uso de placa de poliuretano é 

interessante ressaltar que 25% dos apresentaram mais de dois sinais clínicos de infecção. 

 Diante disso, apesar da prata ter ação bactericida, os pacientes em uso deste produto 

não apresentaram melhora no que tange o exsudato purulento; os pacientes em uso de 

hidrogel a 2% apresentaram menos sinais clássicos de infecção quando comparados aos 

pacientes em uso de placa de poliuretano. 
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 Para ratificar tal informação, foi realizada a razão de prevalência relacionando o uso 

de hidrogel e uso de placa de poliuretano com prata e a presença ou ausência de infecção. 

Verificou-se que os pacientes que usaram a placa de poliuretano com prata tiveram pelo 

menos 3,6 vezes maior chance de apresentarem infecção quando comparados com os 

pacientes em uso de hidrogel.  

Foi realizada a razão de prevalência para os pacientes do HUAP relacionando a 

presença ou ausência de hipertensão mais insuficiência venosa crônica, com a presença ou 

ausência de infecção nas feridas. Identificou-se que os pacientes que possuíam hipertensão 

mais insuficiência venosa crônica tinham 3,8 vezes mais chance de apresentarem infecção nas 

feridas quando comparados aos pacientes sem estas comorbidades ou apenas com uma delas. 

A razão de prevalência também foi realizada para os pacientes da PCE, relacionando a 

presença ou ausência de hipertensão mais insuficiência venosa crônica com a presença ou 

ausência de infecção nas feridas. Como resultado, verificou-se que os pacientes com 

hipertensão mais insuficiência venosa crônica possuíam 1,7 vezes mais chance de 

apresentarem infecção nas feridas quando comparados aos pacientes sem estas comorbidades 

ou apenas com uma delas. 

Ao relacionar o hábito de fumar do pacientes do HUAP com a presença ou ausência de 

infecção pela razão de prevalência, observou-se que os pacientes que fumam tinham 2,1 vezes 

mais chance de desenvolver infecção nas feridas quando comparados aos pacientes que não 

fumam. O etilismo quando relacionado com a presença ou ausência de infecção demonstrou 

que os pacientes que bebem possuem apenas 0,5 vezes mais chance de apresentarem infecção 

nas feridas quando comparados aos pacientes que não possuem este hábito. 

Nos pacientes da PCE que possuem o hábito de fumar, foi observado pela razão de 

prevalência, relacionando o tabagismo com presença ou ausência de infecção nas feridas, que 

os pacientes tabagistas possuem 1,8 vezes mais chance de desenvolverem infecção nas feridas 

em comparação com os não tabagistas. Realizou-se também a razão de prevalência para o 

etilismo relacionando com a presença ou ausência de infecção nas feridas. Identificou-se que 

os pacientes que são etilistas têm 0,75 vezes mais chance de terem infecção quando 

comparados aos pacientes que não possuem este hábito. 

A figura 10 ilustra uma ferida do HUAP (dorso do pé esquerdo – 16 cm²) e outra 

ferida da PCE (maléolo medial direito – 8,5 cm²) que possui infecção na ferida e os 

respectivos pacientes têm como comorbidades hipertensão arterial e insuficiência venosa 

crônica. 
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Figura 10: Ferida infectadas dos pacientes do HUAP e PCE 

 

4.2 Identificação de Staphylococcus aureus nas lesões 

 

Foram detectadas 48 cepas de S. aureus oriundos do TSB sem meticilina, coletadas 

das feridas de pacientes atendidos no HUAP e na PCE.  

O S. aureus foi detectado nas feridas de 82,9% (29/35) dos pacientes em uso de 

hidrogel 2% (HUAP). Na segunda coleta, ocorreram duas perdas de pacientes por 

decorrências diversas que impossibilitaram nova coleta do swab (um participante internou e o 

outro participante não compareceu a segunda consulta). 

 

Tabela 5 – Isolamento de S. aureus nos pacientes em uso de hidrogel a 2%, tratados no 

HUAP, Niterói/RJ, Brasil. 

Paciente 
1ª coleta  

TSB 

1ª coleta  

TSB-met10 

2ª coleta  

TSB 

2ª coleta  

TSB-met10 

1 S. aureus S. aureus S. aureus - 

2 - - - S. aureus 

3 S. aureus S. aureus S. aureus S. aureus 

4 S. aureus S. aureus S. aureus - 

5 S. aureus - S. aureus - 

6 S. aureus - - - 

7 S. aureus - S. aureus - 

8 S. aureus S. aureus - - 

9 S. aureus S. aureus S. aureus - 

10 S. aureus S. aureus S. aureus S. aureus 

11 - S. aureus PERDA PERDA 

12 S. aureus - - - 

13 S. aureus S. aureus S. aureus - 
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14 S. aureus - S. aureus - 

15 S. aureus S. aureus S. aureus S. aureus 

16 S. aureus - S. aureus - 

17 S. aureus - - - 

19 S. aureus S. aureus S. aureus S. aureus 

20 S. aureus - - - 

21 S. aureus - S. aureus - 

23 S. aureus - - - 

24 S. aureus - S. aureus - 

26 S. aureus - S. aureus - 

27 S. aureus - - - 

39 S. aureus S. aureus - - 

40 - - PERDA PERDA 

41 S. aureus S. aureus S. aureus - 

43 - - Ferida cicatrizada Ferida cicatrizada 

-: não foi detectado S. aureus. PERDA: não foi coletado o 2º swab, o paciente 11 foi internado no HUAP para 

tratamento de pneumonia e o paciente 40 não compareceu na segunda consulta; 1ª coleta: coleta do 1º swab; 2ª 

coleta: coleta do 2º swab após 30 a 45 dias da coleta do 1º swab. 

 

Dos 35 swabs de pacientes inoculados do TSB, oriundos da 1ª coleta, 30 apresentaram 

crescimento microbiano diverso e foram identificados pelo MALDI-TOF. Destes 80% foram 

identificados como S. aureus. Da mesma forma, dos 35 swabs oriundas de TSB-met10, 17 

apresentaram crescimento microbiano diverso e foram identificadas pelo MALDI-TOF, destas 

70,5% foram identificadas como S. aureus. Na 2ª coleta, das amostras oriundas do TSB, 24 

apresentaram crescimento microbiano diverso e foram identificadas pelo MALDI-TOF, destas 

identificou-se 66,6% como S. aureus e das amostras oriundas do TSB-met10, 14 

apresentaram crescimento microbiano diverso e foram identificadas pelo MALDI-TOF, destas 

35,7% eram S. aureus.  
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Gráfico 1: S. aureus encontrados nos pacientes em uso do hidrogel a 2% após a identificação 

por MALDI-TOF da 1ª e 2ª coleta oriundos do TSB e TSB-met10  

  

Nos pacientes em uso de placa de poliuretano (PCE), o S. aureus foi detectado em 

100% (8/8). Ocorreram duas perdas de pacientes por decorrências diversas que 

impossibilitaram a segunda coleta do swab (um participante internou para tratamento de 

câncer e o outro participante mudou-se para outro estado).  

 

Tabela 6 – Isolamento de S. aureus nos pacientes em uso de placa de poliuretano 

tratados no PCE, Niterói/RJ, Brasil. 

Paciente 
1ª coleta  

TSB 

1ª coleta 

TSB-met10 

2ª coleta 

TSB 

2ª coleta  

TSB-met10 

28# - - S. aureus - 

29# S. aureus S. aureus - S. aureus 

30# S. aureus - - - 

31# S. aureus - - S. aureus 

32 S. aureus S. aureus S. aureus - 

33 S. aureus S. aureus PERDA PERDA 

34# - S. aureus PERDA PERDA 

38# - S. aureus - - 

# Pacientes em uso de placa de poliuretano com prata; -: não foi detectado S. aureus. PERDA: não foi coletado o 

2º swab, o paciente 33 mudou-se para outro estado e o paciente 34 encontrava-se em tratamento de câncer, não 

comparecendo as consultas; 1ª coleta: coleta do 1º swab; 2ª coleta: coleta do 2º swab após 30 a 45 dias da coleta 

do 1º swab. 
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Das oito amostras cepas oriundas do TSB da 1ª coleta, seis apresentaram crescimento 

microbiano diverso e foram identificados pelo MALDI-TOF, destas 83,3% das amostras 

foram identificadas como S. aureus. No que concerne às oito cepas oriundas do TSB-met10, 

cinco apresentaram crescimento microbiano diverso e foram identificados pelo MALDI-TOF, 

destas 100% foram identificadas como S. aureus. Na 2ª coleta, das quatro amostras que 

apresentaram crescimento microbiano diverso e foram identificados pelo MALDI-TOF 

oriundas do TSB, 50% foram identificadas como S. aureus e em relação às cepas oriundas do 

TSB-met10, das três amostras que apresentaram crescimento microbiano diverso e foram 

identificados pelo MALDI-TOF, 66,6% foram identificadas como S. aureus.  

 

 

Gráfico 2: S. aureus encontrados nos pacientes em uso de placa de poliuretano após a 

identificação pelo MALDI-TOF da 1ª e 2ª coleta oriundos do TSB e TSB-met10  

 

4.3 Perfil de suscetibilidade dos S. aureus detectados 

 

Não foi observada diferença na prevalência do perfil de resistência entre as amostras 

dos pacientes que usavam hidrogel a 2% ou placa de poliuretano. Em ambas ocorreu 

predominância de resistência à penicilina e eritromicina. Assim, pode-se sugerir que a 

cobertura utilizada nas feridas não interferiu no perfil de suscetibilidade das amostras. 

Das 27 amostras detectadas na 1ª coleta, 92,5% foram resistentes à penicilina, 18,5% à 

meticilina, utilizando disco da cefoxitina, 51,8% à eritromicina, 37,0% à clindamicina, 18,5% 

ao cloranfenicol, 11,0% à tetraciclina, 7,4% ao ciprofloxacino, 7,4% ao sulfazotrim e 3,7% à 
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gentamicina.  Com relação a 2ª coleta, das 21 amostras detectadas, verificou-se que 95,2% 

foram resistentes à penicilina, 23,8% à meticilina pelo disco da cefoxitina, 38,1% à 

eritromicina e 19,0% à clindamicina, 14,3% ao cloranfenicol, 9,5% à tetraciclina, 9,5% ao 

ciprofloxacino, 4,8% ao sulfazotrim e nenhum paciente apresentou resistência à gentamicina. 

Além disso, 17 cepas (34%) foram multirresistentes.  

Do total de amostras da 1ª e 2ª coleta, dez cepas (20%) foram positivas na 

amplificação para o gene mecA. No entanto, nenhuma das 10 cepas foi oriunda do TSB-

met10. Vale destacar que das 10 cepas que foram positivas para o gene mecA, 70% foram 

consideradas multirresistentes.  
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Tabela 7 – Perfil de suscetibilidade do S. aureus coletados de pacientes em uso de hidrogel a 2% tratados no HUAP e pacientes em uso de placa de 

Poliuretano tratados na PCE, Niterói/RJ, Brasil  

Data da 

coleta 
Cepa 

Teste de disco-difusão Cepas 

Multirresistentes 

Amplificação para o 

gene mecA 

C
L

O
 

T
E

T
 

C
L

I 

C
IP

 

G
E

N
 

S
X

T
 

P
E

N
 

C
X

 

E
R

I 

Pacientes em uso de hidrogel a 2% (HUAP) 

20/10/2014 1 S S S S S S R S S - - 

04/11/2014 1* R I R S S R R S R + - 

20/10/2014 3 S S S S S S R S R - - 

04/11/2014 3* S S S S S S R S S - - 

20/10/2014 4 S S S S S S R S S - - 

08/12/2014 4* S S S S S S S S S - - 

20/10/2014 5 R S I S S S R S S + - 

04/11/2014 5* S S S S S S R S R - - 

21/10/2014 6 S S S S S S S S R - - 

25/11/2014 7 S S S S S S R S R - - 

09/12/2014 7* S S S S S S R S R - - 

21/10/2014 8 S S R S S S R S R + - 

21/10/2014 9 S R R S S S R R R + + 

05/11/2014 9* S S S S S S R R S - + 

21/10/2014 10 S S R S S S R R R + + 
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05/11/2014 10* S R S R S S R R R + + 

06/01/2015 12 I R R S S R R S R + - 

22/10/2014 13 S S R S S S R S R + - 

10/11/2014 13* S S S S S S R S S - - 

29/10/2014 14 S S R S S S R R I + + 

21/01/2015 14* S S I S S S R R S - + 

29/10/2014 15 S S S S R S R R S - + 

10/11/2014 15* S S S S S S R R S - + 

29/10/2014 16 I S R S S S R S R + - 

11/11/2014 16* I S R S S S R S R + - 

29/10/2014 17 S S R S S S R S R + - 

04/11/2014 19 S R R S S S R R R + + 

18/11/2014 19* S S R S S S R R R + + 

04/11/2014 20 S S S S S S R S S - - 

05/11/2014 21 S S S S S S R S S - - 

18/11/2014 21* S S S S S S R S S - - 

10/11/2014 22* S S S S S S R S S - - 

10/11/2014 23 S S S S S S R S S - - 

24/11/2014 24 R S S S S S R S R + - 

17/11/2014 24* R S S S S S R S S - - 

16/12/2014 26 S S S S S S R S S - - 
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10/11/2014 26* S S S S S S R S R - - 

24/11/2014 27 S S S S S S R S S - - 

19/01/2015 39 S S I I S I R S S + - 

21/01/2015 41 S S S S S S S S I - - 

10/02/2015 41* S S S S S S S S R - - 

Pacientes em uso de placa de poliuretano (PCE) 

24/11/2014 28 S S S R S S R S S - - 

15/01/2015 29* S S S R S S R S S - - 

24/11/2014 30 S S S S S S R S S - - 

19/01/2015 31* S S S S S S R S S - - 

26/11/2014 32§ S S S S S S R S S - - 

19/01/2015 32 S S S S S S R S S - - 

26/11/2014 33§ R S S S S S R S S - - 

*: 2ª coleta; §: placa de poliuretano com ibuprofeno; Multirresistência: Amostras resistentes a mais de duas classes de antibióticos (MAMA; 

ABDISSA; SEWUNET, 2014) S: Sensível; R: Resistente; I: Intermediário;  

As cepas as quais seu perfil de suscetibilidade não está descrito na tabela significa que não cresceram em manitol ou foram identificadas como 

outros microrganismos pela técnica de MALDI-TOF. 

CLO: Cloranfenicol; TET: Tetraciclina; CLI: Clindamicina; CIP: Ciprofloxacino; PEN: Penicilina; SXT: Sulfazotrim; GEN: Gentamicina; ERI: 

Eritromicina; CX: Cefoxitina 
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O gráfico 3 demonstra o perfil de suscetibilidade para os antimicrobianos que o S. 

aureus apresentou maior porcentagem de resistência. 

 

 

Gráfico 3: Perfil de resistência do S. aureus para os antimicrobianos com maior porcentagem 

de resistência 

 

4.3.1 Características clínicas de infecção em lesões e perfil de resistência dos S. aureus 

encontrados 

 

Os S. aureus resistentes a meticilina, confirmados por PCR para o gene mecA, foram  

encontrados apenas nos pacientes em uso de hidrogel. Destes pacientes, 60% não 

apresentaram nenhum sinal clínico de infecção, ou seja, apesar da ferida estar colonizada com 

MRSA, esta não apresentava nenhum sinal clínico de infecção.  

Com o intuito de ratificar esses achados foi realizada a razão de prevalência 

relacionando presença ou ausência de infecção com a presença ou ausência de MRSA. Foi 

identificado que os pacientes com MSSA têm 16 vezes mais chance de ter infecção em feridas 

quando comparados aos pacientes com MRSA. 

Ademais, o perfil de resistência dos MRSA demonstrou que, das cinco amostras 

positivas para o gene mecA na 1ª coleta, 100% foram resistentes à penicilina , 80% à 

clindamicina, 60% à eritromicina, 40% à tetraciclina e 20% à gentamicina. Na 2ª coleta 100% 

foram resistentes à penicilina, 40% à eritromicina e 20% à tetraciclina e clindamicina, 

nenhum apresentou resistência à gentamicina. 
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 Nos pacientes em uso de placa de poliuretano não foi encontrada nenhuma cepa 

caracterizada como MRSA. 

 

4.4 Determinação de lukS-PV e lukF-PV das cepas encontradas 

 

A pesquisa de lukS-PV e lukF-PV foi realizada em 48 amostras, todas oriundas do 

TSB sem meticilina. Não foi observada amplificação para nenhum dos dois genes procurados 

nestas amostras analisadas. 

 

4.5 Estudo da diversidade clonal 

 

Para análise da diversidade clonal das cepas, foram selecionadas aquelas identificadas 

como S. aureus na 1ª e 2ª coleta, oriundas do TSB sem meticilina. Assim, o PFGE foi 

realizado para 17 pacientes (1ª e 2ª coleta totalizando 34 cepas), oito cepas não puderam ser 

avaliadas pela técnica disponível (quatro pacientes). Vale salientar que estas cepas 

apresentaram escore não inferior a 2,009 no MALDI-TOF.  

Embora tenha sido observada diversidade genética entre as cepas analisadas, o mesmo 

padrão se repetiu entre os S. aureus dos mesmos pacientes coletados em dois momentos 

diferentes (1ª e 2ª coleta), mostrando que o tratamento com hidrogel a 2% ou placa de 

poliuretano não interferiu na colonização por essa bactéria. Em oposição, duas amostras (1 e 

15) entre os S. aureus do mesmo paciente apresentaram diversidade genética entre suas 

respectivas amostras na 2ª coleta (1* e 15*). Além disso, a amostra 1 (paciente do HUAP) e a 

amostra 32/32* (paciente da PCE) foram clones de MSSA, vale destacar que essas amostras 

foram coletadas em dias diferentes. 

Assim, das 26 amostras que foi possível a tipificação,  as amostras 1 e 32/32* foram 

clones (A1), a amostra 24/24* foi considerada possivelmente relacionadas a esssas, 

denominada B1. As amostras 10/10* e 14/14* foram possivelmente relacionadas entre si e 

classificadas como C1 e D1. A amostra 15* foi considerada possivelmente relacionada com as 

amostras 9/9*, sendo classificadas como F1 e E1. As demais amostras não tiveram relacões 

com nenhuma amostra 1*, 3/3*, 13/13*, 15, 16/16*, 19/19*, 21/21*, 41/41*, sendo G1, H1, 

I1, J1, K1, L1, M1 e N1.  

O dendograma demonstrado na figura 11 ilustra esta distribuição. 
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Figura 11: Dendograma de similaridade genética (UPGMA) calculados com o 

coeficiente Dice. 

 

A tabela 8 ilustra resumidamente todos os resultados apresentados neste estudo. 

Destaca os sinais de infecção, sendo maior nos pacientes da PCE; a identificação de 10 cepas 

de MRSA; o padrão de fragmentação do DNA pelo PFGE com uma amostra clone e as 

demais apresentando diversidade genética; e o perfil de resistência das amostras com 

predominância de resistência a penicilina, clindamicina, cefoxitina e eritromicina. 
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 Tabela 8 – Relações entre as características clínicas de infecção, perfil de resistência, perfil de fragmentação do PFGE e presença de infecção 

nos pacientes em uso de hidrogel e placa de poliuretano, Niterói/RJ, Brasil 

Paciente 

Sinais clássicos de 

infecção 

1ª coleta 

Sinais clássicos de 

infecção 

2ª coleta 

Micror-

ganismo 
PFGE 

Perfil de 

resistência 

1ª coleta 

Perfil de 

resistência 

2ª coleta 

Infecção 

Pacientes do HUAP 

1 Dor Dor MSSA A1/G1* PEN 
PEN, ERI, CLO, 

CLI e SXT  
- 

3 

Dor, exsudato 

purulento, 

predominância de 

tecido desvitalizado 

Dor MSSA H1 PEN PEN e ERI + 

4 Ausente 
Predominância de 

tecido desvitalizado 
MSSA - PEN Sensível a todos - 

5 

Exsudato purulento e 

predominância de 

tecido desvitalizado 

Ausente MSSA - PEN e CLO PEN e ERI + 

6 
Dor e predominância 

de tecido desvitalizado 

Dor, exsudato purulento 

e predominância de 

tecido desvitalizado 

MSSA - ERI - + 

7 Ausente Ausente MSSA - PEN e ERI PEN e ERI - 

8 Dor e eritema Dor MSSA - PEN, ERI e CLI - + 

9 Dor Dor MRSA E1 
PEN, ERI, CLI, 

CX e TET 
PEN e CX - 

10 Ausente Ausente MRSA C1 PEN, ERI, CLI e PEN, ERI, CX TET - 
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CX  e CIP 

12 
Predominância de 

tecido desvitalizado 
Ausente MSSA - 

PEN, ERI, CLI, 

SXT, CX e TET 
- - 

13 

 

Predominância de 

tecido desvitalizado 

Predominância de 

tecido desvitalizado 
MSSA I1 PEN, ERI e CLI  PEN - 

14 Dor e calor Ausente MRSA D1 PEN, CLI e CX PEN E CX + 

15 Ausente Ausente MRSA J1/F1 PEN, CX e GEN  PEN E CX - 

16 
Dor e predominância 

de tecido desvitalizado 

Dor e predominância de 

tecido desvitalizado 
MSSA K1 PEN, ERI e CLI PEN, ERI e CLI - 

17 

Dor, calor, 

predominância de 

tecido desvitalizado 

Dor e predominância de 

tecido desvitalizado 
MSSA - PEN, ERI e CLI - + 

19 Ausente Ausente MRSA L1 
PEN, ERI, CLI, 

CX e TET 
PEN, ERI, CLI, CX  - 

20 Dor Dor MSSA - PEN - - 

21 Dor Dor MSSA M1 PEN PEN - 

22 Dor e calor Dor e calor MSSA - - PEN + 

23 Ausente Ausente MSSA - PEN - - 

24 Dor e calor Dor MSSA B1 PEN, ERI e CLO PEN e CLO + 

26 Ausente Ausente MSSA - PEN PEN e ERI - 

27 Ausente Ausente MSSA - PEN - - 

39 Ausente Ausente MSSA - PEN - - 

41 Eritema 
Predominância de 

tecido desvitalizado 
MSSA N1 Sensível a todos ERI - 

Pacientes da PCE 
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28 

 

Dor, predominância de 

tecido desvitalizado e 

exsudato purulento 

Dor, predominância de 

tecido desvitalizado e 

exsudato purulento 

MSSA - - PEN e CIP + 

29 

 

Dor, predominância de 

tecido desvitalizado e 

exsudato purulento 

Dor e eritema MSSA - PEN e CIP - + 

30 Dor Eritema MSSA - PEN - - 

31 Exsudato purulento Exsudato purulento MSSA - PEN - + 

32 Ausente Dor MSSA A1 PEN PEN - 

33 Ausente - MSSA - PEN e CLO - - 

 

* A amostra 1 apresentou perfil de fragmentação diferente na 1ª e 2ª coleta 

As amostras que não estão descritas na tabela deram outros microrganismos após identificação pela técnica de MALDI-TOF ou não cresceram na placa; MRSA (Staphylococcus 

aureus resistente a meticilina confirmado pelo gene mecA); Foi considerada presença de infecção quando o paciente possuía presença de exsudato purulento ou dois ou mais 

sinais clássicos de inflamação (dor, calor, eritema, edema) (LIPSKY et al, 2012); Multirresistência: Amostras resistentes a mais de duas classes de antibióticos (MAMA; 

ABDISSA; SEWUNET, 2014) 

§: Amostras positivas para o gene mecA; +: presente; -: ausente 

CLO: Cloranfenicol; TET: Tetraciclina; CLI: Clindamicina; CIP: Ciprofloxacino; PEN: Penicilina; SXT: Sulfazotrim; GEN: Gentamicina; ERI: Eritromicina; CX: Cefoxitina 
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5. DISCUSSÃO 

________________________________________________________ 

5.1 Características sóciodemográficas, clínica e de saúde da população do estudo 

 

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

geral (FIFE et al, 2012). Estima-se que no Brasil 3% da população apresentam úlceras 

crônicas (REIS et al, 2012). Na Europa, a prevalência de úlceras crônicas é de 

aproximadamente 1% da população (BITSCH et al, 2009).  

Estudos apontam que as pessoas que convivem com feridas crônicas são 

prioritariamente idosas, do sexo feminino e apresentam como comorbidades predominantes 

hipertensão arterial com insuficiência venosa crônica (OLIVEIRA et al, 2012; OLIVEIRA; 

CASTRO; GRANJEIRO, 2013), o que reitera os achados desta pesquisa com relação aos 

pacientes tanto do HUAP quanto da PCE. Todavia, nos Estados Unidos, a comorbidade 

predominante nos pacientes com úlceras crônicas é a Diabetes (COLLINS; SERAJ, 2010; 

FIFE et al, 2012) e o sexo mais acometido é o masculino (FIFE et al, 2012). 

Em nosso estudo, a razão de prevalência demonstrou que os pacientes do HUAP com 

hipertensão e insuficiência venosa crônica concomitantes possuem 3,8 vezes mais chance de 

apresentarem infecção nas feridas quando comparados aos pacientes sem estas comorbidades 

ou apenas uma delas. Para os pacientes da PCE, fazendo esta mesma correlação observou-se 

que os pacientes com hipertensão mais insuficiência venosa crônica possuem 1,7 vezes mais 

chance de apresentarem infecção nas feridas quando comparados aos pacientes sem estas 

comorbidades ou apenas uma delas. 

Assim, pode-se observar que as comorbidades hipertensão arterial sistêmica e 

insuficiência venosa crônica podem influenciar em infecções nas feridas. Cabe destacar que a 

IVC leva a uma diminuição do suprimento sanguíneo para a lesão e consequentemente 

diminui o aporte de oxigênio, nutrientes, células de defesa para esta região, podendo favorecer 

assim, o desenvolvimento de infecção (FRANÇA; TAVARES, 2003). 

Quanto ao nível de escolaridade, em ambos os campos de pesquisa, a maioria relatou 

ter somente o ensino fundamental (completo ou incompleto), o que corrobora com outras 

pesquisas no Brasil (PESSANHA; OLIVEIRA, 2015; OLIVEIRA; CASTRO; GRANJEIRO, 

2013). A escolaridade torna-se um dado importante quando pensamos na orientação aos 

pacientes, uma vez que a baixa escolaridade pode dificultar a compreensão dos ensinamentos 

pelo paciente, devendo o enfermeiro se atentar a isso.  
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A maioria dos pacientes, em ambos os campos de pesquisa, encontrava-se aposentado 

ou era pensionista, o que reitera os achados de Pessanha e Oliveira (2015), e também é 

justificável pela idade avançada dos pacientes. Quanto ao consumo de álcool e fumo, a 

minoria relatava ter esses hábitos, corroborando com o estudo de Oliveira, Castro e Granjeiro 

(2013).  

Em nossa pesquisa, a razão de prevalência demonstrou que pacientes do HUAP que 

fumam possuem 2,1 vezes mais chance de desenvolverem infecção nas feridas quando 

comparados aos pacientes que não fumam. Em relação ao etilismo, identificou-se que os 

pacientes que bebem possuem apenas 0,5 vezes mais chance de apresentarem infecção nas 

feridas quando comparados aos pacientes que não possuem este hábito. Nos pacientes da 

PCE, realizando a mesma relação, foi observado que os pacientes tabagistas possuem 1,8 

vezes mais chance de desenvolverem infecção nas feridas e dentre aqueles que bebem 

identificou-se que estes têm 0,75 vezes mais chance de terem infecção quando comparados 

aos pacientes que não possuem este hábito.  

Pode-se inferir que o etilismo e o tabagismo podem influenciar na presença de 

infecção em feridas, todavia, o tabagismo teve uma influência maior quando comparado ao 

etilismo. Vale destacar que o álcool diminui a liberação de citocinas pró-inflamatórias, 

neutrófilos e macrófagos, favorecendo a suscetibilidade de infecção nas feridas e 

consequentemente retardo no processo cicatricial (GUO; DIPIETRO, 2010). A nicotina, por 

sua vez, acarreta isquemia tecidual, levando a diminuição do aporte de oxigênio para as 

células da ferida, retardando assim sua cicatrização e favorecendo a possibilidade de 

desenvolver infecção na ferida (GUO; DIPIETRO, 2010). 

A maior parte dos pacientes, em ambos os campos de pesquisa tinha tempo de lesão de 

até 10 anos, com localização da lesão predominantemente no maléolo medial ou lateral, 

corroborando aos achados de outras pesquisas (OLIVEIRA et al, 2012; OLIVEIRA; 

CASTRO; GRANJEIRO, 2013). A taxa de amputação no Brasil é de 40.000 amputações por 

ano (SPICHLER et al, 2004). Nos Estados Unidos o tempo de lesão na maior parte dos 

pacientes é de até 5 anos e acontecem em média 50.000 amputações anualmente (FIFE et al, 

2012; APELQVIST et al, 2001).  

O prolongamento do tempo da ferida se deve, principalmente, às comorbidades 

associadas, idade, comprometimento circulatório, uso de bebidas alcoólicas, fumo, obesidade 

e presença de infecção (GUO, DIPIETRO, 2010). Vale destacar que a prevalência de 

amputações nos Estados Unidos é maior que no Brasil, o que pode diminuir o tempo de lesão 
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dos pacientes norteamericanos, justificando assim a diferença no tempo de lesão entre os 

países (5 anos nos EUA e 10 anos no Brasil). 

A ferida é considerada infectada quando apresenta exsudato purulento ou dois ou 

maias sinais clássicos de inflamação (edema, dor, calor, eritema, exsudato purulento, odor 

fétido; LIPSKY et al, 2012). A presença de infecção nas lesões implica em multiplicação de 

microrganismos, resultando em prolongamento da fase inflamatória, retardo na síntese de 

colágeno e na epitelização, causando assim retardo no processo de cicatrização (ARMAND et 

al, 2013). 

Em nosso estudo os pacientes da PCE apresentaram mais sinais clínicos de infecção 

quando comparados aos pacientes do HUAP. Todavia, alguns pontos devem ser destacados. 

Foi observado, pela razão de prevalência, que as comorbidades hipertensão e insuficiência 

venosa crônica e o hábito de fumar aumentam as chances dos pacientes desenvolverem 

infecção nas feridas. Assim, a hipertensão e insuficiência venosa crônica podem ter 

influenciado em um quantitativo maior de infecção nas feridas nos pacientes da PCE em 

relação aos pacientes do HUAP, pois na PCE, 75% dos pacientes possuíam estas 

comorbidades e no HUAP apenas 28,6% apresentaram estas patologias. O hábito de fumar 

teve uma distribuição próxima em ambos os campos de pesquisa, na PCE foi de 75% e no 

HUAP de 80%, sendo assim, fica difícil inferir que esta variável tenha influenciado no fato 

dos pacientes da PCE apresentaram mais sinais clínicos de infecção quando comparados aos 

pacientes do HUAP. 

Outro fator que pode ter contribuído para a diferença na presença de infecção nas 

feridas nos diferentes campos de pesquisa foi a forma de atendimento. Os pacientes atendidos 

na PCE retornam diariamente para a troca do curativo por técnicos de enfermagem e não há 

consulta de enfermagem com orientações, sendo observado, diversas vezes, pacientes com o 

curativo não ocluído e com higiene precária dos pés. Já no HUAP, os pacientes comparecem 

uma vez por semana e são orientados sobre o modo de realização do curativo em suas 

residências com técnica limpa, atentando-se para lavagem das mãos, uso de luvas, quantidade 

de produto a ser utilizada, oclusão da ferida e formas de bandagens. Além disso, havia 

orientação com relação à higiene, enfatizando a importância de manter o curativo ocluído e 

não molhá-lo durante o banho. Também era orientado ao paciente como cuidar das suas 

doenças de base como hipertensão e diabetes através de dietas adequadas; atentando para 

insuficiência venosa crônica empregando técnicas simples como a elevação dos membros 

inferiores e repouso.  
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Assim, pode-se destacar a importância da orientação e do autocuidado para os 

pacientes através de consultas de enfermagem com educação em saúde holística, ou seja, a 

orientação não é somente em relação à forma de trocar o curativo, mas também e 

principalmente, nas orientações sobre as comorbidades, hábitos de higiene, dieta, uso de 

medicamentos entre outros recursos que promovam a saúde do paciente. Diante disso, 

destaca-se a importância da promoção ao autocuidado e da atuação cuidadosa dos 

profissionais de saúde. Silva et al (2009) destaca a importância do autocuidado e cuidado de 

si, permitindo que a enfermagem oriente o indivíduo a se adaptar ao meio ambiente, bem 

como, auxiliá-lo, respeitando a sua vivência, nos cuidados com a sua saúde.  

 

5.2 Presença de S. aureus em feridas crônicas 

 

Foi detectado S. aureus em 100% dos pacientes da PCE e 82,9% dos pacientes do 

HUAP. Essa elevada prevalência poderia ser explicada por se tratar de uma fonte endógena de 

infecção. Com o rompimento da barreira natural da pele, S. aureus, que é uma bactéria 

comum em superfícies, pode facilmente colonizar feridas (MAMA; ABDISSA; SEWUNET, 

2014).  

Estudos apontam que o S. aureus está entre os microrganismos mais comumente 

isolados de feridas e a colonização por este requer um gerenciamento cuidadoso por conta da 

habilidade em adquirir resistência a antimicrobianos. Sendo assim, as feridas são um fator de 

risco para a colonização de S. aureus resistentes à meticilina (MARTINS et al, 2010; LIMA et 

al, 2011; ABAUGH; BIELY; CAVORSI, 2013; ALMEIDA et al, 2014). 

Em outro estudo, realizado no Brasil, para identificação da prevalência de S. aureus 

em infecções de pele e tecidos moles foi observada predominância deste microrganismo 

(56,9%), corroborando com os resultados de nossa pesquisa (BONESSO et al, 2015). 

Abraham e Wamisho (2009) em feridas cirúrgicas, seu estudo realizado na Etiópia, 

observaram a prevalência de S. aureus. 

Almeida et al (2014) destaca que infecções por S. aureus estão geralmente associadas 

as feridas, especialmente em pacientes hospitalizados, e estas são um fator de risco para 

infecção por MRSA. Em seu estudo, 125 feridas foram analisadas, 20% foram colonizadas 

por MSSA e 32% por MRSA. Sugere ainda que uma colonização por S. aureus nasal pode ser 

fonte para a colonização das feridas. Assim, as feridas devem ser cuidadas para evitar a 

propagação microbiana, ajudando a recuperação do paciente e reduzindo a possibilidade de 
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infecções com maior índice de morbidade e mortalidade, e também diminuindo os custos 

relacionados ao tratamento (ALMEIDA et al, 2014). 

 

5.3 Perfil de suscetibilidade dos S. aureus encontrados 

 

Neste estudo, os testes para S. aureus demonstraram que 34% das cepas apresentaram 

multirresistência. Segundo Mama, Abdissa e Sewenet (2014) o conceito de multirresistência 

está relacionado ao fato de um microrganismo apresentar resistência a mais de duas classes de 

antibióticos.  

O surgimento de cepas resistentes tem aumentado a morbidade e mortalidade 

associadas à infecção da ferida (GOSWAMI, N.N. et al, 2011). Essas altas taxas de resistência 

aos antibióticos pode ser devido à prática da automedicação, à falta de serviços de laboratório 

para orientação sobre a seleção adequada das drogas (MAMA; ABDISSA; SEWUNET, 2014) 

e a prescrição inadequada pelos profissionais levando ao uso indiscriminado de antibióticos 

(OLIVEIRA et al, 2011). 

Na Líbia, tem sido observada resistência de 40,0% ao cloranfenicol em cepas de S. 

aureus (BUZAID  et al, 2011), o que difere dos resultados obtidos neste estudo, no qual 

apenas 18,5% das cepas foram resistentes ao cloranfenicol na 1ª coleta e 14,3% na 2ª coleta.  

A tetraciclina ao ser usada em testes de suscetibilidade em cepas obtidas a partir de 

úlceras diabéticas no Irã, demonstrou de 46,0% de resistência (AKHI et al 2015), diferindo 

dos resultados deste estudos na qual somente 11,0% das cepas foram resistentes a tetraciclina 

na 1ª coleta e 9,5% na 2ª coleta. 

A clindamicina pertence a classe das lincosaminas. São referidas resistências de cerca 

de 40% (JUAYANG et al, 2014) e 23% (AKHI et al, 2015) em cepas de S. aureus nas 

Filipinas e Irã. Nossa pesquisa permeou sobre os achados de Juayang et al (2014) e Akhi et al 

(2015), pois 37,0% das amostras na primeira coleta e 19,0% na segunda coleta foram 

resistentes a clindamicina. 

O sulfazotrim é a combinação do sulfametoxazol com trimetropim. Um estudo feito na 

Etiópia com cepas de S. aureus isolados a partir de swabs de feridas infectadas registrou baixa 

resistência ao sulfazotrim e a gentamicina (MAMA; ABDISSA; SEWUNET, 2014), 

concordando com os resultados obtidos nesta pesquisa, uma vez que apenas uma amostra foi 

resistente a gentamicina na 1ª coleta e nenhuma na 2ª coleta e duas resistentes a sulfazotrim 

na 1ª coleta e uma na 2ª coleta.  
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No mesmo estudo de Mama; Abdissa; Sewunet (2014) verificou-se também baixa 

resistência à ciprofloxacino, corroborando com os resultados deste estudo, na qual apenas 

uma amostra da 1ª coleta e duas amostras da 2ª coleta apresentaram resistência à 

ciprofloxacino.  

As taxas de resistência à eritromicina são relatadas na literatura alcançarem cerca de 

50% na Etiópia e na Nigéria (BUZAID, et al 2011; NWANKWO; NASIRU, 2011), 

ratificando nossos achados que foi de 51,8% das cepas da 1ª coleta e 38,1% na 2ª coleta 

resistentes à eritromicina. 

A resistência à penicilina em S. aureus foi descrita logo após a introdução deste 

antibiótico na prática clínica. Trata-se de resistência plasmidial em que ocorre a hidrólise do 

anel -lactâmico pela produção de β-lactamases. Nos dias atuais a resistência à penicilina é 

comum, com taxas de resistência de até 100% (JUAYANG et al, 2014). Nosso trabalho 

encontrou 92,5% (1ª coleta) e 95,2% (2ª coleta) de cepas resistentes à penicilina; resultados 

semelhantes foram identificados em outras pesquisas (MAMA; ABDISSA; SEWUNET, 

2014; GOSWAMI, N.N. et al, 2011).  

Outro tipo de resistência a β-lactâmicos é a expressão da proteína de ligação à 

penicilina, PBP 2a. (FUDA; FISHER; MOBASHERY, 2005). Essa proteína é expressa pelo 

gene mecA, e tem baixa afinidade aos β-lactâmicos (XIA et al, 2013), impedindo a ação 

desses, levando como consequência a síntese da parede celular bacteriana. A emergência e 

subsequente disseminação de cepas bacterianas carreando o gene mecA (Staphylococcus 

aureus resistentes à meticilina, MRSA), a partir da década de 1960 até o presente, tem criado 

dificuldades clínicas para tratamento hospitalar e ambulatorial em uma escala global (FUDA; 

FISHER; MOBASHERY, 2005).  

No que tange a identificação de MRSA em feridas crônicas, neste estudo 10 isolados 

(20%) foram resistentes à meticilina, corroborando com os estudos de Mihai et al (2014), no 

qual de um total de 44 amostras de úlceras crônicas de 39 pacientes da Romênia, seis destas 

amostras foram identificadas como MRSA e diferindo de Chen et al (2015) em que de 138 S. 

aureus isolados a partir de swab nasal na China, apenas quatro demonstraram resistência à 

meticilina.  

Kolawole et al (2013) pesquisou a presença do gene mecA em 61 amostras de S. 

aureus isolados nas feridas cirúrgicas de 192 pacientes hospitalizados na Nigéria, dentre as 

quais, sete (11,5%) foram positivas para este gene, permeando com os achados desta pesquisa, 

na qual dez cepas (20%) foram positivas para o gene mecA. Em contrapartida, em um estudo 

realizado no Irã (MOSTAFA et al, 2015), onde se coletou 139 S. aureus de amostras de 
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feridas, sangue, urina, swab nasal, entre outros, 112 (80,5%) foram positivos para o gene 

mecA, dados contrários aos encontrados no nosso estudo. Em um estudo realizado no Brasil, o 

gene mecA foi identificado em sete (10,6%) amostras isoladas de feridas de pele infectadas 

(BONESSO et al, 2015), permeando aos achados deste estudo. 

Neste trabalho, nos cinco pacientes com amostras positivas para o gene mecA e 

sugestivas de CA-MRSA, em 60% não haviam presença de nenhum sinal clínico de infecção. 

Além disso, seu perfil de resistência foi na 1ª coleta, 100% de resistência à penicilina e 

cefoxitina, 80% à clindamicina, 60% à eritromicina, 40% à tetraciclina e 20% à gentamicina. 

Na 2ª coleta 100% foram resistentes à penicilina e cefoxitina, 40% à eritromicina e 20% à 

tetraciclina e clindamicina, nenhum apresentou resistência à gentamicina.  

No estudo de Rafiq et al (2015), realizado no Paquistão, através da coleta de swabs em 

feridas, cateteres urinários e aparelhos respiratórios, o S. aureus foi o microrganismo mais 

prevalente (55,4%). Destes, quatro (2,9%) foram identificados como S. aureus resistentes à 

meticilina. Seu perfil de resistência foi 100% resistentes à cefoxitina, 37,5% à clindamicina, 

43,8% à eritromicina, 56,3% à gentamicina, corroborando em parte com os achados desta 

pesquisa, ou seja, ratificou a porcentagem de resistência à cefoxitina na 1ª e 2ª coleta e de 

eritromicina na 2ª coleta. 

Vale destacar que os S. aureus são responsáveis por diversos impactos na saúde do 

indivíduo como impetigo, furúnculo, erisipela, celulite; pode ainda invadir a circulação 

sanguínea e gerar pneumonia, endocardite, pielonefrite etc; quando se agravam podem gerar 

sepse e choque séptico no paciente, causando a morte (COATES; MORAN; HORSBURGH, 

2014). 

Assim, a resistência à meticilina diminui a possibilidade terapêutica para o paciente 

infectado por S. aureus, tornando necessário se utilizar outras terapias medicamentosas para 

tratar adequadamente e evitar possíveis complicações ao paciente.  

Neste estudo cinco pacientes estavam colonizados por MRSA. Apesar de não haver 

infecção nas feridas, todo cuidado e atenção deve ser oferecida a estes pacientes, pois a 

interação do microrganismo com o hospedeiro pode ser alterada (por imunidade do 

hospedeiro, alterações genéticas do microrganismo etc), que pode evoluir para uma infecção, 

sendo necessário e possível evitar esta complicação. Destaca-se a importância da identificação 

precoce dos MRSA.  

Além disso, já foi relatado que as cepas resistentes na comunidade possuem 

capacidade de disseminação global, destacando assim, a importância de estudos genéticos 
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para tipagem das mesmas (BUSTOS-MARTÍNEZ, HAMDAN-PARTIDA, GUTIÉRREZ-

CÁRDENA, 2006).  

 

5.4 Características clínicas de infecção em lesões e perfil de resistência dos S. aureus 

encontrados 

 

É bem estabelecido que as feridas infectadas estejam associadas com o aumento dos 

níveis de dor e de exsudato, e retardo na cicatrização. O aumento do exsudato ou sua 

classificação como excessiva podem ser sinais do aumento da carga bacteriana na ferida, o 

que pode acarretar em infecção (BROWN, 2010). 

Nos pacientes em uso de hidrogel a 2% e placa de poliuretano o sinal clínico de 

infecção predominante foi a dor. Todavia, entre os pacientes que usavam placa de poliuretano 

impregnada com prata, 50,0% (3/6 pacientes) apresentaram o exsudato purulento como sinal 

clínico de infecção. Em relação aos pacientes em uso de hidrogel, apenas 8,6% (3/35 

pacientes) apresentaram o exsudato purulento como sinal clínico de infecção. Diante disso, 

pode-se sugerir que a placa de poliuretano com prata não minimizou os níveis de exsudato das 

feridas. 

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

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

ou dois ou mais sinais de inflamação (calor, dor, eritema e edema; LIPSKY et al, 2012). A 

partir disso, ao analisarmos os pacientes do hidrogel e da placa de poliuretano podemos inferir 

que 14,3% dos pacientes em uso de hidrogel apresentaram infecção em feridas e 62,5% dos 

pacientes em uso de placa de poliuretano apresentaram infecção em feridas.  

A razão de prevalência demonstrou que os pacientes que usaram a placa de 

poliuretano com prata tiveram pelo menos 3,6 vezes maior chance de apresentarem infecção 

quando comparados com os pacientes em uso de hidrogel. Além disso, vale destacar a 

presença de exsudato purulento em 50,0% dos pacientes em uso de placa de poliuretano com 

prata quando comparados com 8,6% dos pacientes em uso de hidrogel a 2%. Assim, o uso da 

prata não gerou melhora na presença dos sinais clínicos de infecção.  

Este resultado corrobora com os achados de Brown (2010) que afirma não existir 

estudos conclusivos que confirmem que a prata possui efetividade em feridas infectadas ou 

colonizadas. Ele também ressalta que a ausência de evidências irrefutáveis fazem os 

profissionais de saúde se guiar nas suas observações no que se refere às práticas clínicas.  
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Além disso, uma revisão da Cochrane avaliando 26 estudos de ensaios clínicos 

randomizados, concluiu que existem evidências insuficientes para estabelecer se os curativos 

com prata previnem infecção em feridas. Ressalta ainda que algumas evidências fracas 

sugerem que o produto impregnado com prata não diminui carga bacteriana e não facilita o 

processo de cicatrização(STORM-VERSLOOT et al, 2010).  

Em nosso estudo, a placa de poliuretano impregnada com prata custava R$ 100,00 e o 

hidrogel a 2% custava R$ 11,00 e observamos que os pacientes que usaram placa de 

poliuretano impregnada com prata não apresentaram melhora em relação às chances de ter 

infecção em feridas quando comparados aos pacientes em uso de hidrogel. Ademais, outros 

fatores que podem ter contribuído para um maior índice de infecção nos pacientes em uso de 

placa com prata, pode estar relacionado com a presença maior das comorbidades hipertensão 

arterial e insuficiência venosa crônica nos pacientes da PCE e também a diferença de 

atendimento na prática de curativo entre os campos de pesquisa. Assim, a presença das 

comorbidades hipertensão arterial e insuficiência venosa crônica e a ausência de orientações 

holísticas aos pacientes a partir de consultas de enfermagem após a realização do curativo 

foram as principais alterações quando comparamos os campos de pesquisa, podendo ter 

contribuído para a diferença das características clínicas apresentadas pelas feridas, já que a 

idade e o hábito de fumar não demonstraram diferença importante entre os campos 

pesquisados.  

A partir do resultado da razão de prevalência relacionando presença ou ausência de 

infecção com a presença ou ausência de MRSA foi verificado que os pacientes com MSSA 

têm 16 vezes mais chance de ter infecção em feridas quando comparados aos pacientes 

MRSA. Estes achados corroboram com os achados do estudo de David et al (2011) que 

comparou pacientes infectados por MRSA com pacientes infectados por MSSA de um centro 

médico de Chicago. Foi observado que os pacientes infectados por MSSA estavam mais 

suscetíveis a desenvolver bacteremia, sepse e necessitariam, mais provavelmente, de cuidados 

intensivos de saúde. 

 

5.5 Presença do gene lukS-PV e lukF-PV   

 

 A leucocidina de Panton-Valentine (PVL) é codificada por dois genes lukS-PV e lukF-

PV, e age através da atividade sinérgica em duas proteínas secretoras não-associados, 

componente S e componente F (LINA et al, 1999). Esta toxina ativa neutrófilos humanos 

antes de criar poros líticas sensíveis a cátions monovalentes, prejudicando assim a membrana 
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celular. A injeção de LPV purificada induz uma libertação de histamina dos basófilos 

humanos granulócitos, enzimas, fatores quimiotáticos (tais como o leucotrieno B4 e 

interleucina 8), e metabolitos de oxigênio, granulócitos e neutrófilos (GILLET et al, 2002). 

Esses fatores podem gerar um descompensação das feridas por prolongar a fase inflamatória e 

dificultar, assim, o processo de reparo tecidual fisiológico. 

 As infecções associadas a cepas que são positivas para o gene que codifica a PVL 

estão frequentemente associadas a furúnculos, foliculites, artrite séptica, pneumonia e 

septicemia grave. 

Souza et al (2009), analisando cepas USA 400, demonstrou que o gene lukF-PV é 

raramente detectado na maioria das amostras encontradas no Brasil; Chen et al (2015) dentre 

os 138 S. aureus isolados a partir de swab nasal, em apenas dois foi identificado o gene que 

codifica a leucocidina de Panton-Valentine. Assim, pode-se perceber que a presença dos 

genes lukS-PV e lukF-PV  foi rara nestas estudos, corroborando com os resultados desta 

pesquisa, em que não foi identificada amplificação para o gene lukF-PV e lukS-PV para 

nenhuma amostra. Em outro estudo feito na Europa, para pesquisa dos genes lukS-PV e lukF-

PV, a amplificação dos mesmos foi observada em menos de 5% das amostras analisadas, 

ratificando que a presença dos genes lukS-PV e lukF-PV foi rara no estudo e corroborou com 

os resultados desta pesquisa (VON EIFF et al, 2004). 

Kolawole et al (2013) em seu estudo analisou a presença dos genes lukF-PV e lukS-PV 

que codificam a PVL das feridas cirúrgicas a partir da coleta por swab e demonstrou que 

39,3% das cepas de S. aureus foram positivas para o gene que codifica a PVL, no entanto nas 

amostras de MRSA nenhuma amplificação foi identificada para os genes lukF-PV e lukS-PV. 

Este último resultado corrobora com os achados deste trabalho que, dentre os MRSA, nenhum 

apresentou o gene que codifica a PVL. 

  

5.6 Diversidade clonal das cepas encontradas 

 

Foi observada neste estudo grande diversidade genética do perfil de fragmentação do 

DNA em 26 amostras analisadas por PFGE. Apenas duas amostras (01 e 32/32*) foi 

observado o mesmo padrão clonal de MSSA. Cabe destacar que o paciente 1 era tratado no 

HUAP e o paciente 32 na PCE e a coleta foi realizada em dias diferentes.  

Em estudo no Hospital de Florianópolis e Hospital de Blumenal, foi realizado o PFGE 

para 12 amostras de S. aureus oriundas de espécimes clínicas de diferentes sítios anatômicos. 

Foram detectados o clone A que era composto por quatro isolados e o clone B por dois 
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isolados, as demais amostras não apresentaram clonalidade à nenhuma outra (SILVEIRA et 

al, 2015) o que corrobora com os achados da nossa pesquisa, uma vez que tivemos apenas um 

clone A (A1) em duas amostras (1 e 32) e as demais amostras quando comparadas 

apresentaram perfil de fragmentação de DNA diferentes.  

Assim, embora a disseminação de clones específicos causando infecções em tecidos 

moles e pele seja conhecida (BUSTOS-MARTÍNEZ, HAMDAN-PARTIDA, GUTIÉRREZ-

CÁRDENA, 2006), nossos resultados demonstraram que as amostras de MRSA apresentaram 

diferentes perfis de fragmentação (C1, D1, E1, F1/J1, L1) e as amostras de MSSA também 

(A1, B1, G1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1 e N1). Em oposição, um clone de MSSA foi 

encontrado em dois pacientes de diferentes locais de coleta e duas amostras (1 e 15) 

apresentaram diferentes perfis de fragmentação com suas respectivas amostras (1* e 15*) na 

2ª coleta. Estudos de MLST poderão dizer se as amostras possuem a mesma origem. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Ao analisar a presença de cepas de Staphylococcus aureus nas lesões cutâneas 

crônicas foi observada prevalência em 82,9% (29/35) dos pacientes em uso de hidrogel 

(HUAP) e 100% (8/8) nos pacientes em uso de placa de poliuretano (PCE).  

O perfil de resistência aos antimicrobianos testados foi semelhante em ambos os 

campos de pesquisa, com predominância de resistência à penicilina, eritromicina, 

clindamicina e meticilina. Além disso, 17 cepas (34%) foram multirresistentes. 

Os pacientes que usaram a placa de poliuretano com prata tiveram pelo menos 3,6 

vezes maior chance de apresentarem infecção nas feridas quando comparados com os 

pacientes em uso de hidrogel. A placa de poliuretano impregnada com prata não gerou 

melhora nos sinais clínicos de infecção.  

A placa de poliuretano impregnada com prata não gerou melhora nos sinais clínicos de 

infecção, sendo assim, seu uso não é indicado para feridas infectadas quando o paciente 

possuir como comorbidades insuficiência venosa crônica e hipertensão arterial sistêmica.  

O tratamento não interferiu na presença das cepas de MRSA, uma vez que o perfil de 

fragmentação pelo PFGE demonstrou que estes isolados permaneciam nas feridas mesmo com 

o intervalo entre as coletas.  

Foi encontrada a amplificação para o gene mecA em 10 cepas (20%) das amostras, 

comprovando a presença de MRSA. Não foi identificada amplificação para os genes lukF-PV 

e lukS-PV. 

Foi observada grande diversidade genética entre as cepas analisadas, todavia, o mesmo 

padrão se repetiu entre os S. aureus em dois momentos diferentes nos mesmos pacientes. Em 

oposição, as amostras de MSSA 1 e 32/32* apresentaram o mesmo padrão de PFGE, sendo 

clones. E as amostras e 1 e 15 tiveram perfis de fragmentação diferentes  das suas amostras 

correspondentes na 2ª coleta (1* e 15*). 
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Apêndice I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Projeto: “Detecção e monitoramento microbiológico de Staphylococcus aureus em lesões 

cutâneas crônicas”.  

Pesquisador responsável: Beatriz Guitton Renaud Baptista de Oliveira 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 992039595 Mestranda Bruna: (21) 97121-6099 

Nome do voluntário:______________________________________________________ 

Idade:__________anos   R.G.:_____________________ 

Responsável legal:_________________________________ R.G: _________________ 

O(A) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 

“Microbiologia das lesões tissulares: Avaliações Fenotípicas e Genotípicas” de 

responsabilidade do pesquisador Beatriz Guitton Renaud Baptista de Oliveira. 

O objetivo da pesquisa é: analisar os principais microrganismos encontrados em feridas, 

bem como, a ação dos antibióticos nestes germes. 

Os procedimentos de pesquisa serão: registrar os seus dados clínicos, bem como, 

realizar fotografia(s) e coleta de material da(s) sua(s) ferida(s) através do swab, feitos em dois 

momentos com intervalos de 15 dias. Em seguida, os curativos serão feitos segundo a sua 

necessidade pela equipe de enfermagem participante do projeto. Na presença de sinais e 

sintomas de infecção na(s) sua(s) ferida(s) e, posterior confirmação laboratorial, o tratamento 

adequado será garantido ao(à) senhor(a). Ao final da realização da pesquisa, prevista para o 

segundo semestre de 2015, serão fornecidos ao(à) senhor(a) os resultados destas análises 

laboratoriais. 

O(A) senhor(a) poderá se desligar da pesquisa a qualquer momento, não tendo qualquer 

prejuízo. Assim como, não haverá auxílio financeiro para sua participação nesta pesquisa.  

Eu,___________________________________________RG nº__________________ li 

e entendi todas as informações sobre este estudo e todas as minhas perguntas e/ou dúvidas 

foram respondidas a contento. Portanto consinto voluntariamente participar desta pesquisa. 

Niterói, ______ de ____________________________________ de _______ 

_________________________ 

Assinatura 

___________________________ 

Testemunha 

________________________ 

Testemunha 
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Apêndice II – Autorização pra fotografia 

 

AUTORIZAÇÃO PARA FOTOGRAFIA 

 

Eu, _____________________________________________________ carteira de identidade 

número_____________________ autorizo a pesquisadora a fotografar e veicular minha 

imagem para fins didáticos e científicos, sem quaisquer ônus e restrições. Assim como as 

informações contidas no prontuário.  

AUTORIZO, de livre e espontânea vontade, a cessão de direitos da veiculação da imagem, 

não recebendo para tanto qualquer tipo de remuneração. Tenho conhecimento de que é 

assegurado o anonimato da pessoa fotografada.  

 

 

 

Niterói, ___ de ______________________ de ________ 

 

______________________________________________ 

Assinatura do paciente ou responsável 

 

 
 

 

 

Pesquisador que obteve o consentimento 

 

_________________________ 

Bruna Maiara Ferreira Barreto 

 

 

_________________________ 

Fernanda Soares Pessanha 
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APÊNDICE III – PROTOCOLO I  

 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINESE 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – Faculdade de Farmácia - HUAP 

Análise microbiológica de lesões cutâneas crônicas – Profª. Drª. Beatriz Guitton 
PROTOCOLO I - AVALIAÇÃO DE CLIENTES COM LESÕES ADAPTADO PARA O PROJETO DE PESQUISA ANÁLISE 

MICROBIOLÓGICA EM LESÕES 

Início da participação no projeto:         /        /                                             Término:        /        /  

I.  HISTÓRICO 

Nome Nº Prontuário 

Data de Nascimento Idade Sexo       (  1  ) F        (  0  ) M 

Escolaridade:   ( 0 ) Analfabeto    (  1  ) Fundamental   (  2 ) Médio    ( 3 )  Superior    (1) comp (2) 
incomp 

Estado Civil 

Ocupação Endereço 

Tel. (      ) 
Cel. (      ) 

Bairro Cidade CEP 

Classificação da lesão 
(  1 ) u. diabética            (  2 ) u. venosa         (  3 ) outra: _________________________ 
Histórico da lesão 
Início: 
Atendimento: 
Tratamento atual: 
 

Medicamentos em Uso 
 

Alergias 
 

Tabagismo                   (  1 ) sim (  0 ) não Cigarros/dia:                                        Desde: 
Etilismo (  1 ) sim (  0 ) não Freqüência:                                          Desde: 

II.  DOENÇAS DE BASE 

Diabetes mellitus (  1 ) sim (  0 ) não 
Ano do Diagnóstico: 
 

Hipertensão Arterial (  1 ) sim (  0 ) não Ano do Diagnóstico: 

Insuficiência venosa 
crônica 

(  1 ) sim (  0 ) não Ano do Diagnóstico: 

Outras doenças (  1 ) sim (  0 ) não 
Qual: 
 

III.  AVALIAÇÃO GERAL 

Glicemia Capilar:                                     
 
P. A.                                               

 
Peso: Altura: IMC 

Estado emocional  (  1 ) alegre       (  2 ) tranqüilo     ( 3  ) colaborativo    ( 4  )  triste    ( 5  ) ansioso    ( 6  ) preocupado  
 ( 7  ) deprimido          ( 8  ) agressivo        ( 9  ) apático       ( 10  ) Outro: __________________________________________ 

Dieta              ( 1  ) livre   (  2 ) hipossódica   ( 3  ) hipocalórica   ( 4  ) hipoglicêmica     (  5 ) outra, qual: ___________________ 

Condições higiênicas     ( 1 ) satisfatórias     ( 0 ) insatisfatórias, especifique: _______________________________ 

Deambulação         ( 1  ) normal      ( 2  ) com auxílio      ( 3  ) em cadeira de rodas      (  4 ) acamado     (  5 ) claudicando 

Atividade Física     (  1 ) sim (  0 ) não Qual: 
Regularidade:                                             
vezes/semana 

Pulsos presentes     ( 1 ) Pedial D    ( 2 ) Pedial E    ( 3 ) Maleolar D    ( 4 ) Maleolar E    ( 5 ) Poplíteo D     ( 6 ) Poplíteo E 

Sensibilidade nos pés 
(paciente diabético) 

1º Dedo Metatarso - DIREITO ( 1 )Presente  ( 0 )Ausente  ESQUERDO ( 1 )Presente  ( 0 )Ausente 
3º Dedo Metatarso - DIREITO ( 1 )Presente  ( 0 )Ausente  ESQUERDO ( 1 )Presente  ( 0 )Ausente 
5º Dedo Metatarso - DIREITO ( 1 )Presente  ( 0 )Ausente  ESQUERDO ( 1 )Presente  ( 0 )Ausente 

IV. EXAMES LABORATORIAIS 

Glicemia                                  mg/dl  Data:  Hemoglobina Glicosilada:                   Data: 

Outros exames 
 

Data Assinatura 



106 

 

  

APÊNDICE IV – PROTOCOLO II DE ACOMPANHAMENTO DAS LESÕES DOS PACIENTES 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINESE 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – Faculdade de Farmácia - HUAP 

Análise microbiológica de lesões cutâneas crônicas – Profª Beatriz Guitton 
PROTOCOLO II – FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA LESÃO (MENSAL) 

Identificação 

Nome Nº Prontuário: 

DATA DO 1
O 

ATENDIMENTO:  DATA DO ÚLTIMO ATENDIMENTO: Mês: ______________ 

Localização da lesão: 

Avaliação complementar 

PARÂMETROS DATA DATA 

DECALQUE   

TAMANHO DA LESÃO   

FOTOGRAFIA   

Avaliação da lesão 

PARÂMETROS DATA DATA DATA DATA 

TECIDO (%) 
Granulação:  
Epitelização: 

Esfacelo: 
Necrose: 

 

 
(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 
(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 
(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 
(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

 

 
(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 
(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 
(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 
(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

 

 
(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 
(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 
(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 
(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

 

 
(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 
(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 
(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 
(1) 0  ( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100 

 

EXSUDATO  
 

(1) Seroso 
(2) Serossanguinolento 
(3) Sanguinolento 
(4) Purulento 
(5) Pio sanguinolento 

(1) Seroso 
(2) Serossanguinolento 
(3) Sanguinolento 
(4) Purulento 
(5) Pio sanguinolento 

(1) Seroso 
(2) Serossanguinolento 
(3) Sanguinolento 
(4) Purulento 
(5) Pio sanguinolento 

(1) Seroso 
(2) Serossanguinolento 
(3) Sanguinolento 
(4) Purulento 
(5) Pio sanguinolento 

QUANTIDADE 
 

(1) Pouco 
(2) Médio 
(3) Grande 

(1) Pouco 
(2) Médio 
(3) Grande 

(1) Pouco 
(2) Médio 
(3) Grande 

(1) Pouco 
(2) Médio 
(3) Grande 

PROFUNDIDADE 
 

(1) Superficial 
(2) Parcial 
(3) Total 

(1) Superficial 
(2) Parcial 
(3) Total 

(1) Superficial 
(2) Parcial 
(3) Total 

(1) Superficial 
(2) Parcial 
(3) Total 

 
PELE ADJACENTE 

 
 

(1) Hidratada 
(2) Ressecada  
(3) Descamativa   
(4) Macerada      

(1) Hidratada 
(2) Ressecada  
(3) Descamativa   
(4) Macerada      

(1) Hidratada 
(2) Ressecada  
(3) Descamativa   
(4) Macerada      

(1) Hidratada 
(2) Ressecada  
(3) Descamativa   
(4) Macerada      
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(5) Eritema       
(6) Fibrótica   
(7) Hipopigmentada  
(8) Hiperpigmentada         
(9) Outra: ______________   

(5) Eritema       
(6) Fibrótica   
(7) Hipopigmentada  
(8) Hiperpigmentada         
(9) Outra: ______________          
 

(5) Eritema       
(6) Fibrótica   
(7) Hipopigmentada  
(8) Hiperpigmentada         
(9) Outra: ______________           

(5) Eritema       
(6) Fibrótica   
(7) Hipopigmentada  
(8) Hiperpigmentada         
(9) Outra: ______________           

ODOR FÉTIDO 
 

(  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não 

DOR (  1  ) Sim     (  0 ) Não 
Local: ________________________ 
Intensidade (0 a 10): _____________ 

(  1  ) Sim     (  0 ) Não 
Local: ________________________ 
Intensidade (0 a 10): _____________ 

(  1  ) Sim     (  0 ) Não 
Local: ________________________ 
Intensidade (0 a 10): _____________ 

(  1  ) Sim     (  0 ) Não 
Local: ________________________ 
Intensidade (0 a 10): _____________ 

DOR APÓS O USO DO 
PRODUTO 

(  1  ) Sim     (  0 ) Não 
Local: ________________________ 
Intensidade (0 a 10): _____________ 

(  1  ) Sim     (  0 ) Não 
Local: ________________________ 
Intensidade (0 a 10): _____________ 

(  1  ) Sim     (  0 ) Não 
Local: ________________________ 
Intensidade (0 a 10): _____________ 

(  1  ) Sim     (  0 ) Não 
Local: ________________________ 
Intensidade (0 a 10): _____________ 

PRURIDO (  1  ) Sim     (  0 ) Não  
Local: ________________________ 

(  1  ) Sim     (  0 ) Não  
Local: ________________________ 

(  1  ) Sim     (  0 ) Não  
Local: ________________________ 

(  1  ) Sim     (  0 ) Não  
Local: ________________________ 

EDEMA (  1  ) Sim     (  0 ) Não 
Local: ________________________ 
Intensidade (  /+ 4): _____________ 

(  1  ) Sim     (  0 ) Não 
Local: ________________________ 
Intensidade (  /+ 4): _____________ 

(  1  ) Sim     (  0 ) Não 
Local: ________________________ 
Intensidade (  /+ 4): _____________ 

(  1  ) Sim     (  0 ) Não 
Local: ________________________ 
Intensidade (  /+ 4): _____________ 

QUEIXAS  
 
 

   

ORIENTAÇÕES  
 
 

   

Sinais clássicos de Infecção 

DOR (  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não 

ERITEMA (  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não 
CALOR (  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não 

EXSUDATO PURULENTO (  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não 
CICATRIZAÇÃO SEM 

EVOLUÇÃO 
(  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não 

DESCOLORAÇÃO DO LEITO DA 
FERIDA 

(  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não 

GRANULAÇÃO FRIÁVEL (  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não 
ODOR FÉTIDO (  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não 

TÚNEL PARA TECIDOS MOLES (  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não (  1  ) Sim     (  0 ) Não 
Extras 

Produto utilizado para     
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lubrificação do tecido 
perilesional em domicílio 

Produto utilizado para 
lubrificação do tecido 

perilesional no ambulatório 

    

Assinatura do responsável 
pela coleta dos dados 
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Apêndice V - Tabela dos dados dos pacientes da pesquisa atendidos no HUAP em uso de Hidrogel 

 
Identificação do 

paciente 
Nome Idade Sexo Cidade 

Etiologia 

da úlcera 
Comorbidades Tempo de lesão 

Tamanho da 

lesão 

1 ESM 75 F Niterói Úlcera venosa HAS, IVC + 10 anos 45 cm² 

2 JVO 37 M Niterói Úlcera venosa HAS, IVC + 9 anos Circular 

3 LFS 67 M São Gonçalo Úlcera Diabética DM, HAS 2 anos 1,5 cm2 

4 AAF 63 M Itaboraí Úlcera venosa HAS, IVC 4 anos 2,5 cm² 

5 MBM 71 M Niterói Úlcera venosa DM, HAS, IVC 9 anos 16 cm² 

6 LPP 66 F Niterói Úlcera venosa IVC + 10 anos Circular 

7 CPS 73 F São Gonçalo Úlcera venosa HAS, IVC + 10 anos 12 cm² 

8 TSV 72 F Niterói Úlcera venosa HAS, IVC 1 anos 68 cm² 

9 ZCJ 87 F Niterói Úlcera venosa DM, HAS, IVC 10 meses 7 cm² 

10 SSA 74 F São Gonçalo Úlcera venosa HAS, IVC + 5 anos 1 cm² 

11 MJC 70 F Itaboraí Úlcera traumática HAS 9 anos - 

12 MB 67 M São Gonçalo Úlcera traumática DM, HAS 10 meses 1,5 cm² 

13 JLPS 61 M Niterói Úlcera venosa HAS 9 anos 15,5 cm² 

14 JMS 63 F Itaboraí Úlcera venosa DM, HAS, IVC 10 anos 1 cm² 

15 MA 44 M São Gonçalo Úlcera venosa HAS, IVC 13 anos 153 cm² 

16 RS 73 F Niterói Úlcera venosa HAS 10 anos 40 cm² 

17 ALC 72 M Niterói Úlcera venosa HAS, IVC 20 anos 4 cm² 

18 RSSS 73 F São Gonçalo Úlcera venosa HAS 20 anos 11 cm² 

19 RMM 57 M Niterói Úlcera venosa IVC 7 meses 8,5 cm² 

20 CBC 54 M Niterói Úlcera venosa IVC 11 anos 17 cm² 

21 DFS 35 F São Gonçalo Úlcera traumática - 7 meses 2 cm² 

22 NRF 50 F Niterói Úlcera venosa IVC 2 anos 36 cm² 

23 CJP 39 M Niterói Ùlcera por pressão - 2 anos 4 cm² 

24 MSOP 54 F São Gonçalo Úlcera venosa HAS, IVC + 10 anos 19,5 cm² 

25 MZV 65 F São Gonçalo Úlcera venosa DM, HAS, IVC 2 meses 2 cm² 

26 ECF 54 F São Gonçalo Úlcera diabética DM, HAS 11 meses 23 cm² 

27 JMP 65 M São Gonçalo Úlcera venosa DM, HAS 5 anos 6,5 cm² 

35 IMS 73 F Niterói Úlcera venosa IVC 8 anos  

36 MJM 70 F São Gonçalo Úlcera venosa HAS 4 anos 221 cm² 

37 MDCB 68 F Niterói Úlcera Diabética DM, HAS 1 ano 4 cm² 
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39 JBR 75 M Niterói Úlcera venosa HAS, IVC 6 anos 76 cm² 

40 MCS 48 F São Gonçalo Úlcera hansênica HAS 25 anos 1,5 cm² 

41 NPS 85 F São Gonçalo Ùlcera por pressão HAS 2 anos 8 cm² 

42 JJM 63 M Niterói Úlcera venosa IVC 4 anos 68 cm² 

43 GGS 61 M São Gonçalo Úlcera traumática - 8 meses  

 

IVC – Insuficiência Venosa Crônica 

HAS – Hipertensão Arterial Sistêmica 

DM – Diabetes Mellitus 

 

Apêndice VI - Tabela dos dados dos pacientes da pesquisa atendidos na Engenhoca em uso de Placa de 

poliuretano 

 
Identificação do 

paciente 
Nome Idade Sexo Cidade 

Etiologia 

da úlcera 
Comorbidades Tempo de lesão 

Tamanho da 

lesão 

28 EL 61 M Niterói Úlcera venosa HAS, IVC 5 meses 1,5 cm² 

29 JSC 78 M Niterói Úlcera venosa HAS, IVC 3 anos 15 cm² 

30 VLAC 65 F Niterói Úlcera venosa HAS, IVC 4 anos 5 cm2 

31 AF 63 M Niterói Úlcera venosa HAS, IVC 20 anos 8,5 cm² 

32 MLOC 85 F Niterói Úlcera venosa IVC 6 meses 14 cm² 

33 FC 73 M Niterói Úlcera venosa IVC 1 ano - 

34 ML 64 F Niterói Úlcera venosa HAS, IVC 11 meses - 

38 ARF 55 F Niterói Úlcera venosa HAS, IVC 3 anos - 

 
IVC – Insuficiência Venosa Crônica 

HAS – Hipertensão Arterial Sistêmica 

DM – Diabetes Mellitus 

 

 


