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RESUMO 

Contextualização: Os fatores de crescimento atuam no reparo tecidual emitindo sinais 

modulatórios estimulando ou inibindo os processos celulares. Objetivo: Analisar a eficácia dos 

fatores de crescimento no processo cicatricial de úlceras venosas através da busca de evidência 

na literatura científica. Método: Revisão sistemática segundo as recomendações da 

Colaboração Cochrane. Critérios de inclusão: Ensaios clínicos randomizados sobre o uso dos 

fatores de crescimento no tratamento de úlceras venosas; abordando o número total de úlceras 

cicatrizadas, redução da área e/ou tempo de cicatrização. Exclusão: estudos em andamento, 

protocolos de pesquisa; artigos que associam fatores de crescimento ao enxerto de pele e 

estudos que incluíram úlceras de múltiplas etiologias sem análise por subgrupo. Bases de dados 

consultadas: Ovid MEDLINE(R); Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed 

Citations; Ovid MEDLINE(R) Epub Ahead of Print; EMBASE; CINAHL Plus with Full Text, 

Cochrane CENTRAL, LILACS e Web of Science. Também foram consultados a Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações e Google Acadêmico, além da busca manual através 

da lista de referências dos estudos incluídos. Não houve restrição temporal ou de idioma. A 

análise estatística foi realizada através do programa Review Manager 5.3 (Colaboração 

Cochrane). Para variáveis dicotômicas, foram calculados o risco relativo considerando um 

intervalo de confiança de 95%. A metanálise foi realizada utilizado o modelo de efeito fixo de 

Mantel-Haenszel quando I2 < 50% e modelo randômico para I2 > 50%. Resultados: A aplicação 

de fatores de crescimento para tratamento de úlceras venosas não acelerou o reparo tecidual 

comparado como tratamento padrão/placebo (RR 1,01 [IC 95%: 0,88-1,16]). Resultados 

semelhantes foram encontrados ao analisar os subgrupos PRP (RR 1,01 [IC 95%: 0,80-1,28]); 

KGF (RR 0,93 [IC 95%:0,78-1,11]); PDGF (RR 1,17 [IC 95%: 0,78-1,74]); EGF (RR 2,87 [IC 

95%: 0,65-12,73; p=0,17]); TGF (RR 1,14 [IC 95%: 0,41-3,15]). Conclusão: Os resultados 

dessa revisão foram baseados em estudos classificados como moderado a alto risco de viés, 

portanto, precisam ser interpretados com cautela. Portanto, não há evidências para afirmar que 

os fatores de crescimento influenciam positivamente na cicatrização de úlceras venosas. 

Estudos mais robustos, com maior poder e melhor qualidade metodológica são necessários para 

de determinar melhores recomendações sobre o uso dos fatores de crescimento no tratamento 

de úlceras venosas. (Registro PROSPERO: CRD42016038390). 

Descritores: Peptídeos e Proteínas de Sinalização Intercelular; úlcera varicosa; Enfermagem 

Baseada em Evidências  



 
 

ABSTRACT 

Background: Growth factors act in tissue repair by sending modulated signals stimulating or 

inhibiting cellular processes. Aim: To analyze the efficacy of growth factors in the healing 

process of venous ulcers by seeking evidence in the scientific literature. Method: Systematic 

review according to Cochrane Collaboration. Inclusion criteria: Randomized controlled trials 

using growth factors in the treatment of venous leg ulcers; approaching the total number of 

healed ulcers, wound area reduction and healing time. Exclusion: ongoing studies, research 

protocols; articles linking growth factors to the skin graft and studies that included ulcers of 

multiple etiologies without subgroup analysis. Databases consulted: Ovid MEDLINE (R); Ovid 

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

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

Science. Also, the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations and Google Scholar 

were consulted, as well as hand search through the list of references of included studies. There 

was no time or language restrictions. Statistical analysis was performed using Review Manager 

5.3 software (Cochrane Collaboration). For dichotomous variables, the relative risk was 

calculated considering a 95% confidence interval. The meta-analysis was performed using the 

fixed-effect model of Mantel-Haenszel when I2 <50% and a random model for I2> 50%. 

Results: The application of growth factors for the treatment of venous ulcers did not accelerate 

the healing process compared to standard treatment/placebo (RR 1.01 [95% CI: 0.88 to 1.16]). 

Similar results were found when analyzing the following subgroups: PRP (RR 1.01 [95% CI: 

0.80 to 1.28]); KGF (RR 0.93 [95% CI: 0.78 to 1.11]); PDGF (RR 1.17 [95% CI: 0.78 to 1.74]); 

EGF (RR 2.87 [95% CI: 0.65 to 12.73, p = 0.17]); TGF (RR 1.14 [95% CI: 0.41 to 3.15]). 

Conclusion: The results of this review were based on studies classified as moderate to high 

risk of bias, therefore need to be interpreted with caution. So there is no evidence that the growth 

factors positively influence the healing of venous leg ulcers. More robust studies, more power 

and better methodological quality are needed to determine the best recommendations on the use 

of growth factors in the treatment of venous leg ulcers. (PROSPERO Registration: 

CRD42016038390). 

Key-words: Intercellular Signaling Peptides and Proteins; Varicose Ulcer; Evidence-Based 

Nursing 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O reparo tecidual envolve uma série de interações complexas, dinâmicas e sequenciais 

envolvendo células da epiderme, derme, matriz extracelular e proteínas do plasma (EMING; 

MARTIN; TOMIC-CANIC, 2014). Essas interações ocorrem em uma sequência cronológica, 

passando pela fase homeostática, inflamatória, proliferativa e de maturação ou remodelamento. 

Ressalta-se que estas fases ocorrem de maneira independentes e sobrepostas e são coordenadas 

por citocinas e fatores de crescimento (REINKE; SORG, 2012). 

Os fatores de crescimento (FC) são responsáveis por induzir efeitos simultâneos em 

diversos tipos celulares e provocar uma série de funções biológicas em diversos tecidos 

interferindo positivamente no processo de cicatrização, o que torna o seu uso uma possibilidade 

terapêutica atrativa em vários seguimentos da medicina (REINKE; SORG, 2012; OLSZEWER; 

ARROYO; NAKAMURA, 2015). Podem ser encontrados em maior proporção em plaquetas, 

macrófagos e entre as proteínas do plasma, e possuem um mecanismo de ação semelhante e 

exigem receptores específicos para interagir com outras células (OLSZEWER; ARROYO; 

NAKAMURA, 2015).  

Os fatores de crescimento agem de maneira a inibir ou estimular a expressão gênica das 

células alvo na ferida. Ao transmitirem sinais modulatórios, os FC regulam os processos de 

crescimento estimulantes e inibidores, tais como os de proliferação, diferenciação, migração e 

aderência (DINH; BRAUNAGEL; ROSENBLUM, 2015). Atuam também promovendo a 

quimiotaxia celular, sendo capazes de induzir a migração de diversas células, além de estimular 

a angiogênese e a síntese da matriz extracelular (REINKE; SORG, 2012). 

A atuação dos FC no reparo tecidual inicia-se concomitantemente às primeiras reações 

após o surgimento da lesão (DEMIDOVA-RICE; HAMBLIN; HERMAN, 2012). Logo após a 

injúria, a cascata de cicatrização é imediatamente ativada; já na primeira fase, durante a etapa 

da hemostasia, as plaquetas são ativadas liberando os fatores de crescimento e glicoproteínas 

adesivas constituintes da matriz extracelular (NURDEN, 2011). A atuação dos FC segue em 

todas as fases da cicatrização, de maneira individual ou sinérgica a outros fatores e citocinas 

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

O início das reações celulares ocorre quando o fator de crescimento se liga ao receptor 

transmembrana da célula alvo, com o nível e tipo de resposta ditada pela sua identidade química 

(DINH; BRAUNAGEL; ROSENBLUM, 2015). Após se ligar ao receptor transmembrana da 

célula alvo, o fator de crescimento provoca uma cascata bioquímica que leva a sua ação direta 

no núcleo da célula controlando a proliferação celular (DE PASCALE et al., 2015). As células 
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ativadas pelos fatores de crescimento iniciam uma cascata de sinalizações moduladoras, onde 

cada quinase ativa a seguinte por fosforilação, resultando em diversas alterações nas funções 

celulares, dando continuidade ao processo de regeneração tecidual (VIEIRA et al., 2011). 

As células ativadas pelos fatores de crescimento são capazes de sintetizar e segregar as 

suas próprias proteínas para agir em células adjacentes de uma forma parácrina ou para atuar 

sobre si mesma como um fator de crescimento autócrino, interferindo assim, na síntese de 

colágeno, matriz celular e angiogênese (TEODOREANU et al., 2014). Um estudo em animais 

considerou o uso de fatores de crescimento no tratamento de feridas induzidas em laboratório, 

a análise histológica revelou que as havia uma maior expressão dos genes dos colágenos tipos 

I e III na ferida tratada com os FC (SOUZA et al., 2014). Concomitantemente a outros fatores 

e eventos bioquímicos ocorre a mudança na organização dessas fibras, havendo a substituição 

das estruturas desorganizadas de colágeno tipo III e elastina por moléculas resistentes e 

estruturadas, favorecendo a força tênsil adequada para a cicatriz (ISAAC et al., 2010; VIEIRA 

et al., 2011; SOUZA et al., 2014). 

Sendo assim, todo o processo que envolve o reparo tecidual ocorre de maneira continua 

e dinâmica ditada por numerosos fatores de crescimento, além de outras citocinas, como fator 

de necrose tumoral (TNF-α) e interleucinas (MENDONÇA; COUTINHO-NETTO, 2009). 

Quando ocorre um desequilíbrio entre as citocinas pró e anti-inflamatórias ocorre a 

cronificação da ferida, que permanece em uma fase inflamatória persistente e descontrolada. 

Ao mesmo tempo, há uma baixa atividade mitogênica, assim como há a presença de 

fibroblastos com senescência  prematura e degradação da matriz celular (FRYKBERG; 

BANKS, 2015).  

A biodisponibilidade insuficiente de fatores de crescimento, por causa de síntese 

diminuída e / ou degradação excessiva, é uma característica marcante de feridas crônicas 

(DEMIDOVA-RICE; HAMBLIN; HERMAN, 2012; DINH; BRAUNAGEL; ROSENBLUM, 

2015). Por conseguinte, os fatores de crescimento são imperativos para a cicatrização de 

feridas no tempo correto, níveis inadequados desses fatores podem ser um fator importante 

para a cronicidade (BARRIENTOS et al., 2014). 

Contudo, um dos grandes desafios no tratamento de feridas é vencer a barreira da 

cronicidade. Na prática, uma úlcera é considerada crônica quando a cicatrização completa 

requer tempo maior que o previsto para cicatrizar e/ou apresenta recidivas (MARTINEZ-

ZAPATA et al., 2016). A maioria das feridas cicatriza dentro de um prazo de 6 semanas. 

Sendo assim, a ferida pode ser considerada crônica quando a cicatrização completa não é 

alcançada dentro deste prazo (MARKOVA; MOSTOW, 2012).  
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Sabe-se que com a cronificação da ferida, há um declínio dos fatores de crescimento e 

demais citocinas, assim como a maior prevalência de fibroblastos senescentes, sendo assim, 

quanto maior a duração da úlcera, pior é seu prognóstico em relação à cicatrização 

(BOSANQUET; HARDING, 2014). A aplicação de fatores de crescimento vem sendo citada 

como fator favorecedor para o reparo tecidual de úlceras crônicas de diversas etiologias, 

possibilitando assim o mais rápido retorno do indivíduo às suas atividades habituais 

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

O reparo tecidual pode ser alterado por diversos fatores, dentre eles, se destacam os 

fatores locais relacionados ao movimento e à presença de resíduos no leito da ferida, muito 

comum em úlceras crônicas. A presença de tecido necrosado, corpos estranhos e contaminação 

bacteriana atuam como barreira física interferindo diretamente no desenvolvimento ordenado 

e deposição do colágeno, ou ainda, causando uma reação inflamatória exagerada e prolongada. 

Além disso, feridas localizadas em áreas de alta mobilidade são mais propensas à inflamação 

crônica, uma vez que há uma perturbação repetitiva dos neovasos e fragilidade do epitélio 

(TAZIMA; VICENTE; MORIYA, 2008). 

É preciso ressaltar que os existem outros elementos que interferem no processo de 

reparo tecidual. A maioria dos pacientes com ferida crônica são idosos, e muitos deles 

possuem múltiplas doenças de base associadas, como diabetes mellitus, alterações 

cardiovasculares, aterosclerose, disfunção renal, hipertensão arterial sistêmica, doenças 

autoimunes, insuficiência venosa ou arterial (MANDELBAUM et al., 2003; TAZIMA; 

VICENTE; MORIYA, 2008). A obesidade, uso contínuo de anti-inflamatórios, 

quimioterápicos, estado nutricional, estresse, tabagismo são elementos negativos 

constantemente encontrados entre esses indivíduos acometidos por feridas crônicas e que 

interferem direta ou indiretamente no reparo tecidual (MANDELBAUM et al., 2003).  

Estudos brasileiros avaliaram a interferência negativa no reparo tecidual de alguns 

elementos situacionais, como pobre higiene local da lesão, condições precárias de moradia, 

baixa renda, estes elementos foram associados à baixa adesão à terapia proposta e pior 

prognóstico da lesão (GOMES et al., 2011; MALAQUIAS et al., 2012; OLIVEIRA, B. G. R. 

B. et al., 2012; DIAS et al., 2014; OLIVEIRA, F. P.; OLIVEIRA, 2015). 

O tratamento de úlceras de perna representa uma forte demanda dentro do serviço 

público e privado de saúde, sendo as úlceras venosas (UV) responsáveis por pelo menos 60% 

dos atendimentos às lesões (VELASCO, 2011). A média de tempo de evolução das UV até a 

cicatrização completa é 12-13 meses, entretanto, 60-70% destas irão apresentar recidivas 

(EDWARDS et al., 2013). Porém, alguns estudos mostram que muitos pacientes enfrentam 
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tratamentos por mais de 10 anos (NELSON; BELL-SYER, 2014). O longo tempo de 

tratamento e reabilitação dos indivíduos acometidos geram um alto custo tanto para o paciente, 

que muitas vezes se vê obrigado a custear parte do tratamento, quanto para a instituição de 

saúde ao qual ele está vinculado (OLIVEIRA, B. G. R. B. et al., 2012; REIS et al., 2013). 

A escolha da melhor conduta terapêutica deve ser feita por uma equipe 

multiprofissional, com a finalidade de cura da lesão, evitar complicações, reduzir o sofrimento, 

melhorando a qualidade de vida do paciente e ainda otimizar a relação custo-benefício, tão 

importante tanto para o paciente quanto para a instituição (MALAQUIAS et al., 2012; DE 

ARAÚJO et al., 2013).  

É nesse contexto que o enfermeiro precisa demonstrar seus conhecimentos científicos 

e aplicá-los para oferecer o melhor e mais eficaz tratamento para este tipo de ferida (MACEDO 

et al., 2015). 

 

 

1.1   JUSTIFICATIVA 

 

Considerando a prevalência das UV, alta taxa de recidivas e longo tratamento, é 

mandatório que se busque terapias alternativas que auxiliem o reparo tecidual e promovam a 

volta do indivíduo acometido às suas atividades diárias normais no menor intervalo de tempo 

possível (AGALE, 2013). Diante do exposto, o tratamento de úlceras venosas com produtos ou 

preparos que contenham fatores de crescimento devem ser pesquisados quanto a sua 

efetividade.  

Estudos em animais revelaram que o uso de fatores de crescimento no tratamento de 

úlceras crônicas promoveram uma cicatrização mais rápida do que do que as úlceras em 

tratamento com placebo, os resultados microscópicos revelaram uma melhor organização das 

fibras de colágeno e maior vascularização (OSTVAR et al., 2015; QUARTEIRO et al., 2015). 

Estudos em humanos também avaliam a efetividade dos fatores de crescimento (combinados 

ou não) no reparo tecidual de úlceras crônicas, assim como a melhor apresentação capaz de 

manter as propriedades bioquímicas dos FC indicando um resultado favorável ao uso desta 

terapia comparados com outras tecnologias já estabelecidas no mercado (DINH; 

BRAUNAGEL; ROSENBLUM, 2015).  

Uma busca prévia por evidências da efetividade dos FC realizada nas principais bases 

de dados eletrônicas para busca de revisões sistemáticas (Cochrane Library, Joanna Briggs 

Institute Library, Center for Review and Disssemination - CRD - da Universidade de York e 
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PubMed) revelou a pouca produção científica acerca dos fatores de crescimento para tratamento 

de úlceras venosas. Foi encontrada somente 1 revisão sistemática abordando a eficácia dos 

fatores de crescimento (presentes no plasma rico em plaquetas - PRP) em úlceras crônicas, 

dentre elas, a venosa (MARTÍ-CARVAJAL et al., 2015). Tal revisão já possui sua versão 

atualizada em 2016 (MARTINEZ-ZAPATA et al., 2016).  Também foram encontradas  outras 

3 revisões sistemáticas, entretanto, elas tratavam da eficácia dos FC em úlceras de diabéticas  

(VILLELA; SANTOS, 2010; HE et al., 2010).  

Diante do exposto, faz-se necessário uma busca minuciosa acerca de estudos que tratam 

sobre a eficácia dos fatores de crescimento para o reparo tecidual de úlceras venosas com a 

finalidade de se determinar uma recomendação sólida sobre a utilização dessa terapia. 

 

 

 

1.2   PERGUNTA DE PESQUISA 

 

1.2.1 Pergunta de Pesquisa segundo estratégia PICO, em que:  

 

P:   Pacientes com úlceras venosas 

I:    Aplicação de fatores de crescimento  

C: Outras terapias (Placebo, coberturas tópicas diversas, antibióticos tópicos e terapia 

compressiva) 

O:   Reparo tecidual  

 

 Esta estratégia permitiu formular a seguinte pergunta de pesquisa: 

 

A aplicação de fatores de crescimento em úlceras venosas é eficaz no reparo tecidual quando 

comparado às outras terapias? 
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1.3   OBJETIVOS 

 

1.3.1    Objetivo Geral 

 

 Analisar a eficácia dos fatores de crescimento no processo cicatricial de úlceras venosas 

através da busca de evidência na literatura científica. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar a produção de artigos científicos, do tipo ensaio clínico que abordam o uso 

de fatores de crescimento para tratamento de úlceras venosas; 

 Identificar as possíveis apresentações contendo fatores de crescimento utilizadas para o 

tratamento de feridas; 

 Avaliar a qualidade dos estudos segundo o instrumento GRADE (Grading of 

Recommendations, Assessment, Development and Evaluation). 

  

 

1.4 CONTRIBUIÇÕE DO ESTUDO 

 

Diante da crescente demanda envolvendo produtos contendo fatores de crescimento 

para o auxílio do reparo tecidual em úlceras crônicas, é essencial que se estabeleça 

recomendações para a sua utilização na prática clínica. 

Considerando a alta prevalência e complexidade do cuidado necessário aos pacientes 

com UV e a diversidade de terapias disponíveis para seu tratamento, faz-se necessários a 

realização de pesquisas de qualidade que auxiliem o poder decisão dos profissionais na escolha 

dos melhores tratamentos. 

No contexto da prática clínica de tratamento de feridas, o enfermeiro precisa conhecer 

e entender o processo terapêutico oferecido por esta proposta alternativa de tratamento para 

utilizá-la em sua prática profissional com segurança e habilidade.   

Uma revisão sistemática acerca da eficácia dos fatores de crescimento nas úlceras 

venosas tem a finalidade de explorar todos os resultados já obtidos através de ensaios clínicos 

sobre a temática, compilando os resultados e trazendo recomendações para o nortear a melhor 

escolha da conduta terapêutica pelos profissionais de saúde tanto da rede privada quanto 
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pública. Ademais, a realização de uma revisão sistemática reforça a construção do 

conhecimento prático e acadêmico na área da enfermagem, reforçando a ideia da enfermagem 

como ciência. 

Este estudo adequa-se à linha de pesquisa Cuidados Clínicos do Programa de Mestrado 

Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde da Universidade Federal Fluminense.  
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2   REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1    INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA (IVC) 

 

    A Insuficiência Venosa Crônica (IVC) é definida como uma anormalidade do 

funcionamento do sistema venoso causada por uma incompetência valvular, associada ou não 

à obstrução do fluxo venoso (MIQUEL ABBAD et al., 2016). Há uma predominância da 

incompetência valvular causando um refluxo sanguíneo em pacientes que já apresentam a 

úlcera venosa e uma maior prevalência de obstruções em pacientes em desenvolvimento da 

úlcera (CHI; RAFFETTO, 2015). 

O grau de gravidade da IVC pode ser classificado a partir da classificação CEAP - 

Clinical manifestation, etiologic factors, anatomic distribution of disease, pathophysiologic 

finding. A partir da classificação da insuficiência venosa é possível estabelecer o tratamento 

adequado.  De acordo com a classificação CEAP, indivíduos classificados como C0, apresentam 

sinais de doença não visíveis e não palpáveis; C1 apresentam telangiectasias e/ou veias 

reticulares; C2, veias varicosas; C3, edema relacionado a insuficiência venosa; C4, alterações 

da pele, como hiperpigmentação e lipodermatoesclerose; C5 apresenta úlcera cicatrizada, e C6 

apresentam úlcera ativa (PADBERG JR, 2005). Observa-se nesta classificação que a presença 

da úlcera venosa ativa determina a maior gravidade da insuficiência venosa crônica.  

A prevalência da úlcera venosa na população mundial vem aumentando 

proporcionalmente ao avanço da idade da população (MARKOVA; MOSTOW, 2012; 

FRANKS et al., 2016). Embora seja difícil se estimar uma prevalência exata, pode-se inferir 

que a úlcera venosa é a mais comum das úlceras de perna, afetando cerca de 1% da população 

e 3% da população com mais de 80 anos (FRANKS et al., 2016). Os fatores de risco associados 

a IVC são idade, sexo, história familiar, constipação, obesidade, número de gestações e falta de 

atividade física (DIMAKAKOS et al., 2013). 

 

 

2.2  ÚLCERA VENOSA 

 

O surgimento da úlcera venosa representa o estágio mais avançado da insuficiência 

venosa crônica (PADBERG JR, 2005; CHI; RAFFETTO, 2015).  A UV normalmente acomete 

o terço inferior da perna, próximo ao maléolo interno, dorso do pé ou chegando a comprometer 
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o até o terço médio do membro afetado (HARDING et al., 2015). Úlceras venosas normalmente 

se associam e se entrelaçam com doenças comum na população idosa, não sendo incomum os 

pacientes também apresentarem diabetes e hipertensão (OLIVEIRA, B. G. R. B. et al., 2012; 

OLIVEIRA, F. P.; OLIVEIRA, 2015;  CARVALHO et al., 2016; YANG et al., 2016). 

 Estima-se que a prevalência mundial de UV na população idosa acima, de 60 anos, seja 

em torno de 0,6-3% alcançando um índice de 5% em idosos acima de 80 (AGALE, 2013).  No 

Brasil, há poucos estudos sobre a prevalência de úlceras venosas. Um estudo epidemiológico 

estimou que 3,6% da população possui insuficiência venosa crônica apresentando úlcera ativa 

ou cicatrizada (MAFFEI et al., 1986). 

As UV são feridas com bordas irregulares, geralmente superficiais, leito apresentando 

esfacelos e tecido de granulação e exsudato copioso; a pele adjacente apresenta uma 

hiperpigmentação geralmente associada à lipodermatoesclerose, também é comum encontrar 

áreas com presença de atrofia branca, veias tortuosas e dilatadas (HARDING et al., 2015).  

A patogênese da úlcera venosa ainda é obscura, porém, apesar de existirem diversas 

teorias que tentam explicar seu surgimento, todas concordam que ulceração venosa é resultado 

de uma complexa cascata de eventos iniciados por hipertensão venosa (COMEROTA; LURIE, 

2015).  A teoria mais antiga, data do início do século XX, onde foi proposto a teoria da estase 

venosa, onde haveria uma destruição das válvulas venosas, levando a estase, hipóxia dos tecidos 

adjacentes com consequente ulceração (COMEROTA; LURIE, 2015).  

Outra teoria bastante aceita se refere à formação de uma “cuff” (manguito) de fibrina ao 

redor dos capilares, onde ocorreria um extravasamento de fibrinogênio que ao ser 

polimererizado formam os “cuffs” de fibrina formando uma barreira física para o fluxo de 

oxigênio acarretando morte celular e consequente úlcera (COMEROTA; LURIE, 2015).  

A última teoria diz respeito ao aprisionamento de células brancas nos capilares 

resultando em um aumento resistência vascular. Os leucócitos aprisionados entrariam em 

contato com moléculas de adesão no interior do capilar, citocinas e radicais livres seriam 

liberados gerando uma alta resposta inflamatória causando danos aos tecidos circundantes 

(COMEROTA; LURIE, 2015). 

Contudo, resume-se a patogênese da úlcera venosa à uma insuficiência venosa 

superficial e profunda, incompetência valvular causando um refluxo, além das obstruções. Estes 

fatores associados à disfunção do músculo da panturrilha e a consequente hipertensão venosa 

crônica levam à estase venosas, aumentando a permeabilidade capilar com consequente 

extravasamento de glóbulos vermelhos (EBERHARDT; RAFFETTO, 2014; LIGI et al., 2016). 

A degradação da hemoglobina causa eczema e hemossiderose visíveis na epiderme do paciente, 
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todas essas alterações na derme resultam em uma fibrose de alguns tecidos adjacentes evoluindo 

para uma lipodermatoesclerose (MORTON; PHILLIPS, 2013; CHOONHAKARN; 

CHAOWATTANAPANIT; JULANON, 2016). 

 Diante da complexidade da fisiopatologia da úlcera venosa, vários fatores precisam ser 

conhecidos e considerados para determinação da terapia apropriada (DE ARAÚJO et al., 2013; 

PARK, N. J.; ALLEN; DRIVER, 2013; MOOIJ; HUISMAN, 2016). 

 

 

2.3    REPARO TECIDUAL 

 

As úlceras venosas são úlceras de difícil cicatrização, pois vários fatores agravantes 

somam-se à insuficiência venosa; fatores como, a idade avançada, desnutrição, diabetes, doença 

renal, comprometimento arterial, necrose e infecção interferem no tempo de cicatrização e 

consequentemente, reabilitação do indivíduo (GIST et al., 2009; CHEUNG, 2010; GOULD et 

al., 2015). Além dos fatores inerentes ao aumento da idade, há de se ressaltar que úlceras de 

maior área e com tempo de evolução prolongado são de difícil cicatrização (BOSANQUET; 

HARDING, 2014). 

A cicatrização da pele é um processo dinâmico e complexo que envolve diversos tipos 

celulares, além de fatores de crescimento, citocinas e componentes da matriz extracelular, que 

são ativados imediatamente após a lesão a fim de restaurar a integridade do tecido. Todos os 

eventos biológicos que marcam a cicatrização devem acontecer numa intensidade adequada, na 

sequência correta e com duração controlada (GOULD et al., 2015).  

Diante da cronicidade da lesão, o estado inflamatório exacerbado cria inúmeras 

respostas teciduais que quando associadas, prejudicam a cicatrização. A taxa de mitose e o 

equilíbrio entre as citocinas pró inflamatórias, quimiocinas, proteases e inibidores estão 

prejudicados (BOSANQUET; HARDING, 2014). Enquanto isso, os neutrófilos estão presentes 

em grande quantidade, consequentemente há uma grande concentração de enzimas que 

degradam a matriz extracelular. Além disso, a migração celular fica prejudicada, assim como, 

há uma redução de fibroblastos ativos e queda na síntese de colágeno (BOSANQUET; 

HARDING, 2014). 
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2.3.1     Principais fatores de crescimento envolvidos na cicatrização 

 

 Fatores de Crescimento Derivado de Plaquetas (PDGF) 

PDGF é considerado um dos principais reguladores do reparo tecidual, estão presentes 

em grandes quantidades nos grânulos-α das plaquetas. São capazes de estimular quimiotaxia de 

células hematopoiéticas e mesenquimais, músculo e fibroblasto, além dos efeitos sobre os 

neutrófilos e macrófagos. É considerado um mitogênico potente para fibroblasto, células do 

músculo liso, condrócitos, células endoteliais e epiteliais, portanto, exerce um papel importante 

na reepitelização e angiogênese (KEMPEN et al., 2010; BARRIENTOS et al., 2014; 

OLSZEWER; ARROYO; NAKAMURA, 2015). O PDGF é um dos responsáveis pela ativação 

do fator de Crescimento Transformador-β (TGF-β) e síntese de colágeno tipo I (OLSZEWER; 

ARROYO; NAKAMURA, 2015). 

 

 Fatores de Crescimento Epidérmico (EGF) 

EGF é um peptídeo produzido por macrófagos que possui um importante papel na 

cicatrização de feridas agindo como um potente agente mitótico para queratinócitos e 

acelerando sua migração para o leito da ferida. Também pode estar envolvido na reepitelização 

(BURNOUF; GOUBRAN; et al., 2013). O EGF é um potente quimiotáxico para fibroblastos e 

células epiteliais, além de estimular a angiogênese e influenciar na síntese e renovação da matriz 

extracelular (OLSZEWER; ARROYO; NAKAMURA, 2015).  

 

 Fatores de Crescimento Transformador-β (TGF-β) 

O TGF-β é um fator de crescimento multifuncional, possuindo uma vasta atividade 

biológica e atuando em diversos tipos celulares, em diferentes tecidos. Pode ser encontrado sob 

três isoformas (TGF- β 1, β 2 e β 3). O TGF-β é sintetizado por diferentes tipos de células e 

pode ser encontrado nas plaquetas. Sua função é estimular a síntese da matriz extracelular por 

meio do aumento de colágeno, elastina e glicosaminoglicanos. Também está envolvido no 

processo inflamatório, angiogênese, reepitelização durante processo de cicatrização 

(BURNOUF; GOUBRAN; et al., 2013). O TGF-β estimula a quimiotaxia e proliferação de 

fibroblastos; inibe a formação de osteoclastos e reabsorção óssea, reduz a cicatriz dérmica. Tem 

ação antagonista ao EGF e PDGF (OLSZEWER; ARROYO; NAKAMURA, 2015). 
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 Fatores de Crescimento de Fibroblastos (FGF) 

Os FGF são secretados por macrófagos, mastócitos, células endoteliais e fibroblastos. 

As formas mais importantes dos FGF são o FGF-1 ou FGFa (ácido) e o FGF-2 ou FGFb 

(básico), que atuam no recrutamento, ativação, mitose, migração e a diferenciação celular 

durante o reparo tecidual (ITOH, 2010). O FGFa está envolvido com a proliferação e 

diferenciação de osteoblastos e inibição de osteoclastos, promovem migração celular e 

angiogênese, além de ser um agente mitótico para queratinócitos, fibroblastos e células 

endoteliais  vasculares (ITOH, 2010; OLSZEWER; ARROYO; NAKAMURA, 2015). Já o 

FGFb está envolvido com o crescimento de fibroblastos, mioblastos e células endoteliais e 

queratinócitos, aumento da produção de fibronectina, estimulação da angiogênese, proliferação 

de células endoteliais, síntese de colágeno, síntese da matriz e retração da ferida (ITOH, 2010; 

OLSZEWER; ARROYO; NAKAMURA, 2015). 

 

 Fator de Crescimento Vascular Endotelial (VEGF) 

O VEGF é uma glicoproteínas diméricas que atua direta e seletivamente através de seus 

receptores causando um influxo de cálcio citoplasmático, o que desencadeia uma mudança na 

forma celular, divisão e migração dessas células (VALIATTI et al., 2011). Estimula a 

proliferação de células do endotélio vascular macro, é antigênica e induz a síntese de 

metaloproteinases que degradam o colágeno intersticial (OLSZEWER; ARROYO; 

NAKAMURA, 2015). 

 

Plasma rico em plaquetas (PRP) 

O plasma rico em plaquetas (PRP) autólogo é um produto derivado da centrifugação do 

sangue total do próprio paciente rico em fatores de crescimento e proteínas estruturais 

(BOSWELL et al., 2012). Outra fonte de plasma rico em plaquetas são os PRP homólogos 

(advindos de outro paciente) e heterólogos (advindos de animais). Um estudo em animais 

avaliou a eficácia do PRP autólogo, homólogo e heterólogo na cicatrização e não obteve 

diferenças entre os resultados, entretanto, mais estudos em humanos são necessários para 

determinar a segurança desses produtos (BARRIONUEVO et al., 2015). 

 

A figura 1 resume os principais fatores de crescimento envolvidos no reparo tecidual e 

seu alvo de atuação. 
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Figura 1: Fatores de crescimento e seu envolvimento no reparo tecidual

 

Fonte: Sinno, H.; Prakash, S. Complements and the Wound Healing Cascade: An Updated Review. Plastic Surgery 

International, 2013. (tradução livre). Autorização de uso irrestrito do conteúdo do artigo em anexo 11.2. 

 

O PRP contém mais de 30 proteínas bioativas, incluindo PDGF, β-TGF, VEGF, EGF e 

FGF (BOSWELL et al., 2012). Os fatores de crescimento liberados através da degranulação 

das plaquetas contidas no PRP atuam como moduladores de citocinas, interagindo com 
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macrófagos, promovendo angiogênese, além de estimular a produção de colágeno e matriz 

extracelular, proporcionando uma ação mais eficiente do processo cicatricial, principalmente 

nos casos em que tratamentos convencionais não foram bem sucedidos (LACCI; DARDIK, 

2010; OSTVAR et al., 2015).  

 

 

 

2.4    FASES DA CICATRIZAÇÃO 

 

A cicatrização de feridas ocorre em 3 fases principais: Inflamatória, Proliferativa e 

Remodeladora. Ou seja, o reparo tecidual envolve a coagulação após o ferimento, a inflamação, 

a formação de tecido de granulação e, por fim, a remodelação das fibras e formação da 

cicatrização (DULMOVITS; HERMAN, 2012; SINNO; PRAKASH, 2013). 

 

 

2.4.1   Fase Inflamatória 

A fase inflamatória é primeira fase do reparo tecidual e é caracterizada pela hemostasia 

e inflamação. A hemostasia se inicia durante a exposição do colágeno logo após o surgimento 

da ferida, ativando assim a cascata de coagulação (NURDEN, 2011; SINNO; PRAKASH, 

2013). O contato das plaquetas com o colágeno aciona a liberação de fatores de coagulação que 

irão formar o plug homeostático, composto por plaquetas, fibrinas e fibronectinas (NURDEN, 

2011). Além disso, a dano causado ao tecido ativa a liberação do agente tromboxano A2 e 

prostaglandina α-2 no leito da ferida ocasionando uma vasoconstrição momentânea que auxilia 

na contenção do sangramento (NURDEN, 2011) .  

Após a ativação das plaquetas presentes no plug hemostático, ocorre a liberação de 

várias quimiocinas, como fator de crescimento derivado de plaqueta (PDGF), fator de 

crescimento epidérmico (EGF); fibronectina, fibrinogênio, histamina, fator de crescimento 

transformador β 1 e fator de crescimento transformador α (TGF-β 1 e TGF α), fator de 

crescimento de fibroblastos (FGF), serotonina e fator de von Willebrand. Esses fatores estão 

também envolvidos com a atração e ativação de macrófagos e fibroblastos (BEHM et al., 2012; 

SINNO; PRAKASH, 2013).  

Após a hemostasia, há a ativação da cascata do complemento, onde, resumidamente, 

ocorre uma vasodilatação capilar e extravasamento resultante da liberação local de histamina. 
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O aumento do fluxo sanguíneo e permeabilidade capilar permite a migração das células 

inflamatórias até o leito da ferida (SINNO; PRAKASH, 2013). 

A segunda resposta inflamatória é dada através dos neutrófilos e macrófagos. Os 

neutrófilos atraídos pelas citocinas inflamatórias promovem a quimiotaxia de monócitos que ao 

penetrar na lesão se diferenciam em macrófagos (MENDONÇA; COUTINHO-NETTO, 2009; 

SINNO; PRAKASH, 2013).  Os macrófagos são células fagocíticas importantes para o reparo 

tecidual formados a partir de monócitos estimulados por fragmentos da proteína da matriz 

extracelular, fator de crescimento transformador-β e proteína quimioatrativa de monócitos 

(SINNO; PRAKASH, 2013). Os macrófagos também secretam várias enzimas e citocinas, 

como colagenase, responsável pelo debridamento da ferida; atuam na deposição de colágeno; 

contração da ferida e angiogênese (BEHM et al., 2012; SINNO; PRAKASH, 2013). Após a 

remoção dos patógenos e debridamento da ferida, a atividade neutrofílica diminui por processo 

de apoptose, reduzindo assim a resposta inflamatória (SINNO; PRAKASH, 2013) 

Os macrófagos então chegam ao local da lesão atraídos por quimiocinas, fatores de 

coagulação, componentes do sistema do complemento, fibronectinas e citocinas (PDGF, TGF-

β, fator IV de plaqueta) e continuam o processo de fagocitose (BEHM et al., 2012; SINNO; 

PRAKASH, 2013). Por sua vez, os macrófagos também estão envolvidos na secreção de fator 

de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) e fator de crescimento vascular endotelial 

(VEGF), estimulando a formação do tecido de granulação (BEHM et al., 2012; SINNO; 

PRAKASH, 2013). 

 

 

2.4.2    Fase Proliferativa 

A fase proliferativa consiste na neoangiogênese, formação de tecido de granulação, 

deposição da matriz extracelular e reepitelização (BEHM et al., 2012) 

Inicia-se dentre o 4º e 15º dia após injuria tecidual, o que inclui a ativação do mecanismo 

de reparo da epiderme e derme (SINNO; PRAKASH, 2013). Após o debridamento ocorrido na 

fase inflamatória, há uma intensa proliferação de fibroblastos, deposição de colágeno e início 

da angiogênese, resultando na formação da nova matriz extracelular e do tecido de granulação, 

em substituição ao tecido lesado (SINNO; PRAKASH, 2013).  

Nesta fase, células estaminais, estimuladas pelo fator de crescimento epidérmico (EGF) 

provenientes de folículos capilares se diferenciam em queratinócitos que migram das bordas 

para o tecido de granulação (BEHM et al., 2012).  
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 Nos primeiros sete dias após a lesão, os fibroblastos, estimulados pelos fatores de 

crescimento de fibroblastos (FGF), fator de crescimento transformador (TGF), e fator de 

crescimento derivado de plaquetas (PDGF), migram para o leito da ferida (DULMOVITS; 

HERMAN, 2012). Nesta etapa a estimulação do TGF, juntamente com ativação de proteínas 

citoplasmáticas, induzem a migração e proliferação de fibroblastos, aumentando assim a síntese 

de colágeno (BEHM et al., 2012). O TGF também está envolvido no estímulo de diferenciação 

dos fibroblastos em miofibroblastos, essenciais para o processo de contração da ferida (SINNO; 

PRAKASH, 2013; DARBY et al., 2016). Concomitantemente, a angiogênese é estimulada pelo 

FGF e também pelo fator de crescimento vascular endotelial (VEGF) (MENDONÇA; 

COUTINHO-NETTO, 2009; SINNO; PRAKASH, 2013). 

 

 

2.4.3     Fase de Remodelação ou Maturação 

A terceira e última fase da cicatrização de feridas é a fase de maturação dos elementos 

e alterações da matriz extracelular resultando na transição do tecido de granulação para o tecido 

de epitelização (SINNO; PRAKASH, 2013). Esta etapa final pode durar de semanas a  um ano. 

Observa-se então a remodelação das redes de colágeno, redução da atividade celular e do 

número de vasos sanguíneos levando à maturação da cicatriz. Há predominância de 2 tipos de 

fibras de colágeno nesse estágio, as fibras do tipo I e do tipo III, sendo esta última comum à 

estrutura mais fina e desorganizada. Sendo assim, em um tecido intacto, espera-se encontrar 

cerca de 80% de colágeno tipo I e 20% do tipo III. Em contrapartida, no tecido de granulação 

essa proporção cai para 60% de colágeno tipo I (MURPHY et al., 2011; BEHM et al., 2012). 

Portanto, os feixes de fibras de colágeno tipo III vão sendo substituídos pelas fibras tipo I, mais 

espessas e resistentes. A cicatriz neoformada deve atingir sua resistência máxima após um ano, 

entretanto, é de se esperar uma resistência à tração reduzida 70% da resistência da pele normal 

(SINNO; PRAKASH, 2013). 

Os fatores de crescimento TGF e PDGF, assim com várias interleucinas, são 

responsáveis por modular a síntese e degradação desse colágeno, sendo assim, um desequilíbrio 

nesse mecanismo pode determinar o depósito insuficiente de colágeno ou o seu excesso, 

tornando a cicatriz frágil ou hipertrófica (BERMAN; MADERAL; RAPHAEL, 2016). 
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2.4.4      Resumo das etapas do reparo tecidual 

A figura 2 sintetiza as etapas da cicatrização de uma maneira bastante didática. Onde a 

hemostasia é marcada pelo extravasamento sanguíneo, aumento na permeabilidade vascular, 

ativação e agregação plaquetária. O coágulo formado consiste em plaquetas e componentes da 

matriz extracelular. O influxo das células polimorfomonucleares e monócitos caracteriza o 

início da inflamação. Nesta fase, os fatores de crescimento e citocinas pró-inflamatórias 

controlam o recrutamento de células para o local da ferida, os monócitos são ativados e 

transformam-se em macrófagos. Durante a formação do tecido de granulação, macrófagos, 

fibroblastos e células endoteliais contribuem para angiogênese. Os fibroblastos sintetizam 

componentes para a matriz celular.  A transformação do tecido de granulação em tecido 

cicatricial é marcada pela acelularidade, maturidade de vasos sanguíneos neoformados e troca 

de colágeno do tipo III pelo tipo I (EMING; KRIEG; DAVIDSON, 2007;.SINNO; PRAKASH, 

2013) 

 

Figura 2: Esquema representativo das etapas do reparo tecidual

 
Fonte: EMING et al. Inflammation in wound repair: molecular and cellular mechanisms. J Invest Dermatol, v. 

127, p. 514–525, 2007. Tradução e adaptação de SOUZA, 2015. Modulação da resposta inflamatória e aceleração 

da cicatrização de feridas cutâneas experimentais pelas proteínas isoladas do látex de himatanthus drasticus mart. 

(plumel), Fortaleza, 2015. Autorização de uso de imagem em anexo 11.1. 
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A figura 3 representa um modelo de reparo tecidual até 72 horas após a lesão, mostrando 

os fatores de crescimento envolvidos. 

 

Figura 3: Reparo tecidual até 72 horas após a lesão

 
Fonte: Sinno, H.; Prakash, S. Complements and the Wound Healing Cascade: An Updated Review. Plastic Surgery 

International, 2013. (tradução livre). Autorização de uso irrestrito de conteúdo do artigo em anexo 11.2. 

 

Portanto, os fatores PDGF, FGF, EGF, VEGF e TGF participam na fase inflamatória; 

os VEGF, PDGF, FGF, FGF e TGF na fase proliferativa e EGF, FGF, PDGF e TGF na fase de 

remodelação. Todos agindo de maneira sincronizada e sobrepostas para alcançar o reparo 

tecidual. 
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2.5    REVISÃO SISTEMÁTICA (RS) 

 

A revisão sistemática é classificada como um estudo secundário com o objetivo de 

reunir estudos primários semelhantes. Recomenda-se a realização de uma análise estatística, a 

metanálise, quando possível. Uma revisão sistemática (RS) busca reunir evidências científicas 

de qualidade para responder a uma questão específica de pesquisa (GALVÃO et al., 2014). A 

RS utiliza métodos sistemáticos explícitos com o intuito de minimizar o risco de viés, 

aumentando assim a confiabilidade e precisão dos resultados para uma melhor tomada de 

decisão em saúde (HULLEY et al., 2015). 

Vários institutos abrigam revisões sistemáticas, assim como emitem guias ou manuais 

para construção dessas revisões, como The Campbell Collaboration (THE CAMPBELL 

COLLABORATION, 2015) ; Joanna Brigs Institute (JORDAN et al., 2016) e The Cochrane 

Collaboration (HIGGINS; GREEN, 2011).  

A metodologia proposta pela Colaboração Cochrane foi a escolhida para guiar a 

condução da presente revisão devido a sua disponibilidade online gratuita, tanto do manual 

como do programa estatístico para realização da metanálise e geração dos gráficos.  

 

 

2.5.1   Etapas Metodológicas da Revisão Sistemática segundo o manual da Colaboração 

Cochrane  

As revisões sistemáticas seguem etapas rigorosas em seu desenvolvimento previstas em 

um protocolo de pesquisa que deve ser elaborado previamente pelos revisores (HIGGINS; 

GREEN, 2011).  A revisão é definida por 8 etapas:  

1. Elaboração da pergunta de pesquisa e definição dos critérios de inclusão;  

2. Busca na literatura;  

3. Seleção dos artigos e extração dos dados;  

4. Avaliação do risco de viés (avaliação da qualidade); 

5. Análise dos dados e realização da metanálise; 

6.  Abordagem dos vieses reportados; 

7. Apresentação dos resultados e tabela de Sumário de resultados; 

8. Interpretação dos resultados e apresentação das conclusões. 

 

Cada uma dessas etapas é rigorosamente explicada no Cochrane Handbook for 

Systematic Reviews of Intervention (HIGGINS; GREEN, 2011). 
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Etapa 1: Elaboração da pergunta de pesquisa e definição dos critérios de inclusão 

 

A elaboração da pergunta de pesquisa é parte fundamental de uma pesquisa, através de 

uma pergunta de pesquisa bem elaborada é possível recuperar as melhores evidências para 

subsidiar a tomada de decisão (SANTOS; PIMENTA; NOBRE, 2007). 

Uma boa pergunta de pesquisa é formada por diversos componentes, o acrônimo 

P.I.C.O., onde P: população; I: intervenção; C: comparação; e O: desfecho  (outcome) é uma 

ferramenta que auxilia na definição dos elementos essenciais para a formulação de uma 

pergunta de pesquisa. Um quinto componente que pode ser acrescentado é o S - study type (tipo 

de estudo), mudando o acrônimo para P.I.C.O.S. (GALVÃO et al., 2014). 

 

Etapa 2: Busca na literatura  

 

Segundo o manual da Colaboração Cochrane, a identificação dos estudos deve ser 

realizada por dois revisores de maneira independente e deve proceder nos centros de registro 

de estudos clínicos e em bases de dados eletrônicas (HIGGINS; GREEN, 2011). As principais 

bases de dados são: The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), 

MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), EMBASE (HIGGINS; 

GREEN, 2011; BRASIL, 2012). Para evitar vieses de linguagem é importante também 

considerar outras bases que indexam artigos em outras línguas que não somente o inglês, para 

tal, é importante considerar incluir a base de dados LILACS (Latin America and the Caribbean) 

(BRASIL, 2012). 

A CENTRAL é um repositório de ensaios clínicos controlados oriundos do MEDLINE 

e EMBASE, além de incluir também registros indexados por outras bases. O MEDLINE é uma 

das bases internacionais mais importantes, contém mais de 21 milhões de citações de resumos 

e referências de artigos na área biomédica. Pode ser acessado através das plataformas BVS 

(Biblioteca virtual de Saúde, Ovid ou através do PubMed. Está disponível gratuitamente pela 

BVS e pelo PubMed, porém este último possui uma atualização e inclusão de referências mais 

rápida. O PubMed é um serviço da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos 

incluindo citações desde 1950 (BRASIL, 2012). 

A base de dados EMBASE tem ênfase na literatura européia, atualmente conta com mais 

de 24 milhões de citações, portanto, ultrapassa as citações incluídas no MEDLINE (BRASIL, 

2012). O acesso é realizado mediante assinatura, pois se trata de um produto da editora Elsevier. 

Os autores da diretriz metodológica do Ministério da Saúde ressaltam que a sobreposição dos 
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artigos em ambas as bases é de apenas de 34%, fazendo necessária a busca por estudos em 

ambas bases de dados. Já a LILACS, coordenada pela Bireme (Centro Latino-Americano e do 

Caribe de Informação em Ciências da Saúde) é o mais importante e abrangente índice da 

literatura científica e técnica da América Latina e Caribe, tendo a vantagem de fornecer grande 

parte de suas citações no formato open access (texto completo disponível) através do Scielo 

(BRASIL, 2012). 

Algumas opções de bases de dados em saúde internacionais recomendadas pela 

Colaboração Cochrane (HIGGINS; GREEN, 2011) estão listadas abaixo: 

 Africa: African Index Medicus 

 indexmedicus.afro.who.int/ 

 Australia: Australasian Medical Index (fee-based) 

 www.nla.gov.au/ami/ 

 China: Chinese Biomedical Literature Database (CBM) (in Chinese) 

 www.imicams.ac.cn/cbm/index.asp 

 Eastern Mediterranean: Index Medicus for the Eastern Mediterranean Region 

 www.emro.who.int/his/vhsl/ 

 Europe: PASCAL (fee-based) 

 international.inist.fr/article21.html 

 India: IndMED 

indmed.nic.in/ 

 Korea: KoreaMed 

www.koreamed.org/SearchBasic.php 

 Latin America and the Caribbean: LILACS 

 bases.bireme.br/cgi-

bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=i 

 South-East Asia: Index Medicus for the South-East Asia Region (IMSEAR) 

 library.searo.who.int/modules.php?op=modload&name=websis&file=imsear 

 Ukraine and the Russian Federation: Panteleimon 

 www.panteleimon.org/maine.php3 

 Western Pacific: Western Pacific Region Index Medicus (WPRIM) 

 wprim.wpro.who.int/SearchBasic.php 

 

A busca em base dados específicas em conjunto com CENTRAL, MEDLINE e 

EMBASE também é muito encorajada pela Colaboração Cochrane (HIGGINS; GREEN, 2011) 

e pelas Diretrizes Metodológicas do Ministério da Saúde (BRASIL, 2012).Abaixo estão listadas 

algumas bases de dados específicas recomendadas para área da enfermagem, que é o foco deste 

projeto de estudo: 

 Allied and Complementary Medicine (AMED): 

 www.bl.uk/collections/health/amed.html 

 British Nursing Index (BNI): 

www.bniplus.co.uk/ 

 Cumulative Index to Nursing and Allied Health (CINAHL): 

www.cinahl.com/ 

 EMCare: 

 www.elsevier.com/wps/find/bibliographicdatabasedescription.cws_home/708272/d

escription 

 

http://indexmedicus.afro.who.int/
http://www.nla.gov.au/ami/
http://www.imicams.ac.cn/cbm/index.asp
http://www.emro.who.int/his/vhsl/
http://international.inist.fr/article21.html
http://indmed.nic.in/
http://www.koreamed.org/SearchBasic.php
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=i
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=i
http://library.searo.who.int/modules.php?op=modload&name=websis&file=imsear
http://www.panteleimon.org/maine.php3
http://wprim.wpro.who.int/SearchBasic.php
http://www.bl.uk/collections/health/amed.html
http://www.bniplus.co.uk/
http://www.cinahl.com/
http://www.elsevier.com/wps/find/bibliographicdatabasedescription.cws_home/708272/description
http://www.elsevier.com/wps/find/bibliographicdatabasedescription.cws_home/708272/description
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Além da busca nas bases de dados científicas tradicionais, também é incentivada a busca 

simples e direta através de mecanismos como Google Acadêmico, disponível do endereço 

eletrônico: scholar.google.com/advanced_scholar_search. 

Para a busca de teses e dissertações, a Colaboração Cochrane recomenda a busca direta 

nos principais repositórios de teses e dissertações, por exemplo: 

 ProQuest Dissertation & Theses Database: indexes more than 2 million doctoral 

dissertations and masters’ theses: 

www.proquest.co.uk/en-UK/catalogs/databases/detail/pqdt.shtml 

 Index to Theses in Great Britain and Ireland: lists over 500,000 theses: 

 www.theses.com/ 

 DissOnline: indexes 50,000 German dissertations: 

 www.dissonline.de/ 

 

No Brasil, as principais universidades possuem seus repositórios de teses e dissertações, 

entretanto existe um repositório nacional, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações, endereço eletrônico: <http://bdtd.ibict.br/vufind/>, no qual participam 101 

instituições, compondo um acervo de 132,993 teses e 238,428 dissertações até novembro de 

2015.  

Além da busca nas bases de dados eletrônicas já citadas, a busca manual por estudos 

relevantes através da lista de referência dos estudos incluídos, assim como a busca por estudos 

através de outras revisões sistemáticas é amplamente encorajada pela Colaboração Cochrane 

(HIGGINS; GREEN, 2011). A Colaboração Cochrane define literatura cinza como estudos não 

publicados em fontes como livros ou artigos científicos (HIGGINS; GREEN, 2011). A busca 

na literatura cinza é uma fonte extra para se identificar estudos em andamento ou concluídos 

que possam ser importantes para a revisão sistemática pretendida. 

Após definir as potenciais bases de dados e repositórios a serem pesquisados, há a 

necessidade de se construir uma estratégia de busca que guie e facilite o encontro desses 

estudos. Para tal, a Colaboração Cochrane incentiva o uso das estratégias de busca de alta 

sensibilidade (filtros) para identificação dos ECR, como, por exemplo a Highly Sensitive Search 

Strategies for identifying randomized trials in MEDLINE, proposta em seu manual (HIGGINS; 

GREEN, 2011). 

Além disso, o uso de tesauros como Medical Subject Headings (MESH), EMTREE e 

DECs (descritores em ciências da saúde), combinados com seus sinônimos e palavras livres que 

possam ser importantes para o resgate dos estudos são extremamente encorajados na construção 

das estratégias de busca. No Manual da Colaboração Cochrane é possível resgatar as estratégias 

de busca para ECR para serem utilizadas no PubMEd e Ovid (HIGGINS; GREEN, 2011). Na 

base de dados CENTRAL não é preciso usar filtro, pois a base já inclui o filtro para ensaio 

http://scholar.google.com/advanced_scholar_search
http://www.theses.com/
http://www.dissonline.de/
http://bdtd.ibict.br/vufind/
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clínico, para a base EMBASE ainda não se foi possível estabelecer uma estratégia eficiente, 

portanto a mesma deve ser feita manualmente através da combinação dos operadores booleanos 

OR/AND/NOT e tesauros específicos (EMTREE). A busca no LILACS pode ser feita através 

da combinação dos termos DECs e livres em português, inglês e espanhol utilizando os 

operadores booleanos AND, OR e NOT, para garantir uma boa recuperação das informações 

(BRASIL, 2012).  

 

 

Etapa 3: Seleção dos artigos e extração dos dados 

 

A Colaboração Cochrane não estipula um modelo de formulário de extração de dados a 

ser utilizado em todas as suas revisões. Sendo assim, o instrumento de extração de dados deve 

ser formulado de maneira única e testado previamente. Apesar de não recomendar um modelo 

pré-definido, a Colaboração Cochrane dá algumas dicas de itens importantes, como data ou 

versão do instrumento, já que o mesmo pode ser revisto durante o processo de teste. Além disso, 

pode ser importante adicionar um item inicial de verificação de elegibilidade do estudo 

previamente selecionado para leitura minuciosa. Por exemplo, se somente verdadeiros ECR são 

elegíveis, questões sobre métodos de randomização aceitáveis devem ser inseridas logo no 

início do formulário, assim como também deve haver um espaço para razões de exclusão.  

O formulário de extração de dados deve conter a descrição detalhada e crítica do método 

do estudo avaliado, incluindo informações sobre como foi realizada a alocação dos 

participantes, o tempo de seguimento; tipo de estabelecimento onde ocorreu o estudo, se 

ambulatório, hospitalar etc; detalhes sobre os participantes, número total, sexo, idade, 

comorbidades etc; tipo de intervenção e tratamento controle adotado detalhados de maneira 

minuciosa; descrição dos desfechos e ainda é importante que se deixe um espaço para notas 

(BRASIL, 2012). 

 

 

Etapa 4: Avaliação do risco de viés (avaliação da qualidade) 

 

Os estudos devem ser avaliados por domínios: viés de seleção; viés de performance; 

viés de detecção; viés de atrito e viés de relato. Sendo assim, cada domínio é classificado em 

baixo, moderado e alto risco de viés. O estudo é também classificado baseado nos resultados 
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por domínio. Essa avaliação é levada em conta durante a interpretação dos resultados 

(HIGGINS; GREEN, 2011). 

 

 

Etapa 5: Análise dos dados e realização da metanálise  

 

A decisão por realizar ou não uma metanálise se baseia na semelhança entre os estudos. 

As possíveis variações entre os estudos (heterogeneidade) devem ser consideradas já no 

protocolo, e as possíveis maneiras de se lidar as intercorrências também devem ser previstas 

(HIGGINS; GREEN, 2011). 

Os estudos podem ser analisados em subgrupos de desfechos semelhantes, por exemplo, 

enquanto alguns estudos são semelhantes suficientes para terem seus resultados agrupados e 

analisados, outros podem ser analisados através de maneira descritiva simples utilizando 

porcentagens, média ou medianas. A realização de uma metanálise incluindo estudos com alto 

risco de viés pode resultar em uma interpretação errônea (HIGGINS; GREEN, 2011; (BRASIL, 

2012). 

 

Etapa 6: Abordagem dos vieses reportados 

 

Os principais tipos de vieses encontrados são: 

 Viés de publicação - Quando a publicação ou não de um estudo é dependente dos seus 

resultados; 

 Viés de defasamento temporal - Trata-se da publicação rápida ou retardada de um estudo 

dependendo da tendência dos resultados; 

 Duplicação de publicação - Publicação única ou múltipla dos resultados da investigação, 

dependendo da natureza e direção dos resultados; 

 Viés de localização – A escolha da revista científica para publicação dos resultados do 

estudo (em relação à acessibilidade e níveis de indexação da revista) é dependente da 

tendência dos resultados; 

 Viés de citação – Trata-se da comunicação seletiva dos achados dependendo da natureza 

e direção dos resultados; 

 Viés de linguagem – Publicação dos resultados da investigação em uma linguagem 

específica, dependendo da natureza e direção dos resultados; 
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 Viés de comunicação de desfechos - Comunicação seletiva de alguns resultados, mas 

não outras, dependendo da natureza e direção dos resultados. 

 

Algumas medidas podem ser tomadas para minimização dos vieses, como a busca 

exaustiva por estudos que atendam estritamente aos critérios de elegibilidade em diversas bases 

de dados. É importante tentar localizar múltiplas publicações e quando aplicável unificar as 

informações em um único relato. Considerar estudos em outras línguas, além da inclusão de 

estudos oriundas da literatura cinza (HIGGINS; GREEN, 2011). 

 

 

Etapa 7: Apresentação dos resultados 

 

Nessa sessão, os resultados devem ser descritos de maneira, clara, lógica e ordenada, e 

deve explicitamente responder aos objetivos do estudo. Os resultados podem ser descritos de 

forma narrativa, com discussão sobre as características dos achados, seja também de maneira 

quantitativa, através dos resultados combinados estatisticamente (metanálise). Tabelas 

contendo as características dos estudos, risco de vieses, gráficos do tipo gráfico de floresta e 

gráfico de funil são amplamente encorajadas (HIGGINS; GREEN, 2011). 

 

  

Etapa 8: Interpretação dos resultados e apresentação das conclusões 

 

O objetivo final da revisão sistemática é orientar a tomada de decisão baseada em 

evidências confiáveis. Uma maneira de assegurar a confiabilidade dos resultados é avaliando a 

qualidade das evidências (HIGGINS; GREEN, 2011). 

A Colaboração Cochrane recomenda a utilização do Sistema GRADE para avaliação da 

qualidade da evidência, sendo os níveis de evidência dos estudos classificados em alto, 

moderado, baixo ou muito baixo (HIGGINS; GREEN, 2011). 

Ao final da interpretação dos resultados, os revisores devem descrever a qualidade da 

evidência em equilíbrio com os benefícios e potenciais resultados negativos gerando 

recomendações para a prática clínica e a pesquisa. 
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2.6    AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

É importante e necessário que a RS seja apresentada de forma transparente e objetiva 

(PADULA et al., 2012). Em 1999 um grupo de metodólogos desenvolveu uma lista de itens a 

serem apresentados no texto de uma RS de qualidade, essa lista ficou denominada QUORUM 

(Quality of Reporting of Meta-analyses). As recomendações QUORUM foram atualizadas e 

alguns itens acrescentados ou reformulados, ficando conhecida como recomendações PRISMA 

(MOHER et al., 2009); a versão traduzida para o português foi disponibilizada em 2015 

(GALVÃO; PANSANI; HARRAD, 2015). 

 

 

2.6.1   Recomendações PRISMA 

 

As recomendações PRISMA incluem uma lista de verificação de 27 itens, divididos em 

domínios, constando itens sobre título, resumo, introdução, métodos, resultados, discussão e 

dados sobre financiamento e a construção de um fluxo de informações das diferentes fases da 

revisão (GALVÃO; PEREIRA, 2015). O modelo PRISMA de fluxograma é mostrado na figura 

4. 

Dentre os itens indicados pelas recomendações PRISMA estão a recomendação da 

construção de um protocolo, que deve ser publicado, a opção de base mais utilizada para 

registros de protocolos de revisões sistemáticas é o PROSPERO (International Prospective 

Register of Systematic Reviews – link: <http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/>) (GALVÃO; 

PANSANI; HARRAD, 2015). Existem outras bases que abrigam protocolos como Joanna 

Brigs Institute e The Cochrane Collaboration, já citadas anteriormente, cada uma com sua 

particularidade e exigências para registro e publicação de protocolos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/
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Figura 4: Fluxo das informações das diferentes fases de uma revisão sistemática 

 
 

Fonte: Tradução para o idioma português do documento: Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The 

PRISMA Group. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. 

Traduzido por: Taís Freire Galvão e Thais de Souza Andrade Pansani; retro-traduzido por: David Harrad 
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3   MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1  TIPO DE ESTUDO:  

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura e metanálise acerca do uso de fatores 

de crescimento como alternativa de tratamento para úlceras venosas segundo as recomendações 

propostas pelo Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Intervention  (HIGGINS; 

GREEN, 2011).  

 

 

3.2   ETAPAS DA REVISÃO SISTEMÁTICA  

 

3.2.1 Elaboração do protocolo de pesquisa 

 

A presente revisão está registrada na base de dados PROSPERO (International Prospective 

Register of Ongoing Systematic Reviews) sob o número CRD42016038390, anexo 11.3. 

 

 

3.2.2     Desfechos clínicos avaliados 

      3.2.2.1     Desfecho primário 

 Número total de úlceras cicatrizadas 

 

      3.2.2.2      Desfechos secundários 

 Taxa de redução da área da ferida 

 Tempo de Cicatrização 

 Eventos adversos  

 

 

3.2.3     Elaboração da pergunta de pesquisa e definição dos critérios de inclusão 

 

3.2.3.1    Pergunta de Pesquisa segundo estratégia P.I.C.O. 

A aplicação de fatores de crescimento em úlceras venosas é eficaz no reparo tecidual quando 

comparado às outras terapias? 
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 3.2.3.2    Critérios de inclusão: 

 Ensaios clínicos randomizados que abordem o uso de fatores de crescimento associados 

ou não com outras terapias para o tratamento de úlceras venosas; 

 Estudos que contemplem o número total de úlceras cicatrizadas, redução da área da 

úlcera e/ou tempo de cicatrização como desfechos primários 

 

3.2.3.3    Critérios de exclusão: 

 Estudos em andamento e protocolos de pesquisa; 

 Artigos que associam fatores de crescimento ao enxerto de pele; 

 Estudos que incluíram úlceras de múltiplas etiologias sem análise por subgrupo. 

 

 3.2.3    Busca na literatura 

A busca nas bases de dados eletrônicas ocorreu em 20 de maio de 2016, sendo realizada 

por duas pesquisadoras independentes (M.R.C. e I.A.S.). As duas pesquisadoras são mestrandas 

do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Cuidado em Saúde, com experiência e/ou 

especialização na área de feridas.  

Foram consultadas as seguintes bases de dados: Ovid MEDLINE(R) 1946 to May Week 

2, 2016; Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations - May 19, 2016; Ovid 

MEDLINE(R) Epub Ahead of Print - May Week 2, 2016; EMBASE 1974 to 2016 May 19; 

Ebsco CINAHL Plus with Full Text -1937-2016, Cochrane CENTRAL, LILACS e Web of 

Science – 1950-2016. 

A busca dos estudos oriundos de outras fontes ocorreu entre os meses de abril de junho 

de 2016. Foram acessados o repositório de teses e dissertações nacional - Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações, além de consulta ao Google Acadêmico. A lista de 

referências dos estudos incluídos também foi revisada para a possibilidade de inclusão de 

estudos relevantes, assim como a lista de artigos relacionados a cada artigo incluído, através da 

plataforma PubMed. A plataforma internacional de registro de ensaios clínicos da Organização 

Mundial da Saúde (International Clinical Trials Registry Platform - ICTRP) e a plataforma de 

registro de pesquisa clínica do governo americano, a ClinicalTrials.gov também foram 

consultadas para identificação de estudos em andamento ou finalizados. Os pesquisadores dos 

estudos registrados foram contatados com a finalidade de recuperar resultados ainda não 

publicados oficialmente.  
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Não houve restrição temporal ou de idioma.  

Foram utilizados os tesauros correspondentes à cada base de dados, assim como termos 

livres adequados. Os tesauros e termos livres encontram-se listados no quadro 1. 

 

Quadro 1: Lista de tesauros e termos livres utilizados para construção das estratégias de busca, 

Niterói, 2016 
Base de 

dados 

Tesauro Termo livre 

EmTree 

 

(Ovid 

Medline e 

Embase) 

Recombinant Fibroblast Growth Factor; 

Recombinant Growth Factor; Recombinant 

Keratinocyte Growth Factor; Sprifermin; 

Velafermin; Recombinant Fibroblast Growth 

Factor 19; Transforming Growth Factor; 

Transforming Growth Factor Alpha; 

Transforming Growth Factor Beta; Epidermal 

Growth Factor; Recombinant Epidermal 

Growth Factor; Fibroblast Growth Factor; 

Platelet-Rich Plasma; Leg Ulcer 

Recombinant Transforming Growth Factor; 

Venous Leg Ulcer; Venous Ulcer; Varicose 

Ulcer 

Cinahl 

Título 

 

(Cinahl) 

Platelet-Derived Growth Factor; Platelet-

Derived Growth Factor; Platelet-Rich Plasma; 

Epidermal Growth Factors; Growth 

Substances; Vascular Endothelial Growth 

Factors; Blood Platelets; Venous Ulcer; Leg 

Ulcer 

Recombinant Platelet-Derived Growth 

Factor; Fibroblast Growth Factor; 

Recombinant Fibroblast Growth Factor; 

Recombinant Endothelial Growth Factor; 

Transforming Growth Factor; Recombinant 

Transforming Growth Factor; Recombinant 

Epidermal Growth Factor; Venous Leg 

Ulcer; Varicose Ulcer 

MeSH 

 

(Cochrane 

Central) 

Intercellular Signaling Peptides and Proteins; 
Platelet-Rich Plasma; Platelet-Derived 

Growth Factor; Epidermal Growth Factor; 

Vascular Endothelial Growth Factors; 

Fibroblast Growth Factors; Transforming 

Growth Factors; Varicose Ulcer; 

Recombinant Growth Factor; Venous Leg 

Ulcer; Venous Ulcer 

DeCS 

 

(Lilacs)   

Platelet-Rich Plasma; Platelet-Derived 

Growth Factor; Epidermal Growth Factor; 

Transforming Growth Factors; Fibroblast 

Growth Factors; Vascular Endothelial Growth 

Factor; Varicose Ulcer 

growth factor, recombinant growth factor; 

fator de crescimento; venous ulcer; venous 

leg ulcer 

Web of 

Sciences 

 Recombinant Fibroblast Growth Factor, 

Recombinant Growth Factor, Recombinant 

Keratinocyte Growth Factor, Recombinant 

Fibroblast Growth Factor, Transforming 

Growth Factor, Epidermal Growth Factor, 

Recombinant Epidermal Growth Factor, 

Fibroblast Growth Factor, Platelet-Rich 

Plasm, Autologous platelet-rich gel, Platelet-

Derived Growth Factor, Vascular 

Endothelial Growth Factor, varicose ulcer, 

Venous ulcer, Varicose wound, venous leg 

ulcer, clinical trial, randomized clinical trial 

Fonte: elaboração dos autores. 
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As estratégias de busca foram construídas segundo as recomendações do Cochrane 

Handbook for Systematic Reviews of Intervention (HIGGINS; GREEN, 2011) adaptadas para 

cada base de dados. Os filtros sugeridos pelo manual da Cochrane, assim como os tesauros e 

termos livres, foram combinados entre si utilizando os operadores booleanos OR, AND e NOT, 

conforme demonstrado nas estratégias de busca descritas no quadro 2 e Apêndices 12.1, 12.2, 

12.3, 12.4 e 12.5. 

 

Quadro 2: Cochrane Highly Sensitive Search Strategy for identifying randomized trials in 

MEDLINE: sensitivity- and precision-maximizing version (2008 revision); Ovid format, 

Niterói, 2016 
1 randomized controlled trial.pt 

2 controlled clinical trial.pt.  

3 randomized.ab. 

4 placebo.ab. 

5 clinical trial as topic.sh. 

6 randomly.ab. 

7 trial.ti. 

8 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 

9 exp animals/ not humans.sh. 

10 8 not 9 

11 platelet derived endothelial cell growth factor/ or platelet derived growth factor/ or platelet derived 

growth factor a/ or platelet derived growth factor aa/ or platelet derived growth factor ab/ or platelet 

derived growth factor b/ 

12 recombinant platelet derived growth factor/ or recombinant cytokine/ or recombinant growth factor/ or 

becaplermin/ 

13 recombinant fibroblast growth factor/ or recombinant growth factor/ or recombinant keratinocyte 

growth factor/ or sprifermin/ or velafermin/ or recombinant fibroblast growth factor 19/ 

14 transforming growth factor/ or transforming growth factor alpha/ or transforming growth factor beta/ 

15 recombinant transforming growth factor.mp. 

16 exp epidermal growth factor/ 

17 exp recombinant epidermal growth factor/ 

18 exp fibroblast growth factor/ 

19 exp platelet-rich plasma/ 

20 platelet-rich plasma.ab. 

21 autologous platelet-rich gel.mp. 

22 autologous platelet-rich plasma.mp. 

23 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20 or 21 or 22 

24 exp leg ulcer/ 

25 venous leg ulcer*.ab. 

26 venous ulcer*.ab. 

27 varicose ulcer.mp. 

28 24 or 25 or 26 or 27 

29 10 and 23 and 28 

Legenda: pt. (tipo de publicação); ab. (palavra no resumo); sh. (tesauro); ti.(palavra no texto e título); mp. 

(abreviação para múltipla postagem, realiza uma busca mais ampla, busca nas sessões tesauro, título, resumo e 

nome de substância). 

Fonte: elaboração dos autores. 
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A busca no repositório de teses e Google Acadêmico foi feita através de vocabulário 

controlado (DeCS) e termos livres combinados com o operador booleano adequado (AND, OR 

ou NOT). As buscas nas plataformas de registro de ensaios clínicos foram realizadas utilizando 

termos livres associados com o operador booleano AND. A busca por estudos relevantes nas 

listas de referências foi feita manualmente. E por fim, a busca por artigos relacionados foi feita 

a partir do título de cada estudo selecionado utilizando a plataforma PubMed e avaliando todos 

os artigos relacionados que a plataforma indicava. 

 

3.2.4   Seleção dos artigos e extração dos dados  

A extração de dados foi realizada pela pesquisadora responsável (M.R.C.) e 

supervisionada pela pesquisadora sênior (B.G.R.B.O.).  

Primeiramente foi realizada uma análise dos títulos e resumos e selecionados os que se 

adequarem ao critério de inclusão.  

Todos os estudos que apresentaram potencial para inclusão passaram por uma leitura 

minuciosa do texto completo e conseguinte aplicação dos critérios de exclusão. O formulário 

de elegibilidade dos estudos (Anexo 11.4) foi preenchido para todo estudo selecionado nesse 

momento. 

Foram coletados dados de cada estudo como nome dos autores, título, país de origem, 

ano e revista de publicação, desenho do estudo, população, intervenção, desfechos avaliados, 

resultados e eventos adversos. O modelo de formulário de extração de dados pode ser acessado 

em anexo 11.5. 

 

3.2.5   Avaliação do risco de viés 

A avaliação do risco de viés foi realizada de acordo com as recomendações da 

Colaboração Cochrane (HIGGINS; GREEN, 2011). Cada estudo foi avaliado por domínios, 

sendo ao final avaliado em baixo, moderado ou alto risco de viés. O modelo do formulário de 

avaliação do risco de viés pode ser acessado em anexo 11.6.  

Para avaliação do domínio mascaramento dos pesquisadores e participantes foi 

considerado baixo risco tanto os estudos declarados duplo cegos quanto os estudos sem 

cegamento neste quesito (MANI; ROMANELLI; SHUKLA, 2012).  

Para avaliação do domínio mascaramento do avaliador foi considerado baixo risco 

somente quando o autor declarava o cegamento neste quesito e alto risco de viés para os estudos 

onde não cegos (MANI; ROMANELLI; SHUKLA, 2012). 
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3.2.6   Análise dos dados e realização da metanálise 

Para realização da metanálise foi utilizado o software estatístico Review Manager 

(RevMan) versão 5.3. (Cochrane). 

Para análise das variáveis dicotômicas foram calculados o risco relativo considerando 

um intervalo de confiança de 95%. A heterogeneidade foi avaliada estatisticamente utilizando 

o teste Chi-quadrado.  

Quando a análise estatística não foi possível, os dados foram discutidos de forma 

descritiva simples incluindo tabelas e gráficos. 

  

3.2.7 Abordagem dos vieses reportados 

Na tentativa de minimizar o risco de viés foram incluídas múltiplas bases de dados, 

assim como não se estabeleceu restrição quanto a linguagem. O Google Acadêmico, a 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, além das plataformas internacionais de 

registros de ensaios clínicos (ICTRP e ClinicalTrials.gov) foram consultadas na tentativa de 

recuperação de estudos não publicados. O viés de publicação foi avaliado através da análise do 

gráfico de funil. 

 

3.2.8   Apresentação dos resultados 

Os dados foram apresentados em forma de quadros, tabelas e gráficos, assim como lista 

dos artigos excluídos e motivos das exclusões. Também foi avaliado a qualidade dos estudos 

através do Sistema GRADE (anexo 11.7) (SCHÜNEMANN et al., 2013). 

 

3.2.9   Interpretação dos resultados e apresentação das conclusões 

A interpretação dos resultados foi realizada de forma crítica e concisa, considerando a 

qualidade e confiabilidade das evidências de cada estudo.  

 

3.2.10    Recomendações Prisma 

O relatório de pesquisa foi elaborado seguindo as recomendações propostas pelo 

PRISMA, o checklist preenchido pode ser acessado em apêndice 12.9 (MOHER et al., 2009). 

 

 

3.2.11   Algoritmo do fluxo metodológico 

O algoritmo mostrado na figura 5 resume o fluxo metodológico desta revisão. 
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Figura 5: Algoritmo de fluxo metodológico  
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4  RESULTADOS 

A seleção dos estudos foi realizada por duas pesquisadoras (M.R.C. e I.A.S.), de 

maneira independente e os desacordos foram resolvidos em reunião de consenso. O nível de 

concordância entre as duas pesquisadoras foi determinado através da medida Kappa (Biostat® 

5.0), obtendo um resultado de 0,871. 

Os resultados estão dispostos em 3 categorias. A primeira categoria refere-se à 

caracterização da busca e seleção da amostra estudada. A segunda categoria define-se pela 

apresentação dos estudos quanto às tecnologias avaliadas, características clínicas dos 

participantes, métodos, desfechos avaliados e eventos adversos, assim como as respectivas 

metanálises e análise por subgrupos, quando aplicáveis. A terceira categoria refere-se à análise 

do risco de viés dos estudos e qualidade da evidência, assim como também reporta o sumário 

dos resultados e classificação GRADE. 

 

4.1  CATEGORIA 1: CARACTERIZAÇÃO DA BUSCA E SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

As estratégias de busca empregadas nas bases de dados eletrônicas, assim como as 

buscas em outras fontes e rastreio de estudos em andamento permitiram a recuperação de 283 

relatos.  Após a aplicação dos critérios de elegibilidade, 9 artigos contendo resultados de 10 

estudos foram incluídos nesta análise. 

Dentre os estudos incluídos, 2 (Oliveira, 2011; Bogdan; Tolsov, 2014) foram rastreados 

através da busca ao Google Acadêmico; os demais foram oriundos das bases de dados 

eletrônicas.  

Foram detectados 5 estudos registrados em andamento, entretanto, apesar dos esforços 

em contatar os autores, somente três deles responderam aos questionamentos. Um dos estudos 

já foi concluído, porém os autores ainda estão trabalhando os dados para publicação 

(ACTRN12615001112550); os outros dois tiveram seus estudos encerrados por falta de 

financiamento (NCT01491438 NCT00273234). Maiores detalhes sobre os estudos em 

andamento podem ser verificados no apêndice 12.6. 

 

A figura 6 representa o fluxograma representando o resultado da busca nas bases 

eletrônicas e em outras fontes, assim como a seleção dos estudos para a revisão sistemática. 
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Figura 6: Fluxograma de busca e seleção dos estudos que compuseram a revisão, Niterói, 2016. 
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Legenda: *9 relatos incluídos, entretanto 1 relato reporta resultados de 2 estudos diferentes, portanto, serão 

analisados 10 estudos no decorrer da dissertação. 

Fonte: elaboração dos autores. 
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Ao analisar as publicações incluídas, observou-se que em um artigo continha o resultado 

de dois ensaios clínicos randomizados diferentes (Wieman, 2003). Para efeitos de análise e 

caracterização dos dados considerou-se a desmembração do artigo em dois estudos diferentes, 

denominados Wieman-1a e Wieman-1b. Portanto, a análise final será baseada em 10 ensaios 

clínicos, oriundos de 9 publicações. 

O quadro 03 representa a caracterização dos dez estudos incluídos nesta análise, 

mostrando os títulos dos estudos, assim como seus autores, ano de publicação e tecnologia 

avaliada. 

 

Quadro 03: Caracterização dos estudos quanto ao título, autores e tecnologia avaliada, Niterói, 

2016 
ID do 

estudo 

Título original do artigo  Autores Tecnologia avaliada 

Bogdan Prospective randomized clinical trials 

of efficiency of autologous platelet-

derived concentrates to stimulate 

regeneration of trophic ulcers of venous 

etiology. 

Bogdan VG, Tolstov DA.   

(BOGDAN; TOLSTOV, 

2014) 

Concentrado de 

plaquetas (plasma rico 

em plaquetas – PRP - 

e matriz de fibrina rica 

em plaquetas - MFRP) 

Oliveira Estudo comparativo de gel de plaquetas 

home made versus hidrocolóide no 

processo de cicatrização de úlceras 

crônicas de origem venosa 

Oliveira, M G. 

(OLIVEIRA, M. G., 2011) 

Plasma rico em 

plaquetas - PRP 

Robson-a Healing of Chronic Venous Ulcers Is 

Not Enhanced by the Addition of 

Topical Repifermin (KGF-2) to 

standardized Care 

Robson MC, Hanfnt J, 

Garner W, Jenson J, Serena 

T, Payne WG, Sussman A, 

Barbul A, Limova M, 

Snyder R, Odenheimer DJ, 

Cooper DM. 

(ROBSON, M. et al., 2004) 

Fator de crescimento 

de queratinócitos - 

KGF 

Senet-a Randomized trial and local biological 

effect of autologous platelets used as 

adjuvant therapy for chronic venous leg 

ulcers 

Senet P, Bon FX, 

Benbunan M, Bussel A, 

Traineau R, Calvo F, 

Dubertret L, Dosquet C. 

(SENET et al., 2003) 

Plasma rico em 

plaquetas - PRP 

Wieman-1a 

 

Efficacy and Safety of Recombinant 

Human Platelet-Derived Growth Factor-

BB (Becaplermin) in Patients with 

Chronic Venous Ulcers 

Wieman T  

(WIEMAN, 2003) 

Fator de crescimento 

derivado de plaquetas 

- PDGF 

Wieman-1b Efficacy and Safety of Recombinant 

Human Platelet-Derived Growth Factor-

BB (Becaplermin) in Patients with 

Chronic Venous Ulcers 

Wieman T 

(WIEMAN, 2003) 

Fator de crescimento 

derivado de plaquetas 

- PDGF 

Robson-b Randomized trial of topically applied 

repifermin (recombinant human 

keratinocyte growth factor-2) to 

accelerate wound healing in venous 

ulcers 

Robson MC; Phillips TJ, 

Falanga V, Odenheimer 

DJ, Parish LC, Jensen JL, 

Steed DL (ROBSON, M. 

C. et al., 2001) 

Fator de crescimento 

de queratinócitos - 

KGF 

continua.... 
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ID do 

estudo 

Título original do artigo  Autores Tecnologia avaliada 

Stacey Randomised Double-blind Placebo 

Controlled Trial of Topical Autologous 

Platelet Lysate in Venous Ulcer Healing 

Stacey MC, Mata SD, 

Trengove NJ, Mather CA 

(STACEY et al., 2000) 

Plasma rico em 

plaquetas - PRP 

Robson-c Safety and effect of transforming 

growth factor-beta(2)for treatment of 

venous stasis ulcers 

Robson MC, Phillip LG, 

Cooper DM, Lyle WG, 

Robson LE, Odom L, Hill 

DP, Hanham AF, Ksander 

GA. 

(ROBSON, M. C. et al., 

1995) 

Fator de crescimento 

transformador β - 

TGF-β 

Falanga Topical Use of Human Recombinant 

Epidermal Growth Factor (h-EGF) in 

Venous Ulcers 

Falanga V, Aglstein WH,  

Bucalo B, Katz MH, Harris 

B, Carson P. 

(FALANGA et al., 1992) 

Fator de Crescimento 

epidérmico - EGF 

Fonte: elaboração dos autores. 

 

Sendo assim, pode-se dizer que ao analisar os 10 estudos destaca-se que 04 avaliaram a 

eficácia do Plasma Rico em Plaquetas, 02 avaliaram o Fator de Crescimento Queratinócito 

(KGF), 02 avaliaram o Fator de Crescimento Derivado de Plaquetas (PDGF), 01 estudo avaliou 

o Fator de Crescimento Epidérmico (EGF), 01 avaliou o Fator de Crescimento Transformador-

β (TGF-β). Um total de 490 participantes com úlceras venosas foram tratados com fatores de 

crescimento e 354 receberam o tratamento padrão e/ou placebo. Destes, 226 (46,12%) 

cicatrizaram completamente no grupo tratados com fatores de crescimento e 151 (42,65%) no 

grupo controle. 

 

 

O quadro 04, por sua vez, representa a caracterização dos estudos quanto aos dados de 

publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.... continua 
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Quadro 4: Caracterização dos estudos quanto aos dados de publicação, Niterói, 2016. 
ID do 

estudo 

País de origem 

do estudo 

Ano de 

Publicação 

Idioma de 

publicação 

Revista/Jornal Científico Apresentação 

do estudo 

Qualis 2014 

Enfermagem 

Qualis 2014 

Medicina 

Fator de 

Impacto JCR 

2016 

Bogdan República 

Bielorrusia 

2014 Russo Novosti Khirurgii. artigo - - - 

Oliveira Brasil 2011 Português Repositório teses e dissertações 

UNESP 

Dissertação de 

mestrado 

- - - 

Robson-a Estados Unidos 2004 Inglês Journal of Applied Research artigo - - - 

Senet-a França 2003 Inglês Journal of Vascular Surgery artigo - A2 3,454 

Wieman-1a Estados Unidos 2003 Inglês Wounds artigo - - 0,450 

Wieman-1b Estados Unidos 2003 Inglês Wounds artigo - - 0,450 

Robson-b Estados Unidos 2001 Inglês Wound Repair and Regeneration artigo A2 B1 2.628 

Stacey Austrália 2000 Inglês European Journal of Vascular and 

Endovascular Surgery 

artigo - - 2,912 

Robson-c Estados Unidos 1995 Inglês Wound Repair and Regeneration artigo A2 B1 2.628 

Falanga Estados Unidos 1992 Inglês The Journal of Dermatologic Surgery 

and Oncology 

artigo - - - 

Fonte: elaboração dos autores. 

 

O país que mais produziu pesquisas envolvendo fatores de crescimento foi os Estados Unidos, responsável por mais da metade dos estudos 

incluídos na análise. Somente um estudo foi apresentado na forma de dissertação de mestrado na língua portuguesa, todos os outros foram 

publicados em formato de artigo, a maioria na língua inglesa. O fator de impacto JCR das revistas onde os estudos foram publicados variou de 

0,450 a 3,454, sendo que 4 revistas não possuem fator de impacto. Três revistas possuem classificação Qualis pela Capes, sendo 2 revistas 

classificadas como A2 para área da enfermagem e B1 para Medicina e outra classificada como A2 para área da Medicina.



52 

__________________Resultados__________ 

O quadro 5 representa as fontes de financiamento, conflito de interesse dos autores, 

assim como as medidas éticas adotadas por cada estudo. 

 

Quadro 5: Fontes de financiamento, conflito de interesse e medidas éticas, Niterói, 2016. 

ID do 

estudo 

Fontes de 

Financiamento 

Conflito de 

Interesse 

Medidas éticas adotadas 

Bogdan Não reportado Não reportado Aprovação do Ministério da Saúde da Bielorrúsia 

Oliveira Não reportado Não reportado Aprovação do Comitê de ética em pesquisa e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido  

Robson-a Não reportado Não reportado Aprovação do Comitê de ética em pesquisa de 

cada centro de pesquisa e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Senet-a Instituto Nacional 

de Sant´et de la 

Recherche Médicale 

e Coloplast 

Os autores relatam 

não existir conflitos 

de interesse 

O estudo foi conduzido de acordo com a 

Declaração de Helsinki., aprovação do comitê de 

ética em pesquisa local 

Wieman-1a Não reportado Não reportado O estudo foi conduzido de acordo com a 

Declaração de Helsinki., cada paciente assinou o 

termo de consentimento livre e esclarecido 

Wieman-1b Não reportado Não reportado O estudo foi conduzido de acordo com a 

Declaração de Helsinki., cada paciente assinou o 

termo de consentimento livre e esclarecido 

Robson-b Human Genome 

Sciences 

Não reportado Aprovação do comitê de ética em pesquisa de 

cada instituição participante, assinatura do termo 

de consentimento livre e esclarecido 

Stacey Medical Research 

Fundation da 

Austrália 

Não reportado Assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido 

Robson-c Não reportado Não reportado Aprovação do comité de ética em pesquisa 

Falanga Não reportado Não reportado Não reportado 

Fonte: elaboração dos autores. 

 

Somente 1 estudo (Falanga) não reporta em seu artigo quais foram as medidas éticas 

adotadas no decorrer de sua pesquisa. Este estudo é também o estudo mais antigo sobre o uso 

do EGF em úlceras venosas, datando de 1992. Em relação à declaração de fontes de 

financiamento recebidas para o desenvolvimento do estudo, percebe-se que 3 estudos (Senet-a, 

Robson-b e Stacey) declaram seus financiamentos e somente 1 estudo (Senet-a) alega não ter 

nenhum tipo de conflito de interesse. Entretanto, o referido estudo teve financiamento da 

Coloplast, indústria de produtos para curativos mundialmente conhecida, sendo assim é 

questionável a não interferência dos interesses da indústria nos resultados publicados.  
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O quadro 6 demonstra a relação dos estudos que reportaram o cálculo amostral. 

Quadro 6: Cálculo amostral por estudo, Niterói, 2016 
ID do estudo Cálculo amostral   Poder de estudo planejado Amostra 

obtida   

Bogdan Não reportado Não reportado 58 participantes 

Oliveira 36 participantes para 

cada grupo 

80%  de chance de detectar uma diferença de 

20% na redução da área da ferida com um 

nível de significância de 5% 

22 úlceras 

Senet-a  Não reportado Não reportado Não reportado 

Stacey 86 participantes 80% de chance de detectar 10% de diferença 

na taxa de cicatrização a 5% nível de 

significância  

86 participantes 

Robson-a  113 por grupo 80% de chance de detectar 20% de diferença 

na taxa de cicatrização a 2,5% de 

significância 

117 (placebo) 

123 (teste 1) 

112 (teste 2) 

Robson-b 30 participantes para 

cada grupo 

70% de chance de detectar 30% de diferença 

na taxa de cicatrização a 5% de significância 

31 (placebo) 

32(teste 1) 

32 (teste 2) 

Wieman-1a  Não reportado Não reportado 71 

Wieman-1b Não reportado Não reportado 64 

Robson-c Não reportado Não reportado 36 

Falanga Não reportado Não reportado Não reportado 

Fonte: elaboração dos autores 

 

Somente 3 estudos apresentaram o cálculo amostral e poder de estudo, sendo que 1 

estudo não alcançou a amostra pretendida (Oliveira).  

 

 

4.2   CATEGORIA 2: APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS E METANÁLISES 

 

 Descrição do método dos estudos 

 

O quadro 07 descreve as tecnologias avaliadas, tamanho da amostra, tempo de 

seguimento e mascaramento para cada estudo. 
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Quadro 7: Tecnologias avaliadas, tamanho da amostra, tempo de seguimento e mascaramento do estudo, Niterói, 2016 
ID do estudo Tecnologia Avaliada Número de Participantes/úlceras Tempo de 

Seguimento 

Mascaramento 

Teste Controle Teste Controle 

Bogdan PRP + MFRP + 

tratamento padrão* 

Tratamento padrão* 30 28 21 dias  Não cego 

Oliveira PRP homólogo + 

terapia compressiva 

Hidrocolóide + terapia 

compressiva 

9 13 12 semanas Não cego 

Senet-a  PRP congelado + 

terapia compressiva 

Solução salina + terapia 

compressiva 

8 7 12 semanas Duplo cego 

Stacey  PRP congelado + 

terapia compressiva 

Solução PBS + terapia 

compressiva 

42 44 36 semanas Duplo cego 

Robson-a  KGF 60mg ou 120mg + 

terapia compressiva 

Placebo + terapia 

compressiva 

60mg 120mg 117 26 semanas Duplo cego 

123 112 

Robson-b KGF 20 mg ou 60mg + 

terapia compressiva 

Placebo + terapia 

compressiva 

20mg 60mg 31 12 semanas Duplo cego 

32 32 

Wieman-1a rh-PDGF + terapia 

compressiva 

Gel placebo + terapia 

compressiva 

35 36 16 semanas Duplo cego 

Wieman-1b rh-PDGF + terapia 

compressiva 

Gel placebo + terapia 

compressiva 

32 32 16 semanas 

Robson-c Matriz de colágeno 

contendo TGF-β  + 

terapia compressiva 

Controle 1: Matriz de 

colágeno + terapia 

compressiva 

Controle 2: gaze petrolada 

+ terapia compressiva 

12 Cont1 Cont2 6 semanas Avaliador cego 

12 12 

Falanga h-EGF + terapia 

compressiva 

Placebo + terapia 

compressiva 

23 22 10 semanas Duplo cego 

TOTAL DE PARTICIPANTES TESTE: 490 CONTROLE: 354  

Legenda: PRP: plasma rico em plaquetas; MFRP: matriz de fibrina rica em plaquetas; CaCl2: Cloreto de Cálcio; PBS: Solução tampão fosfato-salina, KGF: Fator de crescimento 

queratinócitos; rh-PDGF: Fator de crescimento derivado de plaquetas recombinante; bTGF-β: Fator de crescimento transformador beta - derivado bovino; EGF: Fator de 

crescimento epidérmico recombinante 

*Tratamento padrão: terapia compressiva, farmacoterapia (antibiótico sistêmico, pentoxifilina, L-lisina, diavitol) cobertura tópica adequada para etapa do processo cicatricial 

Fonte: elaboração dos autores. 
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Observa-se que 844 pacientes com úlceras venosas participaram dos estudos, sendo 490 

(58%) alocados no grupo que receberam tratamento com fatores de crescimento (grupo 

intervenção) e 354 (42%) pacientes alocados nos grupos controle. O tempo de seguimento dos 

estudos variou entre 6 e 36 semanas, entretanto, a maior prevalência foi de estudos com tempo 

se seguimento de 12 semanas. 

 

O quadro 08 reporta a descrição do protocolo realizado nos grupos intervenção de 

controle de cada estudo. 

 

Quadro 8: Descrição do protocolo de intervenção e controle, Niterói, 2016. 
ID do 

estudo 

Protocolo de Intervenção Protocolo de Controle Frequência 

da aplicação 

Bogdan Pré-tratamento: Correção cirúrgica da 

insuficiência venosa. 

 

Intervenção: A MFRP era colocada 

topicamente na ferida, 0,2mL do PRP 

era injetado em 4 pontos diferentes 

ao redor da borda da úlcera. 

 

Terapia adjuvante: terapia 

compressiva, farmacoterapia, 

coberturas tópicas adequadas 

Pré-tratamento: Correção cirúrgica da 

insuficiência venosa.  

 

Controle: terapia compressiva, 

farmacoterapia, coberturas tópicas 

adequadas. 

 

A cada 3 

dias, 

totalizando 3 

sessões 

Oliveira Intervenção: gel de plaquetas 

homólogo aplicado topicamente na 

úlcera 

 

 

Terapia adjuvante: Terapia 

compressiva de baixa elasticidade  

 

 

 

Controle: Hidrocolóide 

Frequência da troca da placa de 

hidrocolóide: a cada 4 dias. 

 

Terapia adjuvante: Terapia 

compressiva de baixa elasticidade  

Troca tanto 

do gel quanto 

do 

hidrocolóide: 

a cada 4 dias  

Curativo 

secundário: 

troca diária. 

 

Robson-a Intervenção 1: Repifermin (KGF-2) 

Dosagens: 60 µg/cm2 aplicado 

topicamente. 

 

Intervenção 2: Repifermin (KGF-2) 

Dosagens: 120 µg/cm2 

 

Terapia adjuvante: terapia  

compressiva de multicamadas 

 

Nota: O KGF era oferecido liofilizado 

sendo reconstituído em 5 mL de água 

para injeção e borrifado a 5–7 cm da 

ferida de maneira uniforme. 

Controle: spray placebo 

 

 

 

 

 

Terapia adjuvante: terapia  

compressiva de multicamadas 

 

Nota: O placebo também  era 

oferecido liofilizado sendo 

reconstituído em 5 mL de água para 

injeção e borrifado a 5–7 cm da ferida 

de maneira uniforme. 

 

 

Troca: 2 

vezes na 

semana 

... continua 
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ID do 

estudo 

Protocolo de Intervenção Protocolo de Controle Frequência 

da aplicação 

Senet-a Intervenção: Após o 

descongelamento, o PRP era aplicado 

topicamente com uma seringa até 

cobrir toda a extensão da úlcera. 

Cobertura primária hidrocolóide. 

 

 

Terapia adjuvante: Terapia 

compressiva de multicamadas 

 

Controle: Alíquotas de 1mL de 

solução salina, em embalagens 

idênticas ao PRP eram então 

descongeladas e aplicadas 

topicamente com uma seringa 

cobrindo toda a extensão da úlcera. 

Cobertura primária hidrocolóide. 

Terapia adjuvante: Terapia 

compressiva de multicamadas 

3 X por 

semana 

(trocas 

somente nos 

centros de 

pesquisa. 

Wieman-1a 

 

Intervenção: .rh-PDGF (Becaplermin) 

gel 100µg/g aplicado de maneira 

tópica. 

 

Terapia adjuvante: terapia 

compressiva multicamadas 

Controle: gel placebo aplicado 

topicamente. 

 

Terapia adjuvante: terapia 

compressiva multicamadas 

Troca: 

diariamente 

Wieman-1b Intervenção: .rh-PDGF (Becaplermin) 

gel 100µg/g aplicado de maneira 

tópica. 

 

Terapia adjuvante: terapia 

compressiva multicamadas 

Controle: gel placebo aplicado 

topicamente. 

 

Terapia adjuvante: terapia 

compressiva multicamadas 

Troca: 2 

vezes na 

semana 

Robson-b Intervenção 1: Repifermin (KGF-2) 

Dosagens: 20µg/cm2 aplicado 

topicamente. 

 

Intervenção 2: Repifermin (KGF-2) 

Dosagens: 60 µg/cm2 

 

Terapia adjuvante: terapia  

compressiva  

 

Nota: O KGF era oferecido liofilizado 

sendo reconstituído em 5 mL de água 

para injeção e borrifado a 5–7 cm da 

ferida de maneira uniforme. 

Controle: spray placebo 

 

 

 

 

 

 

Terapia adjuvante: terapia  

compressiva  

 

Nota: O placebo também  era 

oferecido liofilizado sendo 

reconstituído em 5 mL de água para 

injeção e borrifado a 5–7 cm da ferida 

de maneira uniforme. 

Troca: 2 

vezes na  

semana 

Stacey Intervenção: Após descongelamento, 

150µL/cm2 de PRP era aplicado 

topicamente 

 

 

Terapia adjuvante: Bandagem de 

baixa elasticidade contendo zinco 

(bota de Unna) mais 2 bandagens 

elásticas e uma meia sem compressão 

para segurar as bandagens no lugar. 

Controle: 150µL/cm2 de solução 

placebo (PBS) 

 

Terapia adjuvante: Bandagem de 

baixa elasticidade contendo zinco 

(bota de Unna) mais 2 bandagens 

elásticas e uma meia sem compressão 

para segurar as bandagens no lugar 

 

Troca: 2 

vezes na  

semana 

Robson-c Intervenção: Aplicação tópica de 

bTGF- β2, dose: 2,5µg/cm2, veículo 

utilizado: matriz de colágeno.  

 

 

Terapia adjuvante: bandagem elástica 

de 2 camadas  

 

Controle 1: Matriz de colágeno não 

contendo o bTGF- β2 

Controle 2:  Gaze petrolada 

(Xeroform gauze) 

 

Terapia adjuvante: bandagem elástica 

de 2 camadas  

Troca: 3 

vezes por 

semana 

Continua...

. 

... continua 
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ID do 

estudo 

Protocolo de Intervenção Protocolo de Controle Frequência 

da aplicação 

Falanga Intervenção: 7,5mL da solução 

contendo h-EGF foi aplicado 

topicamente na úlcera. 

 

 

 Terapia adjuvante:  terapia 

compressiva. 

 

 Nota: O EGF era reconstituído em 

7,5mL de diluente em cada aplicação. 

Controle: Os pacientes recebiam um 

frasco idêntico ao franco contendo h-

EGF, entretanto contendo os mesmos 

diluentes sem o h-EGF. 

 

Terapia adjuvante:  terapia 

compressiva. 

 

 Nota: O placebo era reconstituído em 

7,5mL de solução em cada aplicação. 

 

Troca: 2 

vezes por dia 

Legenda: PRP: plasma rico em plaquetas; MFRP: matriz de fibrina rica em plaquetas; KGF: Fator de crescimento 

queratinócitos; PDGF: Fator de crescimento derivado de plaquetas; TGF-β: Fator de crescimento transformador 

beta; h-EGF: Fator de crescimento epidérmico recombinante 

Fonte: elaboração dos autores. 

 

Os fatores de crescimento foram aplicados de maneira tópica na maioria dos estudos. 

Um estudo associou duas formas de apresentação e entrega dos fatores de crescimento na úlcera 

(Bogdan), onde o PRP foi injetado nas bordas e a MFRP foi aplicada topicamente. Oliveira, 

que também trabalhou com o PRP optou pela apresentação na forma de gel de plaquetas. Senet-

a e Stacey utilizaram o PRP em sua forma líquida (fatores de crescimento derivados da lise das 

plaquetas sem a ativação plaquetária da trombina ou cálcio). Já os fatores de crescimento 

recombinantes precisaram ser adicionados a um veículo para se realizar a entrega dos fatores 

na úlcera mantendo a estabilidade das proteínas; dessa forma, eles foram reconstituídos em água 

para injeção (Robson-a e Robson-b) sendo borrifado no leito da úlcera; ou reconstituído em 

diluente próprio (Falanga); na forma de gel (Wieman-1a e Wieman-1b) e também associado à 

matriz de colágeno (Robson-c). O intervalo entre as aplicações dos fatores de crescimento 

variou entre 2 vezes por dia à reaplicação à cada 4 dias. 

 

 

O quadro 09 reporta as variáveis clínicas e demográficas controladas na linha de base 

pelos estudos. 

Continua...

. 
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Quadro 9: Variáveis Clínicas Controladas ao início do estudo, segundo os autores; Niterói, 2016 
ID Média de idade - anos Sexo Duração da úlcera - Meses Tamanho Inicial da úlcera – cm2 

Teste Controle Teste Controle Teste Controle Teste Controle 

Bogdan 53,6 (média geral) M F M F 7,4 (média geral) 4,5 4,4 

16 14 15 13 

Oliveira 60-79 (média geral) 10 do sexo masculino e 7 do sexo 

feminino 

49,55 58,56 17,154 31,0 

Senet-a  72,3 72,3 M F M F 50,6 70,0 13,7 10,85 

4 3 3 3 

Stacey  72 70 M F M F 3,0 3,0 5,06 4,79 

15 27 21 23 

Robson-a  60mg 120mg 61 60mg 120mg 81 60mg 120mg 7 60mg 120mg 7,4 

60,9 61,8 M F M F 9 6 8,4 7,1 
76 47 59 53 

Robson-b 20mg 60mg 59 20mg 60mg M F 20mg 60mg 11 20mg 60mg 8,1 

61 59 M F M F 18 13 11 14 8,7 8,4 

22 9 21 11 

Wieman-1a 64,0 62,3 M F M F 12,91 11,54 8,88 10,2 

25 10 25 11 

Wieman-1b 62,4 63,2 M F M F 12,16 13,84 7,44 7,94 

17 15 18 14 

Robson-c 48,4 C01 C02 M F C01 C02 22 C01 C02 3,9 C01 C02 

56,3 54,2 4 8 M F 14 20 5,9 7,1 

7 5 

Falanga 60 (média geral) 20 do sexo masculino e 26 do sexo 

feminino  

Não reportado Não 

reportado 

Não reportado Não reportado 

Fonte: elaboração dos autores. 
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Todos os estudos apresentaram as variáveis clínicas e demográficas controladas ao início do estudo, entretanto, o estudo de Oliveira não 

realizou testes estatísticos para determinar a homogeneidade da amostra na linha de base. A maioria dos estudos afirmaram que os grupos eram 

bem balanceados entre si e obtiveram um índice de heterogeneidade não significativo, porém nem todos citavam os valores resultantes do teste 

chi-quadrado. No estudo de Robson-b, houve uma diferença significativa para sexo masculino no grupo que recebeu 120mg (p = 0.0361) de KGF, 

o autor refere que não houve diferença para as outras variáveis. O estudo de Falanga controlou somente as variáveis idade, sexo, raça e tamanho 

inicial da úlcera, entretanto não traz os números brutos em seu relatório, contudo, o autor diz que a amostra foi balanceada entre os grupos. 

  

A tabela A traz as perdas de seguimento e suas razões para cada estudo incluído. Complementando o raciocínio, a tabela B demonstra os 

principais desfechos por intenção de tratar descritos em cada um dos estudos. 
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Tabela A: Perdas de seguimento de cada estudo, Niterói, 2016 

Legenda: ITB: índice braço tornozelo 

Fonte: elaboração dos autores. 

 

Um estudo reportou não ter havido nenhuma perda de seguimento (Bogdan), a maioria dos estudos manteve o índice de perdas abaixo de 

15%, somente o estudo de Falanga reportou uma perda de 22,2% de seus participantes.

ID do estudo N. Participantes Perdas de seguimento Razões para a perda de seguimento Porcentagem 

Teste Controle Teste Controle 

Bogdan 30 28 Não houve Não houve  -  - 

Oliveira 9 13 0 2 Erro na aferição do ITB (suspeita de comprometimento arterial) 9% 

Senet-a  8 7 1 1 I pediu para sair por razões pessoais, outro foi retirado pois não possuía a foto 

final para ser analisada 

13% 

Stacey  42 44 5 6 5 participantes apresentaram alergia a pasta de zinco (bandagem inelástica), 2 se 

mudaram, 2 internações por outras razões, 1 por trauma pela bandagem, 1 pediu 

para sair por razões pessoais 

12,8% 

Robson-a  235 117 38 15 12 saíram por razões pessoais, 16 por eventos adversos, 9 por violação de 

protocolo, 7 por perda de contato, 4 por morte e 5 por outras razões  

15% 

Robson-b 64 12 4 1 5 por eventos adversos 6,6% 

Wieman-1a 35 36 3 3 Não reporta 8,5% 

Wieman-1b 32 32 3 2 Não reporta 7,8% 

Robson-c 12 24 3 1 2 saíram por dor ou excesso de exsudato, 1 sem razões aparentes, 1 por edema 

(pouca aderência a terapia compressiva) 

11,1% 

Falanga 23 22 6 4 1 nunca recebeu tratamento, 4 por perda de contato, 3 por violação de protocolo, 

2 por apresentarem celulite. 

22,2% 
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Tabela B: Principais desfechos de cada estudo, Niterói, 2016 
PRINCIPAIS DESFECHOS – ANÁLISE POR INTENÇÃO DE TRATAR 

ID do estudo Cicatrização Completa Redução da área 

% / cm2 / Desvio padrão  

Tempo de Cicatrização - dias Taxa diária de cicatrização cm2 

Teste Controle Teste Controle Teste Controle Teste Controle 

Bogdan - - 46,7% 

(2,4±0,4) 

35,1% 

(3,7±0,4) 

54,0 

(41-65) 

64,0 

(58-70,5) 

0,09 

(0,4-0,16) 

0,03 

(0,02-0,04) 

Senet-a  1/8 1/7 26,2% 15,2% - - 0,0033±0,0061 0,0021±0,0058 

Stacey  33/42 34/44 - - - - - - 

Robson-a  60mg - 72/123 

120mg - 58/112  

 

72/117  - - - - - - 

Robson-b 20mg - 10/32 

60mg - 12/32 

9/31 - - - - - - 

Wieman-1a 12/35 12/36 - - 92 80 - - 

Wieman-1b 18/32 14/32 - - 45 57 - - 

Robson-c 4/12 Cont1 - 4/12 

Cont2 - 3/12 

- - - - Não significativa Não significativa 

Falanga 6/23 2/22 - - - - - - 

Total 226/451 151/313 - - - - - - 

Fonte: elaboração dos autores. 

 

Dentre os estudos que apresentaram resultados para o desfecho cicatrização completa, observa-se que 50,11% das úlceras tratadas com 

fatores de crescimento cicatrizaram versus 48,24% no grupo controle.  Oliveira apresentou seus resultados por protocolo, no qual obteve uma 

porcentagem de redução da área da ferida de 53,45% para o grupo em uso de fatores de crescimento versus 57,78% para o grupo controle ao final 

de 12 semanas de tratamento.
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A cicatrização completa de úlceras venosas em uso de fatores de crescimento ocorreu 

entre 45º dia ao 92º pós início do tratamento, comparado com o tempo de cicatrização de 57 

dias à 80 dias para o grupo controle. Três estudos avaliaram este desfecho (Bogdan, Wieman-

1a e Wieman1b).  

A taxa de cicatrização foi avaliada pelos estudos de Bogdan e Senet-a, tendo sido 

reportado uma taxa diária de cicatrização de 0,09cm2, variando entre 0,4-0,16cm2, no estudo de 

Bogdan, e uma média de 0,0033±0,0061cm2 no estudo de Senet-a para os participantes do grupo 

teste, contrapondo uma taxa de cicatrização de 0,03cm2 (0,02-0,04) e 0,0021±0,0058cm2 para 

o grupo controle, respectivamente. No estudo de Bodgan, os valores da taxa de cicatrização são 

promissores, tendo seus resultados estatisticamente significativos (p<0,05), contrapondo o os 

resultados de Senet-a, que apesar de apresentar uma redução da área da ferida favorável para o 

grupo em tratamento com fatores de crescimento, este resultado não foi estatisticamente 

significante (p=0,47). 

Três estudos avaliaram a redução da área da úlcera (Bogdan, Oliveira e Senet-a). 

Entretanto, somente dois (Bogdan e Senet-a) estão listados na tabela B, já que estes 

apresentaram seus resultados no modelo por intenção de tratar. Oliveira apresentou seus dados 

por protocolo, portanto seus resultados estão listados à parte, logo em seguida à tabela. 

Um estudo apresentou resultado positivo em relação à redução da área da ferida, com 

relevância estatística, em favor ao uso dos fatores de crescimento (Bogdan). Em contrapartida, 

os estudos de Oliveira e Senet-a apresentaram resultados divergentes, Senet-a mostrou 

porcentagem de redução da área das úlceras melhor para o grupo teste, porém, não significativas 

(p=0,94) e Oliveira apresentou um resultado desfavorável para o grupo teste, contudo, sem 

relevância estatística. 

O estudo de Robson-c mostrou uma taxa diária de cicatrização similar entre os grupos 

teste e controle, portanto seu resultado também não foi significativo (p<0,05). Entretanto, os 

autores ressaltam uma redução da área remanescente da úlcera tratada com o fator de 

crescimento Queratinócito ao final das 6 semanas de tratamento (43%), contra uma área 

remanescente de 70% para o grupo que foi tratado somente com a matriz de colágeno e 91% 

para o grupo tratado com gaze petrolada.  

Diante dos resultados dos estudos publicados foi possível a realização de metanálises 

para o desfecho cicatrização completa. Para tal, foi utilizado o modelo de efeito fixo de Mantel-

Haenszel quando a magnitude de heterogeneidade (I2) se apresentou menor que 50% e modelo 

randômico para I2 maior que 50%. 
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 Metanálise para o desfecho: Cicatrização Completa 

 

Para o desfecho CICATRIZAÇÃO COMPLETA, foi possível compilar os dados de 9 estudos e realizar a metanálise comparando o número 

total de úlceras com cicatrização completa em uso de algum fator de crescimento comparando com o tratamento padrão/placebo. Vale ressaltar que 

todos os estudos utilizaram como parte do tratamento a terapia compressiva em ambos os grupos, terapia esta que é considerada padrão ouro de 

tratamento. Para efeitos da metanálise foram somados os resultados do evento quando se tratou de testar o mesmo fator de crescimento em duas 

dosagens diferentes (Robson-a e Robson-b), assim como também foram somados os valores do controle quando se havia mais de um produto sendo 

comparado (Robson-c). 

Portanto a figura 7 mostra o gráfico de metanálise de todos os nove estudos para o desfecho cicatrização completa. 

 

Figura 7: Metanálise comparando o uso de fatores de crescimento com tratamento padrão/placebo para o desfecho cicatrização completa, Niterói, 

2016  
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Observa-se que não houve predominância de uma terapia sobre a outra, tendo tido como 

resultado um risco relativo de 1,01 [IC 95%:0,88-1,08; p=0,89; I2=0%] para cicatrização 

completa de úlceras venosas tratadas com fatores de crescimento comparado com tratamento 

padrão /placebo. 

 

 Eventos Adversos relatados nos estudos analisados 

Oito estudos reportaram a ocorrência de eventos adversos nos grupos teste e grupo 

controle (Oliveira, Robson-a, Senet-a, Wieman-1a, Wieman-1b, Robson-b, Robson-c e 

Falanga). 

 

A tabela C lista a relação dos eventos adversos frequentes relatados nos estudos. 
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Tabela C: Eventos adversos frequentes listados nos estudos, Niterói, 2016. 
Evento adverso Bogdan Oliveira Robson-a Senet-a Wieman-1a 

 

Wieman-1b Robson-b Stacey Robson-c Falanga Total de 

Eventos 

T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C  

Infecção - - 4 2 - - 1 0 3 5 9 4 6 8 - - - - - - 42 

Dor - - - - - - - - 3 2 0 1 14 8 - - 1 3 0 2 34 

Prurido - - - - - - - - 3 3 0 1 12 8 - - - - - - 27 

Eczema/ 

Dermatite 

- - - - - - 2 2 0 1 0 3 12 4 - - - - - - 24 

Agravo da 

úlcera 

- - - - - - - - 3 1 2 1 - - - - - - - - 7 

Nova úlcera - - - - - - - - 0 2 6 5 13 7 - - - - - - 33 

Pelo menos 1 

EA 

- - - - 162

* 

89 

** 

- - - - - - - - - - - - - - 251 

EA 

relacionado ao 

tratamento 

    23 9                

Legenda: T: teste; C: Controle; EA: Evento adverso. 

* Dentre os 162 eventos adversos ocorridos no grupo teste, 23 eram relacionados ao tratamento. 

**Dentre os 89 eventos adversos ocorridos no grupo controle, 9 eram relacionados ao tratamento. 

Fonte: elaboração dos autores. 

 

A partir destes dados foi possível realizar uma análise dos dados combinados dos eventos adversos mais frequentes, como mostra a 

metanálise exibida na figura 8. 
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Figura 8: Eventos adversos comparados nos grupos intervenção e controle, Niterói, 2016. 

 
 

Observa-se que os eventos adversos ocorreram em ambos os grupos sem diferenças 

estatísticas (p>0,05). 
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 Análise por subgrupos 

 

o Estudos que avaliaram a eficácia do o PRP 

Para efeitos de análise, foram considerados os resultados a favor do Plasma Rico em 

Plaquetas (PRP) de todos os estudos que utilizaram plasma homólogo ou autólogo ou que 

associaram o PRP a alguma outra terapia, como, a Matriz de Fibrina Rica em Plaquetas (MFRP) 

ou placa de colágeno e antibióticos. 

Considerou-se ainda como sinônimos de Plasma Rico em Plaquetas (PRP): gel de 

plaquetas e plaquetas autólogas congeladas (FAP – Frozen Autologous Platelets). 

Quatro estudos (Bogdan, Stacey, Senet-a e Oliveira), avaliaram a eficácia do PRP.   

,.;89 participantes foram tratados com PRP e 92 receberam o tratamento controle. O 

intervalo entre as aplicações de PRP variou entre 3 a 4 dias; o tempo de seguimento variou entre 

21 dias (Bogdan) a 36 semanas (Stacey).  

 

O quadro 10 retrata as variáveis clínicas que foram controladas nos estudos envolvendo 

o PRP. 

 

Quadro 10: Variáveis clínicas controladas nos estudos envolvendo o Plasma Rico em 

Plaquetas (PRP), Niterói, 2016  
Variáveis Clinicas Bogdan Stacey Senet-a Oliveira 

Média 

Idade 

T 53,6 ±11,3 72  (35-90) 72,3 (50-83) 60-79 

C 53,6±11,3 70 (26-92) 72,3 (45-88) 

Sexo Grupo 

Teste 

M 16 15 4 M: 10 

F: 7 
F 14 17 3 

Sexo Grupo 

controle 

M 15 21 3 

F 13 23 3 

Tamanho inicial 

(Media cm2 e 

DP) 

T 4,5 ±0,7 5,06 ±8,70 13,7 (4,8-27,25) 17,154 (3,4-97,9) 

C 4,4 ±0,6 4,79 ±8,24 10,85 (3,7-26,5) 31 (3,9-146,3) 

Duração úlcera 

(meses- Media e 

DP) 

T 7,4± 2,8 (média 

geral dos dois 

grupos) 

3,0 (1-244) 50,6 (4-240) 49,55 

C 3,0 (0,75-360) 70 (24-120) 58,56 

Legenda: T- Teste, C – Controle, M – Masculino, F – Feminino, DP – Desvio padrão 

Fonte: elaboração dos autores 

 

Três estudos (Bogdan, Stacey, Senet-a) relataram que os grupos estudados eram 

homogêneos em relação as variáveis clínicas, não havendo diferenças estatísticas entre os dados 

dos grupos teste e controle, tendo sido relatado que o p>0,05. O estudo de Oliveira não reportou 
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diferenças entre os grupos, não fazendo nenhum teste estatístico comparando as variáveis 

clinicas entre os grupos na linha de base.  

Somente dois estudos avaliaram a cicatrização completa como desfecho, representado 

na tabela D. 

 

Tabela D: Número de úlceras completamente cicatrizadas aplicando PRP, Niterói, 2016 

ID do estudo Cicatrização Completa  P valor 

declarado no 

estudo original 

Tempo de 

Seguimento 

PRP Controle 

Senet-a  1/8 1/7 >0,05 12 semanas 

Stacey  33/42 34/44 >0,05 36 semanas 

Total 34/50 35/51   

Legenda: PRP: Plasma rico em plaquetas 

Fonte: elaboração dos autores 

 

 

A figura 9 mostra a metanálise comparando o tratamento com PRP com Placebo para o 

desfecho Cicatrização Completa. 

 

Figura 9: Metanálise comparando Plasma Rico em Plaquetas com tratamento padrão para o 

desfecho cicatrização completa, Niterói, 2016 

 
Legenda: PRP: Plasma Rico em Plaquetas 

 

O grupo de pacientes com úlceras venosas que recebeu a terapia com PRP apresentou 

resultados semelhantes quando comparado com o grupo placebo, apresentado um risco relativo 

para o desfecho cicatrização completa de 1,01 [IC95%: 0,80-1,28; p=0,92; I2=0%]. 
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A tabela E retrata a maneira como os autores reportaram a redução da área das úlceras 

venosas em seus estudos quando em uso do PRP. 

 

Tabela E: Redução da área da úlcera venosa após tratamento com PRP 

ID do 

estudo 

Redução da área  

%, cm2 , e/ou DP  

P-valor Tempo de 

seguimento 

PRP Controle  

Bogdan 46,7% 

(2,4*±0,4**) 

 

35,1% 

(3,7*±0,4**) 

<0,05 21 dias 

Oliveira 53,45% 

Alguma redução: 6/9 (66,7%) 

 

57,78% 

Alguma redução: 11/12 

(91,7%) 

>0,05 12 semanas 

Senet-a  26,2% 15,2% 0,94 12 semanas 

Legenda: PRP: plasma rico em plaquetas. 

*Média; ** Desvio padrão. 

Fonte: elaboração dos autores. 

 

Observa-se na tabela E que os dados reportados em relação à redução da área da úlcera 

não estão retratados na mesma unidade de medida, impossibilitando assim a combinação dos 

dados em uma metanálise. O estudo de Bogdan reporta seus dados em porcentagem, média e 

desvio padrão, enquanto Oliveira e Senet-a reportam a redução somente em porcentagem. Os 

resultados para o desfecho redução da área da ferida são bastante contraditórios, enquanto dois 

estudos reportam uma redução em favor do uso do PRP, o outro apresentou resultados 

desfavoráveis. Somente o estudo de Bogdan obteve uma redução estatisticamente significante 

a partir do 21º dia após início da aplicação do PRP. Os resultados de Senet-a e Oliveira não 

apresentara relevância estatística. 

Outro aspecto importante reportado em dois estudos (Oliveira e Senet-a) foi o 

surgimento de infecção em maior número de pacientes que utilizaram o PRP. Um caso no 

estudo de Senet (1/8) no grupo PRP contra nenhum (0/7) no grupo controle, e no estudo de 

Oliveira, 4 casos (4/9) no grupo PRP e dois (2/13) no grupo controle. A figura 10 mostra a 

análise combinada do fator infecção associado ao uso do PRP versus placebo. 
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Figura 10: Infecção associada ao uso do PRP versus tratamento padrão, Niterói, 2016. 

 

 

Ao analisar o gráfico de floresta observa-se que apesar do grupo tratado com PRP 

apresentar uma tendência maior para infecção, este achado não foi estatisticamente significativo 

(p=0,13). 

A análise histológica das úlceras venosas, apesar de não ter sido inicialmente foco da 

revisão, foi um dado interessante que agrega valor à análise. Entretanto, esse dado foi reportado 

somente em um estudo (Oliveira). A autora constatou que o PRP auxiliou na regeneração dos 

tecidos de forma mais coesa e definitiva, com distribuição dos vasos neoformados na derme 

reticular. Enquanto nas feridas tratadas com o hidrocolóide, a neoangiogênese estava mais 

presente na derme papilar e a epiderme recém-formada apresentava-se fina e frágil. 

Outro aspecto observado ao analisar os resultados obtidos com o PRP foi o método de 

obtenção e apresentação do produto final.  

Constatou-se que somente 1 estudo utilizou o PRP homólogo (Oliveira), o restante optou 

pelo sangue autólogo. No estudo de Oliveira, o PRP homólogo era produzido em larga escala e 

apresentado em forma laminar, onde o paciente recebia o material recortado no tamanho da 

úlcera para ser aplicado em cada troca de curativo em casa. 

Stacey e Senet-a optaram por realizar coleta do sangue e preparo do PRP para em 

seguida congelar as alíquotas que seriam utilizadas ao longo do estudo. Bodgan optou por 

utilizar o PRP fresco, em sua forma líquida injetando nas bordas da ferida.  

Portanto, os estudos apresentaram formas diversas de preparo e obtenção do PRP, como 

pode ser verificado no quadro 11. 

Legenda: PRP: Plasma Rico em Plaquetas 
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Quadro 11: Métodos de obtenção do Plasma Rico em Plaquetas (PRP), Niterói, 2016 

Fonte: elaboração dos autores. 

Os métodos de preparo e obtenção do PRP variaram bastante e poucos detalhes sobre o processo foram fornecidos pelos estudos. O 

volume de sangue coletado variou entre 6-70mL, o Trombina foi utilizada para ativação em um estudo (Oliveira). A concentração plaquetária após 

o processo de centrifugação ficou na ordem de 2x109/mL no estudo de Stacey e 5x108/mL no estudo de Senet-a, os outros estudos não reportaram 

a concentração final de plaquetas. 

 

ID do 

estudo 

Volume 

de sangue 

Anticoagu- 

lante 

1º 

centrifugação 

2º 

centrifugação 

Ressuspensão 3º 

centrifugação 

Ressuspensão 4º 

centrifugação 

Ativação Concentra-

ção de 

Plaquetas 

Bogdan 6 mL Citrate de 

sódio 

10min a 

3000rpm 

- - - - - nenhum Nao reporta 

Stacey 70 mL  Não reporta 70min a 

500rpm 

10min a 

500rpm 

4mL de solução 

tampão fosfato-

salino (PBS) 

10min a 

500rpm 

2mL de solução 

tampão fosfato-

salino (PBS) 

Fragmentos de 

plaquetas 

removidos pela 

centrifugação a 

4000rpm 

nenhum 2x109/mL 

Senet-a 7 mL/kg Não reporta 7min a 5000g 

Temperatura 

ambiente 

5 min a 500g 

Após 1 noite 

em temperatura 

ambiente 

- 10min a 1500g 

a uma 

temperatura de 

20º  

Solução salina - nenhum 5x108/mL 

Oliveira Sangue 

homólogo  

Presente nas 

bolsas de 

coleta de 

sangue 

Não reporta Nao reporta  - - - - trombina Nao reporta 
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o Estudos que avaliaram os Fatores de Crescimento de Queratinócitos  

Somente dois estudos compuseram esta subcategoria, os estudos de Robson-a e Robson-

b, os quais avaliaram os efeitos nas taxas de cicatrização utilizando o Repifermin (KGF-2). 

 

O quadro 12 retrata as características clínicas dos estudos envolvendo o Fator de 

Crescimento de Queratinócitos (KGF). 

 

 

Quadro 12: Variáveis clínicas dos estudos envolvendo o Fator de Crescimento de 

Queratinócitos (KGF), Niterói, 2016  
Variáveis Clínicas Robson-a Robson-b 

Idade / média e 

DP 

T 60µg 60,9* ± 3,7** 20µg 61*±13** 

120µg 61,8* ± 15,6** 60µg 59*±14**  

C 61* ± 15,4** 89*±13** 

Sexo 

(Grupo Teste) 

M 60µg 76 20µg 22 

120µg 59 60µg 21 

F 60µg 47 20µg 9 

120µg 53 600µg 11 

Sexo 

(Grupo controle) 

M 81 18 

F 36 13 

Tamanho inicial / 

Media cm2 e DP 

T 60µg 8,4 (9,4* ± 5,4**) 20µg 8,7* ±6,2**  

120µg 7,1 (8,7* ± 5,3**) 60µg 8,4* ±8,5**  

C 7,4 (9,9* ± 6,2**) 8,1* ± 6,7** 

Duração úlcera 

(meses) / Média e 

DP 

T 60µg 9 (12,3* ± 9,2**) 20µg 11* ± 8**  

120µg 6 (8,7* ± 5,3**) 60µg 14* ±10**  

C 7 (11,8* ± 9,3**) 11* ± 7** 

Legenda: T- Teste, C – Controle, M – Masculino, F – Feminino, DP – Desvio padrão. 

*Média; ** Desvio padrão. 

Fonte: elaboração dos autores. 

 

No estudo de Robson-a, observou-se mais homens alocados no grupo que recebeu a 

dosagem de 120µg, essa diferença foi estatisticamente significativa (p=0,0361). O autor relatou 

que para as outras variáveis não houve diferenças entre os grupos. Já no outro estudo (Robson-

b) o autor refere que os grupos eram bem balanceados entre si, apresentando um p-valor >0,05.  

Robson-b constatou ao final do estudo que um número maior de úlceras no grupo 

tratamento apresentaram taxas de redução de até 75%, com uma diferença estatística importante 
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(p=0,007). Entretanto, este fato não foi confirmado no estudo de Robson-a, realizado 

posteriormente e com um número de participantes muito maior. No referido estudo as taxas de 

redução se mantiveram comparáveis entre os grupos que receberam o KGF e o grupo placebo, 

sem diferenças estatísticas (p>0,05).  

 

A tabela F mostra os estudos que avaliaram a cicatrização completa das úlceras venosas 

como desfecho utilizando o KGF como tratamento. 

 

Tabela F: Número de úlceras completamente cicatrizadas aplicando KGF, Niterói, 2016. 
ID do 

estudo 

Cicatrização Completa  P valor 

declarado no 

estudo original 

Tempo de 

Seguimento 
KGF Controle 

Robson-a 60µg - 72/123 

120µg - 58/112  

72/117 0.6351  

0.1362 

26 semanas 

Robson-b 20µg - 10/32 

60µg - 12/32 

9/31 0.57* 12 semanas 

Total 152/299 81/148   

Legenda: KGF:  Fator de Crescimento de Queratinócitos. 

*p valor combinado KGF (20-60µg) Versus Placebo. 

Fonte: elaboração dos autores. 

 

Nos dois estudos utilizando o KFG a taxa de cicatrização completa foi semelhante entre 

os grupos intervenção e controle, resultado este, estatisticamente não significativo.  

A figura 11 mostra a análise estatística global analisando os resultados obtidos nos 

estudos. Também apresenta uma análise estratificada, considerando somente os valores 

encontrados quando utilizado o produto na mesma dosagem (60µg). 
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Figura 11: Metanálise comparando KGF com tratamento padrão para o desfecho cicatrização 

completa, Niterói, 2016. 

 

Legenda: KGF:  Fator de Crescimento de Queratinócitos. 

 

As úlceras venosas tratadas com KGF apresentaram taxas de cicatrização completa 

semelhantes às taxas do grupo controle; na análise combinada dos resultados observa-se um 

risco relativo de 0,93 [IC 95%: 0,78-1,11; p=0,43; I2=0%] para o desfecho cicatrização 

completa. Em análise do subgrupo de pacientes que utilizaram somente o KGF na dosagem de 

60µl versus placebo, observa-se que os resultados em relação ao desfecho cicatrização completa 

permanecem os mesmos, sendo estatisticamente não significativos (p=0,91).  

 

 

 Estudos que avaliaram os Fatores de Crescimento Derivado de Plaquetas (PDGF) 

Dois estudos compuseram essa subcategoria, os estudos de Wieman-1a e Wieman-1b. 

Os estudos aconteceram paralelamente e foram conduzidos pelo mesmo pesquisador. Os 

resultados em relação às variáveis clínicas e taxas de cicatrização completa estão dispostos nos 

quadros 13 e tabela G, respectivamente. 
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Quadro 13: Variáveis clínicas dos estudos envolvendo o Fator de Crescimento Derivado de 

Plaquetas (PDGF), Niterói, 2016 
Variáveis Clínicas Wieman-1a Wieman-1b 

Idade 

Média e DP 

T 64.0 ± 16.31 62.4 ± 11.64 

C 62.3 ± 13.2 63.2 ± 12.42 

Sexo Grupo Teste 

Média  

M 25 (71.4%) 17 (53.1%) 

F 10 (28.6%) 15 (46.9%) 

Sexo Grupo controle 

 

M 25 (69.4%) 18 (56.3%) 

F 11 (30.6%) 14 (43.8%) 

Tamanho inicial (Media cm2) 

Média e DP 

T 8.88 ±5.89 7.44 ± 6.15 

C 10.2 ± 8.74 7.94 ± 5.29 

Duração úlcera (meses) 

Média e DP 

T 51.64 ± 29.69 48.65 ± 44.75 

C 46.15 ± 42.9 55.37± 49.76 

Legenda: T – Teste, C – Controle,  M – Masculino, F - Feminino ; DP: Desvio Padrão. 

Fonte: elaboração dos autores. 

 

Vale ressaltar que os autores consideraram os grupos bem balanceados, havendo uma 

ligeira diferença entre os tamanhos iniciais dos grupos teste e controle para os dois estudos em 

favor do grupo tratado com PDGF, porém, o autor não fez menção a outros resultados 

estatísticos. 

 

 

 

Tabela G: Número de úlceras completamente cicatrizadas aplicando PDGF, Niterói, 2016. 

ID do 

estudo 

Cicatrização Completa  P valor 

declarado no 

estudo original 

Tempo de 

Seguimento 

PDGF Controle 

Wieman-1a Úlceras totais: 12/35 

 

Úlceras totais: 12/36 

 

- 

 

16 semanas 

Wieman-1b Úlceras totais: 18/32 

 

Úlceras totais: 14/32 

 

- 

 

16 semanas 

Total 30/67 26/68   

Fonte: elaboração dos autores. 

 

A figura 12 mostra a análise estatística do desfecho cicatrização completa para os 

pacientes em uso de Becaplermin (PDGF-BB) em comparação com placebo. 
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Figura 12: Metanálise comparando PDGF com tratamento padrão para o desfecho cicatrização 

completa, Niterói, 2016. 

 

 

O PDGF aplicado em úlceras venosas aplicado diariamente ou 2 vezes por dia 

apresentou taxas de cicatrização semelhantes quando comparado com o grupo placebo.  

 

 

o Estudos que avaliaram os Fatores de Crescimento Transformador – β (TGF-β) 

O estudo de Robson-c compõe esta categoria, onde o autor testou o TGF-β em pacientes 

com úlceras venosas a uma concentração de 2,5µg/cm2 disposto em um veículo composto de 

colágeno. O autor compara o grupo teste com uma matriz de colágeno sem o TGF-β e também 

com gaze petrolada. A tabela H mostra a relação de úlceras cicatrizadas ao final de 6 semanas 

em uso de TGF 3 vezes por semana. 

 

Tabela H: Número de úlceras completamente cicatrizadas aplicando TGF-β, Niterói, 2016. 
ID do estudo Cicatrização Completa  P valor declarado 

no estudo original 

Tempo de 

Seguimento 
TGF-β Controle 

Matriz de colágeno Gaze Petrolada 

Robson-c 4/12 4/12 3/12 >0,05 6 semanas 

Total 4/12 4/12 3/12   

Legenda: TGF: Fator de Crescimento Transformador-β 

Fonte: elaboração dos autores 

 

Os autores afirmam que todas as variáveis clínicas e demográficas dos participantes 

eram homogêneas na linha de base (ROBSON, M. C. et al., 1995). 
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A figura 13 mostra o risco relativo calculado para o TGF-β comparado com a matriz de 

colágeno e gaze petrolada. 

Figura 13: Metanálise comparando TGF-β com com a matriz de colágeno e gaze petrolada 

para desfecho cicatrização completa, Niterói, 2016. 

 

Legenda: TGF: Fator de Crescimento Transformador-β. 

 

 

O risco relativo permanece sem alteração estatisticamente significante mesmo se 

compararmos a aplicação do TGF somente com a matriz de colágeno ou somente com a gaze 

petrolada.  

Sendo assim podemos ressaltar que não há evidência suficiente de que o TGF-β 

promova uma melhor cicatrização comparado com a matriz de colágeno e com gaze petrolada. 
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o Estudos que avaliaram os Fatores de Crescimento Epidérmico (EGF) 

Nesta subcategoria somente foi incluído 1 estudo (Falanga). O autor relata que a média 

de idade dos participantes da pesquisa foi de 60 anos, sendo que 20 eram do sexo masculino e 

26 do sexo feminino. O autor afirma que não havia diferenças entre os grupos em relação às 

características clínicas ou demográficas dos participantes, sendo relatado um p=0,68 para 

variáveis demográficas e p=0,27 para tamanho inicial da úlcera. Um total de 23 participantes 

foram tratados com EGF e 22 receberam placebo. Seis úlceras cicatrizaram completamente no 

grupo tratado com EGF e duas no grupo placebo, conforme mostra a tabela I. 

 

Tabela I: Número de úlceras completamente cicatrizadas aplicando rh-EGF, Niterói, 2016. 

ID do 

estudo 

Cicatrização Completa  P valor 

declarado no 

estudo original 

Tempo de 

Seguimento 

rh-EGF Controle 

Falanga 6/23 2/22 >0,05 6 semanas 

Total 6/23 2/22   

Legenda: rh-EGF: Fator de Crescimento Epidérmico recombinante. 

Fonte: elaboração dos autores. 

 

O autor relata que mesmo na análise da redução da área da úlcera, o resultado não foi 

estatisticamente relevante (p=032). A redução semanal da área foi de 7% para o grupo tratado 

com EGF versus 3% para o grupo placebo, entretanto, essa redução também não foi 

significativa (p=0,29). 

O autor concluiu que apesar de ser um tratamento seguro, o EGF aplicado topicamente 

em úlceras venosas não foi capaz de melhor o processo cicatricial. 

A figura 14 mostra o risco relativo de uma úlcera venosa cicatrizar em uso do EGF. 
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Figura 14: Metanálise comparando rh-EGF com placebo para desfecho cicatrização completa, 

Niterói, 2016. 

 
Legenda: rh-EGF: Fator de Crescimento Epidérmico recombinante 

 

 

O estudo de Falanga apresentou uma perda de seguimento mais elevada que os outros 

(22,2%). Sendo assim, também foi realizado o cálculo do melhor e pior cenário para o desfecho 

cicatrização completa, figura 15. 

 

 

Figura 15: Análise do melhor e pior cenário para o desfecho cicatrização completa, Niterói, 

2016.  
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Na análise real, o grupo de pacientes tratados com rh-EGF apresentou uma tendência 

maior em favor da cicatrização completa comparado com o grupo placebo (RR 2,87; IC 95%: 

0,65-12,73). Entretanto, esse resultado não é estatisticamente significante (p=0,17). Contudo, o 

estudo apresentou uma taxa de 22,2% de perdas de seguimento. Na análise hipotética de pior e 

melhor cenário para o desfecho cicatrização completa encontrou-se uma tendência maior a 

cicatrização completa no grupo utilizando o EGF, com uma diferença estatística (p=0,04).  

 

 

4.3   CATEGORIA 3: ANÁLISE DO RISCO DE VIÉS DOS ESTUDOS, QUALIDADE 

DA EVIDÊNCIA E SUMÁRIO DOS RESULTADOS 

 

 

Os estudos foram analisados individualmente quanto ao risco de viés em cada domínio 

avaliado e também classificando o risco de viés geral de cada estudo seguindo o instrumento 

de avaliação do risco de viés sugerido pela Colaboração Cochrane.  

A figura 16 demonstra a relação de Risco de Viés para cada domínio avaliado de 

cada estudo incluído.  
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Figura 16: Risco de Viés por domínios para cada estudo incluído, Niterói, 2016 

 

Legenda:        baixo risco de viés;          moderado risco de viés;          alto risco de viés  

Fonte: elaboração dos autores. 

Os domínios avaliados foram: 

 Viés de seleção: Avalia a geração de sequência aleatória; 

 Viés de seleção: Avalia o sigilo de Alocação; 

 Viés de desempenho: Avalia o mascaramento dos participantes e pesquisador; 

 Viés de detecção: Avalia o mascaramento do avaliador; 

 Viés de atrito: Dados dos resultados incompletos devido a altas taxas de perdas de 

seguimento (até 20%: baixo; >20%≤30%: moderado; >30%: alto risco); 

 Viés de relato: Avalia se houve relato seletivo, exemplo, resultados não baseados em 

análise por intenção de tratar, dados incompletos (faltando médias e/ou desvio padrão); 

+ + + 
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Observa-se que somente 3 estudos foram classificados com alto risco de viés para pelo 

menos 1 domínio, sendo sido o domínio viés de detecção avaliado como alto risco para esses 

estudos. A maioria foi classificada como baixo risco para a maior parte dos domínios avaliados. 

O quadro 14 mostra a classificação do risco de viés de cada estudo a partir do 

instrumento da Colaboração Cochrane. A análise detalhada do risco de viés de cada estudo pode 

ser verificada no apêndice 12.7. 

 

Quadro 14: Avaliação do Risco de Viés por estudo, Niterói, 2016. 
ID do 

estudo 

Classificação 

do Risco de 

Viés 

Razão para classificação Justificativa 

Bogdan Alto  Alto risco de viés de detecção. 

Moderado risco de viés de 

seleção (sigilo de alocação) 

Estudo não cego para avaliador. Não 

descreve sigilo de alocação. 

Oliveira Alto  Alto risco de viés de relato e 

detecção 

Ausência de desvio padrão dos dados 

reportados, não mascaramento do 

avaliador 

Senet-a  Moderado Moderado risco viés de seleção Não descreveu método de randomização 

Stacey Moderado  Moderado risco viés de seleção Não descreveu método de randomização 

Robson-a  Moderado  Moderado risco para viés de 

seleção  

Não explicou o método de randomização 

nem o sigilo de alocação.  

Robson-b Moderado  Moderado risco para viés de 

seleção 

Não explicou o método de randomização 

nem o sigilo de alocação.  

Wieman-1a  Moderado  Moderado risco para viés de 

seleção 

Não explicou o método de randomização 

nem o sigilo de alocação 

Wieman-1b Moderado  Moderado risco para viés de 

seleção 

Não explicou o método de randomização 

nem o sigilo de alocação 

Robson-c Baixo Baixo risco para todos os 

domínios 

Baixo risco para todos os domínios 

Falanga Alto Alto risco para viés de atrito e 

alto risco para viés de relato. 

Moderado risco para viés de 

seleção  

Não explicou método de randomização, 

não reportou sigilo de alocação, perda de 

seguimento significativa, não reportou os 

resultados com suas devidas médias e 

desvios padrões 

Fonte: elaboração dos autores. 

A maioria dos estudos foram classificados como risco moderado e três estudos foram 

classificados como alto risco. A principal razão para a classificação dos estudos como alto risco 

foi o não mascaramento ao menos o avaliador e publicação dos dados sem suas respectivas 

médias e desvios padrões, impossibilitando assim uma análise combinado dos dados. 

Já a principal razão para o estudo ter recebido a classificação moderado risco de viés foi 

a não descrição do método de randomização e sigilo de alocação. 

 

 

A figura 17 mostra a análise geral do risco de viés dos estudos incluídos. 
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Figura 17: Análise de Risco de Viés dos estudos incluídos na análise, Niterói, 2016 

 

 Fonte: elaboração dos autores. 

 

 

Analisando o panorama geral do risco de viés dos estudos, percebe-se que há uma 

predominância dos domínios classificados como risco baixo risco de viés. 

 

A figura 18 mostra o gráfico de dispersão das publicações. 

 

Figura 18: Gráfico de dispersão/Funil – Funnel Plot 
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As publicações se encontram divididas ligeiramente deslocadas mais a direita, sugerindo 

uma certa probabilidade de viés de publicação em relação às pesquisas com resultados 

negativos. 

 

A classificação GRADE foi utilizada na construção da tabela de Sumário dos Resultados 

(tabela J). A aplicação da classificação GRADE para os subgrupos de análise voltados para o 

desfecho cicatrização completa, pode ser acessada no apêndice 12.8. 
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Tabela J: Sumário de Resultados, Niterói, 2016. 

COMPARAÇÃO ENTRE TRATAMENTO COM FATORES DE CRESCIMENTO OU TRATAMENTO PADRÃO/PLACEBO PARA ÚLCERAS VENOSAS 

PARA O DESFECHO CICATRIZAÇÃO COMPLETA 

População: pacientes com úlceras venosas 

Alocação: hospitalar ou ambulatorial 

Intervenção: Fatores de Crescimento 

Comparador: Tratamento padrão/placebo 

Desfechos Efeito Relativo 

(95% CI) 

No de 

Participantes 

(estudos) 

Qualidade da 

evidência 

(GRADE) 

Comentário 

Fatores de Crescimento versus 

Tratamento padrão/placebo 
tempo de seguimento: 2 dias até 36 

semanas 

RR 1,01 (0,88 - 1,16) 764 participantes 

(8 estudos) 
⊕⊕⊕⊝ 

Moderada 
 

Dedução de 1 ponto: 7 ECRs não detalharam o método de 

randomização; 2 ECRs não cegaram o avaliador 

 

PRP versus Controle 
tempo de seguimento: 12-36 semanas 

RR 1,01 (0,80 - 1,28) 101 participantes 

(2 estudos) 
⊕⊕⊕⊝ 

Moderada 

Dedução de 1 ponto: 2 ECRs não detalharam o processo de 

randomização  

 

KGF versus placebo 
tempo de seguimento:12-26 semanas 

RR 0,93 (0,78 - 1,11) 447 participantes 

(2 estudos) 
⊕⊕⊕⊝ 

Moderada 

Dedução de 1 ponto: 2 ECRs não detalharam o método de 

randomização 

Becaplermin (PDGF-BB) versus 

Placebo 
tempo de seguimento: 16 semanas 

RR 1,17 (0,78 - 1,74) 135 participantes 

(2 estudos) 
⊕⊕⊕⊝ 

Moderada 

Dedução de 1 ponto: 2 ECRs não detalharam o método de 

randomização e sigilo de alocação 

 

rh-EGF versus Placebo 
tempo de seguimento:10 semanas 

RR 2,87 (0,65 - 12,73) 45 participantes 

(1 estudo) 
⊕⊕⊝⊝ 

Baixa 

Dedução de 1 ponto: 1 ECR não detalharam o processo de 

randomização ou alocação; 

Dedução de 1 ponto: IC amplo 

TGF-b2 versus Controle  
tempo de seguimento 6 semanas 

RR 1,14 (0,41 - 3,15) 36 participantes 

(1 estudo) 
⊕⊕⊕⊝ 

Moderada 
 

Dedução de 1 ponto: IC amplo 

Níveis de evidência do Grupo de Trabalho GRADE 

Qualidade elevada: é pouco provável que investigação futura mude a nossa confiança no efeito estimado. 

Qualidade moderada: é provável que investigação futura tenha um impacto importante na nossa confiança no efeito estimado e pode mudar essa estimativa. 
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Qualidade baixa: é muito provável que investigação futura tenha um impacto importante na nossa confiança no efeito estimado e mude a estimativa. 

Qualidade muito baixa: há muitas incertezas acerca da estimativa 

 

 

Os estudos analisados apresentaram taxas de cicatrização completa semelhantes nos grupos tratados com fatores de crescimento e grupos 

que receberam o tratamento padrão/placebo, com risco relativo próximos a 1, com exceção do rh-EGF, que apresentou um risco relativo de 2,87. 

Entretanto nenhum resultado foi significativo (p<0,05).  

Sendo assim, os fatores de crescimento não melhoram as taxas de cicatrização completa de úlceras venosas comparado com tratamento 

padrão ou placebo (Moderada qualidade de evidência). 

A aplicação do plasma rico em plaquetas (PRP) não resulta em melhores taxas de cicatrização comparado com placebo (Moderada qualidade 

de evidência). 

A aplicação do KGF em úlceras venosas não interferiu nas taxas de cicatrização comparado com o grupo controle (Moderada qualidade de 

evidência). 

O uso do Becaplermin (PDGF-BB) não demonstrou superioridade nas taxas de cicatrização comparado com o grupo placebo (Moderada 

qualidade da evidência). 

O rh-EGF demonstrou uma ligeira superioridade em relação a taxa de cicatrização quando comparado com o placebo, entretanto esse 

resultado não teve relevância estatística (Baixa qualidade de evidência). 

O TGF-β2 apresentou taxas de cicatrização similares às taxas do grupo tratado com placebo (Moderada qualidade da evidência).
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5 DISCUSSÃO 

 

Categoria 1: caracterização da busca e seleção da amostra 

Dez estudos foram incluídos nesta revisão, a maioria avaliou a ação do plasma rico em 

plaquetas; os outros avaliaram fatores de crescimento recombinantes. Uma possível razão para 

a escolha do PRP para muitos estudos seja a disponibilidade do uso, por se tratar de uma matéria 

prima de fácil manipulação, preparo e obtenção (seja autólogo ou homólogo). A maioria dos 

fatores de crescimento recombinantes não tem autorização dos órgãos competentes para sua 

utilização em feridas. Nos EUA, até o momento, o único com aprovação do Food and Drug 

Administration (FDA) para o uso em úlceras crônicas é o Becaplermin/Regranex® (PDGF). O 

rh-EGF (Heberprot-P®) tem sido utilizado com êxito na Ásia, América Central e do Sul, 

expandindo sua aceitação mundial para Europa, principalmente para uso em úlceras diabéticas 

(FRYKBERG; BANKS, 2015). No Brasil, nenhum fator de crescimento possui aprovação para 

uso em feridas, como medicamento, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

até o presente momento. Este fato dificulta o desenvolvimento de pesquisas para avaliação da 

eficácia desses fatores de crescimento e talvez explique a pequena quantidade de estudos 

publicados. 

Embora a origem dos estudos tenha sido diversificada, destaca-se que a maior produção 

ainda é oriunda dos Estados Unidos (6 estudos), seguidas de 01 publicação para República 

Bielorrússia, Brasil, França e Austrália. A hegemonia dos Estados Unidos no âmbito da 

pesquisa em saúde é mundialmente conhecida. Os altos investimentos tanto do governo através 

do National Institutes of Health (NIH), quanto advindos de práticas privadas, além da 

burocracia simplificada dos comitês de ética em pesquisa, são fatores que facilitam e 

contribuem para o desenvolvimento científico (GUIMARÃES, 2013). 

Quanto ao idioma das publicações, somente os estudos de Bogdan e Oliveira não 

estavam descritos na língua inglesa. Ressalta-se que a maioria das revistas que compõem a 

amostra publicam estudos somente na língua inglesa e estas possuem índices JCR de fator de 

impacto maiores, assim como boas classificações Qualis pela Capes. O idioma inglês é 

reconhecido como a língua oficial para melhor difusão do conhecimento científico, e se 

consagrou como a língua dominante em áreas como Ciências naturais e Biomédicas 

(GONZÁLEZ-ALCAIDE; VALDERRAMA-ZURIÁN; ALEIXANDRE-BENAVENT, 2012). 

O estudo de Oliveira foi o único oriundo de dissertação de Mestrado. Entretanto, apesar 

de esforços para contato com a autora, não foi possível a constatação de alguma publicação em 

formato de artigo científico em alguma revista nacional ou internacional. 
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Em relação ao desenho de estudo e métodos empregados pode-se inferir que todos os 

estudos optaram por aplicar os fatores de crescimento de maneira tópica, somente o estudo de 

Bogdan associou a terapia tópica contendo fatores de crescimento com PRP injetado nas bordas. 

A frequência de troca variou entre 2 vezes por dia até reaplicações a cada 4 dias. O tempo de 

seguimento dos estudos variou entre 21 dias a 36 semanas. 

Quatro estudos relataram ter realizado o cálculo amostral (Oliveira, Stacey, Robson-a e 

Robson-b). Destes quatro, somente o estudo de Oliveira não conseguiu alcançar o tamanho da 

amostra calculada, tendo conseguido uma amostra bastante inferior. Infelizmente, a maioria dos 

estudos apresentou um tamanho amostral reduzido, interferindo, portanto, na capacidade de 

gerar uma forte recomendação sobre a ação dos fatores de crescimento para o tratamento de 

úlceras venosas. 

 

 

Categoria 2: Apresentação dos estudos e metanálises 

 Fatores de crescimento comparado com tratamento padrão/placebo 

Ao analisar o gráfico de floresta para o desfecho cicatrização completa referentes aos 

resultados combinados dos 8 estudos observa-se um risco relativo de 1,01 [95% CI: 0,88-1,16; 

p=0,89]. Esse resultado sugere que o uso de fatores de crescimento para tratamento de úlceras 

venosas não é superior ao tratamento padrão, tendo iguais chances de cicatrização. 

É importante ressaltar que apesar dos estudos avaliarem diferentes tipos de fatores de 

crescimento, a magnitude da heterogeneidade (I2) permaneceu em 0%, portanto, dentro dos 

padrões desejáveis, que seria abaixo de 50% (PEREIRA; GALVÃO, 2014).  

Contudo, todos os estudos utilizaram como terapia adjunta a terapia compressiva, que 

atualmente é o padrão ouro para tratamento de úlceras venosas (CARVALHO et al., 2016). 

Portanto, de acordo com os resultados da metanálise, a adição de fatores de crescimento ao 

tratamento com a terapia compressiva não acelera a cicatrização completa. Entretanto, é 

importante ressaltar que os grupos que receberam tratamento com qualquer fator de crescimento 

não apresentaram resultados inferiores aos grupos controle. 

Três estudos apresentaram resultados para o desfecho taxa de redução da área da ferida 

(Bogdan, Oliveira e Senet-a), em dois deles, os grupos que receberam os fatores de crescimento 

obtiveram maiores taxas de redução.  Entretanto, somente no estudo de Bogdan este resultado 

foi estatisticamente significativo. No estudo de Oliveira, a taxa de redução foi ligeiramente 

maior no grupo controle. Três estudos apresentaram resultados para o desfecho tempo de 
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cicatrização (Bogdan, Wieman-1a e Wieman-1b), porém não houve diferenças estatísticas entre 

os grupos.  

No Brasil, e em outros países em desenvolvimento, o tamanho das úlceras e a 

complexidade dos pacientes com úlcera venosa interferem consideravelmente na evolução do 

tratamento. As úlceras venosas no cenário brasileiro frequentemente alcançam tamanhos 

superiores aos relatados nos estudos incluídos nesta revisão. Em um estudo de Goiás, metade 

dos  pacientes apresentavam úlceras venosas de tamanho superior à 24cm2 (SANT’ANA et al., 

2012). Em outro estudo, as úlceras chegavam à 82cm2 (ABREU; OLIVEIRA, 2015). Associado 

a este fator estão a idade avançada e as comorbidades associadas a estes pacientes, que em sua 

maioria são de baixa renda e possuem baixa escolaridade. Fatos que interferem na adesão ao 

tratamento e consequentemente na evolução da úlcera (OLIVEIRA, F. P.; OLIVEIRA, 2015; 

OLIVEIRA, F. P.; OLIVEIRA, 2015). Devido à complexidade inerente ao paciente com úlcera 

venosa brasileiro, considera-se a redução do tamanho da úlcera um resultado favorável. 

De acordo com as evidências apresentadas é inconclusiva a relação direta da presença 

de eventos adversos associada à terapia usando os fatores de crescimento.  

Para o evento infecção obteve-se um RR de 1,12 [IC 95%: 0,44-2,86, p=0,81]; para o 

evento dor o RR foi de 0,81[IC 95%: 0,43-1,52, p=0,51]; para surgimento de nova úlcera o RR 

foi de 0,93 [IC 95%: 0,49-175, p=0,82]; para prurido o RR foi de 0,75 [IC 95%:0,85-1,49, 

p=0,41]; para eczema/dermatite o RR: 0,97 [IC 95%: 0,43-2,21, p=0,95]. Um estudo (Robson-

a) não relatou quais foram os eventos adversos presentes em cada grupo, neste estudo os eventos 

estão relatados no geral, o que pode ter prejudicado os resultados das demais análises, já que 

este foi um estudo com um tamanho de amostra grande e alto poder de estudo. Em uma análise 

do risco relativo desse estudo obteve-se 0,93 [IC 95%: 081-1,06, p=0,25]. Ainda no mesmo 

estudo, avaliou-se a relação de eventos adversos diretamente ligados à terapia teste (KGF) e 

controle (placebo), a diferença entre eles continuou estatisticamente não significativa (p=0,49). 

 Na análise combinada de todos os eventos adversos relatados nos estudos obteve-se um 

RR de 0,93 [IC 95%: 0,82-1,04, p=0,21, I2=0%]. Portanto, o uso dos fatores de crescimento 

pode ser considerado uma terapia que não apresenta um índice de eventos adversos maiores do 

que a terapia padrão para tratamento de úlceras venosas. Sendo assim, são necessários mais 

estudos que reportem a ocorrência de eventos adversos no tratamento de úlceras venosas com 

fatores de crescimento para que se possa estabelecer com maior força de evidência uma 

correlação direta ou não do evento com a terapia com fatores de crescimento.  

Em relação à infecção, observa-se uma pequena tendência à ocorrência de infecção no 

grupo em uso de fatores de crescimento, porém este resultado foi influenciado pelos estudos de 
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Oliveira e Senet-a, que utilizaram o plasma rico em plaquetas como intervenção. Outro aspecto 

a se considerar é a heterogeneidade dos estudos (I2=57%). Diante dessas informações foi 

realizado uma análise subgrupo para infecção nos estudos que utilizaram o PRP, esta discussão 

será apresentada a diante. 

Todos os estudos analisados classificaram as diversas terapias contendo fatores de 

crescimento como terapias seguras, não causadora de eventos adversos ou reações graves 

estatisticamente significantes (FALANGA et al., 1992; ROBSON, M. C. et al., 1995; STACEY 

et al., 2000; ROBSON, M. C. et al., 2001; WIEMAN-1a, 2003; WIEMAN-1b, 2003; SENET 

et al., 2003; ROBSON, M. et al., 2004; OLIVEIRA, M. G., 2011; BOGDAN; TOLSTOV, 

2014). 

Vários estudos utilizando fatores de crescimento para tratamento de úlceras crônicas 

vêm sendo realizados, todos eles consideraram o tratamento seguro (KNIGHTON et al., 1986; 

MARGOLIS et al., 2009; VELÁZQUEZ; VALLES; CURBELO, 2010; 

SARVAJNAMURTHY et al., 2013 ; MORIMOTO et al., 2013).  

Todavia, ainda é incerta a relação entre eventos adversos e terapia com fatores de 

crescimento para tratamento de úlceras venosas. Maiores ensaios clínicos avaliando essa 

correlação são necessários. 

 

 

 Plasma Rico em Plaquetas comparado com Placebo 

Quatro estudos avaliaram o uso do PRP para tratamento de úlceras venosas (Bogdan, 

Oliveira, Stacey e Senet-a). Somente o estudo de Oliveira optou por utilizar o plasma homólogo.  

Para análise da eficácia do PRP no processo cicatricial foram avaliados a ocorrência de 

cicatrização completa da úlcera, assim como redução da área e tempo de cicatrização. 

Entretanto, somente os estudos de Senet e Stacey apresentaram o desfecho de cicatrização 

completa, possibilitando a apresentação do resultado combinado em uma metanálise. Sendo 

assim, ao analisar a estimativa-sumário referente ao tratamento de úlceras venosas utilizando o 

plasma rico em plaquetas desses dois estudos observou-se a não superioridade de tratamento 

entre os grupos tratados com PRP ou tratados com placebo, com um risco relativo de 1,01 [IC 

95%: 0,8-1,28; p=0,92].  

A grande crítica ao estudo de Senet-a está na concentração plaquetária ao final do seu 

processo de obtenção do PRP. De acordo com outros pesquisadores, a concentração por ela 

utilizada foi muito abaixo do necessário para se obter uma resposta efetiva (BORZINI et al., 
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2004). Entretanto, o estudo de Stacey usou uma concentração plaquetária superior à de Senet-

a e ainda assim obteve resultados não significativos. 

Três estudos (Bogdan, Oliveira e Senet-a) apresentaram dados referentes a redução da 

área da lesão. Entretanto, somente o estudo de Bodgan apresentou a média e desvio padrão para 

este desfecho, portanto, não foi possível a combinação desses resultados em um gráfico de 

floresta. Contudo, cabe ressaltar que, com exceção do resultado de Oliveira, os outros dois 

estudos (Bodgan e Senet) reportaram uma redução expressiva na área da lesão. No estudo de 

Bogdan a redução da área mostrou-se significativa estatisticamente (p<0,05 a partir do 21º dia).  

É crescente o interesse acerca do potencial regenerador tecidual do PRP, vários estudos 

pelo mundo vem relatando resultados positivos utilizando o PRP em úlceras crônicas 

(FRYKBERG et al., 2010; DE LEON et al., 2011; KAKUDO et al., 2012; 

SARVAJNAMURTHY et al., 2013; OBOLENSKIY et al., 2014). Entretanto, poucos ensaios 

clínicos randomizados, com boa qualidade metodológica foram reportados utilizando o PRP 

para tratamento de úlceras venosas (SARVAJNAMURTHY et al., 2013). 

Um estudo prospectivo não controlado e não randomizado avaliou 12 pacientes 

apresentando 17 úlceras venosas em uso do PRP aplicado 1 vez por semana por 6 semanas. Ao 

final do tratamento, cerca de 95% das úlceras obtiveram uma resposta positiva com o uso do 

PRP (SARVAJNAMURTHY et al., 2013). Vale ressaltar que o estudo em questão não associou 

o PRP à terapia compressiva, que é o padrão ouro para tratamento de UV. Uma outra série de 

10 casos foi conduzida na Polônia utilizando o gel de PRP aplicado a cada 3-5 dias por no 

máximo 10 semanas, associado à terapia compressiva. Ao final do tratamento todas as 10 

úlceras venosas cicatrizaram (WANICZEK et al., 2015).  

Uma metanálise publicada em 2011 analisou a eficácia do PRP em relação a cicatrização 

completa em úlceras de diversas etiologias. Essa revisão incluiu 4 ensaios clínicos 

randomizados onde o PRP foi utilizado para tratar úlceras crônicas (maioria diabética e lesão 

por pressão), o resultado para o desfecho cicatrização completa foi significante em favor do 

PRP (p=0,01) (CARTER; FYLLING; PARNELL, 2011).  

Em contrapartida, uma revisão Cochrane publicada em 2016 analisou a cicatrização 

completa, redução da área e/ou porcentagem da úlcera cicatrizada, além do tempo de 

cicatrização utilizando PRP. Esta revisão incluiu 8 ensaios clínicos randomizados que 

utilizaram o PRP para úlceras de perna, dentre elas úlcera diabética, úlceras venosas e úlceras 

mistas foi constatado que não há evidências suficientes que resguardam o fator benéfico do PRP 

para estas variáveis (MARTINEZ-ZAPATA et al., 2016). Nesta mesma revisão, os autores 

realizaram uma metanálise para o grupo de estudos que utilizaram o PRP em úlceras venosas e 
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também verificou que os resultados são inconclusivos para úlceras dessa etiologia 

(MARTINEZ-ZAPATA et al., 2016). Além disso, os autores ressaltam que os resultados 

inconclusivos são baseados em estudos com baixo poder e com uma amostra pequena, portanto 

são necessários mais estudos para se estabelecer conclusões mais confiáveis (MARTINEZ-

ZAPATA et al., 2016). 

Ao analisar o fator infecção nos grupos tratados com PRP versus placebo, constatou-se 

que o grupo que recebeu o PRP apresentou uma tendência maior para episódios de infecção, 

entretanto, essa relação não foi estatisticamente relevante (RR 2,83 [IC 95%: 0,75-10,77; 

p=0,13]. O estudo de Senet-a utilizou amostras de PRP preparadas e congeladas previamente. 

Há de se considerar a possibilidade de contaminação das amostras tanto no preparo quanto na 

fase de armazenamento e aplicação. Já o estudo de Oliveira utilizava sangue homólogo, oriundo 

do banco de sangue. O procedimento era realizado por equipe especializada e realizado em 

larga escala. Entretanto, as placas de PRP eram embaladas individualmente e entregue aos 

pacientes para realizarem a troca em casa. Portanto, é plausível a suposição de que se tenha 

havido uma contaminação das placas de PRP no momento de manipulação e troca dos curativos. 

Além da possibilidade de contaminação por manipulação é preciso considerar o fato de 

que os fatores de crescimento são compostos proteicos podendo ser considerados um meio de 

cultura. Desta forma, desde os primeiros estudos em que se utilizaram algum preparo contendo 

fatores de crescimento, a infecção já era discutida. O estudo de Knighton, publicado em 1986 

foi o primeiro ensaio clínico utilizando plasma rico em derivados de plaqueta (hoje conhecido 

como plasma rico em plaquetas) em úlceras crônicas capaz de relacionar o uso de fatores de 

crescimento à cicatrização (KNIGHTON et al., 1986). Neste estudo, os episódios de infecção 

durante o tratamento foram tratados com antibiótico tópico e debridamento intenso. Além disso, 

esses episódios não foram considerados relacionados com a terapia (KNIGHTON et al., 1986). 

Pesquisadores realizaram um estudo in vitro no qual foi avaliado o potencial 

antibacteriano das preparações a base de plasma humano, dentre eles o PRP. Neste estudo foi 

constatado que o PRP apresentou poder de inativação para bactéria gram negativa E.Coli em 

até 48h após a aplicação. Entretanto, essa inativação torna-se reduzida nas horas seguintes 

(BURNOUF; CHOU; et al., 2013). Já para a P. aeruginosa, o fator inibidor é de apenas 10% 

com ação somente nas 3 primeiras horas após aplicação, favorecendo o crescimento posterior 

dessa bactéria (BIELECKI et al., 2007; BURNOUF; CHOU; et al., 2013). A ação 

antimicrobiana do PRP atinge algumas classes de bactérias, entretanto, não possui ação efetiva 

contra bactéricas do gênero Klebsiella, Enterococcus e Pseudomonas (TEODOREANU et al., 

2014). Outros pesquisadores avaliaram o potencial antibacteriano do PRP e relataram que o 
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PRP tem um alto fator bacteriostático para Staphylococcus aureus e Staphylococcus 

epidermidis. Contudo, essa inibição é efetiva nas primeiras 4 horas (BIELECKI et al., 2007; 

ANITUA et al., 2012).  Em contrapartida, um estudo pré-clínico confirmou a degradação de 

cerca de 69% dos fatores de crescimento na presença de uma carga bacteriana alta, quando 

bactéria gram negativas (como P. aeruginosa) e até 76% de degradação na presença de bactérias 

gram positivas (S. aureus) (PAYNE et al., 2003). 

Portanto, o controle da carga bacteriológica é de suma importância para o sucesso da 

terapia contendo qualquer fator de crescimento (PAYNE et al., 2003; ROBSON, M. et al., 

2004; SERENA et al., 2006). 

Em nenhum estudo incluído nessa revisão foi apresentado o tipo de bactéria 

presente/causadora da infecção, entretanto, sabe-se que Pseudomonas aeruginosa e 

Staphylococcus aureus são algumas das bactérias mais relacionadas à infecção em feridas 

crônicas (SERENA et al., 2006; PESSANHA et al., 2015).  

Em relação à formação do tecido regenerado na presença do PRP; somente 1 estudo 

(Oliveira) realizou biopsias para análise histológica tendo constatado que a cicatriz neoformada 

na úlcera tratada com PRP é mais coesa e permanente apresentando-se, portanto mais resistente. 

O PRP auxiliou a promoção da neoangiogênese de maneira mais organizada e eficiente. Estudos 

experimentais realizados em modelos animais mostraram através de análises histológicas de 

feridas tratadas com plasma rico em plaquetas que houve formação de uma epiderme de aspecto 

normal, mais espessa que a epiderme recém-formada no grupo controle, além de apresentarem 

maior número de vasos neoformados na derme (KAKUDO et al., 2011; DIONYSSIOU et al., 

2013). Outro estudo pré-clínico avaliou histologicamente a cicatrização de feridas em ratos e 

constatou maior neoangiogenese e menos formação de fibrose, corrobando com o resultado de 

Oliveira (OH et al., 2011). Portanto, há necessidade de uma investigação a longo prazo em 

relação à qualidade da cicatriz formada na presença do PRP e sua influência na ocorrência de 

recidivas da UV. 

Apesar das fracas evidências clínicas a respeito do potencial fator benéfico do PRP no 

tratamento de úlceras crônicas, dentre elas, a de etiologia venosa; o entusiasmo e otimismo com 

a nova terapia continua no meio científico, como afirma um artigo de revisão publicado em 

2015 (COHN; LOCKHART, 2015). 

Considerando o método de preparo e obtenção do PRP, observa-se que não há um 

método predominante dentre os estudos analisados. Existem hoje, na literatura, inúmeros 

protocolos de preparo e obtenção do PRP, cada um alegando uma concentração específica de 
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plaquetas ao final do processo, entretanto, não há uma padronização no meio cientifico de qual 

protocolo seria o melhor (SURYANARAYAN et al., 2014).  

Observa-se que somente 2 estudos (Stecey e Senet-a) reportam a concentração 

plaquetária final. Como cada estudo utilizou um protocolo, alcançando concentrações finais 

diferentes, pode-se inferir que não há um consenso a respeito da melhor maneira de preparo do 

PRP. Corroborando com esse achado, encontra-se um estudo de revisão publicado em 2015 

onde foram avaliados estudos pré-clínicos e clínicos, no qual não se chegou a um consenso de 

qual método de obtenção de PRP seria mais eficaz (MARTÍNEZ; SMITH; PALMA 

ALVARADO, 2015).  

Na tentativa de sugerir uma padronização para o protocolo de obtenção de PRP, um 

estudo avaliou 12 protocolos. Os autores sugeriram que o sangue total passe por 2 

centrifugações, a primeira a 900g x 5 minutos, a temperatura ambiente, e a segunda  1000g x 

10 minutos a 16º C (DHURAT; SUKESH, 2014). 

Contudo, permanece inconclusivo a recomendação de um método específico para 

obtenção e preparo do PRP. 

 

 

 Fatores de Crescimento de Queratinócitos (KGF) comparado com Placebo 

O fator de crescimento de queratinócitos (KGF) é uma isoforma do fator de crescimento 

fibrobrástico (FGF-7), os seus efeitos na cicatrização, entretanto são similares, sendo utilizados 

como sinônimos por alguns autores (GUPTA; GUPTA; GARG, 2013). Para efeito de discussão, 

como os dois estudos incluídos tratam especificamente da isoforma FGF-7, ou seja, o KGF; 

optou-se por uniformizar a linguagem de todos os outros estudos utilizados na análise para 

KGF, mesmo que o estudo original tenha se utilizado de outra isoforma do FGF. 

Ao analisar o KGF aplicado em úlceras venosas observa-se um resultado inconclusivo 

sobre seu efeito no desfecho cicatrização completa. O risco relativo da úlcera venosa cicatrizar 

completamente em uso de KGF foi de 0,93 com IC de 95% (0,78-1,11), p=0,43. Nota-se que 

os dois estudos analisados foram publicados pelo mesmo autor que avaliou diferentes doses do 

medicamento na tentativa de se estabelecer uma dosagem eficaz. Deste modo, mesmo ao 

realizar uma análise de sensibilidade comparando os resultados obtidos com a mesma dosagem 

do KGF, observou-se que o KGF não promove uma maior cicatrização quando comparado com 

o grupo placebo (RR 0,99 [IC 95%: 0,81-1,21; p=0,91]. Vale ressaltar que tanto o grupo teste 

quanto o grupo controle fizeram uso da terapia compressiva, portanto, adicionar o KGF ao 

tratamento padrão ouro não acelera a cicatrização de úlceras venosas. 
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Um estudo de 2011, testou o KGF em úlceras por pressão e concluiu que o KGF 

apresentou resultado positivo na melhora do aspecto da úlcera em comparação com o grupo 

controle (OHURA et al., 2011).  Outro estudo, publicado em 2013, avaliou a dosagem 

necessária para eficácia do KGF para se obter um efeito significativo na cicatrização, em um 

grupo se testava alta dosagem (14µg/cm2) do medicamento e o outro baixa dosagem (7µg/cm2) 

(MORIMOTO et al., 2013). Este estudo obteve uma melhora em 16 das 17 úlceras avaliadas 

(p<0,001). Entretanto, ao avaliar a redução da área obtida com as duas dosagens testadas, 

nenhuma diferença significativa foi encontrada (MORIMOTO et al., 2013).  

Uma revisão publicada um 2012 analisou o potencial do KGF para regeneração de 

tecidos. Os autores revelaram que após vários estudos envolvendo o KGF em úlceras crônicas 

sem sucesso, houve um certo desapontamento científico e a conseguinte desistência da 

continuidade de alguns estudos (PLICHTA; RADEK, 2012). Nos últimos anos o KGF vem 

sendo utilizado no tratamento de queimaduras devido ao seu potencial anti-cicatriz (AKITA; 

AKINO; HIRANO, 2013). O KGF, assim como o Fator de Crescimento Epidérmico (EGF), 

mostraram-se eficazes no tratamento de queimaduras resultando na formação de cicatrizes com 

melhor aspecto, melhor pigmentação e vascularização (ZHANG et al., 2016; HAYASHIDA et 

al., [S.d.]). 

 

 

 Fatores de Crescimento Derivados de Plaqueta (PDGF) comparado com Placebo 

O rh-PDGF-BB, também conhecido pelo seu nome comercial Becaplermin® ou 

Regranex®, é um dos únicos fatores de crescimento aprovado para o uso em feridas nos Estados 

Unidos (DAS; MAJID; BAKER, 2016). No Brasil, o produto ainda não foi registrado na 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).. 

Os dois estudos incluídos nesta análise foram realizados por um mesmo grupo de 

pesquisa, os autores avaliaram em um estudo a eficácia do PDGF recombinante a uma dosagem 

de 100µm/g aplicado 2 vezes na semana e em outro estudo a sua aplicação diária. Analisando 

os resultados observou-se que o PDGF não apresentou resultados superiores significantes ao 

placebo para o desfecho cicatrização completa (p=0,44) (WIEMAN, 2003). 

Vários estudos já foram realizados utilizando o PDGF para tratamento de úlceras 

crônicas, entretanto os resultados são muito contraditórios (STEED; STUDY GROUP, 1995; 

SENET P et al., 2011; MA et al., 2015). Um estudo de 1995 avaliou 118 pacientes com úlceras 

diabéticas e observou que o grupo tratado com o PDGF apresentou mais úlceras cicatrizadas ao 

final de 20 semanas (p=0,01) (STEED; STUDY GROUP, 1995). Outro estudo avaliou 59 
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úlceras hipertensivas comparando a eficácia do PDGF versus hidrogel. Neste estudo os grupos 

PDGF e hidrogel obtiveram taxas de cicatrização e redução da área da ferida similares e não 

relevantes estatisticamente (p>0,05) (SENET P et al., 2011).  O PDGF também foi testado em 

23 úlceras diabéticas comparando com 23 úlceras em utilização de placebo. Os autores 

concluíram que o PDGF não parece melhorar a cicatrização neste tipo de úlcera (MA et al., 

2015).  

Além dos estudos em humanos, o PDGF também foi testado em modelo animal. Em um 

estudo publicado em 2014 observou-se que o PDGF não resultou em nenhum efeito 

significativo no processo cicatricial (PARK, S. A. et al., 2014). 

Portanto, ainda permanece incerto se o uso do PDGF é capaz de melhorar a cicatrização 

em úlceras venosas. 

 

 

 Fator de Crescimento Transformador – β (TGF-β) comparado com matriz de 

colágeno ou gaze petrolada 

Somente um estudo avaliou a eficácia do TGF para úlceras venosas, o estudo avaliou 

12 úlceras em uso de curativo a base de colágeno impregnado com TGF; 12 em uso de matriz 

de colágeno pura e 12 somente com gaze petrolada. Os autores concluíram que a taxa de 

cicatrização das úlceras tratadas com TGF não foram superiores as das úlceras tratadas com a 

matriz de colágenos ou gaze petrolada (p=0,80) (ROBSON, M. C. et al., 1995). 

Ainda que se tenha realizado uma análise de subgrupo comparando os resultados do 

TGF somente com a matriz de colágeno ou comparando o TGF somente com a gaze petrolada, 

os resultados permanecem semelhantes e não significativos estatisticamente. O TGF não 

melhorou a cicatrização de úlceras venosas comparados com gaze petrolada ou comparado com 

a matriz de colágeno (p=1,00 e p=0,66, respectivamente).  

Um estudo clínico em animais concluiu que o TGB-β foi capaz de acelerar o fechamento 

da lesão de profundidade parcial. Em contrapartida, retardou o processo de cicatrização em 

feridas de profundidade total. Os autores atribuíram este efeito positivo à ação quimiotáxica 

sobre fibroblastos em feridas de profundidade parcial. Já nas feridas de profundidade total, o 

TGF-β age inibindo a migração dos queratinócitos, prolongando a fase inflamatória, 

enfatizando o papel do TGF-β na formação da cicatriz hipertrófica (STEENFOS, 1992). Outro 

estudo clínico realizado em coelhos não encontrou diferenças estatísticas nas taxas de 

cicatrização dos grupos tratados com TGF-β e placebo (PANDIT; ASHAR; FELDMAN, 1999). 



97 

__________________Discussão__________ 

Um grupo de pesquisa avaliou o TGF-β em úlceras diabéticas e obtiveram resultados 

promissores. Este estudo incluiu 177 pacientes, o TGF mostrou-se eficaz tanto para cicatrização 

completa quanto para redução da área da ferida com resultados estatisticamente significantes 

(p<0,05) (ROBSON, MARTIN C et al., 2002). 

Uma revisão publicada em 2013 avaliou as potencialidades e aplicabilidade do TGF-β 

no processo cicatricial. Os autores concluíram que o TGF-β é fator crucial em várias fases da 

cicatrização, mas também tem um importante papel na formação de cicatrizes, fibroses e 

queloides. Portanto maiores estudos são necessários para se estabelecer com segurança a 

dosagem ideal que seja capaz de promover uma melhor cicatrização sem exceder na formação 

da cicatriz (PAKYARI et al., 2013). 

Portanto, diante dos poucos estudos é impossível afirmar que o TGF-β é capaz de 

melhorar a cicatrização de úlceras venosas, estudos mais robustos com maior poder devem ser 

conduzidos para se obter melhores recomendações. 

 

 

 Fator de Crescimento Epidérmico (EGF) comparado com Placebo 

Percebe-se que apesar de apresentar um risco relativo de 2,87 em favor do uso do EGF, 

esse resultado não é significativo (p=0,17), portanto, a partir dessa evidência sobre o uso do 

EGF para tratamento de úlceras venosas não é se pode determinar a sua recomendação para a 

prática clínica. Vale ressaltar que esse estudo contou com uma amostra 45 participantes somente 

e ao longo do estudo se perderam 22,2% dos participantes.  

Quando ocorre uma perda de seguimento importante recomenda-se realizar uma análise 

considerando os dados em uma perspectiva de melhor e pior cenário, no qual se considera, para 

o melhor cenário que todas as perdas de seguimento do grupo tratado com rh-EGF apresentaram 

o desfecho cicatrização completa e todas as perdas do grupo controle não. Já para análise do 

pior cenário, considera-se que todas as perdas do grupo teste não cicatrizaram e todas as perdas 

do grupo controle cicatrizaram (BRASIL, 2012).  

Portanto, ao analisar os dados hipotéticos de melhor cenário, o risco relativo obtido foi 

de 5,26 [IC 95%: 1,31-21,09; p=0,02]; e um RR de pior cenário de 0,96 [IC 95%: 0,39-2,52; 

p=0,93]; na análise combinada dos dois resultados, obteve-se um risco relativo de uma úlcera 

venosa cicatrizar com o uso do rh-EGF seria de 2,03 [IC 95%: 0,96-4,3; p=0,05; I2 = 74,3%]. 

Devido à grande discrepância entre os resultados do pior e melhor cenários, podemos interpretar 

os resultados de Falanga como inconsistentes devido à grande perda de seguimento. 
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Há poucos estudos avaliando rh-EGF para úlceras venosas, entretanto, para úlceras 

diabéticas, é crescente o seu uso. Uma revisão sobre os fatores de crescimento para tratamento 

de úlceras crônicas reportou que o EGF aplicado topicamente, como creme ou mesmo aplicado 

injetável vem sendo estudado por diversos grupos de pesquisas especialmente na Ásia e Cuba. 

Porém, ainda é difícil a condução de maiores e melhores ensaios clínicos em países 

desenvolvidos (FRYKBERG; BANKS, 2015). 

Pesquisadores cubanos desenvolveram um produto a base de EGF chamado Heberprot-

P®, no qual se obtiveram resultados promissores para o tratamento de úlceras diabéticas. Vários 

estudos foram conduzidos na América Central e do Sul para demonstrar o poder de cicatrização 

do EGF em úlceras crônicas, dentre elas, úlceras diabéticas e úlceras venosas (VELÁZQUEZ; 

VALLES; CURBELO, 2010; RIVERO, 2010; CALVAGNO et al., 2012; BARRIOS; 

RIVERO, 2013; ERTUGRUL et al., 2015). Entretanto, são estudos de baixo nível de evidência, 

relatos de caso único, série de casos, ou mesmo estudos controlados; porém, não randomizados, 

o que impacta diretamente na confiabilidade e grau de recomendação da terapia. 

O uso do rh-EGF parece ser uma alternativa interessante e promissora para o tratamento 

de úlceras crônicas, dentre elas, a úlcera venosa. Entretanto, é necessária a realização de estudos 

mais robustos com um poder de estudo maior para que se confirme ou refute a ação benéfica 

do rh-EGF na cicatrização de úlceras venosas. 

 

 

Categoria 3: análise do risco de viés dos estudos, qualidade da evidência e sumário dos 

resultados 

Para avaliação do risco de viés dos estudos incluídos foi considerado baixo risco o 

domínio mascaramento do participante e pesquisador, mesmo nos estudos não cegos. 

Entretanto, para o domínio mascaramento do avaliador foi considerado como alto risco os 

estudos sem mascaramento neste quesito. Em estudos de intervenção com pacientes 

apresentando úlceras crônicas, o mascaramento dos participantes e pesquisador nem sempre é 

fácil ou mesmo possível. Entretanto, não é aceitável que o avaliador não seja cegado (MANI; 

ROMANELLI; SHUKLA, 2012).  

Três estudos foram classificados como alto risco de viés (Bogdan, Oliveira e Falanga). 

Bogdan e Oliveira não cegaram o avaliador, sendo classificado como alto risco neste domínio 

e consequentemente sendo considerado um estudo com alto risco de viés. Falanga, por sua vez, 

apresentou classificação alto risco para os domínios viés de atrito e de relato. O autor apresentou 

dados incompletos e inconsistentes. 
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Seis estudos foram classificados como moderado risco de viés (Senet-a, Stacey, Robson-

a, Robson-b, Wieman-1a, Wieman-1b). Todos eles falharam ao não descrever o método de 

randomização e sigilo de alocação. 

Na tentativa de melhorar a qualidade dos relatórios de pesquisa foi elaborado o 

enunciado CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials). O CONSORT foi 

proposto com a finalidade de melhorar a qualidade das informações dos relatórios de pesquisa 

oriundos de ensaios clínicos randomizados. O CONSORT é composto por 25 itens relacionados 

ao desenho e condução do ensaio clínico.  Todo ensaio clínico deve seguir as recomendações 

descritas no enunciado CONSORT, onde constam detalhes sobre o processo de mascaramento, 

método de randomização e sigilo de alocação, dentre outros (MARTINS; SOUSA; OLIVEIRA, 

2009). O não cumprimento das recomendações acarreta, inevitavelmente, em uma redução da 

qualidade da evidência do estudo. 

Em uma análise geral, observou-se que a maioria dos domínios avaliados pelo 

instrumento apresentou uma classificação de baixo risco. Contudo, de acordo com o 

instrumento de avaliação de viés da Colaboração Cochrane, se em um único domínio o estudo 

receber a classificação alto risco, o estudo será classificado como alto risco para viés. 

Em relação ao viés de publicação, notou-se no gráfico de funil que os estudos estão 

distribuídos ligeiramente deslocados para a direita, sugerindo que talvez haja uma não 

publicação de pesquisas com resultados negativos para o uso de fatores de crescimento no 

tratamento de úlceras venosas. Entretanto, há de se relevar o fato do gráfico ter sido construído 

com apenas 8 estudos, um número muito pequeno para confiabilidade dessa interpretação.  

Apesar dos avanços, são necessários mais estudos com melhor qualidade metodológica 

e mais robustos para que se consiga obter uma forte recomendação sobre o uso ou não dos 

fatores de crescimento para tratamento de úlceras venosas. 
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6    LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Apesar de não ter havido restrição quanto à linguagem de publicação, entende-se que os 

resultados da busca podem ser falhos, tendo deixado de incluir algum estudo em potencial, 

principalmente por não ter incluído bases fora do eixo Estados Unidos-Europa-América Latina.  

A busca por estudos foi feita minuciosamente através dos meios eletrônicos e contato 

com alguns autores que realizaram estudos de fase I na tentativa de resgatar algum estudo em 

andamento ou concluído que não estivesse registrado. Entretanto, admite-se a possibilidade de 

algum estudo relevante não ter sido incluído 
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7    CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA A PRÁTICA CLÍNICA 

 

Esta revisão objetivou analisar a eficácia dos fatores de crescimento no tratamento de 

úlceras venosas.  

Não houve diferenças estatísticas em relação à taxa de cicatrização completa entre os 

grupos que associaram algum fator de crescimento à terapia compressiva e o grupo que utilizou 

somente a terapia compressiva. Sendo assim, diante das evidências não se pode afirmar que os 

fatores de crescimento influenciam positivamente na cicatrização de úlceras venosas 

(Moderada qualidade de evidência, segundo GRADE).  

Assim como, a aplicação do plasma rico em plaquetas (PRP) não apresentou evidências 

de melhores taxas de cicatrização comparado com placebo (Moderada qualidade de evidência, 

segundo GRADE). A associação do PRP à terapia compressiva apresentou melhores taxas de 

redução da área da ferida. Entretanto, estes dados mostraram significância estatística em 

somente um estudo. A aplicação do PRP em UV pode resultar em formação de uma cicatriz 

mais estruturada e resistente. Contudo, maiores estudos são necessários para confirmar este 

achado. 

Tanto o KGF, quanto o TGF-β2 e o PDGF não demonstraram superioridade nas taxas 

de cicatrização comparados com o grupo placebo (Moderada qualidade da evidência, segundo 

GRADE). 

O rh-EGF demonstrou uma ligeira superioridade em relação a taxa de cicatrização 

quando comparado com o placebo. Entretanto esse resultado não teve relevância estatística 

(Baixa qualidade de evidência, segundo GRADE). 

Sobre os eventos adversos apresentados ainda é inconclusivo sua relação direta com a 

terapia contendo fatores de crescimento. 

Além disso, a maioria dos estudos que avaliaram os fatores de crescimento para 

tratamento de úlceras venosas foram classificados como moderado a alto risco de viés, gerando 

resultados que precisam ser interpretados com cautela.  

Portanto, estudos mais robustos, com maior poder e maior qualidade metodológica são 

necessários para se possa gerar recomendações mais precisas sobre a utilização de fatores de 

crescimento para tratamento de úlceras venosas. 
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8   FINANCIAMENTO 

 

 

As autoras declaram não terem recebido nenhum financiamento para realização deste estudo. 
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9   DIFERENÇAS ENTRE O PROTOCOLO E A REVISÃO 

 

Durante o desenvolvimento da revisão foram necessários alguns ajustes ao protocolo de 

pesquisa.  

Na tentativa de reduzir a chance de não se obter algum estudo importante, foi 

acrescentado a base de dados WEB OF SCIENCE. Assim como busca no GOOGLE 

ACADÊMICO, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, lista de artigos 

relacionados a cada artigo incluído, através da plataforma PubMed. Além da plataforma 

internacional de registro de ensaios clínicos da Organização Mundial da Saúde (International 

Clinical Trials Registry Platform - ICTRP) e a plataforma de registro de pesquisa clínica do 

governo americano, a ClinicalTrials.gov. 

As estratégias de busca descritas no protocolo também sofreram pequenos ajustes, com 

a inclusão de alguns descritores que os autores acharam pertinentes. 

O desfecho secundário “redução da área da ferida” também foi acrescentado, pois foi 

um achado clínico importante. 

Também não estava previsto a identificação de possíveis eventos adversos, entretanto, 

a inclusão deste achado se tornou essencial para este estudo. 
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11 ANEXOS 

 

ANEXO 11.1: Autorização de uso de imagem (Figura 2): Esquema representativo das etapas 

do reparo tecidual) 
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ANEXO 11.2: Autorização de uso irrestrito de conteúdo do artigo 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



119 

_____________Anexos____________ 

ANEXO 11.3: Protocolo de pesquisa registrado na base de dados PROSPERO 
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ANEXO 11.4: Formulário de elegibilidade dos estudos 
 

FORMULÁRIO DE ELEGIBILIDADE DOS ESTUDOS  

 

 

Revisor: ______________________________________________________________ Data: _____/_____/____ 

Autores: ______________________________________________________________________ Ano: ________ 

ID do estudo: __________________________Jornal de publicação____________________________________ 

Título do Estudo: ____________________________________________________________________________ 

 

1. Trata-se de um Ensaio Clínico Randomizado?  

                (  ) Sim                                               (  ) Não                                          (  ) Parcialmente  

 

    

2 A randomização e sigilo de alocação foram corretamente descritos? 

               (  ) Sim                                              (  ) Não                                           (  ) Parcialmente  

 

 

3 Os participantes de pesquisa possuem úlceras venosas e parte deles foram tratados com fatores de 

crescimento? 

                (  ) Sim                                               (  ) Não                                          (  ) Parcialmente  

 

 

4 Os estudos abordam número total de úlceras cicatrizadas e/ou tempo de cicatrização como 

desfechos primários? 

(  ) Sim                                               (  ) Não                                          (  ) Parcialmente  

 

 

5 Aborda número total de úlceras cicatrizadas e/ou tempo de cicatrização? 

 (  ) Sim                                               (  ) Não                                          (  ) Parcialmente  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Brasil. Ministério da Saúde. Diretrizes metodológicas: elaboração de revisão sistemática e metanálise de 

ensaios clínicos randomizados, 2012. 

 

 

Notas: Qualquer negativa acima marcada, exclui automaticamente o estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

Versão 1.0 
Novembro 2015 
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ANEXO 11.5: Instrumento de extração de dados 

TÍTULO  

Autores ID estudo Revista Ano País estudo 

     

Desenho do 

estudo 

Tecnologia 

avaliada 

Tempo de 

seguimento 

Perdas de seguimento mascarame

nto 

Ambiente 

(ambul./hosp.) 

      

Desfechos primários Desfechos secundários 

  

INTERVENÇÃO CONTROLE 

Descrição da intervenção do grupo teste Descrição da intervenção do grupo controle 

  

Média 

idade 

Sexo ITB  Duração 

úlcera 

Tamanho 

inicial 

Média 

idade 

Sexo ITB Duração 

úlcera 

Tamanho 

inicial 

          

Comorbidades Comorbidades 

  

Resultados Resultados 

 N total de 

UV 

cicatrizadas 

Tempo de 

cicatrização 

(semanas) 

Redução 

área (SD) 

 N total de 

UV 

cicatrizadas 

Tempo de 

cicatrização 

(semanas) 

Redução 

área (SD) 

ITT    ITT    

PP    PP    

Outros Outros 

  

Notas Notas 

  

Fonte: Adaptado de Brasil. Ministério da Saúde. Diretrizes metodológicas: elaboração de revisão sistemática e metanálise de 

ensaios clínicos randomizados, 2012. 

  

Versão 2.0 
junho 2016 
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ANEXO 11.6: Avaliação do risco de viés pelo instrumento Cochrane de avaliação de viés 

TÍTULO DO ESTUDO AVALIADO / ID DO ESTUDO 

 

AVALIAÇÃO DO RISCO DE VIÉS 

Tipos Definição Avaliação Evidência no texto 

Viés de seleção Geração de Sequência aleatória   

Viés de seleção Sigilo de Alocação   

Viés de performance Mascaramento dos participantes 

e pesquisador 

  

Viés de detecção Mascaramento do avaliador   

Viés de atrito Dados dos resultados 

incompletos 

  

Viés de relato Relato seletivo   

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO ESTUDO  

 

Considerar classificação de viés 

Classificação Avaliação de cada domínio Avaliação geral do estudo 

Baixo risco Viés incapaz de alterar de modo importante o 

resultado da revisão 

Baixo risco de viés para todos os 

domínios avaliados 

Moderado risco Viés capaz de gerar alguma dúvida sobre os 

resultados 

Risco de viés não esclarecido para 

UM ou MAIS domínios 

Alto risco Viés capaz de enfraquecer seriamente a 

confiança dos resultados 

Alto risco de viés para UM ou MAIS 

domínios 

Fonte: adaptado de HIGGINS, J.P.T.; GREEN, S. (editores). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 

Interventions Version 5.1.0 [updated March 2011]. The Cochrane Collaboration, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Notas:  
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ANEXO 11.7: Avaliação da qualidade Sistema GRADE 
TÍTULO / ID do artigo 

 

Itens Critério Aplicação Nível de 

evidência  

Evidência no texto 

Limitações 

metodológicas 

(risco de viés)  

Resultado da avaliação 

metodológica de cada 

delineamento 

Diminuir 1 ponto 

se o risco de viés 

for considerado 

sério ou 2 pontos 

se for muito sério 

  

Inconsistência 

(heterogeneidade) 

No caso de desfechos 

inconsistentes, avaliar 

semelhança das estimativas, 

sobreposição dos intervalos de 

confiança e resultados dos 

testes de heterogeneidade e do 

I-quadrado 

Reduzir 1 ponto 

caso a 

inconsistência 

seja importante 

  

Evidência indireta  Avaliar se existem diferenças 

na população, intervenção, 

comparação ou desfechos entre 

os estudos incluídos e a 

pergunta de interesse da 

revisão 

Rebaixar 1 ponto 

se a evidência 

indireta for séria 

ou 2 pontos se for 

muito séria 

  

Imprecisão  Avaliar a amplitude do 

intervalo de confiança, ou se o 

número de eventos e o 

tamanho da amostra são 

pequenos 

Reduzir 1 ou 2 

pontos se houver 

imprecisão 

  

Viés de publicação  Avaliar se há possibilidade de 

estudos não terem sido 

publicados, bem como a 

influência dos financiamentos 

da pesquisa 

Rebaixar 1 ponto 

caso haja suspeita 

de viés de 

publicação 

  

 

Nível de Evidência Final do Estudo Avaliado  

 

 

Considerar Níveis de Evidência 
NÍVEL DEFINIÇÃO FONTE DE INFORMAÇÃO 

ALTO 

4 pontos 

Há forte confiança de que 

o verdadeiro efeito esteja 
próximo daquele estimado 

Ensaios clínicos bem delineados, com amostra representativa. 

Em alguns casos, estudos observacionais bem delineados, com achados 
consistentes*. 

MODERADO 

3 pontos 

Há confiança moderada no 

efeito estimado 

Ensaios clínicos com limitações leves**.   

Estudos observacionais bem delineados, com achados consistentes*. 

BAIXO 

2 pontos 

A confiança no efeito é 
limitada 

Ensaios clínicos com limitações moderadas**.  
Estudos observacionais comparativos: coorte e caso controle. 

MUITO BAIXO 

1 ponto 

A confiança na estimativa 
de efeito é muito limitada 

Ensaios clínicos com limitações graves**.  
Estudos observacionais comparativos, presença de limitações**.  

Estudos observacionais não comparados***.  

Opinião de especialistas 

*Estudos de coorte sem limitações metodológicas, com achados consistentes apresentando tamanho de efeito grande e/ou gradiente dose 
resposta.  

**Limitações: vieses no delineamento do estudo, inconsistência nos resultados, desfechos substitutos ou validade externa comprometida.  

***Séries e relatos de casos. 
Fonte: GRADE - Grading of Recomendations Assessment, Developing and Evaluation, publicado em Diretrizes metodológicas: sistema 

GRADE – manual de graduação da qualidade da evidência e força de recomendação para tomada de decisão em saúde.( Brasil, 2014, pág. 45). 
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12      APÊNDICES 

 

APÊNDICE 12.1: Estratégia de Busca para Ovid Embase 

 

1     random$.mp.  

2     factorial$.mp.  

3     crossover$.mp.  

4     cross over$.mp.  

5     cross-over$.mp.  

6     placebo$.mp.  

7     (doubl$ adj blind$).mp.  

8     (singl$ adj blind$).mp.  

9     assign$.mp.  

10     allocat$.mp.  

11     volunteer$.mp.  

12     crossover-procedure.sh.  

13     double-blind procedure.sh.  

14     randomized controlled trial.sh.  

15     single-blind procedure.sh.  

16     1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15  

17     platelet derived endothelial cell growth factor/ or platelet derived growth factor/ or platelet 

derived growth  factor a/ or platelet derived growth factor aa/ or platelet derived growth factor 

ab/ or platelet derived growth factor b/  

18     recombinant platelet derived growth factor/ or recombinant cytokine/ or recombinant 

growth factor/ or becaplermin/  

19     recombinant fibroblast growth factor/ or recombinant growth factor/ or recombinant 

keratinocyte growth factor/ or sprifermin/ or velafermin/ or recombinant fibroblast growth 

factor 19/  

20     transforming growth factor/ or transforming growth factor alpha/ or transforming growth 

factor beta/  

21     recombinant transforming growth factor.mp.  

22     exp epidermal growth factor/  

23     exp recombinant epidermal growth factor/  

24     exp fibroblast growth factor/  

25     exp platelet-rich plasma/  

26     platelet-rich&.ab.  

27     autologous platelet-rich gel.mp.  

28     autologous platelet-rich plasma.mp.  
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29     17 or 18 or 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 26 or 27 or 28  

30     exp leg ulcer/  

31     venous leg ulcer*.ab.  

32     venous ulcer*.ab.  

33     varicose ulcer.mp.  

34     30 or 31 or 32 or 33  

35     16 and 29 and 34  

Legenda: pt. (tipo de publicação); ab. (palavra no resumo); sh. (descritor MESH); ti.(palavra no texto e título); 

mp. (abreviação para múltipla postagem, realiza uma busca mais ampla, busca nas sessões descritor MESH, título, 

resumo e nome de substância) 
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APÊNDICE 12.2: Estratégia de Busca para Ebsco Cinahl 

 

 

22 S19 AND S20 AND S21 

S21 S16 OR S17 OR S18 

S20 S7 OR S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR S12 OR S13 OR S14 OR S15 

S19 S1 OR S2 OR S4 OR S5 OR S6 

S18 "varicose ulcer" 

S17 (MH "Leg Ulcer+") OR "venous leg ulcer" 

S16 (MH "Venous Ulcer") 

S15 (MH "Blood Platelets") 

S14 "recombinant epidermal growth factor" 

S13 "recombinant transforming growth factor" 

S12 "transforming growth factor" 

S11 "recombinant endothelial growth factor" 

S10 "recombinant fibroblast growth factor" 

S9 "fibroblast growth factor" 

S8 "recombinant platelet-derived growth factor" 

S7 

 

(MH "Platelet-Derived Growth Factor") OR "platelet-derived growth factor" 

OR (MH "Platelet-Rich Plasma") OR (MH "Epidermal Growth Factors") OR 

(MH "Growth Substances+") OR (MH "Vascular Endothelial Growth 

Factors+") 

S6 (MH "Multicenter Studies") OR (MH "Intervention Trials") OR "trial" 

S5 "randomly" 

S4 "placebo" 

S3 

(MH "Random Assignment") OR (MH "Stratified Random Sample") OR 

(MH "Systematic Random Sample") OR "randomized" 

S2 "controlled clinical trial" OR (MH "Clinical Trial Registry") 

S1 (MH "Randomized Controlled Trials") OR (MH "Clinical Trials+") 

 

Legenda: MH (Major and Minor Subject Headings –vocabulário controlado); MM (Major Subject Headings  

- vocabulário controlado); TI (título); AB (resumo);“ ” (termo livre) 
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APÊNDICE 12.3:  Estratégia de Busca para CENTRAL 

 

#1     MeSH descriptor: [Intercellular Signaling Peptides and Proteins] explode all trees 

#2     MeSH descriptor: [Platelet-Rich Plasma] explode all trees 

#3     MeSH descriptor: [Platelet-Derived Growth Factor] explode all trees  

#4      MeSH descriptor: [Epidermal Growth Factor] explode all trees  

#5     MeSH descriptor: [Vascular Endothelial Growth Factors] explode all trees 

#6      MeSH descriptor: [Fibroblast Growth Factors] explode all trees 

#7     MeSH descriptor: [Transforming Growth Factors] explode all trees 

#8     recombinant growth factor*:ab,ti  (Word variations have been searched)  

#9     #1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8   

#10    MeSH descriptor: [Varicose Ulcer] explode all trees  

#11    venous leg ulcer*:ab,ti  (Word variations have been searched) 

#12    venous ulcer*:ab,ti  (Word variations have been searched)  

#13    #10 or #11 or #12   

#14    #9 and #13   

Legenda: Mh: Mesh term; ti: título; ab: abstract 
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APÊNDICE 12.4: Estratégias de busca para o LILACS 

 

12.4.1 Estratégia 1: 

 

((mh:”Platelet-Rich Plasma” OR tw:growth factor$ OR tw:recomb$ growth factor OR 

mh:”Platelet-derived growth factor” OR mh:”epidermal growth fator” OR mh:”transforming 

Growth Factors” OR mh:”Fibroblast Growth Factors” OR mh:”Vascular Endothelial Growth 

Factor” OR tw:plasma rico em plaqueta$ OR tw:fator$ de crescimento$ OR tw: Factor$ de 

Crecimiento$) AND (mh:”varicose ulcer” OR tw:venous ulcer$ OR tw:venous leg ulcer$ OR 

tw: úlcera venosa)) 

 

 

12.4.2 Estratégia 2: 

((mh:Platelet-Rich Plasma OR tw:growth factor$ OR tw:recomb$ growth factor OR tw:plasma 

rico em plaqueta$ OR tw:fator$ de crescimento$ OR tw: Factor$ de Crecimiento$) AND 

(mh:varicose ulcer OR tw:venous ulcer$ OR tw:venous leg ulcer$ OR tw: úlcera venosa)) 

 

 

12.4.3 Estratégia 3: 

((tw:growth factors OR tw:fator$ de crescimento OR tw:factor$ de crescimiento) AND 

(mh:varicose ulcer OR tw:venous ulcer OR tw:venous leg ulcer OR tw:úlcera venosa OR 

tw:úlcera varicosa)) 

 

 

12.4.4 Estratégia 4: 

((growth factors OR fator$ de crescimento OR factor$ crescimiento) AND (varicose ulcer OR 

venous ulcer OR venous leg ulcer OR úlcera venosa)) 

Legenda para Lilacs: mh: descriptor DeCS, tw: palavra no texto 
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APÊNDICE 12.5: Estratégia de busca para Web of Science 

 

(TS=(Recombinant Fibroblast Growth Factor OR Recombinant Growth Factor OR 

Recombinant Keratinocyte Growth Factor OR Recombinant Fibroblast Growth Factor OR 

Transforming Growth Factor OR Epidermal Growth Factor OR Recombinant Epidermal 

Growth Factor OR Fibroblast Growth Factor OR Platelet-Rich Plasma OR Autologous platelet-

rich gel OR Platelet-Derived Growth Factor OR Vascular Endothelial Growth Factor) AND 

TS=(varicose ulcer* OR Venous ulcer* Varicose wound* OR venous leg ulcer) AND 

TS=(clinical trial OR random* OR trial OR randomized clinical trial)) 

 

Legenda: TS: tópico; TI: título; AU: autor 
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APÊNDICE 12.6: Estudos excluídos  

Quadro : Estudos Excluídos com Justificativa 
ID do Estudo Título Ano Tecnologia 

avaliada 

Justificativa para 

exclusão 

Escamilla-

Cardenosa 

Efficacy and safety of platelet-rich 

plasma in venous ulcer. N. Reg. 
ACTRN12615001112550 

- PRP Estudo em andamento. 

Contato com os autores: o 

estudo foi finalizado, 

porém, os autores ainda 

estão trabalhando os dados 

finais para publicação. 

Burgos-

Alonso 

Feasibility, potential efficacy and 

safety of autologous platelet-rich 

plasma in the treatment of vascular 

venous ulcers in Primary Care 

(phase I and II pilot study). N. Reg. 

EUCTR2012-002247-20-ES 

- PRP Estudo em andamento. 

Contato com os autores: 

sem resposta. De acordo 

com o registro, o tempo de 

seguimento já se encerrou, 

porém não há registro de 

publicação dos resultados 

ainda. 

Lopez-Saura Human Recombinant Epidermal 

Growth Factor in patients with 

venous ulcers. N. Reg. 

RPCEC00000106 

- Rh-EGF Estudo em andamento. 

Última atualização em 

2011. Contato com os 

autores: sem resposta 

Urraca Plasma Rich Growth Factors in 

Venous Ulcers. N. Reg. 

NCT01491438 

- PRP Estudo com status 

desconhecido. Contato com 

os autores: O estudo 

encontra-se parado por falta 

de recursos financeiros 

Bartlett Clinical Evaluation of the Safety 

and Effectiveness of Topical 

Autologous Platelet Gel (APG) for 

the Treatment of Lower Extremity 

Chronic Venous Insufficiency 

Ulcers. A Multicenter, 

Randomized, Controlled Clinical 

Trial. N. Reg. NCT00273234 

- Autologous 

platelet gel 

(APG) 

Estudo finalizado antes do 

recrutamento por falta de 

recursos financeiros. 

San-

Sebastian 

Efficacy and safety of autologous 

platelet rich plasma for the 

treatment of vascular ulcers in 

primary care: Phase III study. N. 

reg. NCT02213952 

2014 PRP Protocolo de pesquisa. 

Finalização do estudo 

previsto para dezembro de 

2017.  

Morimoto Novel Collagen/Gelatin Scaffold 

with Sustained 

Release of Basic Fibroblast 

Growth Factor: 

Clinical Trial for Chronic Skin 

Ulcers 

2013 FGF ECR incluindo úlceras de 

diversas etiologias 

Senet-b Topical Treatment of Hypertensive 

Leg Ulcers With Platelet-Derived 

Growth Factor-BB 

2011  

PDGF 

ECR incluindo úlceras 

hipertensivas de Mortorell 

Margolis-a Phase I Study of 

H5.020CMV.PDGF-β to Treat 

Venous Leg Ulcer Disease 

2009 PDGF Ensaio clínico não 

randomizado fase I. Contato 

com os autores: Não irão 

realizar o estudo fase II por 

falta de recurso financeiro 

Martí X Growth factors used in healing 

venous ulcers   

2009 PRP Ensaio clínico não 

randomizado 

Ručigaj Stimulation of venous leg ulcers 

with thrombocytic growth factors: 

a randomised study.  

2007 PRP Estudo excluído após 

reunião de consenso. Os 

dados foram apresentados 
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na forma de resumo 

apresentado em congresso e 

apresentavam-se escassos e 

incompletos. Apesar das 

tentativas de contato com os 

autores,  não foi possível a 

inclusão do estudo para 

análise. 

Steed Clinical Evaluation of 

Recombinant Human Platelet-

Derived Growth Factor for the 

Treatment of Lower Extremity 

Ulcers 

2006 Rh-PDGF ECR incluindo úlceras 

diabéticas 

Margolis-b Phase I trial to evaluate the safety 

of H5.020CMV.PDGF-b and limb 

compression bandage for the 

treatment of venous leg ulcer: Trial 

A 

2004 PDGF Protocolo de pesquisa. 

Ensaio clinico não 

randomizado 

Weed Autologous Platelet Lysate 

Product Versus Placebo in Patients 

with Chronic Leg Ulcerations: A 

Pilot Study Using a Randomized 

2004 PRP ECR incluindo úlceras de 

diversas etiologias 

Reutter Questionable effectiveness of 

autologous platelet growth factors 

(PDWHF) in treatment of venous 

ulcers of the leg 

1999 PRP Ensaio clínico não 

randomizado 

Wieman-b                                         Clinical Efficacy of Becaplermin 

(rhPDGF-BB) Gel 

1998 rhPDGF-BB ECR incluindo úlceras de 

outras etiologias 

Chirinos Efecto del factor de crecimiento 

epidermico sobre las  ulceras de 

miembros inferiores causadas por 

insuficiencia venosa 

1992 EGF Ensaio clínico não 

randomizado 

Knigton Stimulation of repair in chronic, 

nonhealing, cutaneous ulcers using 

platelet-derived wound healing 

formula 

1990 PDWF ECR incluindo úlceras de 

diversas etiologias 

Legenda: ECR: Ensaio clínico randomizado; PRP: plasma rico em plaquetas; MFRP: matriz de fibrina rica em 

plaquetas; KGF: Fator de crescimento queratinócitos; rh-PDGF: Fator de crescimento derivado de plaquetas 

recombinante BB; TGF-β: Fator de crescimento transformador beta; h-EGF: Fator de crescimento epidérmico 

recombinante; PDWF: Platelet Derived Wound Formula 

Fonte: elaboração dos autores 

 

Fonte: elaboração dos autores
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APÊNDICE 12.7: Avaliação do risco de viés pelo instrumento Cochrane de avaliação de viés 
TÍTULO DO ESTUDO AVALIADO / ID DO ESTUDO 

BOGDAN 

AVALIAÇÃO DO RISCO DE VIÉS 

Tipos Definição Avaliação Evidência no texto 

Viés de seleção Geração de Sequência aleatória baixo “Método de randomização simples 

(com a ajuda de um gerador de 

números aleatórios)” 

Viés de seleção Sigilo de Alocação moderado Não reporta 

Viés de desempenho Mascaramento dos participantes 

e pesquisador 

baixo “Trata-se de um estudo prospectivo, 

multicêntrico, aberto, 

randomizado”. Apesar de não cego, 

os avaliadores consideram o não 

mascaramento dos participantes e 

pesquisador um fator que não 

influencia na evolução da úlcera. 

Viés de detecção Mascaramento do avaliador alto “Trata-se de um estudo prospectivo, 

multicêntrico, aberto, 

randomizado”.  

Viés de atrito Dados dos resultados 

incompletos 

baixo Não houve perdas de seguimento 

Viés de relato Relato seletivo baixo “os resultados foram expressos 

como o valor médio ± desvio 

padrão” 

Nota: Os resultados foram 

expressos conforme previstos em 

métodos 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO ESTUDO Alto risco de viés 

 

Considerar classificação de viés 

Classificação Avaliação de cada domínio Avaliação geral do estudo 

Baixo risco Viés incapaz de alterar de modo importante o 

resultado da revisão 

Baixo risco de viés para todos os 

domínios avaliados 

Moderado risco Viés capaz de gerar alguma dúvida sobre os 

resultados 

Risco de viés não esclarecido para 

UM ou MAIS domínios 

Alto risco Viés capaz de enfraquecer seriamente a 

confiança dos resultados 

Alto risco de viés para UM ou MAIS 

domínios 

Fonte: adaptado de HIGGINS, J.P.T.; GREEN, S. (editores). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 

Interventions Version 5.1.0 [updated March 2011]. The Cochrane Collaboration, 2011 
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Avaliação do risco de viés pelo instrumento Cochrane de avaliação de viés 

TÍTULO DO ESTUDO AVALIADO / ID DO ESTUDO 

OLIVEIRA 

AVALIAÇÃO DO RISCO DE VIÉS 

Tipos Definição Avaliação Evidência no texto 

Viés de seleção Geração de Sequência aleatória baixo “O grupo de apoio a pesquisa (GAP) 

confeccionou 72 envelopes lacrados 

para a randomização”  

Viés de seleção Sigilo de Alocação baixo “Estes envelopes estavam 

identificados numericamente e 

foram abertos em ordem sequencial 

no momento da inclusão do 

paciente” 

Viés de desempenho Mascaramento dos participantes 

e pesquisador 

baixo “Trata-se de estudo prospectivo e do 

tipo ensaio clínico controlado, 

randomizado e aberto”. Apesar de 

não cego, os avaliadores consideram 

o não mascaramento dos 

participantes e pesquisador um fator 

que não influencia na evolução da 

úlcera. 

Viés de detecção Mascaramento do avaliador alto “Trata-se de estudo prospectivo e do 

tipo ensaio clínico controlado, 

randomizado e aberto”. 

Viés de atrito Dados dos resultados 

incompletos 

baixo Perdas se seguimento: 2 (9%) 

Viés de relato Relato seletivo alto “Diminuição da extensão da lesão 

em cm2” 

Nota: Não foi informado a média e 

desvio padrão para os dados do 

desfecho principal, impossibilitando 

a inclusão dos dados na metanálise 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO ESTUDO Alto risco 

 

Considerar classificação de viés 

Classificação Avaliação de cada domínio Avaliação geral do estudo 

Baixo risco Viés incapaz de alterar de modo importante o 

resultado da revisão 

Baixo risco de viés para todos os 

domínios avaliados 

Moderado risco Viés capaz de gerar alguma dúvida sobre os 

resultados 

Risco de viés não esclarecido para 

UM ou MAIS domínios 

Alto risco Viés capaz de enfraquecer seriamente a 

confiança dos resultados 

Alto risco de viés para UM ou MAIS 

domínios 

Fonte: adaptado de HIGGINS, J.P.T.; GREEN, S. (editores). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 

Interventions Version 5.1.0 [updated March 2011]. The Cochrane Collaboration, 2011 
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Avaliação do risco de viés pelo instrumento Cochrane de avaliação de viés 

TÍTULO DO ESTUDO AVALIADO / ID DO ESTUDO 

SENET-A 

AVALIAÇÃO DO RISCO DE VIÉS 

Tipos Definição Avaliação Evidência no texto 

Viés de seleção Geração de Sequência aleatória moderado “estudo randomizado, duplo cego, 

placebo-controle, paralelo..”  

Não descreve método de 

randomização 

Viés de seleção Sigilo de Alocação baixo “Imediatamente após a coleta e 

prepare das plaquetas, os pacientes 

foram randomizados para receber 

placebo ou plaquetas” 

Viés de desempenho Mascaramento dos participantes 

e pesquisador 

baixo “estudo randomizado, duplo cego, 

placebo-controle, paralelo..”  

“… o volume apropriado do PRP 

congelado ou placebo era aplicado 

com uma seringa. O aspecto do PRP 

congelado e placebo eram 

idênticos”  

Viés de detecção Mascaramento do avaliador baixo “estudo randomizado, duplo cego, 

placebo-controle, paralelo..”  

“… o volume apropriado do PRP 

congelado ou placebo era aplicado 

com uma seringa. O aspecto do PRP 

congelado e placebo eram 

idênticos” 

Viés de atrito Dados dos resultados 

incompletos 

baixo Houve 2 (13,33%) perdas de 

seguimento 

Viés de relato Relato seletivo baixo Os resultados foram expressos 

conforme previstos em métodos 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO ESTUDO Moderado  risco 

 

Considerar classificação de viés 

Classificação Avaliação de cada domínio Avaliação geral do estudo 

Baixo risco Viés incapaz de alterar de modo importante o 

resultado da revisão 

Baixo risco de viés para todos os 

domínios avaliados 

Moderado risco Viés capaz de gerar alguma dúvida sobre os 

resultados 

Risco de viés não esclarecido para 

UM ou MAIS domínios 

Alto risco Viés capaz de enfraquecer seriamente a 

confiança dos resultados 

Alto risco de viés para UM ou MAIS 

domínios 

Fonte: adaptado de HIGGINS, J.P.T.; GREEN, S. (editores). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 

Interventions Version 5.1.0 [updated March 2011]. The Cochrane Collaboration, 2011 
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Avaliação do risco de viés pelo instrumento Cochrane de avaliação de viés 
TÍTULO DO ESTUDO AVALIADO / ID DO ESTUDO 

STACEY 

AVALIAÇÃO DO RISCO DE VIÉS 

Tipos Definição Avaliação Evidência no texto 

Viés de seleção Geração de Sequência aleatória moderado “ Estudo randomizado, placebo-

controle...” 

Não descreve o método de 

randomização 

Viés de seleção Sigilo de Alocação baixo “A randomização era feita através 

da abertura de um envelope selado 

somente depois dos participantes 

preencherem todos os critérios de 

inclusão e ter preenchido o termo de 

consentimento” 

Viés de desempenho Mascaramento dos participantes 

e pesquisador 

baixo “o objetivo desse estudo é realizar 

uma estudo duplo cego, placebo-

controle...” 

Foram preparadas alíquotas de 1mL 

tanto de PRP quanto da solução 

placebo 

Viés de detecção Mascaramento do avaliador baixo “1mL de solução PBS foi 

preparada”, essa solução era similar 

ao teste 

 

Viés de atrito Dados dos resultados 

incompletos 

baixo Houve 11 (12,8%) perdas de 

seguimento 

Viés de relato Relato seletivo baixo Os resultados foram expressos 

conforme previstos em métodos 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO ESTUDO Moderado risco 

 

Considerar classificação de viés 
Classificação Avaliação de cada domínio Avaliação geral do estudo 

Baixo risco Viés incapaz de alterar de modo importante o 

resultado da revisão 

Baixo risco de viés para todos os 

domínios avaliados 

Moderado risco Viés capaz de gerar alguma dúvida sobre os 

resultados 

Risco de viés não esclarecido para 

UM ou MAIS domínios 

Alto risco Viés capaz de enfraquecer seriamente a 

confiança dos resultados 

Alto risco de viés para UM ou MAIS 

domínios 

Fonte: adaptado de HIGGINS, J.P.T.; GREEN, S. (editores). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 

Interventions Version 5.1.0 [updated March 2011]. The Cochrane Collaboration, 2011 

Avaliação do risco de viés pelo instrumento Cochrane de avaliação de viés 
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_________Apêndices__________ 
TÍTULO DO ESTUDO AVALIADO / ID DO ESTUDO 

ROBSON-A 

AVALIAÇÃO DO RISCO DE VIÉS 

Tipos Definição Avaliação Evidência no texto 

Viés de seleção Geração de Sequência aleatória moderado “Foi conduzido um estudo 

randomizado, duplo cego, grupo 

paralelo e multicêntrico”. Contudo, 

não especificou como foi gerado a 

sequência da randomização  

Viés de seleção Sigilo de Alocação moderado “Foi conduzido um estudo 

randomizado, duplo cego, grupo 

paralelo e multicêntrico”. O estudo 

não fornece maiores detalhes 

Viés de desempenho Mascaramento dos participantes 

e pesquisador 

baixo O KGF e placebo era oferecido em 

forma liofilizada e eram 

reconstituídos em volumes 

semelhantes 

Viés de detecção Mascaramento do avaliador baixo O KGF e placebo era oferecido em 

forma liofilizada e eram 

reconstituídos em volumes 

semelhantes 

Viés de atrito Dados dos resultados 

incompletos 

baixo Perdas de seguimento: 53(15%) 

Viés de relato Relato seletivo baixo Os resultados foram expressos 

conforme previstos em métodos 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO ESTUDO Moderado risco 

 

Considerar classificação de viés 

Classificação Avaliação de cada domínio Avaliação geral do estudo 

Baixo risco Viés incapaz de alterar de modo importante o 

resultado da revisão 

Baixo risco de viés para todos os 

domínios avaliados 

Moderado risco Viés capaz de gerar alguma dúvida sobre os 

resultados 

Risco de viés não esclarecido para 

UM ou MAIS domínios 

Alto risco Viés capaz de enfraquecer seriamente a 

confiança dos resultados 

Alto risco de viés para UM ou MAIS 

domínios 

Fonte: adaptado de HIGGINS, J.P.T.; GREEN, S. (editores). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 

Interventions Version 5.1.0 [updated March 2011]. The Cochrane Collaboration, 2011 
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Avaliação do risco de viés pelo instrumento Cochrane de avaliação de viés 

TÍTULO DO ESTUDO AVALIADO / ID DO ESTUDO 

ROBSON-B 

AVALIAÇÃO DO RISCO DE VIÉS 

Tipos Definição Avaliação Evidência no texto 

Viés de seleção Geração de Sequência aleatória moderado “...um estudo randomizado, duplo 

cego, grupo paralelo e 

multicêntrico”. Contudo, não 

especificou o método de 

randomização 

Viés de seleção Sigilo de Alocação moderado Não especificado 

Viés de desempenho Mascaramento dos participantes 

e pesquisador 

baixo O KGF era oferecido em dose única, 

estéril e liofilizado, assim como o 

placebo 

Viés de detecção Mascaramento do avaliador baixo O KGF era oferecido em dose única, 

estéril e liofilizado, assim como o 

placebo 

Viés de atrito Dados dos resultados 

incompletos 

baixo Perdas de seguimento: 5(526%) 

Viés de relato Relato seletivo baixo Os resultados foram expressos 

conforme previstos em métodos 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO ESTUDO Moderado risco 

 

Considerar classificação de viés 

Classificação Avaliação de cada domínio Avaliação geral do estudo 

Baixo risco Viés incapaz de alterar de modo importante o 

resultado da revisão 

Baixo risco de viés para todos os 

domínios avaliados 

Moderado risco Viés capaz de gerar alguma dúvida sobre os 

resultados 

Risco de viés não esclarecido para 

UM ou MAIS domínios 

Alto risco Viés capaz de enfraquecer seriamente a 

confiança dos resultados 

Alto risco de viés para UM ou MAIS 

domínios 

Fonte: adaptado de HIGGINS, J.P.T.; GREEN, S. (editores). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 

Interventions Version 5.1.0 [updated March 2011]. The Cochrane Collaboration, 2011 
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Avaliação do risco de viés pelo instrumento Cochrane de avaliação de viés 

TÍTULO DO ESTUDO AVALIADO / ID DO ESTUDO 

WIEMAN-1A 

AVALIAÇÃO DO RISCO DE VIÉS 

Tipos Definição Avaliação Evidência no texto 

Viés de seleção Geração de Sequência aleatória moderado “…estudo multicentrico, 

randomizado, duplo cego, placebo-

controle”. Contudo não especifica o 

método de randomização. 

Viés de seleção Sigilo de Alocação moderado não especificado 

Viés de desempenho Mascaramento dos participantes 

e pesquisador 

Baixo “... tratados com becaplermin gel 

100mg/g ou placebo gel” 

Viés de detecção Mascaramento do avaliador Baixo “... tratados com becaplermin gel 

100mg/g ou placebo gel” 

Viés de atrito Dados dos resultados 

incompletos 

baixo Perdas de seguimento: 6 (8,45%) 

Viés de relato Relato seletivo baixo Os resultados foram expressos 

conforme previstos em métodos 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO ESTUDO Moderado risco 

 

Considerar classificação de viés 

Classificação Avaliação de cada domínio Avaliação geral do estudo 

Baixo risco Viés incapaz de alterar de modo importante o 

resultado da revisão 

Baixo risco de viés para todos os 

domínios avaliados 

Moderado risco Viés capaz de gerar alguma dúvida sobre os 

resultados 

Risco de viés não esclarecido para 

UM ou MAIS domínios 

Alto risco Viés capaz de enfraquecer seriamente a 

confiança dos resultados 

Alto risco de viés para UM ou MAIS 

domínios 

Fonte: adaptado de HIGGINS, J.P.T.; GREEN, S. (editores). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 

Interventions Version 5.1.0 [updated March 2011]. The Cochrane Collaboration, 2011 
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Avaliação do risco de viés pelo instrumento Cochrane de avaliação de viés 

TÍTULO DO ESTUDO AVALIADO / ID DO ESTUDO 

WIEMAN-1B 

AVALIAÇÃO DO RISCO DE VIÉS 

Tipos Definição Avaliação Evidência no texto 

Viés de seleção Geração de Sequência aleatória moderado “…estudo multicentrico, 

randomizado, duplo cego, placebo-

controle”. Contudo não especifica o 

método de randomização. 

Viés de seleção Sigilo de Alocação moderado não especifica 

 

Viés de desempenho Mascaramento dos participantes 

e pesquisador 

baixo “... tratados com becaplermin gel 

100mg/g ou placebo gel”. Nota: o 

produto era entregue em 

embalagens iguais 

Viés de detecção Mascaramento do avaliador baixo “... tratados com becaplermin gel 

100mg/g ou placebo gel”. Nota: o 

produto era entregue em 

embalagens iguais 

Viés de atrito Dados dos resultados 

incompletos 

baixo Perdas de seguimento: 5 (7,81%) 

Viés de relato Relato seletivo baixo Os resultados foram expressos 

conforme previstos em métodos 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO ESTUDO Moderado risco 

 

Considerar classificação de viés 

Classificação Avaliação de cada domínio Avaliação geral do estudo 

Baixo risco Viés incapaz de alterar de modo importante o 

resultado da revisão 

Baixo risco de viés para todos os 

domínios avaliados 

Moderado risco Viés capaz de gerar alguma dúvida sobre os 

resultados 

Risco de viés não esclarecido para 

UM ou MAIS domínios 

Alto risco Viés capaz de enfraquecer seriamente a 

confiança dos resultados 

Alto risco de viés para UM ou MAIS 

domínios 

Fonte: adaptado de HIGGINS, J.P.T.; GREEN, S. (editores). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 

Interventions Version 5.1.0 [updated March 2011]. The Cochrane Collaboration, 2011 
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Avaliação do risco de viés pelo instrumento Cochrane de avaliação de viés 

TÍTULO DO ESTUDO AVALIADO / ID DO ESTUDO 

ROBSON-C 

AVALIAÇÃO DO RISCO DE VIÉS 

Tipos Definição Avaliação Evidência no texto 

Viés de seleção Geração de Sequência aleatória baixo “o estudo com 3 braços, 

randomizado, observador cego...”.  

“a randomização foi balanceada por 

sexo, idade, tamanho e duração da 

úlcera” 

Viés de seleção Sigilo de Alocação baixo “a randomização foi balanceada por 

sexo, idade, tamanho e duração da 

úlcera” 

Viés de desempenho Mascaramento dos participantes 

e pesquisador 

baixo “o estudo com 3 braços, 

randomizado, observador cego...” 
Apesar de não cego, os avaliadores 

consideram o não mascaramento 

dos participantes e pesquisador um 

fator que não influencia na evolução 

da úlcera. 

Viés de detecção Mascaramento do avaliador baixo “o estudo com 3 braços, 

randomizado, observador cego...” 

Viés de atrito Dados dos resultados 

incompletos 

baixo Perdas de seguimento: 4 (11,11%) 

Viés de relato Relato seletivo baixo Os resultados foram expressos 

conforme previstos em métodos 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO ESTUDO Baixo risco 

 

Considerar classificação de viés 

Classificação Avaliação de cada domínio Avaliação geral do estudo 

Baixo risco Viés incapaz de alterar de modo importante o 

resultado da revisão 

Baixo risco de viés para todos os 

domínios avaliados 

Moderado risco Viés capaz de gerar alguma dúvida sobre os 

resultados 

Risco de viés não esclarecido para 

UM ou MAIS domínios 

Alto risco Viés capaz de enfraquecer seriamente a 

confiança dos resultados 

Alto risco de viés para UM ou MAIS 

domínios 

Fonte: adaptado de HIGGINS, J.P.T.; GREEN, S. (editores). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 

Interventions Version 5.1.0 [updated March 2011]. The Cochrane Collaboration, 2011 
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Avaliação do risco de viés pelo instrumento Cochrane de avaliação de viés 

TÍTULO DO ESTUDO AVALIADO / ID DO ESTUDO 

FALANGA 

AVALIAÇÃO DO RISCO DE VIÉS 

Tipos Definição Avaliação Evidência no texto 

Viés de seleção Geração de Sequência aleatória moderado “trata-se de um estudo 

randomizado, duplo cego, placebo-

controle...” Contudo método de 

randomização não foi especificado 

Viés de seleção Sigilo de Alocação moderado Não especificado 

Viés de desempenho Mascaramento dos participantes 

e pesquisador 

baixo o EGF era fornecido liofilizado pela 

empresa farmacêutica. “...a 

reconstituição do produto liofilizado 

era feita uma vez por semana pelos 

investigadores. O recipiente 

contendo a solução final era dada ao 

paciente para ser utilizado em 

casa...” 

“Pacientes do grupo placebo 

receberam recipientes com o 

diluente sem o EGF, solução 

indistinguível da solução com a 

droga ativa”.  

Viés de detecção Mascaramento do avaliador baixo Duplo cego 

Viés de atrito Dados dos resultados 

incompletos 

alto Perdas de seguimento: 10 (22,22%), 

apesar da perda ter ficado menor que 

30%, através de análises posteriores 

foi verificado que a perda pode ter  

influenciado o resultado. 

Viés de relato Relato seletivo alto Os resultados não foram reportados 

por intenção de tratar, também não 

foi reportado o desvio padrão. 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO ESTUDO Alto risco 

 

Considerar classificação de viés 

Classificação Avaliação de cada domínio Avaliação geral do estudo 

Baixo risco Viés incapaz de alterar de modo importante o 

resultado da revisão 

Baixo risco de viés para todos os 

domínios avaliados 

Moderado risco Viés capaz de gerar alguma dúvida sobre os 

resultados 

Risco de viés não esclarecido para 

UM ou MAIS domínios 

Alto risco Viés capaz de enfraquecer seriamente a 

confiança dos resultados 

Alto risco de viés para UM ou MAIS 

domínios 

Fonte: adaptado de HIGGINS, J.P.T.; GREEN, S. (editores). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 

Interventions Version 5.1.0 [updated March 2011]. The Cochrane Collaboration, 2011 
  



144 

_________Apêndices__________ 

APÊNDICE 12.8: Avaliação da qualidade Sistema GRADE 

DESFECHO 

CICATRIZAÇÃO COMPLETA 

FATORES DE CRESCIMENTO VERSUS TRATAMENTO PADRÃO/PLACEBO 

Itens Critério Aplicação Nível de 

evidência  

Evidência no texto 

Limitações 

metodológicas 

(risco de viés)  

Resultado da avaliação 

metodológica de cada 

delineamento 

Diminuir 1 ponto se 

o risco de viés for 

considerado sério 

ou 2 pontos se for 

muito sério 

- 1  7 ECRs não 

apresentaram detalhes 

do método de 

randomização; 2 ECRs 

apresentaram dados 

sem a média e desvio 

padrão 

Inconsistência 

(heterogeneidade) 

No caso de desfechos 

inconsistentes, avaliar 

semelhança das estimativas, 

sobreposição dos intervalos de 

confiança e resultados dos 

testes de heterogeneidade e do 

I-quadrado 

Reduzir 1 ponto 

caso a 

inconsistência seja 

importante 

-  

I2=0% 

Evidência 

indireta  

Avaliar se existem diferenças 

na população, intervenção, 

comparação ou desfechos entre 

os estudos incluídos e a 

pergunta de interesse da revisão 

Rebaixar 1 ponto se 

a evidência indireta 

for séria ou 2 

pontos se for muito 

séria 

- Não há diferenças 

Imprecisão  Avaliar a amplitude do 

intervalo de confiança, ou se o 

número de eventos e o tamanho 

da amostra são pequenos 

Reduzir 1 ou 2 

pontos se houver 

imprecisão 

- IC estreito [0,88-1,16] 

N.eventos:226 

N.amostra:441 

Viés de 

publicação  

Avaliar se há possibilidade de 

estudos não terem sido 

publicados, bem como a 

influência dos financiamentos 

da pesquisa 

Rebaixar 1 ponto 

caso haja suspeita 

de viés de 

publicação 

- Funel plot. No gráfico 

de dispersão podemos 

verificar uma boa 

distribuição dos estudos 

tanto em favor dos 

fatores de crescimento 

quanto para o 

tratamento padrão. 

 

Nível de Evidência Final do Estudo Avaliado 3 – MODERADO 

Considerar Níveis de Evidência 
NÍVEL DEFINIÇÃO FONTE DE INFORMAÇÃO 

ALTO 

4 pontos 

Há forte confiança de que 

o verdadeiro efeito esteja 
próximo daquele estimado 

Ensaios clínicos bem delineados, com amostra representativa. 

Em alguns casos, estudos observacionais bem delineados, com achados 
consistentes*. 

MODERADO 

3 pontos 

Há confiança moderada no 

efeito estimado 

Ensaios clínicos com limitações leves**.   

Estudos observacionais bem delineados, com achados consistentes*. 

BAIXO 

2 pontos 

A confiança no efeito é 
limitada 

Ensaios clínicos com limitações moderadas**.  
Estudos observacionais comparativos: coorte e caso controle. 

MUITO BAIXO 

1 ponto 

A confiança na estimativa 

de efeito é muito limitada 

Ensaios clínicos com limitações graves**.  

Estudos observacionais comparativos, presença de limitações**.  
Estudos observacionais não comparados***.  

Opinião de especialistas 

*Estudos de coorte sem limitações metodológicas, com achados consistentes apresentando tamanho de efeito grande e/ou gradiente dose 
resposta. **Limitações: vieses no delineamento do estudo, inconsistência nos resultados, desfechos substitutos ou validade externa 

comprometida. ***Séries e relatos de casos. Fonte: GRADE - Grading of Recomendations Assessment, Developing and Evaluation, publicado 

em Diretrizes metodológicas: sistema GRADE – manual de graduação da qualidade da evidência e força de recomendação para tomada de 
decisão em saúde.( Brasil, 2014, pág. 45). 
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DESFECHO 

CICATRIZAÇÃO COMPLETA 

PRP VERSUS PLACEBO 

Itens Critério Aplicação Nível de 

evidência  

Evidência no texto 

Limitações 

metodológicas 

(risco de viés)  

Resultado da avaliação 

metodológica de cada 

delineamento 

Diminuir 1 ponto 

se o risco de viés 

for considerado 

sério ou 2 pontos 

se for muito sério 

- 1 2 ECRs não 

detalharam o 

processo de 

randomização ou 

alocação 

Inconsistência 

(heterogeneidade) 

No caso de desfechos 

inconsistentes, avaliar 

semelhança das estimativas, 

sobreposição dos intervalos 

de confiança e resultados dos 

testes de heterogeneidade e 

do I-quadrado 

Reduzir 1 ponto 

caso a 

inconsistência 

seja importante 

-  

I2=0% 

Evidência indireta  Avaliar se existem diferenças 

na população, intervenção, 

comparação ou desfechos 

entre os estudos incluídos e a 

pergunta de interesse da 

revisão 

Rebaixar 1 ponto 

se a evidência 

indireta for séria 

ou 2 pontos se for 

muito séria 

- Não há diferenças 

Imprecisão  Avaliar a amplitude do 

intervalo de confiança, ou se 

o número de eventos e o 

tamanho da amostra são 

pequenos 

Reduzir 1 ou 2 

pontos se houver 

imprecisão 

- IC estreito [0,80-

1,28] 

N.eventos:34 

N.amostra:50 

Viés de 

publicação  

Avaliar se há possibilidade de 

estudos não terem sido 

publicados, bem como a 

influência dos financiamentos 

da pesquisa 

Rebaixar 1 ponto 

caso haja suspeita 

de viés de 

publicação 

- Não  

 

Nível de Evidência Final do Estudo Avaliado  3  -  MODERADA 
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DESFECHO 

CICATRIZAÇÃO COMPLETA 

KGF VERSUS PLACEBO 

Itens Critério Aplicação Nível de 

evidência  

Evidência no texto 

Limitações 

metodológicas 

(risco de viés)  

Resultado da avaliação 

metodológica de cada 

delineamento 

Diminuir 1 ponto 

se o risco de viés 

for considerado 

sério ou 2 pontos 

se for muito sério 

- 1 2 ECRs não 

detalharam o 

processo de 

randomização ou 

alocação 

Inconsistência 

(heterogeneidade) 

No caso de desfechos 

inconsistentes, avaliar 

semelhança das estimativas, 

sobreposição dos intervalos de 

confiança e resultados dos 

testes de heterogeneidade e do 

I-quadrado 

Reduzir 1 ponto 

caso a 

inconsistência 

seja importante 

-  

I2=0% 

Evidência indireta  Avaliar se existem diferenças 

na população, intervenção, 

comparação ou desfechos entre 

os estudos incluídos e a 

pergunta de interesse da 

revisão 

Rebaixar 1 ponto 

se a evidência 

indireta for séria 

ou 2 pontos se for 

muito séria 

- Não há diferenças 

Imprecisão  Avaliar a amplitude do 

intervalo de confiança, ou se o 

número de eventos e o 

tamanho da amostra são 

pequenos 

Reduzir 1 ou 2 

pontos se houver 

imprecisão 

- IC estreito 

N.eventos:152 

N.amostra:299 

Viés de publicação  Avaliar se há possibilidade de 

estudos não terem sido 

publicados, bem como a 

influência dos financiamentos 

da pesquisa 

Rebaixar 1 ponto 

caso haja suspeita 

de viés de 

publicação 

- Não há 

 

Nível de Evidência Final do Estudo Avaliado  3  - MODERADO 
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DESFECHO 

CICATRIZAÇÃO COMPLETA 

PDGF VERSUS PLACEBO 

Itens Critério Aplicação Nível de 

evidência  

Evidência no texto 

Limitações 

metodológicas 

(risco de viés)  

Resultado da avaliação 

metodológica de cada 

delineamento 

Diminuir 1 ponto 

se o risco de viés 

for considerado 

sério ou 2 pontos 

se for muito sério 

- 1 Randomização não 

detalhada 

Inconsistência 

(heterogeneidade) 

No caso de desfechos 

inconsistentes, avaliar 

semelhança das estimativas, 

sobreposição dos intervalos de 

confiança e resultados dos 

testes de heterogeneidade e do 

I-quadrado 

Reduzir 1 ponto 

caso a 

inconsistência 

seja importante 

-  

I2=15% 

Evidência indireta  Avaliar se existem diferenças 

na população, intervenção, 

comparação ou desfechos entre 

os estudos incluídos e a 

pergunta de interesse da 

revisão 

Rebaixar 1 ponto 

se a evidência 

indireta for séria 

ou 2 pontos se for 

muito séria 

- Não há diferenças 

Imprecisão  Avaliar a amplitude do 

intervalo de confiança, ou se o 

número de eventos e o 

tamanho da amostra são 

pequenos 

Reduzir 1 ou 2 

pontos se houver 

imprecisão 

- IC ESTREITO 

N.eventos:30 

N.amostra:67 

Viés de publicação  Avaliar se há possibilidade de 

estudos não terem sido 

publicados, bem como a 

influência dos financiamentos 

da pesquisa 

Rebaixar 1 ponto 

caso haja suspeita 

de viés de 

publicação 

- não 

 

Nível de Evidência Final do Estudo Avaliado  3 -  MODERADO 
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DESFECHO 

CICATRIZAÇÃO COMPLETA 

TGF-b2 VERSUS PLACEBO 

Itens Critério Aplicação Nível de 

evidência  

Evidência no texto 

Limitações 

metodológicas 

(risco de viés)  

Resultado da avaliação 

metodológica de cada 

delineamento 

Diminuir 1 ponto 

se o risco de viés 

for considerado 

sério ou 2 pontos 

se for muito sério 

- Baixo risco em todos 

os domínios 

Inconsistência 

(heterogeneidade) 

No caso de desfechos 

inconsistentes, avaliar 

semelhança das estimativas, 

sobreposição dos intervalos 

de confiança e resultados dos 

testes de heterogeneidade e 

do I-quadrado 

Reduzir 1 ponto 

caso a 

inconsistência 

seja importante 

-  

Não aplicável  

Evidência indireta  Avaliar se existem diferenças 

na população, intervenção, 

comparação ou desfechos 

entre os estudos incluídos e a 

pergunta de interesse da 

revisão 

Rebaixar 1 ponto 

se a evidência 

indireta for séria 

ou 2 pontos se for 

muito séria 

- Não há diferenças 

Imprecisão  Avaliar a amplitude do 

intervalo de confiança, ou se 

o número de eventos e o 

tamanho da amostra são 

pequenos 

Reduzir 1 ou 2 

pontos se houver 

imprecisão 

- 1 IC amplo [0,41-3,15] 

N.eventos:4 

N.amostra:12 

Viés de 

publicação  

Avaliar se há possibilidade de 

estudos não terem sido 

publicados, bem como a 

influência dos financiamentos 

da pesquisa 

Rebaixar 1 ponto 

caso haja suspeita 

de viés de 

publicação 

- não 

 

Nível de Evidência Final do Estudo Avaliado  3 -  MODERADO 
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DESFECHO 

CICATRIZAÇÃO COMPLETA 

rh-EGF VERSUS PLACEBO 

Itens Critério Aplicação Nível de 

evidência  

Evidência no texto 

Limitações 

metodológicas 

(risco de viés)  

Resultado da avaliação 

metodológica de cada 

delineamento 

Diminuir 1 ponto 

se o risco de viés 

for considerado 

sério ou 2 pontos 

se for muito sério 

- 1 Randomização não 

detalhada 

Inconsistência 

(heterogeneidade) 

No caso de desfechos 

inconsistentes, avaliar 

semelhança das estimativas, 

sobreposição dos intervalos de 

confiança e resultados dos 

testes de heterogeneidade e do 

I-quadrado 

Reduzir 1 ponto 

caso a 

inconsistência 

seja importante 

-  

Não aplicável  

Evidência indireta  Avaliar se existem diferenças 

na população, intervenção, 

comparação ou desfechos entre 

os estudos incluídos e a 

pergunta de interesse da 

revisão 

Rebaixar 1 ponto 

se a evidência 

indireta for séria 

ou 2 pontos se for 

muito séria 

- Não há diferenças 

Imprecisão  Avaliar a amplitude do 

intervalo de confiança, ou se o 

número de eventos e o 

tamanho da amostra são 

pequenos 

Reduzir 1 ou 2 

pontos se houver 

imprecisão 

-1 IC amplo  

[0,65-12,63] 

N.eventos:6 

N.amostra:23 

Viés de publicação  Avaliar se há possibilidade de 

estudos não terem sido 

publicados, bem como a 

influência dos financiamentos 

da pesquisa 

Rebaixar 1 ponto 

caso haja suspeita 

de viés de 

publicação 

- não 

 

Nível de Evidência Final do Estudo Avaliado  2  -  BAIXO 

 
  



150 

_________Apêndices__________ 

APENDICE 12.9: checklist PRISMA 

Seção/tópico N. Item do checklist Relatado na página n. 

TÍTULO 

Título 1 Identifique o artigo como uma revisão sistemática, meta-análise, ou ambos. 1 

ABSTRACT 

Resumo estruturado 2 Apresente um resumo estruturado incluindo, se aplicável: referencial teórico; objetivos; fonte de dados; 

critérios de elegibilidade; participantes e intervenções; avaliação do estudo e síntese dos métodos; resultados; 

limitações; conclusões e implicações dos achados principais; número de registro da revisão sistemática. 

5 

INTRODUÇÃO 

Racional 3 Descreve a justificativa da revisão no contexto do que já é conhecido. 16 

Objetivos 4 Apresente uma afirmação explícita sobre as questões abordadas com referência a participantes, intervenções, 

comparações, resultados e desenho de estudo (PICOS). 

17 

MÉTODOS 

Protocolo e registo 5 Indique se existe um protocolo de revisão, se e onde pode ser acessado (ex. endereço eletrônico), e, se 

disponível, forneça informações sobre o registro da revisão, incluindo o número de registro. 

40 

Critérios de elegibilidade 6 Especifique características do estudo (ex. PICOS, extensão do seguimento) e características dos relatos (ex. 

anos considerados, idioma, se é publicado) usadas como critérios de elegibilidade, apresentando justificativa. 

41 

Fontes de informação 7 Descreva todas as fontes de informação na busca (ex. base de dados com datas de cobertura, contato com 

autores para identificação de estudos adicionais) e data da última busca. 

41 

Busca 8 Apresente a estratégia completa de busca eletrônica para pelo menos uma base de dados, incluindo os limites 

utilizados, de forma que possa ser repetida. 

43, 126-131 

Seleção dos estudos 9 Apresente o processo de seleção dos estudos (isto é, busca, elegibilidade, os incluídos na revisão sistemática, 

e, se aplicável, os incluídos na meta-análise). 

40, 48 

Processo de coleta de 

dados 

10 Descreva o método de extração de dados dos artigos (ex. formas para piloto, independente, em duplicata) e 

todos os processos para obtenção e confirmação de dados dos pesquisadores. 

44, 46 
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Seção/tópico N. Item do checklist Relatado na página n. 

Lista dos dados 11 Liste e defina todas as variáveis obtidas dos dados (ex. PICOS, fontes de financiamento) e quaisquer 

suposições ou simplificações realizadas. 

44 

Risco de viés em cada 

estudo 

12 Descreva os métodos usados para avaliar o risco de viés em cada estudo (incluindo a especificação se foi feito 

durante o estudo ou no nível de resultados), e como esta informação foi usada na análise de dados. 

44 

Medidas de sumarização 13 Defina as principais medidas de sumarização dos resultados (ex. risco relativo, diferença média). 45 

Síntese dos resultados 14 Descreva os métodos de análise dos dados e combinação de resultados dos estudos, se realizados, incluindo 

medidas de consistência (por exemplo, I2) para cada meta-análise. 

45 

Risco de viés entre estudos 15 Especifique qualquer avaliação do risco de viés que possa influenciar a evidência cumulativa (ex. viés de 

publicação, relato seletivo nos estudos). 

45, 134-143 

Análises adicionais 16 Descreva métodos de análise adicional (ex. análise de sensibilidade ou análise de subgrupos, metarregressão), 

se realizados, indicando quais foram pré-especificados. 

45 

RESULTADOS 

Seleção de estudos 17 Apresente números dos estudos rastreados, avaliados para elegibilidade e incluídos na revisão, razões para 

exclusão em cada estágio, preferencialmente por meio de gráfico de fluxo. 

48 

Características dos estudos 18 Para cada estudo, apresente características para extração dos dados (ex. tamanho do estudo, PICOS, período 

de acompanhamento) e apresente as citações. 

49, 52, 54, 55, 61 

Risco de viés entre os 

estudos 

19 Apresente dados sobre o risco de viés em cada estudo e, se disponível, alguma avaliação em resultados (ver 

item 12). 

81, 134-143 

Resultados de estudos 

individuais 

20 Para todos os desfechos considerados (benefícios ou riscos), apresente para cada estudo: (a) sumário simples 

de dados para cada grupo de intervenção e (b) efeitos estimados e intervalos de confiança, preferencialmente 

por meio de gráficos de floresta. 

85, 144-149 

Síntese dos resultados 21 Apresente resultados para cada meta-análise feita, incluindo intervalos de confiança e medidas de 

consistência. 

85 

Risco de viés entre estudos 22 Apresente resultados da avaliação de risco de viés entre os estudos (ver item 15). 81, 82, 83 
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Seção/tópico N. Item do checklist Relatado na página n. 

Análises adicionais 23 Apresente resultados de análises adicionais, se realizadas (ex. análise de sensibilidade ou subgrupos, 

metarregressão [ver item 16]). 

74, 77, 79 

DISCUSSÃO 

Sumário da evidência 24 Sumarize os resultados principais, incluindo a força de evidência para cada resultado; considere sua 

relevância para grupos-chave (ex. profissionais da saúde, usuários e formuladores de políticas). 

85, 86 

Limitações 25 Discute limitações no nível dos estudos e dos desfechos (ex. risco de viés) e no nível da revisão (ex. obtenção 

incompleta de pesquisas identificadas, relato de viés). 

98, 99 

Conclusões 26 Apresente a interpretação geral dos resultados no contexto de outras evidências e implicações para futuras 

pesquisas. 

87-99 

FINANCIAMENTO 

Financiamento 27 Descreva fontes de financiamento para a revisão sistemática e outros suportes (ex. suprimento de dados), 

papel dos financiadores na revisão sistemática. 

102 

 


