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RESUMO 

ABREU, A. M. Plasma rico em plaquetas (PRP) em pacientes com úlceras venosas: ensaio clínico 

randomizado. 2018. 132 f. Tese de Doutorado (Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em 

Saúde - PACCS) – Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói, Rio de Janeiro, 2018. 

 

Este estudo tem como objetivo analisar a efetividade do PRP associado à gaze petrolatum® e 

terapia compressiva elástica no processo de reparo tecidual de úlceras venosas em 

comparação ao tratamento com gaze petrolatum® e terapia compressiva. Material e Método: 

trata-se de um ensaio clínico randomizado e controlado. A amostra total foi de 36 

participantes, sendo 18 pertencentes ao grupo intervenção (uso do PRP associado à gaze 

petrolatum® e terapia compressiva elástica) e 18 participantes do grupo controle (uso da gaze 

petrolatum® e terapia compressiva elástica) e foram acompanhados por 12 semanas. O estudo 

foi realizado em um Hospital Universitário e a coleta de dados ocorreu no período de maio de 

2016 a dezembro de 2017, com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da UFF, sob o protocolo CAAE nº 45478515. 0.0000.5243, e recebeu 

financiamento do Projeto Procad/Casadinho do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia 

(CNPq) e bolsa Capes. Os desfechos primários avaliados foram a taxa de cicatrização e o 

número de úlceras venosas cicatrizadas e os secundários foram o aspecto dos tecidos, 

exsudato e evento adversos locais. Resultados: os participantes eram, na maioria, homens, 

maiores de 60 anos, com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) associada à Insuficiência 

Venosa Crônica (IVC). Em relação ao desfecho primário, não houve diferença estatística 

significativa referente à efetividade da taxa de cicatrização da área das úlceras venosas (p-

valor =0,839). Na análise intragrupos foi encontrada diferença significativa em relação a taxa 

de cicatrização em ambos os grupos na 6ª semana intervenção (p=0,003) e controle (p=0,038) 

e na 12ª semana para a intervenção (p=0,011) e controle (p=0,006).  Conclusão:  Pode-se 

dizer que não houve diferença significativa em relação à efetitividade na área das úlceras 

cicatrizadas quando se comparou os grupos intervenção e controle ao longo de todo o 

tratamento.  Sugere-se que o acompanhamento de pacientes com úlceras venosas em estudos 

clínicos  com PRP seja maior que 12 semanas pois houve uma tendência a partir deste período 

de segmento de tempo do grupo intervenção apresentar  relevância estatística em relação à 

taxa de cicatrização em comparação ao grupo controle. 

Palavras-chave: Plasma Rico em Plaquetas; Úlcera venosa; Cicatrização de 

Feridas; Enfermagem. 
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ABSTRACT  

ABREU, A. M. Platelet-Rich Plasma (PRP) in patients with venous ulcers: a randomized clinical 

trial.2018. 132 f. PhD Thesis (Academic Program in Health Care Sciences - PACCS) - Federal 

Fluminense University (UFF), Niterói, Rio de Janeiro, 2018.  

 

This study aims to analyze the effectiveness of PRP associated with Petrolatum
®
 gauze and 

elastic compression therapy in the tissue repair process of venous ulcers compared to 

Petrolatum
®
 gauze and compressive therapy. Material and Method: this is a randomized 

controlled trial. The total sample was 36 participants, of which 18 belonged to the 

intervention group (PRP use associated with Petrolatum
®
 gauze and elastic compression 

therapy) and 18 participants from the control group (use of Petrolatum
®

 gauze and elastic 

compression therapy) and were followed for 12 weeks. The study was carried out in a 

University Hospital and data collection took place from May 2016 to December 2017 and was 

approved by the Research Ethics Committee of the Faculty of Medicine, under CAAE 

protocol No. 45478515. 0.0000.5243 and received funding from the Procad / Casadinho 

Project of the National Council of Science and Technology (CNPq) and the Capes 

scholarship. The primary outcomes evaluated were the healing rate and the number of healed 

venous ulcers and the secondary ones were the appearance of local tissues, exudate and 

adverse events. Results: participants were mostly men, older than 60 years old, with Systemic 

Arterial Hypertension (SAH) associated with Chronic Venous Insufficiency (CVI). Regarding 

the primary outcome, there was no statistical relevance in relation to healing rate effectiveness 

of the venous ulcer area (p-value = 0.839). In the intragroup analysis, a significant difference 

was observed in relation to the healing rate in both groups at week 6 (p = 0.003) and control 

(p = 0.038) and at week 12 for intervention (p = 0.011) 0.006). Conclusion: it can be said that 

there was no significant difference in effectiveness in the area of healed ulcers when the 

intervention and control groups were compared throughout the treatment. It is suggested that 

the follow-up of patients with venous ulcers in clinical studies with PRP is greater than 12 

weeks because there was a tendency from this time segment of the intervention group to 

present statistical relevance in relation to the healing rate in comparison to the control group. 

 

Keywords: Platelet-Rich Plasma; Venous Ulcer; Wound Healing; Nursing. 

 

 

https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/PhD+thesis.html


 

10 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

FIGURAS 

 

Figura 1 –  Posicionamento do instrumental para a verificação da pressão sistólica tibial 

durante a realização do ITB .................................................................................................... 28 

Figura 2 –  Mensuração da área da úlcera por meio do método de planimetria (decalque) . 59 

Figura 3 –  Participante A na 1ª (a) e 12ª consultas (b) ........................................................ 72  

Figura 4 – Participante B na 1ª (a) e 12ª consultas (b) ........................................................ 73 

Figura 5 – Participante C na 1ª (a) e 12ª consultas (b) ........................................................ 73 

Figura 6 – Participante D na 1ª (a) e 12ª consultas (b) ........................................................ 74 

Figura 7 – Participante E na 1ª (a) e 12ª consultas (b) ........................................................ 74 

Figura 8 – Participante F na 1ª (a) e 12ª consultas (b) ........................................................ 75 

 

FLUXOGRAMAS 

 

Fluxograma 1 –  Randomização e alocação dos participantes conforme o grupo de 

tratamento.................................................................................................... 51 

Fluxograma 2 –  Descrição dos procedimentos conforme grupos intervenção e controle .....57 

Fluxograma 3 –  Inclusão no estudo, alocação da intervenção, acompanhamento e análise dos 

dados conforme o fluxograma CONSORT................................................  62 

 

GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 –  Apresentação dos valores da média da área total das úlceras venosas em cada 

avaliação (1ª, 6ª e 12ª semanas) conforme o grupo de tratamento........................................... 69 

Gráfico 2 –  Apresentação dos valores da mediana da área total das úlceras venosas em cada 

avaliação (1ª, 6ª e 12ª semanas) conforme o grupo de tratamento........................................... 70 

Gráfico 3 – Ánálise estatística de covariança nos diferentes tempos comparando o Grupo 

intervenção e Grupo controle....................................................................................................71  



 

11 

 

 

QUADROS 

 

Quadro 1 – Classificação dos sinais clínicos estabelecidos pelo CEAP ............................... 26 

Quadro 2 –  Classificação dos valores de ITB ....................................................................... 28 

Quadro 3 –  Principais fatores plaquetários de crescimento .................................................. 37 

Quadro 4 –  Descrição da periodicidade da troca da gaze petrolatum
® 

.................................. 57 

 



 

12 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 – Descrição dos Protocolos (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7) de obtenção de PRP 

segundo as variáveis: número de centrifugação, força e tempo .............................................. 44 

Tabela 2 – Descrição da concentração plaquetária dos protocolos (P1, P2, P3, P4, P5, P6, 

P7) ........................................................................................................................................... 45 

Tabela 3 – Características sóciodemograficas e econômicas dos participantes pertencentes 

aos grupos controle e intervenção. Niterói – RJ, 2017.............................................................63 

Tabela 4  – Características clinicas e de saúde dos participantes,  segundo o  grupo de 

tratamento. Niterói – RJ, 2017................................................................................................. 64 

Tabela 5 –  Comparação das áreas inicial e final, taxa de cicatrização e os valores dos deltas 

do grupo intervenção. Niterói, RJ, 2017...................................................................................66 

Tabela 6  – Comparação de área inicial e final, taxa de cicatrização e os valores dos deltas do 

grupo controle. Niterói, RJ, 2017............................................................................................. 67 

Tabela 7 –  Principais dados estatísticos referentes aos valores da área total das úlceras 

venosas dos participantes dos grupos controle e intervenção, durante as três avaliações........68 

Tabela 8 – Análise da Média e Mediana do percentual de tecido de epitelização das úlceras 

venosas na 1ª, 6ª e 12ª semanas, segundo o grupo de tratamento, com o correspondente nível 

descritivo (p valor). Niterói, RJ, 2017......................................................................................76 

Tabela 9 – Análise das Médias e Medianas do percentual do  tecido de granulação das úlceras 

venosas nas 1ª, 6ª e 12ª semanas, segundo o grupo de tratamento, com o correspondente nível 

descritivo (p valor). Niterói, RJ, 2017......................................................................................77 

Tabela 10 - Análise da Média e Mediana do percentual de tecido desvitalizado das úlceras 

venosas nas 1ª, 6ª e 12ª semanas, segundo o grupo de tratamento, com o correspondente nível 

descritivo (p valor). Niterói, RJ, 2017..................................................................................... 78 

 

Tabela 11 -Análise da distribuição da  classificação da quantidade de exsudato produzido 

pelas úlceras venosas na 1ª, 6ª e 12ª semanas, segundo o grupo de tratamento, o 

correspondente nível descritivo (p valor). Niterói, RJ, 2017................................................... 79 

Tabela 12 - Análise do tipo/aspecto de exsudato produzido pelas úlceras venosas na 1ª, 6ª e 

12ª semanas, segundo o grupo de tratamento, o correspondente nível descritivo (p valor). 

Niterói, RJ, 2017.......................................................................................................................80 



 

13 

 

 

Tabela 13 – Análise de dor no local da úlcera venosa  na 1ª, e 12ª semanas, segundo o grupo 

de tratamento o correspondente nível descritivo (p valor) ..................................................... 82

  

 



 

14 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

AGE – Ácidos graxos essenciais 

AIDS – Síndrome da imunodeficiência adquirida 

Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

CEAP – Clínica, Etiologia, Anatomia e Patologia 

CEP – Comitê de Ética em Pesquisa 

CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

DM –   Diabetes mellitus 

EGF – Fator de crescimento endotelial 

FAPERJ – Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 

Janeiro              

FC – Fatores de crescimento 

FGF – Fator de crescimento de fibroblastos 

HAS – Hipertensão arterial sistêmica 

HBGF-1 – Fator ácido de crescimento do fibroblasto 

HBGF-2 – Fator básico de crescimento do fibroblasto 

HUAP – Hospital Universitário Antônio Pedro 

IGF-I/IGF-II – Fator de crescimento semelhante à insulina I e II 

ITB – Índice tornozelo-braço 

IMC – Índice de massa corporal 

IVC – Insuficiência venosa crônica 

Notivisa – Sistema nacional de notificações para a Vigilância Sanitária 

OMS – Organização Mundial da Saúde 

PASb – Pressão arterial sistólica do braço 

PASt – Pressão arterial sistólica do tornozelo 

PDGF – Fator de crescimento derivado de plaquetas 

PIBIC – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

PPP – Plasma pobre em plaquetas 

PRP – Plasma rico em plaquetas 

PTT – Tempo de tromboplastina parcial 

SUS – Sistema Único de Saúde 



 

15 

 

 

TAP – Tempo de protrombina ativada 

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

TE – Tamanho do efeito 

TGF – Fator de crescimento transformador 

TGF-β – Fator de crescimento transformador beta 

TVP – Trombose venosa profunda 

UV – Úlcera venosa 

VEGF – Fator de crescimento do endotélio vascular 

 

 

 

 



 

16 

 

 

SUMÁRIO  

 

 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 18 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA .......................................................................................... 20 

1.2 HIPÓTESES DO ESTUDO .............................................................................................. 21 

1.3 OBJETIVO GERAL ..................................................................................................... .... 21 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................ 21 

1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO ........................................................ 21 

2 REVISÃO DE LITERATURA ..................................................................................... .... 25 

2.1. INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA (IVC) .............................................................. 25 

2.1.1 Fisiopatologia ................................................................................................................. 25 

2.1.2 Classificação da insuficiência venosa crônica (IVC) ..................................................... 26 

2.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL NÃO INVASIVO – ÍNDICE TORNOZELO-BRAÇO 

(ITB) ........................................................................................................................................ 28 

2.3 TRATAMENTO DA INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA (IVC) ........................... 30 

2.4 ÚLCERA VENOSA CRÔNICA ...................................................................................... 31 

2.5 ATADURA ELÁSTICA ................................................................................................... 32 

2.6 FISIOLOGIA DA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS .................................................. 33  

2.6.1 Fase inflamatória ............................................................................................................ 34 

2.6.2 Fase proliferativa ou fibroblástica .................................................................................. 35 

2.6.3 Fase de remodelamento ou maturação ........................................................................... 36 

2.7 FISIOLOGIA DAS PLAQUETAS ................................................................................... 36 

2.8 FATORES DE CRESCIMENTO ..................................................................................... 38 

Fator de crescimento transformador beta (TGF-β) ................................................................. 41 

Fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF) .............................................................. 42 

Fator de crescimento de fibroblasto (FGF) ............................................................................. 43 

Fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) ............................................................. 44 

Fator de crescimento epidérmico (EGF) ................................................................................. 44 

2.9 TÉCNICAS PARA OBTENÇÃO DO PLASMA RICO EM PLAQUETAS (PRP) ........ 45 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS .................................................................... 48 

3.1 DESENHO DE ESTUDO ................................................................................................. 48 

3.2 CAMPO DE PESQUISA .................................................................................................. 48 



 

17 

 

 

3.3 AMOSTRA ....................................................................................................................... 49 

3.3.1 Cálculo da amostra ......................................................................................................... 49 

3.3.2 Critérios de elegibilidade ............................................................................................... 50 

3.3.3 Recrutamento dos participantes ..................................................................................... 51 

3.3.4 Randomização e alocação dos participantes .................................................................. 52 

3.3.5 Riscos e benefícios.......................................................................................................... 53 

3.4 COLETA DE DADOS ...................................................................................................... 55 

3.4.1 Descrição do preparo do plasma rico em plaquetas ....................................................... 55 

3.4.2 Descrição do procedimento para o grupo intervenção ................................................... 56 

3.4.3 Descrição do procedimento para o grupo controle ........................................................ 57 

3.4.4 Descrição do procedimento para o registro da área das úlceras venosas (1ª, 6ª e 12ª 

semanas) .................................................................................................................................. 59 

3.5 DESFECHOS AVALIADOS ........................................................................................... 59 

3.5.1 Desfechos primários ....................................................................................................... 59 

3.5.2 Desfechos secundários ................................................................................................... 59 

3.6. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DAS VARIÁVEIS ........................................................ 59 

3.7 ANÁLISE DOS RESULTADOS ...................................................................................... 61 

3.8 ASPECTOS ÉTICOS ........................................................................................................ 62 

4. RESULTADOS .................................................................................................................. 63 

4.1 RESULTADO DO DESFECHO PRIMÁRIO .................................................................. 67 

4.2 RESULTADO DOS DESFECHOS SECUNDÁRIOS ..................................................... 77 

5. DISCUSSÃO DOS DADOS .............................................................................................. 85 

Taxa de cicatrização e o número de úlceras venosas cicatrizadas (desfechos primários) ...... 88 

Qualidade do tecido presente no leito das úlceras venosas (desfecho secundário) ................. 89 

Tipo e quantidade de exsudato produzido pelas úlceras venosas ........................................... 92 

Dor .......................................................................................................................................... 93 

6. CONCLUSÃO ................................................................................................................... 95 

7. REFERÊNCIAS .............................................................................................................. 96 

8. APÊNDICES .................................................................................................................... 116 

9. ANEXOS .......................................................................................................................... 119 

 



 

18 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Estima-se que as úlceras de perna afetem de 1% a 2% da população mundial, sendo 

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

Cerca de 1% da população de países industrializados vai sofrer, em algum momento da vida, 

com as complicações decorrentes da insuficiência venosa crônica (IVC), sendo a úlcera 

venosa a maior complicação (SILVA et al., 2012). 

As úlceras venosas causam prejuízo significativo na qualidade de vida, em razão de 

suas características como um processo crônico e doloroso, sendo os aspectos físico e sociais e 

a capacidade funcional os mais afetados (DIAS et al., 2014). 

São consideradas um problema de abrangência mundial e, no Brasil, constituem um 

sério problema de saúdepública, pois são responsáveis por índices de morbidade 

significativos; além de provocarem um grande impacto econômico (IPONEMA; COSTA, 

2011).  

As úlceras venosas estão associadas à hipertensão venosa dos membros inferiores e 

correspondem a percentual que varia, aproximadamente, de 80% a 90% das úlceras 

encontradas nesta localização (BORGES, 2011). 

O tratamento eficiente da úlcera venosa crônica requer uma avaliação periódica e 

precisa dos profissionais de saúde para que haja indicação correta da técnica, do produto a ser 

utilizado e de orientações em saúde. Cada produto disponível no mercado apresenta 

indicações e contraindicações, vantagens e desvantagens, além do tempo de troca 

diferenciado, que necessita de conhecimento científico do profissional de saúde no momento 

da sua escolha e manutenção do curativo (ABREU; OLIVEIRA; MANARTE, 2013). 

Segundo O´meara (2012), a abordagem terapêutica dos pacientes com úlcera venosa é 

fundamentada, para a maioria dos casos, no tratamento tópico adequado da úlcera aliado ao 

uso das terapias compressivas elásticas (meias e ataduras elásticas) e inelásticas (Bota de 

Unna). No entanto destaca-se também a relevância de abordagens complementares como 

repouso com os membros elevados, nutrição adequada, exercícios físicos, parar de fumar, 

entre outros (LUCCAS; ROCHA, 2008). 

Entre as diversas substâncias que podem ser utilizadas no tratamento tópico das 

úlceras venosas, encontra-se o plasma rico em plaquetas (PRP), que consiste em um 
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concentrado autólogo de plaquetas em um pequeno volume de plasma obtido mediante 

centrifugação do sangue (KLEIN; WAGNER; SILVA, 2011). 

As plaquetas atuam no processo de hemostasia, cicatrização de feridas e 

reepitelização. Elas liberam diversos fatores de crescimento (FC) que estimulam a 

angiogênese, promovendo crescimento vascular e proliferação de fibroblastos, que, por sua 

vez, proporcionam um aumento na síntese de colágeno (OLSZEWER; ARROYO; 

NAKAMURA, 2015). 

O PRP contém sete FC e três proteínas (fibrina, fibronectina e vitronectina) que atuam 

como moléculas de adesão celular nos processos de migração epitelial e de formação do 

tecido conjuntivo (SILVA; NASCIMENTO; OLIVEIRA; GATTI, 2011). Podem conter 

também a presença de proteínas osteocondutoras, que atuam na formação óssea e de tecido 

conectivo (VENDRAMIN et al., 2006). 

Os FC representam um conjunto de substâncias, a maioria de natureza proteica, que 

juntamente com os hormônios e os neurotransmissores desempenham uma importante função 

na comunicação intercelular (OLSZEWER; ARROYO; NAKAMURA, 2015).  

 Demidova-Rice et al., (2012), em um estudo in vitro, comprovaram que a liberação 

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

lesões, aumentando a reepitelização, formação de tecido de granulação e restauração da 

capacidade de cicatrização das lesões. 

 O PRP deve ser sempre autólogo, devido ao risco de rejeição, à impossibilidade de 

secreção de fatores de crescimento ativos e por não apresentar riscos biológicos, como 

hepatites e a Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), entre outras (SILVA et al., 

2010; VENDRAMIN; FRANCO; FRANCO, 2010). O sangue deve ser coletado de maneira 

asséptica em tubos contendo preferencialmente citrato como anticoagulante (SILVA et al., 

2010). 

Para a promoção da cicatrização das úlceras crônicas, o PRP pode ser utilizado sob 

forma de gel, spray ou injeção perilesional; e seu uso no tratamento potencializa a 

reepitelização das úlceras crônicas pela ação das proteínas reguladoras do ciclo celular, como 

a ciclina A e de CDK4 (OLSZEWER; ARROYO; NAKAMURA, 2015). 

Para Klein, Wagner e Silva (2011), o interesse pelo uso do PRP como biomaterial 

aumentou na medicina regenerativa, encontrando-se aplicações clínicas em cirurgias oral e 

maxilofacial, periodontais, ortopédicas e em plástica, além do seu uso no reparo tecidual de 

feridas crônicas e em queimaduras. 
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 Os três principais FC plaquetários envolvidos no processo de cicatrização são: fator 

de crescimento derivado de plaquetas (PDGF), fator de crescimento transformador beta (TGF-

β) e fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF). Eles estimulam a produção de 

colágeno e matriz extracelular por meio de quantidades mínimas de plasma, sendo uma 

alternativa importante nos casos em que tratamentos convencionais de úlceras crônicas não 

foram bem-sucedidos (PINTO et al., 2014; SILVA et al., 2011).  

Há poucos estudos clínicos controlados e randomizados que avaliam a efetividade do 

PRP em úlceras venosas crônicas. Um estudo de revisão sistemática que avaliou a utilização 

dos fatores de crescimento sintéticos e autólogos, como o PRP, no tratamento de úlceras 

venosas ressaltou que a maioria das publicações é de baixa qualidade, apresentando vieses de 

pesquisa (CARVALHO, 2016). 

A gaze com petrolatum
®
 é uma tela não aderente, estéril, composta de acetato de 

celulose, impregnada com uma emulsão de petrolatum e que necessita de um curativo 

secundário absorvente, podendo permanecer no leito da úlcera por até 7 dias, conforme a 

produção do exsudato pela úlcera (ABREU; OLIVEIRA, 2015).  Um ensaio clínico 

randomizado evidenciou sua efetividade em pacientes com úlceras venosas crônicas 

(ABREU; OLIVEIRA, 2015). 

 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

 

 Qual a efetividade do PRP associado  à gaze petrolatum
® 

e terapia compressiva 

elástica quando comparado ao tratamento com gaze petrolatum
®
 com terapia compressiva 

elástica
 
em pacientes com úlceras venosas? 

 

 

1.2 HIPÓTESES DO ESTUDO  

 

 Hipótese nula (H0): o uso do PRP aliado à gaze petrolatum
®

 e terapia compressiva 

elástica não apresenta diferença de efetividade na redução da área em cm² das úlceras 

venosas, quando comparado com gaze petrolatum
® 

aliado à terapia compressiva 

elástica. 
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 Hipótese alternativa (H1): o uso do PRP aliado à gaze petrolatum
®
 e terapia 

compressiva elástica apresenta maior efetividade na redução da área em cm² das 

úlceras venosas, quando comparado com gaze petrolatum
® 

aliado à terapia 

compressiva elástica. 

 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar a efetividade do PRP associado à gaze petrolatum
®
 e terapia compressiva 

elástica no processo de reparo tecidual de úlceras venosas em comparação ao 

tratamento com gaze petrolatum
®
 e terapia compressiva. 

 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a taxa de cicatrização total e redução da área das úlceras ao longo de 12 

semanas de tratamento nos dois grupos. 

 Avaliar as características clínicas das úlceras venosas e os eventos adversos do 

tratamento com PRP, gaze petrolatum
®
 e  terapia compressiva elástica. 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Sabe-se que há um grande número de pessoas com feridas em tratamento, uma vez que 

essas úlceras possuem caráter crônico e recidivante (IPONEMA; COSTA, 2011). Contudo no 

Brasil, os registros dos atendimentos realizados para úlceras venosas ainda são escassos e 

pontuais, dificultando o dimensionamento do problema e seu impacto socioeconômico tanto 

para o paciente como para família, para sociedade e para os sistemas de saúde pública e 

privado.  

Em um ambulatório especializado para o tratamento de feridas de Niterói/RJ, uma 

pesquisa epidemiológica, com uma amostra de 186 pacientes, realizada no ano de 2010, 

constatou que, deste total, 51% possuía úlceras de etiologia venosa, 24% úlceras de etiologia 
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diabética, 6% de úlceras por pressão, 2% de úlceras arteriais e 17% lesões de outras etiologias 

(OLIVEIRA et al., 2011).  

Um estudo realizado na rede municipal de saúde com atendimento ambulatorial de 

Goiânia/GO demonstrou que 109 pessoas estavam em tratamento para úlceras vasculares, nas 

49 salas de curativos que prestavam atendimento a essa população, no período de outubro de 

2009 a julho de 2010, dos quais 79% apresentavam úlceras venosas, percebe-se assim maior 

prevalência dessa patologia nas consultas ambulatoriais para tratamento de feridas 

(MALAQUIAS et al.; 2012). 

Há necessidade de tecnologias para tratamento de úlceras venosas que favoreçam o 

processo de cicatrização de forma segura e efetiva. Dentre essas tecnologias, o PRP tem sido 

considerado um tratamento promissor (PINTO et al., 2014). 

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

redução dos FC em feridas crônicas já instaladas, tanto por diminuição de sua produção, 

quanto por diminuição na liberação, no sequestro, no excesso de degradação ou por 

combinação destes mecanismos
 
e que o PRP pode ser utilizado para repor os FC. 

O uso do PRP tornou-se um produto com grande potencial para melhorar a integração 

de enxertos, sejam eles ósseos, cutâneos, cartilaginosos ou de gordura, bem como estimular a 

cicatrização de feridas, porque as plaquetas atuam no processo de hemostasia, cicatrização e 

da reepitelização de feridas (VENDRAMIN, 2006). Em um estudo randomizado cujo objetivo 

foi avaliar a efetividade dos resultados da aplicação do PRP nas cirurgias de enxerto de pele 

em feridas crônicas, o PRP injetado sob a ferida melhorou em 36%, em média, a integração 

do enxerto de pele em pacientes com feridas crônicas; diminuiu em média 25% a perda do 

enxerto entre o 14º e o 28º dia de pós-operatório (VENDRAMIN, 2010). 

 A obtenção autóloga do PRP é segura, simples, acessível e economicamente viável, 

em comparação aos outros tipos de coberturas para tratamento de úlceras venosas crônicas, e 

têm apresentado bons resultados (OLSZEWER; ARROYO; NAKAMURA, 2015).  

Segundo Vendramin et al. (2006), a obtenção do gel de PRP e FC pode ser feita de 

forma mais econômica quando comparada com a obtenção do PRP por meio de máquinas de 

plasmaferese e uso da trombina bovina para sua ativação, sendo os custos desse procedimento 

em torno de R$ 2.300,00 por procedimento. Atualmente, podemos obter PRP e FC em locais 

sem muitos recursos tecnológicos, mas que disponham de uma centrífuga e materiais 

usualmente presentes em ambientes hospitalares, como seringas, agulhas e tubos de coleta de 

sangue. 
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A efetividade do uso do PRP em úlceras venosas foi avaliada em três ensaios clínicos 

internacionais, nos quais o desfecho de redução da área das úlceras venosas para o grupo 

intervenção (PRP) estatisticamente relevante em comparação o grupo controle aconteceu em 

somente um estudo (BOGDAN; TOLSTOLV, 2014).BOGDAN ) Em contrapartida, o estudo 

de Senet-a mostrou porcentagem de redução da área das úlceras melhor para o grupo teste, porém; 

não significativa (p=0,94) e 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). O 

tempo de segmento dos estudos foram de 21 dias a 36 semanas. A amostra mínima de 

participantes nos estudos foi de 58 e a máxima de 86, com perda de segmento de, no máximo. 

seis participantes. Ambos os grupos utilizaram a terapia compressiva como terapia adjuvante 

ao tratamento das úlceras venosas. O grupo controle foi formado por curativos com solução 

salina, hidrocoloide e tratamento convencional. A aplicação do PRP foi tópica em todos os 

estudos (STACEY et al., 2000; SENET et al., 2003; BOGDAN; TOLSTOLV, 2014). 

No entanto, de acordo com revisão sistemática publicada pela Cochrane em 2016, os 

10 ensaios clínicos controlados encontrados, com o uso do PRP em úlceras crônicas, 

apresentaram resultados inconclusivos, devido ao baixo poder e à amostra pequena, 

enfatizando a necessidade de mais estudos para se estabelecer conclusões mais confiáveis 

(MARTINEZ-ZAPATA et al., 2016). 

De acordo com outra revisão sistemática que avaliou a efetividade dos fatores de 

crescimento, inclusive com o PRP, os quatro estudos que utilizaram PRP em úlceras venosas 

apresentaram tamanho amostral reduzido, dificultando gerar uma forte recomendação a favor 

da evidência, com alguns riscos de viés relacionados à randomização, ausência do sigilo de 

alocação e do cálculo da média e ao desvio padrão da taxa de cicatrização da área 

(CARVALHO, 2016).  

Ensaios clínicos randomizados podem gerar produtos de interesse para a saúde 

pública, pois avaliam a efetividade da prática terapêutica, e podem ajudar nos processos de 

definição das indicações do produto e de inclusão deste no plano terapêutico direcionado ao 

tratamento de feridas no Sistema Único de Saúde (SUS). 

 De acordo com a alta prevalência e complexidade do cuidado necessário aos pacientes 

com úlceras venosas e a diversidade de terapias disponíveis no mercado para seu tratamento, 

faz-se necessária realização de pesquisas clínicas que auxiliem o poder de decisão dos 

profissionais na escolha do curativo adequado. 
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Este estudo adequa-se à linha de pesquisa Cuidados Clínicos, do Doutorado do 

Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde da Universidade Federal 

Fluminense e recebeu financiamento do Projeto Procad/Casadinho do Conselho Nacional de 

Ciência e Tecnologia (CNPq) e bolsa Capes. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1. INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA (IVC) 

 

Para Maffei (2008), IVC é o conjunto de de alterações que ocorrem na pele e no tecido 

subcutâneo, principalmente dos membros inferiores, decorrentes de uma hipertensão venosa 

de longa duração, ocasionada por insuficiência valvular e/ ou obstrução venosa. 

Pode ser uma consequência de trombose venosa profunda (TVP) pregressa; varizes 

primárias ou essenciais de longa duração; hipoplasia ou displasia das veias ou das válvulas 

venosas do sistema profundo; compressão extrínseca; fístulas arteriovenosas e casos de falha 

da bomba muscular ( BROWSE; BURNAND; LEA, 2000). 

O estudo sobre a IVC  e suas propostas de tratamento acompanharam a história da 

medicina, recebendo grandes contribuições em 1676 com Wiseman, que considerou que a 

úlcera de perna era o resultado direto de um defeito circulatório, chamando-a de úlcera 

varicosa. Depois, em 1868, Gay e Spender associaram a úlcera de perna com a trombose 

venosa e, em 1917, Holmans mostrou ser a recanalização venosa com destruição de válvulas 

comum após TVP e que as úlceras de perna seguiam e poderiam estar relacionadas com essa 

alteração (MAFFEI, 2008 apud ANNING, 1976). 

 

 

2.1.1 Fisiopatologia  

 

A hipertensão venosa é a grande causadora das ulcerações de etiologia venosa em 

membros inferiores, pois dificulta o retorno venoso das pernas para o coração (MAFFEI, 

2008; BORGES, 2011).  

Existem dois mecanismos causadores da hipertensão venosa. O primeiro é a pressão 

hidrostática, relacionado à pressão da coluna de sangue do átrio direito. Em situações 
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normais, o fluxo venoso segue do sistema venoso superficial para o profundo, através de veias 

comunicantes com válvulas competentes, que impedem o retorno de sangue para as veias 

superficiais. O segundo ocorre devido a incompetência das válvulas do sistema venoso 

profundo e comunicante e o refluxo resultante causam hipertensão venosa (MAFFEI, 2008). 

 

2.1.2 Classificação da Insuficiência Venosa Crônica (IVC)  

 

Em 1994, no Havaí, devido à necessidade de maior especificidade e uniformidade na 

avaliação da doença venosa, um comitê conhecido como International Consensus Committee 

on Chronic Venous Disease, composto por especialistas de vários países, estabeleceu um 

consenso para a classificação da IVC. Foi criada então a classificação CEAP (Clínica, 

Etiologia, Anatomia e Patologia), que em 2004 sofreu revisão, deixando-a em uma versão 

mais simplificada. (MAFFEI, 2008 apud EKLOF et al., 2004). 

 

Os sinais clínicos receberam uma graduação de C 0 a C 6:  

 classe 0 – sem sinais visíveis ou palpáveis de doença venosa;  

 classe 1 – telangiectasias e/ou veias reticulares;  

 classe 2 – veias varicosas;  

 classe 3 – presença de edema;  

 classe 4– alterações de pele e tecido subcutâneo em função da IVC;  

 classe 4 (a) – hiperpigmentação;  

 classe 4 (b) – lipodermatoesclerose;  

 classe 5 – presença das alterações referidas na Classe 4, porém, nesse caso, a úlcera 

está cicatrizada;  

 classe 6 – presença das alterações referidas na Classe 4 com úlcera ativa.  

 

Em relação à Classificação etiológica (E) da IVC, destaca-se:  

 congênita – EC;  

 primária – EP: os primários com causa desconhecida;  

 secundária – ES: pós-trombótica, pós-traumática e outras.  

 

Em relação à Classificação anatômica (A) da IVC no sistema venoso:  

 veias superficiais – AS;  
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 veias profundas – AD;  

 veias perfurantes – AP.  

 

Em relação à Classificação fisiopatológica (P) da IVC:  

 refluxo – PR;  

  obstrução – PO;  

  refluxo e obstrução – PRO; 

 sem mecanismo fisiopatológico identificável (PN).  

 

Com essa classificação, é possível detectar precocemente a doença venosa, que é a 

complicação mais importante da insuficiência venosa crônica, e, assim, implementar medidas 

de educação em saúde, com foco na prevenção de recidivas (MAFFEI, 2008). 

O quadro 1 apresenta a classificação dos sinais clínicos da IVC estabelecidos pelo 

CEAP. 

 

Quadro 1- Classificação dos sinais clínicos estabelecidos pelo CEAP. 

Classe Sinais clínicos Exemplo 

0 Sem sinais visíveis ou palpáveis de doença venosa 

 

1 Telangiectasias e/ou veias reticulares 

 

 

2 Veias varicosas; distinto das veias reticulares por um 

diâmetro de 3 mm ou mais 
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3 Edema, sem alteração na cor da pele 

 

4 As alterações da pele atribuída à doença venosa: 

 4a – hiperpigmentação; 4c – lipodermatoesclerose;  4b 

- 4d eczema venoso - atrofia branca 

 

5 Presença das alterações referidas na Classe 4, porém, 

nesse caso, a úlcera está cicatrizada 

 

6 Todas as alterações presentes na pele já citadas, porém 

a presença da úlcera ativa 

 

 

Fonte: WOCN
®
, 2014. 

 

 

2.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL NÃO INVASIVO – ÍNDICE TORNOZELO-

BRAÇO (ITB) 

 

A abordagem diagnóstica pode ser realizada por meio da anamnese completa com 

histórico clínico, exame físico com identificação dos sinais e sintomas e exame complementar 

para analisar estrutura e função do sistema venoso, como, por exemplo, a Ultrassonografia 

Doppler, que determina o índice sistólico entre o tornozelo e o braço (ITB) (WOCN
®
, 2014). 

Recomenda-se que os médicos e enfermeiros utilizem testes válidos e confiáveis, não 

invasivos, como o ITB, para descartar a doença arterial em extremidade inferior dos pacientes 

com úlceras crônicas (WOCN
®
, 2014; O’DONNEL, 2014). 
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O uso do Doppler portátil para mensurar a pressão arterial sistólica e o cálculo do ITB 

é seguro e confiável, além de ser um método efetivo tanto para avaliar como para monitorar a 

doença arterial (WOCN
®

, 2014). 

 O objetivo do uso do ITB é auxiliar no diagnóstico de doença vascular, 

proporcionando um indicador objetivo de perfusão arterial em extremidade inferior (MAFFEI, 

2008; ABBADE, 2010; WOCN
®
, 2014). 

    O quadro 2 apresenta os valores do índice tornozelo braço com a indicação do nível 

de isquemia correspondente. 

 

Quadro 2 - Classificação dos valores de ITB. 

Valores do ITB Nível de isquemia 

Normal ≥ 1 

Perfusão limítrofe  ≤ 0,9 

Insuficiência arterial moderada 0,6 a 0,8 

Isquemia grave = ou < 0,5 

Isquemia severa = ou < 0,4 

Fonte: ( WOCN
®
, 2014). 

  

 O valor do ITB > 1,30 pode ser encontrado em pacientes com diabetes, insuficiência 

renal ou artrite, e naqueles pacientes com vasos não compressivos devido à calcificação das 

artérias do tornozelo (BORGES, 2011). 

 O cálculo do ITB consiste na utilização da fórmula: 

ITB = (PASt / PASb) 

[PASt = Pressão arterial sistólica do tornozelo; PASb = pressão arterial sistólica do braço] 

(MAFFEI, 2008; ABBADE, 2010; BORGES, 2012, WOCN
®
, 2014). 

 

A figura 1 ilustra uma das etapas do procedimento da mensuração do ITB. 

 

Figura 1 – Posicionamento do instrumental para a verificação da pressão sistólica tibial 

durante  a realização do ITB. 
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2.3 TRATAMENTO DA INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA (IVC) 

 

Os profissionais de saúde devem realizar exame físico dos membros inferiores com 

intuito de avaliar: a presença de lesão, varizes, celulite, pele ressecada, panturrilha endurecida, 

prurido e eczema. (SBACV; 2015). Além de coletar histórico de saúde de obesidade, número 

de gestações, presença da doença falciforme, fatores de risco para trombose venosa, histórico 

de cirurgias, presença de doenças crônicas associadas à IVC, como hipertensão, diabetes, 

insuficiência cardíaca congestiva (SBACV; 2015, WOCN
®
, 2014; O’DONNEL, 2014). 

Em pacientes com diagnóstico médico de CEAP C 1 a 5, deve-se determinar a 

necessidade do uso de terapia compressiva com base nos sintomas (isto é, ardor, prurido, 

sensação de peso, dor). Indica-se o uso de meias compressivas ou ataduras elásticas 

(WOCN
®
, 2014). 

Já em pacientes com diagnóstico médico de CEAP C 6, o que significa a presença de 

úlcera venosa ativa, o tratamento eficiente deve-se fundamentar para a maioria dos casos na 

terapia compressiva, no tratamento tópico da úlcera, e, em casos mais graves, acrescenta-se o 

tratamento com medicamentos sistêmicos e o cirúrgico (ABBADE, 2010). 

As orientações em saúde a respeito do repouso correto, a manutenção do peso dentro 

da normalidade, a cessação do tabagismo e a realização de caminhadas periódicas devem ser 

estimuladas pela equipe interdisciplinar (ABBADE, 2010). 

No tratamento farmacológico da IVC, as drogas que são prescritas pelo médico 

possuem ação antiedematosa por diminuição da permebeabilidade capilar, melhora da 

drenagem linfática, venoconstrição e ação anti-inflamatória, destacam –se os grupos dos 

fármacos benzopironas, flavonoides, metilxantinas, prostaglandinas e agentes fibrinolíticos, 

entre outras (MAFFEI, 2008). 
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 As drogas mais utilizadas na pratica clinica são: Diosmina, Hesperidina, Dobesilato 

de cálcio, Escina, Castanha da Índia , Gingko Biloba (MAFFEI, 2008). 

Apesar de muitos estudos sobre o uso dessas drogas, muitos apresentam problemas 

metodológicos (seleção dos participantes, randomização ou avaliação do desfecho final). 

Porém, os estudos disponíveis, incluindo metanálise, indicam que pelo menos em dois pontos 

a utilização dos flebotônicos pode contribuir no tratamento da doença venosa, são eles a 

diminuição do edema e o controle dos sintomas relacionados à presença da insuficiência 

venosa crônica em seus diversos graus de apresentação clínica (PANNIER, 2011; GOHEL; 

DAVIES, 2009). 

 

2.4 ÚLCERA VENOSA CRÔNICA 

 

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

venosa crônica, geralmente apresentando características bem definidas, como permanência 

longa de evolução, de localização maleolar, com tecido de granulação presente no leito e  

bordas irregulares (ABREU, OLIVEIRA; 2015). 

O tempo de evolução das úlceras venosa é longo, podendo chegar a 120 meses, 

apresentando recorrências e complicações causadas pelas doenças de base, como diabetes 

mellitus e hipertensão arterial sistêmica, que estão associadas à IVC (ABREU; OLIVEIRA, 

2015; RIBEIRO et al., 2015; RODRIGUES et al., 2015). 

Apresenta localização, na maioria dos casos, em região próxima ao maléolo medial; 

suas bordas são irregulares, o leito apresenta tecido de granulação ou desvitalizado, raramente 

com tecido necrótico (ABREU; OLIVEIRA, 2015; RIBEIRO et al., 2015). 

Em relação à profundidade da úlcera, esta pode ser superficial ou parcial, raramente 

profunda com exposição óssea ou de tendões. O exsudato é produzido em quantidade 

moderada a excessiva (ABREU; OLIVEIRA, 2015; RIBEIRO et al., 2015). Quando se trata 

da área perilesional, esta apresenta coloração escurecida ou acastanhada, devido à presença da 

hemossiderina, que ocasiona a hiperpigmentação no tecido. Há também a presença de eritema, 

descamação e prurido (SBACV; 2015). 

A panturrilha do membro afetado com a úlcera venosa de longo tempo de evolução 

pode apresentar-se de forma endurecida, “induração crônica”, ou também conhecida como 

lipodermatoesclerose, que consiste na fibrose progressiva da pele e do subcutâneo em 

detrimento do retardo do reparo tecidual da úlcera (MAFFEI, 2008). A presença de edema em 



 

32 

 

 

membros inferiores faz com que a panturrilha ganhe o formato de garrafa invertida. Para 

melhora desse quadro, é indicada elevação dos membros inferiores na altura do coração 

(SILVA, 2008).  

Varizes são comuns em pacientes com úlceras venosas ativas. Estas podem ser 

classificadas como veias varicosas (apresentam o diâmetro igual ou superior a 3 mm); veias 

reticulares (apresentam diâmetro de 1 mm a 3 mm) e a telangiectagias (confluência de vênulas 

intradérmicas dilatadas menores que 1 mm) (MAFFEI, 2008). 

 

 

 

2.5 ATADURA ELÁSTICA  

 

Sabe-se que as ataduras elásticas ou inelásticas são terapias potentes para o tratamento 

da úlcera venosa quando utilizadas de forma correta, mas se forem utilizadas de forma errônea 

podem trazer malefícios para a saúde dos pacientes, como, por exemplo, dor, desconforto 

durante a deambulação, retardo da cicatrização (BORGES, 2011). 

Por esta razão, faz-se necessário que antes de se iniciar ou prescrever qualquer tipo de 

terapia compressiva seja realizada a mensuração do ITB para descartar qualquer 

comprometimento arterial que o paciente possa apresentar (MAFFEI, 2008; BORGES, 2011;  

O’DONNEL, 2014; CARVALHO et al., 2016). 

A bandagem elástica tem indicação quando há úlcera crônica aberta. Seu uso é 

considerado a forma mais comum da terapia compressiva, porém, esta deve ser realizada por 

um profissional de saúde treinado, porque sua técnica exige habilidades e sua eficácia 

depende diretamente da correta aplicação da compressão (ABBADE, 2010; ABREU; 

OLIVEIRA; MANARTE, 2013). 

As ataduras elásticas são feitas de fibras elásticas e fornecem uma compressão que se 

mantém durante a realização do movimento e do repouso. Durante a deambulação, os 

músculos da panturrilha contraem-se, a bandagem expande-se, dissipando a força exercida 

pela contração dessa musculatura e favorecendo o retorno venoso para o coração (ABBADE, 

2010).   

 No estudo, utilizou-se a atadura elástica Surepress
®

, cuja composição é de algodão-

viscose, nylon e poliuretano elastano (Lycra), com linha amarela e dois indicadores de 

extensão retangulares, e que se adapta a pernas diferentes . 
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Ao aplicar atadura elástica, o enfermeiro  deve seguir alguns cuidados, como:   

 

1. Mensurar a circunferência do tornozelo. 

2. Determinar a força aplicada na atadura elástica, considerando o diâmetro do tornozelo. 

3. Iniciar a enrolar a atadura elástica pelo centro da planta do pé, colocando a 

extremidade inferior da bandagem na base dos artelhos e começar a enrolá-la em volta 

do calcanhar, subindo de forma ascendente até o joelho. 

4.  Fixar a atadura elástica com esparadrapo.  

 

A atadura elástica é aplicada no membro acometido pela úlcera venosa e deve ser 

mantidao durante todo o dia, sendo retirada pelo paciente somente à noite, para dormir. Ao 

acordar, o mesmo deve ser orientado a colocá-la novamente de forma ascendente, mantendo a 

pressão na região do tornozelo de até 25 mmHg, que é facilitada por meio do estiramento e da 

conformação dos retângulos em quadrados. Ela tem que ser utilizada sobre um curativo 

primário, nunca podendo ser colocada diretamente em contato com o leito da ferida.  

Essas ataduras podem ser lavadas em domicílio pelos próprios pacientes, que devem 

seguir as orientações propostas pelo fabricante da atadura elástica. A maioria dessas ataduras 

não pode ser lavada em máquinas de lavar e nem a seco, não podem secar ao sol, entre outras 

particularidades. Cada atadura preserva sua funcionalidade após até 20 lavagens manuais.  

Essas ataduras são classificadas de classe III e exercem valores de pressão adequados 

num tornozelo de até 25 cm (CARVALHO et al., 2016). 

Deve-se utilizar curativos primários no leito das úlceras venosas antes da aplicação de 

ataduras compressivas elásticas (BNF, 2015). 

 

 

2.6 FISIOLOGIA DA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS CRÔNICAS 

 

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

eventos celulares, moleculares e bioquímicos, como os fatores de crescimento, as citocinas e 

os componentes da matriz extracelular, que são ativados imediatamente após a ruptura da 

pele, para realizar o reparo tecidual (GOULD et al., 2015). 

O processo de cicatrização possui três fases principais: Inflamatória, Proliferativa ou 

Fibroblástica e Remodelamento ou Maturação (SINNO; PRAKASH, 2013). 
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2.6.1 Fase Inflamatória 

 

É a primeira fase do processo de reparo tecidual e é caracterizada pela hemostasia e 

inflamação. Inicialmente, em resposta a agentes inflamatórios, há diminuição do afluxo 

sanguíneo pela vasoconstrição. Com extravasamento de sangue dos vasos lesionados, as 

plaquetas são ativadas pelas substâncias da matriz extracelular que envolve o endotélio, 

fazendo com que tenha início a cascata de coagulação com a adesão e agregação celular, 

ocasionando o aumento do fluxo sanguíneo, com a permeabilidade capilar permitindo a 

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

Os leucócitos são as principais células sanguíneas envolvidas na resposta inflamatória, 

são classificados em neutrófilos (40%-75%), linfócitos (20% - 50%), monócitos (2% - 10%), 

eosinófilos (1% - 6%) e basófilos (1%) (FRANCISCHETTI et al., 2010). 

A resposta inflamatória ocorre por meio dos neutrófilos e macrófagos. Os neutrófilos 

atraídos pelas citocinas inflamatórias promovem a quimiotaxia de monócitos que, ao penetrar 

na lesão, diferenciam-se em macrófagos (SINNO; PRAKASH, 2013). Os macrófagos são 

células fagocíticas importantes para o reparo tecidual e são 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; e atuam na deposição de colágeno, na contração da ferida e na 

angiogênese (BEHM et al., 2012; 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 PDGF e VEGF, estimulando a formação do tecido de granulação (BEHM et al., 

2012; SINNO; PRAKASH, 2013).  

Todas estas respostas são mediadas por substâncias oriundas do plasma, das células do 

conjuntivo, do endotélio, dos leucócitos e plaquetas, que regulam a inflamação e chamadas 

genericamente de mediadores químicos da inflamação. A inflamação deve portanto ser 

entendida como uma série de interações moleculares, como aliás ocorre em outros processos 
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biológicos. A inflamação aguda tem como objetivo principal a eliminação do agente agressor, 

ocorrendo freqüentemente destruição tecidual. Os fenômenos agudos, como o próprio nome 

diz, são transitórios, havendo posteriormente a regeneração ou cicatrização da área envolvida, 

ou cronicidade do processo se o agente agressor não for eliminado (TOZZE; 

MONTEBELLO; PAGELKOPF, 2015). 

A inflamação crônica, comum no processo de cicatrização das úlceras crônicas pode 

ser causada por infecções persistentes, doenças inflamatórias imunomediadas ou exposição 

prolongada a agentes potencialmente tóxicos, exógenos ou endógenos. Também pode causar 

retardo no processo de reparo das feridas, pois a inflamação é fundamental para a limpeza dos 

tecidos danificados e para o estímulo do processo de reparo (TOZZE; MONTEBELLO; 

PAGELKOPF, 2015). 

É caracterizada por infiltração de células mononucleares, como macrófagos, linfócitos 

e plasmócitos, destruição tecidual pelas células inflamatórias e substituição do tecido 

danificado por tecido conjuntivo, através da angiogênese e fibrose (TOZZE; MONTEBELLO; 

PAGELKOPF, 2015). 

 

 

 

2.6.2 Fase Proliferativa ou Fibroblástica 

 

Inicia-se dentre o 4º e 15º dia após o rompimento do tecido, ativando o mecanismo de 

reparo da epiderme e derme (SINNO; PRAKASH, 2013). 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).  

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, que é essencial para o processo de contração da cicatriz da ferida 
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(SINNO; PRAKASH, 2013; DARBY et al., 2016). No mesmo momento, a angiogênese é 

estimulada pelo FGF e também pelo VEGF (SINNO; PRAKASH, 2013).  

 

 

2.6.3 Fase de Remodelamento ou Maturação  

 

A terceira e última fase da cicatrização de feridas resulta na substituição do tecido de 

granulação para o tecido de epitelização (SINNO; PRAKASH, 2013). Esta etapa 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 dois tipos de fibras de colágeno nesse estágio, as fibras do tipo I e do tipo 

III. 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 (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).  

 

 

2.7 FISIOLOGIA DAS PLAQUETAS 

 

 Para Olzener, Arroyo e Nakamura (2015), as plaquetas, que também podem ser 

chamadas de trombócitos, são discoides e anucleadas, medindo 2-3 µm de diâmetro. São 

derivadas dos megacariócitos e desempenham um papel fundamental na hemostasia 

sanguínea. Possui média de vida de normalmente 5-9 dias, são destruídas por fagocitose no 

baço e por células Kupffer do fígado. 

 

Sabe-se que plaquetas são essenciais para a hemostasia sanguínea, mas também 

podem atuar na secreção de múltiplos mediadores, incluindo fatores de crescimento, 

liberados na área lesada. Induzidas pela trombina, ainda sofrem a degranulação 

plaquetária e liberam vários fatores de crescimento, como o derivado de plaquetas 
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(PDGF), o de crescimento transformante-β (TGF-β), o de crescimento epidérmico 

(EGF), o de crescimento transformante-a (TGF-α) e o fator de crescimento de 

células endoteliais (VEGF), além de glicoproteínas adesivas como a fibronectina e 

trombospondina, que são importantes constituintes da matriz extracelular provisória. 

Há ainda, a ativação da cascata de coagulação e do complemento, juntamente com a 

liberação dos fatores de crescimento e ativação de células parenquimatosas pela 

lesão, produz numerosos mediadores vasoativos e fatores quimiotáticos que 

auxiliam o recrutamento das células inflamatórias no local da ferida (MENDONÇA; 

COUTINHO-NETTO, 2009 p.258). 

 

 Os valores normais das plaquetas em um adulto, em média, variam de 150.000 a 

400.000 por microlitro de sangue. O PRP é um volume de plasma com concentração acima da 

concentração sanguínea periférica (BOSWELL et al., 2012). A concentração ideal do PRP 

para estimular a angiogênese é de 1,5-3,0 milhões de plaquetas por ml. Concentrações 

menores que 500 x 10
3
/m equivale ao plasma pobre em plaquetas (PPP) (OLSZENER; 

ARROYO; NAKAMURA, 2015).  

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

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

processo de cicatrização (inflamação, proliferação e remodelação). 

 Os α-grânulos contêm fatores de crescimento e citocinas, incluindo TGF-β, PDGF, 

fator de crescimento semelhante à insulina I e II (IGF-I e IGF-II), FGF, fator de crescimento 

endotelial (EGF) e fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF). Estes FC e citocinas 

são importantes na proliferação celular, quimiotaxia, diferenciação celular e na angiogênese. 

Os grânulos densos contêm serotonina, histamina, dopamina, cálcio e adenosina e são fatores 

(não de crescimento) que têm efeitos fundamentais sobre os aspectos biológicos de reparação 

tecidual (ASADI et al., 2014). 

Yotsu et al. (2015), ao analisarem alguns estudos, identificaram que as plaquetas no 

PRP desempenham um papel no mecanismo de defesa do hospedeiro, produzindo no local da 

ferida proteínas de sinalização que atraem macrófagos e um pequeno número de leucócitos 

que sintetizam interleucinas, como parte de uma resposta imunitária não específica, além de 

atividade antimicrobiana contra Escherichia coli, Staphylococcus, Candida albicans e 

Cryptococcus neoformans. 

As plaquetas também produzem fatores angiogênicos, pró-inflamatórios e anti-

inflamatórios; elas podem interagir diretamente com vírus, bactérias, fungos e protozoários, 

por meio de proteínas com propriedades microbicidas diretas, envolvidas significativamente 
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na defesa contra patógenos, entre eles, os chamados péptidos trombocidinas, possuindo 

atividades antibacteriana e antifúngica (OLSZENER; ARROYO; NAKAMURA, 2015). 

 

 

2.8 FATORES DE CRESCIMENTO 

 

Os FC representam um conjunto de substâncias, a maioria de natureza proteica, que 

juntamente com os hormônios e os neurotransmissores desempenham uma importante função 

na comunicação intercelular (OLSZENER; ARROYO; NAKAMURA, 2015). 

São responsáveis por orientar a proliferação celular, promover a locomoção, a 

contratilidade, a diferenciação e a angiogênese. Eles atuam como ligantes que se conectam a 

receptores específicos, liberando sinais para as células-alvo que promovem a transcrição de 

genes. Alguns dos mais importantes são fator de crescimento epitelial (EGF), fator 

transformador de crescimento-α (TGF-α), fator de crescimento derivado de plaquetas 

(PDGF), fator de crescimento de fibroblasto (FGF), fator de crescimento endotelial vascular 

(VEGF) e fator transformador de crescimento-β (TGF-β). 

A função dos FC não é somente a de estimular a proliferação celular mediante a 

regulação do ciclo celular, iniciando a mitose, mas também a de manter a sobrevivência 

celular, estimular a migração celular, a diferenciação celular e a apoptose. A liberação dos 

fatores de crescimento de plaquetas pode ser realizada pela ativação das plaquetas, o que pode 

ocorrer pela utilização da trombina, cloreto de cálcio, colágeno e adenosina (OLSZENER; 

ARROYO; NAKAMURA, 2015). 

Olszener, Arroyo e Nakamura (2015) ressaltam que: 

 

 Mediante a estudos com culturas de células, descobriu-se que os fatores de 

crescimento são transportados pelo soro. Eles são produzidos em grande número de 

células, e os requisitos são muito variáveis entre os diferentes tipos. Para que as 

células proliferem em cultura, é necessária a existência de soro que contenha os 

fatores de crescimento e as moléculas de adesão como fibronectina, vitronectina e 

outras moléculas nutritivas como lipoproteínas, transferrina e também nutrientes: 

aminoácidos, fontes e moléculas de energia (p.17-18). 

 

No Quadro 3, são listados os principais fatores plaquetários de crescimento de acordo 

com Olszener, Arroyo e Nakamura (2015). 
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Quadro 3 - Principais fatores plaquetários de crescimento.  

Molécula Bioativa Atividade Biológica 

Fator de crescimento derivado de plaquetas 

(PDGF) 

 Mitogênio potente para fibroblastos, 

células do músculo liso arterial. 

Condrócitos, células endoteliais e células 

epiteliais. 

 Efeito quimiotático potente para células 

hematopoiéticas e mesenquimais, 

músculo e fibroblastos. 

 Ativa o fator transformador de 

crescimento beta para estimular 

macrófagos e neutrófilos. 

 Síntese de colágeno tipo I. 

 

 Angiogênese. 

 

Fator de crescimento do endotélio vascular  

(VEGF) 

 Estimula a proliferação de células do 

endotélio vascular macro. 

 Antigênica. 

 Induz a síntese de metaproteinases que 

degradam o colágeno intersticial. 

Fator de crescimento transformador beta 

(TGF-β) 

 Estimula a quimiotaxia, proliferação de 

fibroblastos e síntese de colágeno. 

 Inibe a formação de osteoclasto e a 

reabsorção óssea. 

 Reduz a cicatriz dérmica. 

 Inibe o crescimento de fibroblastos, 

células epiteliais, endoteliais, células 

neuronais, alguns tipos de células 

hematopoiéticas e queratinócitos. 

 Atividade biológica antagonista de EGF, 

PDGF, HBGF-1. 
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Molécula Bioativa Atividade Biológica 

 Promove a angiogênese. 

Fator de insulina de crescimento semelhante 

à insulina I e II (IGF-I e IGF-II) 

 Crescimento de fibroblastos. 

 Mitogênese e diferenciação de células 

mesenquimais e de revestimento. 

 Mitogênica in vitro para algumas células 

mesodérmicas. 

 Promove a síntese de colágeno e 

fibroblastos prostaglandina E2. 

 Estimula a síntese de matriz de colágeno 

e células ósseas, regulando o metabolismo 

da cartilagem articular. 

Fator ácido de crescimento do fibroblasto 

(HBGF-1) e fator básico de crescimento do 

fibroblasto (HBGF-2)  

HBGF-1: 

 Envolvidos na proliferação e 

diferenciação de osteoblastos e de 

inibição de osteoclastos. 

 Promove a angiogênese e migração 

celular. 

 Mitogênese de queratinócitos derivadas 

da pele, fibroblastos da derme e de células 

endoteliais. 

HBGF-2: 

 Estimula o crescimento de fibroblastos, 

mioblastos e osteoblastos neuronais, 

células endoteliais, queratinócitos e 

condrócitos. 

 Aumenta a produção de fibronectina. 

 Estimula a angiogênese, proliferação de 

células endoteliais e síntese de colágeno. 

 Síntese de matriz, FC na epiderme e 

queratinócitos, produção e retração de 

feridas.  

Fator de crescimento epidérmico (EGF)  Função mitogênica (proliferação, 
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Molécula Bioativa Atividade Biológica 

diferenciação e migração) de células 

epiteliais, fibroblastos, células 

embrionárias. Além disso, células nasais, 

a partir de células da glia mesenquimal. 

 Quimiotáticos de fibroblastos e de células 

epiteliais. 

 Estímulo de reepitalização. 

 Aumento da angiogênese. 

 Influencia a síntese e a renovação da 

matriz extracelular. 

 Pró-apoptótica. 

Fonte: Olszener, Arroyo e Nakamura (2015). 

 

 

 Fator de crescimento transformador beta (TGF-β) 

 

 Silva et al. (2011) explicam que o TGF-β é liberado por macrófagos e fibroblastos, 

mas é nas plaquetas plasmáticas que se encontra sua maior concentração. Exerce ação 

reparadora e anti-inflamatória de lesões e tecidos. Pertence a uma grande família, existindo 

nas três formas de isômeros: beta 1, beta 2 e beta 3. O TGF-β1 é o mais importante, sendo 

responsável pela maturação celular, migração fibroblástica e síntese de matriz extracelular. 

Todos os três isômeros induzem a formação de colágeno e estão presentes em grande 

quantidade em cicatrizes hipertróficas e queloideanas.  

O TGF-β estimula o crescimento de células mesenquimais encontradas na papila 

dérmica, mas inibe a proliferação de células epiteliais e endoteliais quando em níveis 

elevados. Existe um leve antagonismo entre o TGF-β e o PDGF: em certas concentrações, a 

ação inibitória de TGF-β é maior do que a ação proliferativa do PDGF (SILVA et al., 2011). 

O TGF-β é um importante FC fundamental para a cicatrização de feridas, capaz de 

estimular a quimiotaxia de células inflamatórias e a síntese da matriz extracelular (DIHN; 

BRAUNAGEL; ROSENBLUM, 2015).  

TGF-β1 e TGF-β2 atuam como fatores de crescimento parácrinos, afetando 

principalmente fibroblastos, células estaminais da medula e osteoblastos. No entanto, cada 



 

42 

 

 

uma destas células-alvo tem a capacidade 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. O TGF-β, portanto, representa um mecanismo para a 

manutenção em longo prazo de cura (TEODOREANU et al., 2014).  

Seu mecanismo de estimulação celular é através de um receptor transmembrana. Ele 

ativa uma proteína quinase e dá sinal a várias sequências de genes. São fatores mais genéricos 

do tecido conjuntivo de crescimento envolvidos com a formação da matriz (cartilagem, matriz 

óssea e vascular). É parte do sistema que restaura o fornecimento de oxigênio aos tecidos 

quando a circulação de sangue é insuficiente. Estimula a quimiotaxia, a proliferação de 

fibroblastos e a síntese de colágeno, reduz a cicatriz dérmica, a atividade biológica 

antagonista de EGF, PDGF, HBGF-1 e promove a angiogênese (OLSZEWER; ARROYO; 

NAKAMURA, 2015). 

O TGF-β é considerado um dos mais importantes FC para o processo de cicatrização 

cutânea, por auxiliar na angiogênese, quimiotaxia e proliferação celular (OLSZEWER; 

ARROYO; NAKAMURA, 2015). 

Para Travi-Caneiro, Carneiro-Travi e Bock (2013), este FC parece desempenhar um 

papel muito importante no processo de cicatrização de úlceras diabéticas, podendo ser útil em 

pacientes com processo deficiente da cicatrização. Porém, são degradados rapidamente, 

fazendo com que seja necessária uma reaplicação tópica frequente. Mas a utilização de novas 

tecnologias pode possibilitar proteção contra a degradação e permitir liberação controlada, 

melhorando significativamente a performance na cura de feridas diabéticas. 

 

 

 

 Fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF) 

 

O fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF) é sintetizado e secretado por 

células mesenquimais, principalmente por fibroblastos e macrófagos (TRAVI-CANEIRO; 

CARNEIRO-TRAVI; BOCK; 2013). Demidova-Rice, Hamblin e Herman (2012) afirmam 

que durante a cicatrização de feridas, plaquetas, macrófagos, fibroblastos e queratinócitos 

secretam VEGF, que atua de forma parácrina em células endoteliais, induzindo e apoiando a 

angiogênese da ferida. 
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Teodoreanu et al. (2014) ressaltam que o VEGF promove o crescimento capilar por 

fornecer nutrientes e oxigênio necessário. O VEGF é encontrado nos coágulos sanguíneos 

apresentados em feridas. Também é produzido pelos neutrófilos.  

O VEGF é uma proteína produzida pelas células, que estimula o desenvolvimento de novos 

vasos sanguíneos. É parte do sistema que restaura o funcionamento do oxigênio aos tecidos 

quando a circulação de sangue é insuficiente. Antigênica, induz a síntese de metaloproteinases 

que degradam o colágeno intersticial (OLSZEWER; ARROYO; NAKAMURA, 2015). 

 

 

 Fator de crescimento de fibroblastos (FGF) 

 

O fator de crescimento de fibroblastos (FGF) é secretado por macrófagos, mastócitos, 

células endoteliais e fibroblastos. A família dos fatores de crescimento fibroblásticos inclui os 

FGF de 1 a 23, sendo as duas formas principais o fator 1 de crescimento do fibroblasto ou 

fator ácido de crescimento do fibroblasto (HBGF-1) e o fator 2 de crescimento do fibroblasto 

ou fator básico de crescimento do fibroblasto (HBGF-2), que afetam o recrutamento, a 

ativação, a mitogênese, a migração e a diferenciação de vários tipos celulares no leito 

cicatricial (TRAVI-CANEIRO; CARNEIRO-TRAVI; BOCK, 2013). 

Desempenha importante papel na reepitelização, angiogênese e formação de 

granulação. Também estimula a produção de matriz extracelular contribuindo, assim, para a 

síntese da matriz e remodelação, o que é crucial para a cicatrização normal da ferida 

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

Olszewer, Arroyo e Nakamura (2015) explicam que o HBGF-1 está envolvido na 

proliferação e diferenciação de osteoblastos e de inibição de osteoclastos. Promove a 

angiogênese e migração celular, a mitogênese de queratinócitos derivados da pele, os 

fibroblastos da derme e as células endoteliais vasculares. Segundo esses autores, O HBGF-2 

estimula o crescimento de fibroblastos, mioblastos, osteoblastos neuronais, células 

endoteliais, queratinócitos e condrócitos. Também aumenta a produção de fibronectina e 

estimula a angiogênese, a proliferação de células endoteliais e a síntese de colágeno. 
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 Fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) 

 

 O fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) é um peptídeo plaquetário que 

tem ação mitogênica sobre as células do tecido conjuntivo e dos fibroblastos. É um importante 

regulador na proliferação e quimiotaxia de células mesenquimais. Estimula de imediato a 

migração de fibroblastos para a reparação de feridas e perdas de substância tecidual. Também 

é secretado por macrófagos e estimula a síntese de colágeno (SILVA et al., 2011). 

Desempenha também um papel na ativação de macrófagos, que conduz o desbridamento 

inicial no local da ferida; é uma segunda fonte de fatores de crescimento para reparação e 

regeneração contínua (TEODOREANU et al., 2014). 

Atualmente, quatro isoformas de PDGF são conhecidas, incluindo PDGF-A, PDGF-B, 

o PDGF-C e PDGF-D. Os PDGF-A e PDGF-B podem formar heterodímeros e homodímeros 

e são segregados em sua forma ativa. O PDGF-C e PDGF-D são requerem ativação 

extracelular. Os níveis de PDFG encontram-se diminuídos em úlceras crônicas, tanto por 

subprodução, quanto por excessiva degradação mediada por proteases (DEMIDOVA-RICE; 

HAMBLIN; HERMAN, 2012). 

O PDGF é importante no desenvolvimento embrionário, na proliferação e migração 

celular e na angiogênese. Também é conhecido por manter a proliferação de células 

progenitoras e oligodendrócitos. São proteínas que regulam o crescimento e a divisão celular. 

Estimula a formação de vasos sanguíneos (angiogênese) e a replicação celular (mitogênese) 

através do estímulo de células-tronco, também chamadas de células osteoprogenitoras pré-

mitóticas parcialmente diferenciadas. Parece promover a migração de células de cicatrização 

perivascular em uma ferida, modulando outros fatores de crescimento (OLSZEWER; 

ARROYO; NAKAMURA, 2015). 

 

 Fator de crescimento epidérmico (EGF) 

 

O fator de crescimento epidérmico (EGF) é um peptídeo produzido por macrófagos 

que facilita a regeneração de células epidérmicas e desempenha papel essencial no processo 

de cicatrização cutânea através da estimulação, proliferação e migração de queratinócitos e 

fibroblastos (OLSZEWER; ARROYO; NAKAMURA, 2015). 

 O EGF é um potente estimulador da epitelização, angiogênese e da proliferação de 

fibroblastos. O papel de membros da família EGF na cicatrização de feridas não se limita aos 



 

45 

 

 

efeitos diretos sobre queratinócitos, fibroblastos e células endoteliais. Muitos destes fatores 

são indutores potentes de mediadores inflamatórios e seus receptores. Os membros da família 

EGF são essenciais para todos os aspectos de cura da ferida. São importantes moduladores de 

respostas inflamatórias; direta e indiretamente estimulam a reepitelização e contribuem para a 

angiogênese e formação do tecido de granulação. Níveis inadequados de EGF podem ser 

encontrados em feridas crônicas (DEMIDOVA-RICE; HAMBLIN; HERMAN, 2012). 

O EGF tem função mitogênica (proliferação, diferenciação e migração) de células 

epidérmicas, células epiteliais, fibroblastos e células embrionárias. É quimiotático para 

fibroblastos e células epiteliais. Também realiza o estímulo da reepitelização, o aumento da 

angiogênese e influencia a síntese e a renovação da matriz extracelular pró-apoptótica 

(OLSZEWER; ARROYO; NAKAMURA, 2015, TRAVI-CANEIRO; CARNEIRO-TRAVI; 

BOCK, 2013). 

 

2.9 TÉCNICAS PARA OBTENÇÃO DO PLASMA RICO EM PLAQUETAS (PRP) 

   

Inicialmente, o PRP era obtido através de máquinas de plasmaférese e utilizava-se a 

trombina bovina para sua ativação. O interesse em melhorar o custo-benefício para obtenção 

do PRP criou a necessidade de desenvolver protocolos e o uso de centrífugas comuns para sua 

obtenção (VENDRAMIN, 2006). 

 Para Maffulli e del Buono (2012) existem pelo menos três métodos para a obtenção do 

PRP: 1) aférese (automático), que possibilita a captura de plaquetas pela utilização de filtro 

descartável; 2) buffy-coat (semiautomático), que permite a separação das plaquetas por 

centrifugação utilizando kits comerciais (sistemas ACP, GPS II, GPS III, SmartPReP2 etc.; e 

3) manual, resultante da centrifugação do sangue total armazenado em tubos contendo 

anticoagulante, sendo a técnica manual com dupla centrifugação, além de ser a de menor 

custo, é considerada a mais fácil. 

Realizou-se uma busca integrativa de literatura para identificar qual seria o melhor 

protocolo para a obtenção do PRP, e identificou-se que para o sucesso da técnica, deve-se 

considerar os itens de extrema importância como (g) = força de centrifugação, tamanho do 

raio da centrífuga, (T) = o tempo de centrifugação e a quantidade de volume plasmático 

reduzido, sendo o produto final submetido à dosagem de plaquetas.  
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A descrição dos protocolos encontrados na literatura para obtenção do PRP está na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1- Descrição dos Protocolos (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7) de obtenção de PRP segundo 

as variáveis: número de centrifugação, força e tempo. 

Protocolos 1ª centrifugação 2ª centrifugação 

P1- Gonshor (2002)  

  

1226 RPM (160g) x 10min  1939 RPM (400g) x 10min 

P2-Sonnleitner et al. (2000) 1226 RPM (400g) x 20min 1939 RPM (400g) x 15min 

P3-Dugrillon et al. (2002) 1426 RPM (205g) x 20min 2817 RPM (800g) x 15min 

P4- Anitua et al (2008)  1400 RPM - 

P5-Efeoglu et al (2004)            300g/10min 5000g/5min 

P6-Landesberg et al (2000) 200g/10min 200g/10min 

P7- Vendramin et al (2009) 400g/10min 800g/10min 

 

 

Na Tabela 2, são descritas as concentrações plaquetárias dos protocolos (P1, P2, P3, 

P4, P5, P6, P7). 

 

Tabela 2- Descrição da concentração plaquetária dos protocolos (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7).  

Protocolos Concentração Plaquetária (%) 

P1 190% 

P2 429% 

P3 229% 

P4 570% 

P5 325% 

P6 474% 

P7 467% 

 

          Para Vendramim (2006), os trabalhos que relatam apenas a velocidade de 

centrifugação, sem mencionar a marca da centrífuga utilizada ou seu raio, fornecem 

informações incompletas para reprodução da metodologia, pois uma velocidade de 1500 rpm, 

por exemplo, irá resultar numa maior força de centrifugação em uma centrífuga de 16 cm de 

raio do que numa de 12 cm de raio. 
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Em relação ao número de centrifugações para obtenção de um PRP de qualidade é 

necessário realizar duas centrifugações, sendo a primeira a 400g por 10 min e a segunda a 

800g por 10 min, com uma redução plasmática que permitisse permanecer apenas 10% do 

volume do sangue total utilizado no seu preparo (VENDRAMIN; FRANCO e FRANCO, 

2009). 

A primeira centrifugação tem o objetivo de separar as células vermelhas (7 μm de 

diâmetro) e brancas (7-15 μm de diâmetro) das plaquetas (2 μm de diâmetro), devido à 

diferença de densidade. Na segunda centrifugação ocorre a concentração das plaquetas, 

produzindo o PRP e o plasma pobre em plaquetas (PPP) (FOSTER et al., 2009). 

Para Olszewer, Arroyo e Nakamura (2015), na primeira centrifugação são 

centrifugados os PRP concentrados e na segunda centrifugação são centrifugados os PPP e 

PRP, para diferenciá-los. 

A ativação das plaquetas e transformação do PRP, que está na forma líquida, para a 

forma de gel pode ser feita por meio da adição de gluconato de cálcio ou de trombina. Quando 

se utiliza apenas gluconato de cálcio, o processo demora em torno de 10 minutos (ou 5 

minutos em banho-maria) para ocorrer, o que pode ser um tempo muito longo para 

determinadas aplicações do produto. Por outro lado, a utilização de trombina torna este 

processo muito mais rápido, ocorrendo a gelação do PRP 30 a 60 segundos após sua mistura 

(VENDRAMIN; FRANCO e FRANCO, 2009). 

Em relação ao conteúdo de sangue coletado para obtenção do PRP, indica-se que o uso 

seja entre 20-50 ml de sangue da veia cubital mediana do membro superior (KLEIN; 

WAGNER; SILVA, 2011). 

De acordo com a literatura, o PRP pode ser aplicado de forma tópica no leito das 

úlceras e injetado de forma perilesional. Em ambas aplicações o uso do PRP foi associado a  

um curativo como hidrogel, hidrocoloide, ácido graxo essencial (AGE) e gaze vaselinada 

(BOGDAN; TOLSTOV, 2014; OLIVEIRA 2011; SENET, 2003). 

Klein, Wagner e Silva (2011) destacam a importância do treinamento prévio da 

técnica de obtenção do PRP, pois o mal preparo desta técnica poderá prejudicar a qualidade 

do produto final PRP, que poderá não alcançar a concentração plaquetária desejada.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

3.1 DESENHO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um ensaio clínico randomizado e controlado. A intervenção foi a aplicação 

do PRP autólogo associado ao uso da gaze petrolatum
® 

e terapia compressiva elástica em 

pacientes com úlceras venosas crônicas, enquanto no grupo controle foi usado o curativo com 

gaze petrolatum
®
 e a terapia compressiva elástica. 

Para Hulley (2008),  

 

Em um ensaio clínico, o investigador aplica uma intervenção e observa os seus 

efeitos sobre um ou mais desfechos. A principal vantagem de um ensaio clínico em 

relação a um estudo observacional é sua capacidade de demonstrar causalidade. A 

alocação aleatória da intervenção minimiza a influência de variáveis confundidoras, 

e o cegamento pode minimizar a possibilidade de os efeitos aparentes serem 

explicados por diferenças no uso de cointervenções nos grupos de tratamento e 

controle ou por vieses na mensuração ou adjudicação dos desfechos (p.146). 

  

O ensaio clínico randomizado clássico é um delineamento em paralelo e intergrupos 

que inclui um grupo que recebe uma intervenção a ser testada e um grupo controle que recebe 

um tratamento não ativo ou um tratamento de comparação. O investigador aplica a 

intervenção e o controle, segue ambos os grupos ao longo do tempo e compara o desfecho 

entre os grupos de intervenção e controle (HULLEY, 2015). 

 

 

3.2 CAMPO DE PESQUISA 

 

 O estudo foi realizado no Ambulatório de Reparo de Feridas do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP), localizado em Niterói/ RJ. Atualmente, o HUAP é a maior e a mais 

complexa unidade de saúde da Grande Niterói e, portanto, considerado na hierarquia do SUS 

como hospital de nível terciário e quartenário, atuando junto ao Ministério da Educação 
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exercendo as funções de Ensino, Pesquisa e Extensão. O HUAP atende a população da Zona 

Metropolitana II que engloba, além de Niterói, as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São 

Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. Sua área de abrangência atinge uma população estimada em 

mais de dois milhões de habitantes e, pela proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, 

atende também parte da população desse município
1
. 

 O Ambulatório de Reparo de Feridas foi criado em 1992, pela professora Doutora 

Beatriz Guitton R.B de Oliveira, com o objetivo de desenvolver a assistência aos pacientes 

ambulatoriais com lesões, baseada na Metodologia da Assistência de Enfermagem e, 

posteriormente, desenvolver pesquisas clínicas. 

 O atendimento no ambulatório é realizado por meio da consulta de enfermagem, todos 

os dias da semana, nos períodos da manhã e da tarde, por uma equipe diferenciada e 

capacitada que realiza o cuidado integral no paciente com úlceras crônicas. Ela é formada por 

professores de Enfermagem, residentes de Enfermagem, alunos de doutorado, mestrado e  

graduação, bolsistas de iniciação científica e monitores. 

Esta pesquisa contou com as seguintes parcerias: Serviço de Dermatologia com 

supervisão da professora Dra. Jane Neffá,  exames laboratoriais e a análise do PRP foram 

realizados no Laboratório de Hematologia Clínica, sob supervisão da Professora Hye Chung 

Kang. O suporte estatístico da pesquisa foi realizado pelo Professor Jonas Gurgel. 

 

 

3.3 AMOSTRA 

  

 

3.3.1 Cálculo da amostra  

 

A amostra foi calculada a partir da coleta de dados, a fim de obter um poder de pelo 

menos 0,8 e um nível de significância de 0,05. 

Tendo como objetivo principal avaliar se existe diferença significativa na redução da 

área da úlcera (em cm
2
) entre dois grupos de tratamento (A e B), consideraram-se os seguintes 

critérios para o cálculo do tamanho da amostra:  

i) nível de significância de 5% (α);  

                                                 
1
 Informações disponíveis no site do HUAP, em: http://www.ebserh.gov.br/web/huap-uff. 
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ii) poder do teste estatístico de 80% (1-β); e  

iii) diferença esperada entre os grupos relativamente “grande”, conhecida como tamanho do 

efeito, segundo o teste-piloto deste estudo.  

A amostra-piloto foi proposta devido à ausência de referências bibliográficas 

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

alcançados. Sendo assim, foram considerados para cálculo do tamanho do efeito (TE) os dois 

primeiros momentos: basal e 30 dias após o tratamento. Com uma amostra de sete pacientes 

do grupo A e seis do grupo B, foi obtido o TE ≈ 0,99, que, segundo Jacob (1969), expressa 

uma diferença esperada na queda da área da lesão entre os grupos relativamente grandes.  

O cálculo do tamanho amostral foi realizado no software Gpower 3.0, o qual, baseado 

nos critérios de cálculo de tamanho de amostra, indicou o número mínimo de 18 indivíduos 

para cada grupo, totalizando 36 pacientes para o estudo. 

 

 

3.3.2 Critérios de elegibilidade 

 

Para a seleção dos participantes no estudo, foram adotados os seguintes critérios de 

inclusão e exclusão (Apêndice I):  

 

 Critérios de inclusão  

  

 Diagnóstico médico IVC. 

  ITB ≥ 0,9 até 1,3. 

 Presença de pulsos a palpação em membros inferiores como o pedioso e tibial 

posterior.  

 Idade ≥ 18 anos.  

 Úlcera venosa com tamanho mínimo de 2,0 cm² e máximo 120 cm².  

 Hematócrito > 34%, hemoglobina > 11 g/dL e contagem de plaquetas acima de 

150.000/mm³ comprovados com hemograma com data retroativa de até 3 meses.  
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 Tempo de protrombina ativada (TAP/TP) > 70%-80%, 10-13 segundos, e tempo 

tromboplastina parcial (PTT) < 15%-30%, 25-35 segundos. 

 Não apresentar história pregressa de alcoolismo ou de doenças psiquiátricas que 

pudessem interferir no autocuidado. 

 Ter disponibilidade para comparecer ao ambulatório uma vez por semana. 

 

Critérios de exclusão 

  

 Estar gestante. 

  Apresentar doença infectocontagiosa.  

 Apresentar úlcera venosa com tecido necrótico recobrindo todo o leito.  

 Úlcera venosa que circunda a perna. 

 Apresentar hipercoagulabilidade. 

  Ter recebido transfusão nos últimos 3 meses. 

 Haver suspeita de malignidade na ferida. 

 

Critérios de descontinuidade (Apêndice II) 

 Paciente que, durante a pesquisa, demonstrar interesse em deixar o estudo, ou 

apresentar irregularidade na frequência de comparecimento às consultas ou 

descontinuidade no uso dos produtos. 

 Ocorrência de evento adverso sério.  

 Ocorrência de eventos adversos locais clinicamente significantes (dor de forte 

intensidade e alergias). 

 

  

 

 

3.3.3 Recrutamento dos participantes 

 

O processo de recrutamento dos participantes teve início em maio de 2016 e finalizou 

em 20 de setembro de 2017. Este aconteceu durante as consultas de enfermagem no 

Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP e por meio de divulgação da pesquisa em 
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panfletos e cartazes, aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), nos departamentos 

de Dermatologia, Cirurgia Geral, Plástica e Vascular do HUAP e nas Unidades Básicas de 

Saúde e hospitais de Niterói/RJ e municípios vizinhos, como São Gonçalo e Itaboraí 

(Apêndice III). 

 

 

3.3.4 Randomização e alocação dos participantes 

 

A alocação dos sujeitos foi realizada de forma randomizada e seguiu uma tabela de 

números aleatórios que foi gerada pelo software Biostat 5.0, aplicada à medida que os 

pacientes elegíveis entravam no estudo. Os pacientes foram alocados em dois grupos: 

intervenção e controle. No grupo intervenção, o curativo da úlcera venosa foi realizado com 

PRP, gaze petrolatum
®

 e terapia compressiva elástica e, no grupo controle, o produto utilizado 

para o tratamento foi a aplicação da gaze petrolatum
®
 aliada à terapia compressiva elástica. 

A randomização eletrônica foi realizada previamente e os números sequenciais foram 

escritos, por um bolsista do projeto, dentro de envelopes que foram lacrados e identificados 

numericamente de acordo com a sequência de inclusão. Os envelopes foram abertos em 

ordem sequencial após a inclusão de cada participante no estudo. 

Assim, os 36 participantes elegíveis foram randomizados, sendo 18 para o grupo 

intervenção e 18 para o grupo controle, conforme mostra o Fluxograma 1. Todos receberam 

tratamento conforme alocação e foram avaliados quanto aos desfechos primários e 

secundários, não houve perdas e exclusões após a randomização. 

 

 

Fluxograma 1 - Randomização e alocação dos participantes conforme o grupo de tratamento. 
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O tempo de segmento da pesquisa foi de 12 semanas para cada participante. Este 

período foi definido com base em estudos clínicos experimentais randomizados publicados 

previamente, de âmbito internacional, sobre o uso do PRP no tratamento de pacientes com 

úlceras venosas crônicas (SENET et al., 2003; CAMPOS; DIEZ; BARANDIARAN, 2012). 

 

 

3.3.5 Riscos e benefícios 

 

Em estudos prévios não foram registrados efeitos adversos sérios, sendo o uso do PRP 

considerado seguro para o tratamento de úlceras crônicas (ANITUA et al., 2008).  

A uso da gaze petrolatum
®
 não apresentou efeitos adversos em um estudo anterior 

(ABREU; OLIVEIRA, 2015). 

Em caso de evento adverso sério, o procedimento seria preencher imediatamente o 

Formulário para Notificação de Eventos Adversos à Medicamento, do Sistema Nacional de 

Notificações para a Vigilância Sanitária (Notivisa), da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) do Ministério da Saúde, e comunicação ao CEP. 

 

Riscos potenciais: 

 Sangramento em punção: este risco foi minimizado por realização da técnica  por 

profissionais enfermeiras treinadas; disponibilidade de agulhas e escalpes de calibres 

variados de acordo com o participante, com tubos com vácuo calibrado ou utilização 
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de seringas, proporcionando segurança e qualidade na fase pré-analítica da coleta do 

plasma, para que o material coletado possua qualidade. Minimização de risco ao 

profissional pelo uso correto do equipamento de proteção individual (luvas, máscaras) 

e local para descarte do material biológico e perfuro cortante (SBPC/2014). 

 Risco de hipotensão secundária a reflexo vasovagal durante a coleta do sangue: o 

paciente permaneceu deitado ou sentado em maca durante todo o procedimento e 

receberá um kit alimentação após cada consulta. 

 Risco de reação alérgica: risco minimizado por se tratar de plasma rico em plaquetas 

autólogo. Estudos prévios mostraram que os riscos de reações alérgicas, assim como 

de contaminação, são mínimos (DRIVER et al., 2006; ANITUA et al., 2008; 

OBOLENSKIY, 2014).  

 Risco de anemia: risco minimizado por serem incluídos no estudo somente pacientes 

com hematócrito acima de 34%. Um estudo clínico randomizado e controlado, 

realizado em 2006, mostrou que mesmo com retiradas de até 30 mL de sangue por 

semana não houve redução significativa no hematócrito e na contagem de 

hemoglobina ou plaquetas (DRIVER et al., 2006).  

Os estudos analisados classificaram as diversas terapias contendo fatores de 

crescimento como terapias seguras, não causadoras de eventos adversos ou reações graves 

estatisticamente significantes (STACEY et al., 2000; ROBSON et al., 2001; SENET et al., 

2003; ROBSON et al., 2004; OLIVEIRA, 2011). 

 

Benefícios esperados: 

 O uso do PRP autólogo constitui uma terapia inovadora que parece acelerar o reparo 

tecidual a partir da introdução de FC e citocinas diretamente no leito da ferida (SHAN 

et al, 2013; OBOLENSKIY, 2014). 

 Em estudo no qual 81 úlceras foram analisadas, o uso do PRP foi relacionado com a 

redução da dor (OBOLENSKIY, 2014). 

 Redução do custo total do tratamento utilizando-se o PRP, redução das visitas para a 

troca do curativo, redução do material utilizado e redução do tempo de cicatrização 

(OBOLENSKY, 2014).  

 Melhora geral na qualidade de vida (OBOLENSKY, 2014). 
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3.4 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados teve início em maio de 2016, com término em dezembro de 2017, e 

foi desenvolvida por uma equipe de enfermeiras doutorandas, e três bolsistas de iniciação 

científica (02 bolsistas FAPERJ e 01 bolsista PIBIC/CNPq). A pesquisa dividiu-se em dois 

momentos: screenning ou triagem dos participantes e a inclusão dos participantes na pesquisa, 

que ocorreu durante a primeira consulta de enfermagem. 

 A primeira consulta de enfermagem consistiu na seleção dos participantes a partir da 

aplicação dos critérios de inclusão da pesquisa (Apêndice IV) e informações sobre os 

objetivos, riscos e benefícios, além da garantia do anonimato e sigilo, do respeito à 

privacidade e intimidade e a sua liberdade de participar ou declinar de sua participação no 

momento que desejar. Depois, aconteceu a assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) (Apêndice V) e a autorização do registro fotográfico por cada participante 

(Apêndice VI). 

A partir desse momento, iniciava-se o preenchimento dos protocolos do estudo, a 

realização do decalque e a fotografia digital das úlceras venosas. 

Os participantes receberam acompanhamento contínuo dos enfermeiros e médicos 

membros da pesquisa. 

 

 

3.4.1 Descrição do preparo do plasma rico em plaquetas 

 

A obtenção do PRP seguiu o protocolo desenvolvido e testado pelos pesquisadores 

deste projeto.  

1. Foi coletado 20 mL de sangue da veia cubital do participante da pesquisa, que foram 

distribuídos em quatro tubos de coagulograma de 5 ml contendo citrato de sódio a 3,2%. 

Os tubos foram identificados com os códigos dos participantes, a data e a hora da coleta. 

2. Os quatro tubos de sangue foram centrifugados a uma força de 1.200 rpm, por 15 

minutos, em temperatura ambiente.  

3. Com uma pipeta estéril, foram aspirados aproximadamente 1,2 mL do plasma. Neste 

volume foi adicionado 0,4 mL de gluconato de cálcio a 10% para a obtenção do gel. 

4. Aguardou-se 5 a 8 minutos para a realização da aplicação tópica na úlcera venosa. 
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3.4.2 Descrição do procedimento para o grupo intervenção (Apêndice VII) 

 

1. A úlcera venosa foi irrigada com solução fisiológica 0,9% em jato com agulha 40 x 12 

mm, em temperatura ambiente. O desbridamento mecânico foi realizado quando 

necessário e somente as bordas foram secadas, para evitar possíveis macerações do tecido 

perilesional. O leito foi mantido úmido, para o favorecimento do processo de reparo 

tecidual (ABREU; OLIVEIRA, 2015; BRASIL, 2002).  

2. O PRP foi aplicado em toda a extensão da úlcera, formando uma fina camada, de 1-2 mm, 

sobre o tecido do leito (OBOLENSKIY, 2014). Após 5 a 8 minutos, foi aplicado no leito 

da ferida gaze estéril para absorver o exsudato. A fixação do curativo foi realizada com 

atadura de crepom em espiral e esparadrapo. 

3. Foi aplicada atadura compressiva elástica pelo mesmo pesquisador treinado. 

4. O participante da pesquisa foi orientado a trocar o curativo secundário sempre que 

houvesse excesso de produção de exsudato pela úlcera e/ou a cada 24 horas. 

5. A aplicação do PRP aconteceu a cada 15 dias, no Ambulatório de Reparo de Feridas, e o 

participante da pesquisa recebeu um “kit curativo” contendo os seguintes materiais: gaze 

petrolatum
®

, ataduras de crepom, pacotes de gaze estéreis, esparadrapo e duas bandagens 

compressivas elásticas e um frasco com 14 gramas de creme hidratante à base de vitamina 

A e E e AGE. A troca da gaze petrolatum
®

 deveria ser realizada de acordo com a 

periodicidade descrita no Quadro 4. 

6. Além do kit curativo, o participante da pesquisa recebeu informações por meio de 

orientação e folheto explicativo (Apêndice VII) sobre a troca diária do curativo em 

domicílio e sobre a aplicação da bandagem compressiva elástica. Conforme indicação e 

recomendação, os participantes deveriam retirar a bandagem elástica à noite e reaplicá-la 

pela manhã. Para o início da reaplicação da atadura, a bandagem deveria ser enrolada pelo 

centro da planta do pé, colocando-se a extremidade inferior da bandagem na base dos 

artelhos, enrolando em volta do calcanhar e subindo de forma ascendente até dois 

centímetros do joelho. A força aplicada na atadura deve ser controlada pela mudança de 

formato do desenho presente na atadura de retângulo para quadrado. 

7. O registro foi realizado em formulários individualizados, de acordo com os padrões 

internacionais de pesquisa. 
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3.4.3 Descrição do procedimento para o grupo controle (Apêndice VIII) 

 

1. A limpeza das úlceras venosas foi realizada com soro fisiológico a 0,9%, em temperatura 

ambiente, em jato com agulha 40 x 12 mm. O desbridamento mecânico foi realizado 

quando necessário e as bordas foram secadas para evitar possíveis macerações do tecido 

perilesional. O leito foi mantido úmido, para o favorecimento do processo de reparo 

tecidual (ABREU; OLIVEIRA, 2015; BRASIL, 2002). 

2. Foi utilizado como produto para tratamento a gaze petrolatum
®

 e aplicada cobertura 

secundária com gaze estéril e fixação com atadura de crepom e esparadrapo.  

3. Foi aplicada atadura compressiva elástica pelo mesmo pesquisador treinado. 

4. O participante da pesquisa foi orientado a trocar o curativo secundário sempre que 

houvesse excesso de produção de exsudato e/ou a cada 24 horas. 

5. A troca da gaze petrolatum
®
 deveria ser realizada de acordo com a periodicidade descrita 

no Quadro 4. O participante da pesquisa recebeu um “kit curativo” contendo os seguintes 

materiais: ataduras de crepom, pacotes de gaze estéreis, esparadrapo e duas bandagens 

compressivas elásticas com graduação. 

6. Além do kit curativo, o participante da pesquisa recebeu informações através de 

treinamento e folheto explicativo (Apêndice IX) sobre a troca diária do curativo em 

domicílio e sobre a aplicação da bandagem compressiva elástica. Conforme indicação e 

recomendação, os participantes deveriam retirar a bandagem à noite e reaplicá-la pela 

manhã. Para o início da reaplicação da atadura, a bandagem deveria ser enrolada pelo 

centro da planta do pé, colocando-se a extremidade inferior da bandagem na base dos 

artelhos, enrolando em volta do calcanhar e subindo de forma ascendente até dois 

centímetros do joelho. A força aplicada na atadura deveria ser controlada pela mudança 

de formato do desenho presente na atadura de retângulo para quadrado. 

7. O registro foi realizado em formulários individualizados, de acordo com os padrões 

internacionais de pesquisa. 
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Fluxograma 2 - Descrição dos procedimentos conforme grupo intervenção e controle. 

 

Após realização de um teste-piloto prévio, com quatro participantes, durante 12 

semanas, foi estabelecido o critério da periodicidade para troca da gaze petrolatum
®
 no 

domicílio, conforme descrito no Quadro 4. 

Quadro 4 - Descrição da periodicidade da troca da gaze petrolatum
®
. 

Periodicidade de troca da gaze petrolatum
®

 

Primeira semana: troca diária 

A partir da segunda semana, a troca da gaze com petrolatum
® 

seguiu o protocolo 

proposto: 

Quantidade de exsudato Frequência de troca por semana 

Ausente Uma 

Pouco (menos de 25%) Uma 

Moderado (25% a 75%) Dias alternados 

Grande (mais de 75%) Diária 
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3.4.4 Descrição do procedimento para o registro da área das úlceras venosas (1ª, 6ª e 12ª 

semanas) 

 

 O registro foi feito por meio de decalque, que constitui uma técnica simples e 

acurada, de acordo com Gonçalves (2008) e Taradaj (2008), na qual a forma da ferida é 

traçada em material transparente estéril e sua área final calculada através da quantificação de 

centímetros quadrados em um papel quadriculado. 

 O registro fotográfico foi realizado com câmera digital sem o auxilio de flash, após o 

posicionamento correto do membro com a presença da úlcera em um fundo azul, com a 

angulação da câmera em relação à úlcera a 90º, com a distância mensurada com auxílio de 

uma régua com os distanciamentos de 30 cm e 50 cm da câmera em relação à úlcera. Para a 

identificação dos participantes, foi utilizada uma régua de papel com as iniciais do nome do 

participante e a data da realização do registro fotográfico. 

 

 

3.5 DESFECHOS AVALIADOS 

 

3.5.1 Desfechos primários 

 

 Taxa de cicatrização total das úlceras venosas (número de úlceras cicatrizadas).  

 Taxa de redução da área das úlceras venosas. 

 

 

3.5.2 Desfechos secundários  

 

 Tipo de tecido presente no leito da ferida. 

 Aspecto do exsudato (quantidade e tipo). 

 Eventos adversos locais – como dor, aumento da área da lesão e outros. 

 

 

3.6 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DAS VARIÁVEIS  
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Os dados sociodemográficos e de saúde (doenças de base) foram coletados e 

registrados no Protocolo de Avaliação de Ferida Crônica, que é um instrumento utilizado no 

Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP. É um instrumento composto por duas partes: 

uma para o registro de identificação dos dados sociodemográficos e clínicos do paciente 

(sexo, idade, escolaridade, doenças de base, entre outros) e o segundo para a avaliação das 

características clínicas das lesões (tipo de tecido presente no leito das lesões, qualidade e tipo 

de exsudato e eventos adversos locais). 

O desfecho primário – avaliação da redução da área em centímetros quadrados das 

úlceras ao longo de 12 semanas de tratamento nos grupos intervenção e controle e o número 

de úlceras cicatrizadas – foi avaliado através de decalques e registros fotográficos que foram 

realizados na 1ª, 6ª e 12ª semanas de tratamento em ambos os grupos. 

 

Figura 2 – Mensuração da área da úlcera por meio do método de planimetria (decalque). 

 a        b 

 

Em relação à taxa de cicatrização das úlceras venosas, realizou-se o cálculo do 

percentual de redução das úlceras, através da fórmula de Taradaj et al. (2008) na 12ª semana 

de tratamento. 

 

 Porcentagem de redução da área da UV = (área inicial – área final) x 100 

                                                                Área inicial 

 

Foi realizada a média aritmética dos valores encontrados a partir da porcentagem de 

redução da área das úlceras de acordo com fórmula de Taradaj et al. (2008) em cada grupo de 

tratamento. 
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O desfecho secundário – o tipo de tecido presente no leito das úlceras em ambos os 

grupos – foi avaliado em: epitelização, granulação e desvitalização, e seus valores em 

porcentagem encontrados foram: (1) 0%; (2) 1 – 25%; (3) 26 – 50%; (4) 51 – 75%; (5) 76- 

100% e registrados na 1ª, 6ª e 12ª semanas. 

 Em relação ao exsudato, a quantidade avaliada foi: ausente, quando o leito da ferida 

encontrava-se seco; pouco, quando o leito da úlcera apresentava-se úmido e o exsudato 

saturava menos de 25% do curativo; moderado, quando o leito da úlcera estava saturado e o 

exsudato impregnava 25% a 75% das gazes em 24 horas; e grande, quando o leito da úlcera 

estava banhado em fluido e a drenagem envolvia mais de 75% do curativo (HARRIS et al., 

2010). A característica clínica apresentada pelo exsudato produzido pela úlcera venosa foi 

avaliada em: (1) seroso, (2) serossanquinolento e (3) outros. 

A segurança do tratamento foi avaliada através do instrumento de registro de Evento 

Adverso (Anexo III). 

A dor foi avaliada por meio da aplicação da Escala Visual Numérica em dois 

momentos: um no primeiro dia da consulta de enfermagem antes da realização dos 

procedimentos em ambos os grupos e no último dia da pesquisa. A classificação da dor foi 

em: (0) sem dor; (entre 0 e 2) dor leve; (entre 3 e 7) dor moderada; e (entre 8 e 10) dor intensa 

(SOUSA, 2010). 

O aumento da área da úlcera venosa foi avaliado por meio do cálculo percentual das 

áreas finais e iniciais após 1ª, 6ª e 12ª semanas de tratamento. 

  

 

3.7 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

 Os dados foram analisados utilizando os softwares de estatística Excel 2010, BioStat 

5.0 e IBM
® 

SPSS
®

 Statistics Versão (20) e considerado significativo valor de p<0,05. 

Os dados sociodemográficos foram analisados pelos testes: Qui-Quadrado e Mann-

Whitney.  Foi realizada a verificação de homogeneidade da amostra em relação aos dados 

sexo, idade e doenças de base associadas à IVC. 

Para a avaliação dos desfechos primários : Taxa de redução da área das úlceras venosas ao 

longo das 1ª, 6ª  e 12ª semanas  de tratamento comparação os dois grupos utilizou-se o teste de Mann- 

Whitney  e avaliação dos grupos de forma isolada ao longo das 1ª, 6ª  e 12ª semanas para cada 

tratamento. 
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Para a avaliação dos desfechos secundários: Tipo de tecido presente no leito da ferida, 

aspecto do exsudato (quantidade e tipo), e ventos adversos locais – como dor, foram 

utilizados os testes Mann- Whitney  para a comparação entre os grupos (intervenção e controle ao 

longo das 1ª, 6ª  e 12ª semanas de tratamento e o teste de Wilcoxon para a avaliação dos intragrupos 

(cada grupo  forma avaliados de forma isolada ao longo das 1ª, 6ª  e 12ª semanas para cada 

tratamento). 

 

 

 

3.8 ASPECTOS ÉTICOS 

  

O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo CEP da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense, sob o número CAAE 45478515. 0.0000.5243 e atendeu 

aos requisitos éticos preconizados na Resolução nº 466/12. Os potenciais participantes que 

concordaram em participar do estudo assinaram o TCLE (Apêndice V) e a autorização para 

registro fotográfico (Apêndice VI), após receberem explicações detalhadas sobre a pesquisa. 

 É importante esclarecer que não houve incentivo financeiro ao paciente para a 

participação na pesquisa, mas foi garantido, em todas as etapas da pesquisa, o anonimato dos 

sujeitos por meio da utilização de códigos. 
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4  RESULTADOS 

 

A amostra foi composta por 36 participantes, que finalizaram a pesquisa até o mês de 

dezembro de 2017, sendo 18 participantes do grupo intervenção (PRP, gaze petrolatum
®
 e 

atadura elástica), e 18 participantes do grupo controle (gaze petrolatum
®

 e atadura elástica). 

Cada participante realizou 12 consultas ambulatoriais de enfermagem e 66 dias de tratamento 

domiciliar, totalizando 78 dias de acompanhamento. Ao total foram realizadas 444 consultas 

de enfermagem.  

Dos 53 participantes triados, 16 foram considerados não elegíveis por não atenderem 

aos seguintes critérios: ITB ≤ 0,9 ou ≥ 1,3,  presença de anemia, distúrbios de coagulação. E 

duas desistências sem justificatificativas antes da randomização conforme mostra o 

fluxograma 3. 

 

Fluxograma 3 – Estudo do PRP – Inclusão e alocação dos participantes conforme grupo 

intervenção e controle, segundo CONSORT. 
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Na tabela 3 são apresentadas as características sóciodemograficas e econômicas dos 

participantes distribuídos por grupo de estudo na 1ª consulta. 

 

Tabela 3: Características sóciodemograficas e econômicas dos participantes pertencentes aos 

grupos controle e intervenção. Niterói – RJ, 2017. 

Variável 

 Controle 

n=18 

Intervenção 

n=18 

p-

valor* 

 
F % F % 

Sexo      

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

 

Masculino 10 55,6% 12 66,7%  

Idade (anos)      

35 | 46 2 11,2% 1 5,6% 1,000
(b)

 

46 | 57 5 28,0% 4 22,4%  

57 | 68 3 16,8% 9 50,2%  

68 | 79 6 33,5% 3 16,8%  

79 | 90 2 11,2% 1 5,6%  

      

Escolaridade      

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

 

Fundamental  Incompleto 10 55,6% 13 72,2%  

Fundamental  Completo 5 27,8% 2 11,1%  

Ensino Médio Incompleto 1 5,6% 0 0,0%  
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Ensino Médio Completo 2 11,1% 1 5,6%  

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

Renda      

Sem renda 4 22,2% 3 16,7% 0,719
(b)

 

Até 1 salário 2 11,1% 5 27,8%  

1 até 2 salários  8 44,4% 7 38,9%  

> 2 até 3 3 16,7% 1 5,6%  

> 3 até 4 0 0,0% 2 11,1%  

> 4 1 5,6% 0 0,0%  
* comparando as distribuições  da variável nos grupos controle e intervenção 

(a)Teste Qui-quadrado   (b) Teste de Mann-Whitney 

 

A distribuição total dos 18 participantes do grupo intervenção, em função do sexo, 

demonstrou ser majoritariamente do sexo masculino, totalizando 12 (66,66%); com idades 

maiores que 60 anos 10 (55,56%) , com média de 62,1 anos DP= 9,9.  

Do total dos 18 participantes do grupo controle, em função do sexo, demonstrou que a 

maioria era do sexo masculino 10 (55,56%); com idades equivalentes maiores que 60 anos 9 

(50%) e menores que 60 anos 9 (50%), com média de 62,4 anos DP =14.6. 

Em relação as variáveis sociais, o nível de escolaridade para os grupos intervenção e 

controle, pode-se dizer que a predominância foi de 84,2% e 83,3% para o ensino fundamental; 

para o estado civil, a maioria (42,11%) e (50%) reportou ser casada; com renda familiar entre 

1 e 3 salários-mínimos (89,5%) média de 1,14 salários  e (94,44%)  média de 1,38 salários e 

sua situação frente ao trabalho foi classificada como aposentado (68,42%) e (66,67%). 

Em relação ao nível de instrução, no grupo intervenção e no controle, pode-se dizer 

que a predominância foi  83,3% para o ensino fundamental; para o estado civil, a maioria 

(38,88%) e (50%) reportou ser casada; com renda familiar entre 1 e 3 salários mínimos 

(88,9%) e (94,44) e sua situação frente ao trabalho foi classificada como aposentado (77,22%) 

e (66,67%). 

A seguir, na Tabela 4, é apresentada a caracterização dos dados clínicos e  de saúde 

dos participantes, segundo o grupo de tratamento. 

 

Tabela 4 – Características clinicas e de saúde dos participantes,  segundo o  grupo de 

tratamento. Niterói – RJ, 2017. 

Variável 

Controle 

n=18 

Intervenção 

n=18 

p-valor  

 

F % F % 

Comorbidades      

IVC 18 100,0% 18 100,0% Nc 
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HAS 11 61,1% 13 72,2% 0,480
(a)

 

Obesidade 7 38,9% 3 16,7% 0,137
(a)

 

DM 4 22,2% 9 50,0% 0,083
(a)

 

IMC      

Baixo peso 3 16,7% 1 5,6% 0,501
(b) 

Peso adequado 3 16,7% 6 33,3%  

Sobrepeso 5 27,8% 8 44,4%  

Obeso  7 38,9% 3 16,7%  
Tempo de Lesão (anos)      

3 | 6  5 27,9% 1 5,6% 0,673
(b)

 

6 | 9 1 5,6% 2 11,2%  

9 | 12 4 22,2% 9 50,0%  

12 | 15 2 11,2% 0 0,0%  

15 | 21 6 33,4% 6 33,4%  

Dor     0,355
(b)

 

Extrema 1 5,6% 3 16,7%  

Intensa 8 44,4% 8 44,4%  

Moderada 5 27,8% 5 27,8%  

Leve 1 5,6% 0 0,0%  

Ausente 3 16,7% 2 11,1%  

      

      
* comparando as distribuições  da variável nos grupos controle e intervenção 

(a)Teste Qui-quadrado   (b) Teste de Mann-Whitney    
 

 

 

Ressalta-se que não houve diferença estatística significativa, em nível de 5%, referente 

às variáveis (idade, sexo e doenças associadas à IVC) pertencentes aos dois grupos de 

tratamento. Assim, pode-se dizer que os dois grupos do estudo foram formados por uma 

amostra homogênea com relação à estas características. 

Em relação às comorbidades associadas à IVC, a hipertensão artérial sistêmica  foi a 

doença de base  mais prevalente (72,2%)  no grupo intervenção e (61,1% ) no grupo controle, 

seguido do diabetes mellitus (50,0%) no grupo intervenção e (22,2%) no grupo controle. 

 

Quanto aos aspectos clínicos, o grupo intervenção apresentou índice de massa corporal 

(IMC) com média de 30,0 e  DP= 8,3. Já o grupo controle, média de 29,4 e desvio padrão de 

8,2.  

Da amostra somente (24,3%) dos participantes (09) foram classificados de acordo com 

a avaliação antropométrico-nutricional da Organização Mundial da Saúde (OMS) com os 

valores dentro do padrão da normalidade, (63,8%)  estão classificados como sobrepeso (13) e 

ou obesos (10). 

Em relação ao tempo de lesão,  a maioria dos participantes tinham a lesão a mais de 9 

anos (75,1%) com média 11,0 anos e DP= 3,4 e   para o grupo interveção e com média 10,2 

anos e DP=5,2 , com p valor = 0,673. 
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 Dentre os componentes do grupo intervenção, observou-se o maior número de 

participantes tabagistas (22,33%) e  etilistas (27,77%), quando comparados ao grupo controle. 

Na primeira avaliação da dor, destaca-se que em ambos os grupos apresentaram 

participantes que classificaram sua dor em intensa 8 (44,4%) e 5 ( 27,8%)  em  moderada no 

inicio do estudo. 

A avaliação do índice tornozelo-braço (ITB) demonstrou valores dentro do padrão da 

normalidade, grupo intervenção com média de 1,08 e desvio padrão de 0,12 e o grupo 

controle 1,02 e desvio padrão de 0,13. Destaca-se que os valores do  ITB ≥ 0,9 até 1,3 era um 

dos critérios de inclusão da pesquisa. 

 

 

4.1 RESULTADO DOS DESFECHOS PRIMÁRIOS 

 

Para apresentação dos resultados dos 38 partcipantes, foram avaliadas  71 úlceras, sendo 

40 úlceras do grupo controle e 31 úlceras do grupo intervenção. 

 

Destaca-se que os desfechos primários avaliados no estudo foram: 

 Taxa de cicatrização total das úlceras venosas (número de úlceras cicatrizadas).  

 Taxa de redução da área das úlceras venosas. 

 

As Tabelas 5 e 6 apresentam os resultados do desfecho primário, referentes à taxa de 

redução da área das úlceras venosas, de acordo com o grupo de tratamento. 

 

Tabela 5 – Comparação das áreas inicial e final, taxa de cicatrização e os valores dos deltas 

do grupo intervenção. Niterói, RJ, 2017. 

Grupo PRP
* 

C1 C12 Delta 

absoluto 

(cm
2
) 

Delta relativo 

(%) 

1 
19,5 9,5 10 

51,3 

2 
36 36 

0 0 

6 
36,5 19,5 

17 46,6 

10 
72,5 69,5 

3 4,1 

12 
51 6 

45 88,2 
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13 
13 14 

-1 -7,7 

14 
23,5 18 

5,5 23,4 

16 
6 0 

6 100 

17 
9,5 0 

9,5 100 

20 
7,5 1,8 

5,7 76 

21 
84 55 

29 34,5 

22 
32 5 

27 84,4 

25 
3,5 0 

3,5 100 

27 
31 25,5 

5,5 17,7 

28 
16 8 

8 50 

29 
18 1 

17 94,4 

35 
64,5 46,5 

18 27,9 

36 
7,5 12 

-4,5 -60 

*Número de alocação conforme randomização 

C1 = Tamanho da úlcera em cm² na 1ª consulta. 

C12= Tamanho da úlcera em cm² na 12ª consulta. 

 

 

Tabela 6 – Comparação de área inicial e final, taxa de cicatrização e os valores dos deltas do 

grupo controle. Niterói, RJ, 2017. 

Grupo 

Controle
* 

C1 C12 Delta 

absoluto 

Delta relativo 

(%) 

3 
19 0 

19 100 

4 
13 6 

7 53,8 

5 
3,5 3 

0,5 14,3 

7 
114,5 107,5 

7 6,11 

8 
3 0,5 

2,5 83,3 

9 
24 32 

-8 -33,3 

11 
26 13 

13 50 

15 
21 18 

3 14,3 

18 
100 100 

0 0 

19 
8 0 

8 100 

23 
41 49 

-8 -19,5 

24 
13,5 20 

-6,5 -48,1 
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26 
12 1 

11 91,7 

30 
4 2,5 

1,5 37,5 

31 
5 0,5 

4,5 90 

32 
47 24,5 

22,5 47,9 

33 
4,5 0 

4,5 100 

34 
54,5 21 

33,5 61,5 

*Número de alocação conforme randomização 
C1= Tamanho da úlcera em cm² na 1ª consulta. 

C12= Tamanho da úlcera em cm² na 12ª consulta. 

 

 

A Tabela 7 traz os principais dados estatísticos referentes aos valores da área total das 

úlceras dos participantes dos grupos controle e intervenção, nas três avaliações ( 1ª, 6ª e 12ª 

semanas). 

Tabela 7: Principais dados estatísticos referentes aos valores da área total das úlceras venosas 

dos participantes dos grupos controle e intervenção, durante as três avaliações. 

G
ru

p
o

 

Estatística 

Avaliação Comparação 

1ª 
6ª 

Semana 
12ª 

semana 
1ª e 6ª 
semana 

6ª semana e 
12ª semana 

1ª e 12ª semana 

C
o

n
tr

o
le

 

Mínimo 3 1 0 Reduçao 
Média: 
25,7% 

 
 

p-valor*= 
0,038 

Redução 
Média: 
34,1% 

 
 

p-valor*= 
0,011 

Redução Média: 
41,61% 

 
 

p-valor*= 0,026 

Mediana 16,5 10,5 9,5 

Máximo 114 100 108 

Média 28,5 24,5 22,1 

DP 32,4 31,2 32,8 

CV 1,13 1,27 1,48 

In
te

rv
e

n
çã

o
 

Mínimo 4 2 0 
Redução 
Média: 
26,4% 

 
p-valor*= 

0,003 

Redução 
Média: 
33,3% 

 
p-valor*= 

0,006 

Redução Média: 
46,2% 

 
p-valor*= 0,001 

Mediana 22,0 14,0 11,0 

Máximo 84 66 70 

Média 29,6 21,8 18,3 

DP 23,9 21,2 20,7 

CV 0,81 0,97 1,13 

p-valor comparando 
os dois grupos** 

0,443 0,563 0,793 0,988 1,000 0,839 

* Teste de Wilcoxon  **Teste de Mann-Whitney 

 

Pelos valores mínimos e máximos, e coeficientes de variação (C.V) exibidos na tabela 

6, observa-se que a área total da úlcera apresentava alta variabilidade em ambos os grupos, em 

todas as avaliações ( 1ª, 6ª e 12ª  semanas). 
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 Quando se compara a área da úlcera inicial e a área da úlcera após a 6ª semana dos 

dois grupos de tratamento, observou-se que nas primeiras 6 semanas o grupo controle 

apresentou uma redução média de 25,7% no tamanho da úlcera, e o grupo intervenção 

apresentou uma redução média de 26,4%  na área da úlcera.  Não houve diferença 

significativa entre as reduções promovidas pelos dois tratamentos  (p-valor=0,998 do teste de 

Mann- Whitney). 

Comparando a área da úlcera após a 6 ª semana e a área da úlcera após a 12ª semana 

de tratamento, observou-se que o grupo controle apresentou uma redução média de 34,1% no 

tamanho da úlcera, e o grupo intervenção apresentou uma redução média de 33,1%  na área da 

úlcera. Não houve diferença significativa entre as reduções promovidas pelos dois tratamentos  

(p-valor=1,000 do teste de Mann- Whitney).  

Já a comparação realizada entre a 1ª e  12ª semanas o grupo controle apresentou uma 

redução média de 41,6% no tamanho da úlcera, e o grupo intervenção apresentou uma 

redução média de 46,2%  na área da úlcera. Não houve diferença significativa entre as 

reduções promovidas pelos dois tratamentos  (p-valor =0,839 do teste de Mann- Whitney).  

Quando se avaliou pelo teste de Wilcoxon a taxa de redução da área das úlceras 

cicatrizadas por grupos, o grupo controle após a 6ª semana de tratamento apresentou um p-

valor de 0,038 e para o grupo intervenção  p-valor de 0,003. 

A redução da  área da úlcera cicatrizada entre a 6 ªsemana  e a 12ª semana  foi 

significativa sob o ponto de vista estatístico para o grupo controle p-valor de 0,011  e  p-valor 

de 0,006. 

O tamanho das úlceras venosas  após 12 semanas de tratamento era significativamente 

menor do que o tamanho inicial  em ambos os grupos de tratamento, p-valor de 0,026  para o 

grupo controle e p-valor de 0,001  intervenção. 

Pode-se dizer que os dois tratamentos foram eficazes, quando a área da úlcera venosa  

cicatrizada foi avaliada por grupo de estudo, e não quando comparados (intervenção x 

controle). 

A evolução temporal das médias e medianas da área total das úlceras de acordo com 

cada grupo intervenção e controle, são apresentados nos gráficos 1  e 2. 

 

Gráfico 1: Apresentação dos valores da média da área total das úlceras venosas em cada 

avaliação (1ª, 6ª e 12ª semanas) conforme o grupo de tratamento. 
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Gráfico 2. Apresentação dos valores da mediana da área total das úlceras venosas em cada 

avaliação (1ª, 6ª e 12ª semanas) conforme o grupo de tratamento. 
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 Observa-se  redução significativa da área total das úlceras nos grupos tratamento e 

controle e  para ambos os tratamentos, a redução da área da úlcera é relativamente maior entre 

a semana 6 e a semana 12 de tratamento. 

Destaca-se que não houve diferença significativa entre a “redução da área total da úlcera” 

promovida pelos dois tratamentos, ou seja, a redução da úlcera observada no grupo 

intervenção não é significativamente distinta da redução da úlcera observada no grupo 

controle. 

 

 

Gráfico 3: Ánálise estatística de covariança nos diferentes tempos comparando o Grupo 

intervenção e Grupo controle.  

 

As covariaveis que aparecem no modelo são avaliadas nos valores a seguir: Área1_cov=29,5694 

 

Pode-se dizer que mesmo não havendo relevância estatística referente à efetividade da 

taxa de cicatrização da área das úlceras venosas quando se comparou o grupo intervenção 

com o controle, pode-se perceber uma tendência do grupo intervenção a partir da 6ª semana, e 

esta aumentou depois da 12ª semana, a apresentar relevância estatística em relação ao grupo 

controle. Sugerindo que  ao se prolongar o tempo de segmento da pesquisa ou  aumentar o  n 

amostral, pode- se encontrar uma diferença significativa para o grupo intervenção em 

comparação ao grupo controle, a partir deste período de segmento de tempo de 

acompanhamento da pesquisa. 
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 Desfechos primários : Taxa de cicatrização total das úlceras venosas (número de 

úlceras cicatrizadas).  

 

Destaca-se que seis participantes apresentaram cicatrização total das úlceras venosas 

ao final de cada tratamento, sendo três de cada grupo. Considerando o número de úlceras, no 

grupo intervenção a proporção de úlceras cicatrizadas foi de 12 úlceras (38,7%) e no grupo 

controle é de 14 (35%) úlceras. Estas lesões apresentaram tamanho máximo de 18 cm² e 

mínimo de 3 cm². 

O aumento da área final das úlceras venosas em comparação com a área inicial foi 

encontrado em três participantes, sendo dois do grupo controle ( participante nº 9 apresentou 

um aumento de 8 cm² de área e o participante nº 24 um aumento de 6,5 cm²) já o grupo 

intervenção (participante n° 36 apresentou um aumento de 4,5 cm² de área). 

 

A seguir, serão apresentadas as fotos das úlceras que cicatrizaram durante as 12 

semanas de tratamento referentes ao grupo intervenção e controle: 

 

Grupo intervenção Semana 1 e semana 12 participantes  tratados com PRP, gaze 

petrolatum® e atadura compressiva elástica. 

 

 

Figura 3 – Participante A na 1ª (a) e 12ª semana (b). 

 a   b 

 

Figura 3-a Participante A do sexo feminino, idosa, apresenta diagnóstico médico de 

Insuficiencia Vensoa Crônica associada à Hipertensão Arterial. Úlcera venosa crônica com 10 
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cm² em região anterior do MID com evolução de 9 anos com predomínio de tecido de 

granulação no leito. 

 

Figura 3-b Úlcera venosa cicatrizada com presença de tecido de epitelização  e área de 

hiperpigmentação decorrente de insuficiência venosa. 

 

 

 

 

Figura 4 - Participante B na 1ª (a) e 12ª semana (b). 

 a     b 

 

Figura 4-a Participante B do sexo feminino, idosa, apresenta diagnóstico médico de 

Insuficiencia Vensoa Crônica associada à Hipertensão Arterial. Úlcera venosa crônica com  7 

cm² em região anterior do MID com evolução de 7 anos, com predomínio de tecido 

desvitalizado no leito e bordas irregulares. 

 

Figura 4-b Úlcera venosa cicatrizada com presença de tecido de epitelização  e área de 

hiperpigmentação decorrente de insuficiência venosa 

 

 

Figura 5 - Participante C na 1ª (a) e 12ª semana (b). 
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 a               b 

 

 

Figura 5-a Participante C do sexo masculino, 58 anos, apresenta diagnóstico médico de 

Insuficiencia Vensoa Crônica associada à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus. Úlcera 

venosa crônica com 3,5 cm² em região maleolar do MIE com evolução de 10 anos, com 

predomínio de tecido de granulação no leito e áreas perilesional com tecido de epitelização. 

 

Figura 5-b Úlcera venosa cicatrizada com presença de tecido de epitelização  e área de 

hiperpigmentação decorrente de insuficiência venosa. 

 

 

Grupo controle: Semana 1 e semana 12 participantes  tratados com gaze petrolatum® e 

atadura compressiva elástica. 

 

Figura 6 – Participante D na 1ª (a) e 12ª semana (b). 

 a  b 
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Figura 6-a Participante D do sexo masculino, 41 anos. Apresentava  úlcera venosa crônica 

com 18 cm² em região maleolar do MID com evolução de 3 anos, com predomínio de tecido 

de granulação  no leito. 

 

Figura 6-b Úlcera venosa cicatrizada com presença de tecido de epitelização  e área de 

hiperpigmentação decorrente de insuficiência venosa. 

 

 

Figura 7 – Participante E na 1ª (a) e 12ª semana (b). 

  a    b 

Figura 7-a Participante E do sexo masculino, 37 anos. Apresenta úlcera venosa crônica com  

8 cm² em região maleolar do MIE com evolução de 3 anos, com predomínio de tecido de 

granulação no leito e áreas perilesional com tecido de epitelização. 

 

Figura 7-b Úlcera venosa cicatrizada com presença de tecido de epitelização  e área de 

hiperpigmentação decorrente de insuficiência venosa 

 

 

Figura 8 – Participante F na 1ª (a) e 12ª semana (b). 

 a  b 
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Figura 8-a Participante F do sexo feminino, 60 anos, apresenta diagnóstico médico de 

Insuficiencia Vensoa Crônica associada à Hipertensão Arterial. Úlcera venosa crônica com 

4,5 cm² em região maleolar do MIE com evolução de 5 anos, com predomínio de tecido de 

granulação no leito e área perilesional hiperemiada. 

 

Figura 8-b Úlcera venosa cicatrizada com presença de tecido de epitelização  e área de 

hiperpigmentação decorrente de insuficiência venosa. 

 

 

4.2 RESULTADO DOS DESFECHOS SECUNDÁRIOS 

  

Os desfechos secundários buscaram representar o processo de reparo tecidual das 

úlceras venosas crônicas referentes aos grupos intervenção e controle realizadas durante as 1ª, 

6ª e 12ª consultas mediante as avaliações da presença dos tecidos de epitelização, granulação 

e desvitalizado, o aspecto e quantidade de exsudato produzido pelas úlceras venosas e a dor. 

 

  Na Tabela 8 são apresentados os dados referentes ao desfecho: tecido de epitelização 

presente no leito das úlceras venosas dos grupos intervenção e controle. 

 

Tabela 8 - Análise da Média e Mediana do percentual de tecido de epitelização das úlceras 

venosas na 1ª, 6ª e 12ª semanas, segundo o grupo de tratamento, com o correspondente nível 

descritivo (p valor). Niterói, RJ, 2017. 

 

Grupo 

Média e Mediana do  
Percentual de Tecido em epitalização 

p-valor do teste de Comparação 

Inicial 6ª semana 12ª semana 
Inicial e 6ª 

semana 
6ª semana e 
12 semana 

Inicial e 12ª 
semana 

Controle 
0,0% 37,0% 48,8% 

0,000 0,015 0,000 
0,0% 35,0% 50,0% 

Intervenção 
0,0% 38,8% 58,1% 

0,000 0,002 0,000 
0,0% 32,0% 79,3% 

p-valor 
comparando 

os dois 
grupos** 

1,000 0,696 0,214 - - - 

* Teste de Wilcoxon  **Teste de Mann-Whitney 

 



 

78 

 

 

Na primeira semana, os grupos intervenção e controle não apresentavam nenhuma área 

de tecido de epitelização nas úlceras venosas. 

O percentual de tecido em epitelização apresenta crescimento nas primeiras 6 semanas 

nos dois grupos. Ao final da 6ª semana, o  percentual de tecido em epitelização dos dois 

grupos nao apresentou diferença significativa (p-valor=0,696).  

Para ambos os grupos, o percentual de tecido em epitelização também aumentou entre 

6º e a 12ª semana, e ao final das 12 semanas, porem  não houve diferença significativa entre o 

percentual de tecido em epitelização  nas úlceras dos grupos controle e intervenção (p-valor= 

0,214 ). 

Os crescimentos observados na 6ª semana no percentual do tecido de epitelização  são 

significativas  para o grupo controle  e intervenção (p-valor= 0,000).  

A variação ocorrida entre as 6ª semana e 12ª semana também foi significativa para os 

dois grupos. Grupo controle (p-valor = 0,015) e intervenção (p-valor =0,002) . 

Para ambos os grupos, os percentuais de tecido em epitelização 1ª e de 12ª semana 

foram significativamente distintos  (p-valor=0,000) . Ou seja, ao final de 12 semanas para 

ambos os tratamentos foi observada redução significativa do  tecido em epitelização das 

úlceras. 

O tecido de epitelização indica sucesso no reparo da cicatrização, sendo considerado 

um tecido que deve ser protegido e hidratado. 

A média e mediana do percentual do tecido de granulação presente no leito das úlceras 

venosas durante os dois tratamentos será apresentada na Tabela 9. 

 Tabela 9 – Análise das Médias e Medianas do percentual do  tecido de granulação das 

úlceras venosas nas 1ª, 6ª e 12ª semanas, segundo o grupo de tratamento, com o 

correspondente nível descritivo (p valor). Niterói, RJ, 2017 

Grupo 

Média e Mediana do  
Percentual de Granulação do Tecido 

p-valor do teste de Comparação* 

Inicial 6ª semana 12ª semana 
Inicial e 6ª 

semana 
6ª semana e 12ª 

semana 
Inicial e 

12ªsemana 

Controle 
57,4% 43,7% 33,9% 

0,004 0,022 0,001 
60,8% 52,2% 34,0% 

Intervenção 
47,1% 47,7% 38,2% 

0,907 0,046 0,166 
55,3% 55,0% 42,8% 

p-valor 
comparando 

os dois 
grupos** 

0,304 0,577 0,844 - - - 

* Teste de Wilcoxon  **Teste de Mann-Whitney 
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Não houve diferença significativa entre as distribuições dos percentuais de granulação 

iniciais dos dois grupos  (p-valor=0,304). O percentual de tecido de graulação na 6ª 

apresentou um leve aumento médio e mediano  para o grupo intervenção e uma leve 

diminuição desse tecido para o grupo controle, mas nao apresentando diferença significativa 

na segunda avaliação (p-valor=0,577). 

 Para ambos os grupos, o percentual de tecido de granulação diminuiu entre a 6ª e a 12ª 

semana, e ao final das 12ª semanas.  Pode-se dizer que não houve diferença significativa entre 

o percentual de tecido em granulação nas ulceras dos grupos controle e intervenção (p-valor= 

0,844).  

As reduções observadas na 6ª semana refente ao  percentual do tecido de granulação do 

grupo controle foram significativas  (p-valor= 0,004), comparando o percentual na 6ª e na 12ª 

semanas (p-valor = 0,022)  e comparando o percentual na 1ª e 12ª semana ( p- valor=0,001).  

Entretanto, para o grupo intervenção, só foi significativa a variação ocorrida entre a  6ª e 

12ª semana (p-valor=0,046). 

  Ou seja, somente no grupo controle foi observada redução significativa do percentual 

de tecido em granulação nas 12 semanas de tratamento. 

Na Tabela 10 destaca-se a distribuição  do tecido desvitalizado no leito das úlceras 

venosas em ambos os grupos de tratamento. 

 

Tabela 10 - Análise da Média e Mediana do percentual de tecido desvitalizado das úlceras 

venosas nas 1ª, 6ª e 12ª semanas, segundo o grupo de tratamento, com o correspondente nível 

descritivo (p valor). Niterói, RJ, 2017 

 

Grupo 

Média e Mediana do  
Percentual de Tecido Desvitalizado 

p-valor do teste de Comparação 

Inicial 6ªsemana 12ª semana 
Inicial e 6ª 

semana 
6ª semana e 
12ª semana 

Inicial e 12ª semana 

Controle 
28,0% 18,7% 11,9% 

0,002 0,014 0,000 
19,0% 17,0% 0,0% 

Intervenção 
22,7% 11,1% 11,0% 

0,000 0,593 0,001 
22,7% 13,8% 0,0% 

p-valor 
comparando 

os dois 
grupos** 

0,465 0,064 0,750 - - - 

* Teste de Wilcoxon  **Teste de Mann-Whitney 
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Não houve diferença significativa entre as distribuições dos percentuais de tecido 

desvitalizado iniciais dos dois grupos  (p-valor=0,465 ).  

O percentual de tecido desvitalizado  apresenta dimuição  na 6ª semana nos dois 

grupos.  Ao final da 6ª semana, o  percentual de tecido desvitalizado presente nos dois grupos 

nao apresentou diferença significativa (p-valor=0,064 ).  

Para ambos os grupos, o percentual de tecido desvitalizado também diminuiu entre a  

6ª e a 12ª semana, e ao final das 12ª semanas. 

Pode-se dizer que não houve diferença significativa entre o percentual de tecido 

desvitalizado  nas úlceras dos grupos controle e intervenção (p-valor= 0,750).  

 As reduções observadas na 6ª semana no percentual de tecido  desvitalizado foram 

significativas  para o grupo controle (p-valor= 0,002)   e intervenção (p-valor= 0,000) . 

 A variação ocorrida referente a redução desse tecido ocorreu entre as 6ª  e a 12ª 

semana foi signifiativa para o grupo controle  (p-valor = 0,014), mas não foi significativo para 

o grupo intervenção (p-valor=0,593 ) 

Entretanto, para ambos os grupos, os percentuais de tecido desvitalizado presentes na 

1ª semana e na 12ª semana foram significativamente distintos  (p-valor=0,000 para o grupo 

controle e p-valor=0,001 do grupo  intervenção).  

Ou seja, ao final de 12 semanas, para ambos os tratamentos, foi observada redução 

significativa do  tecido desvitalizado das úlceras. 

Em relação ao tecido desvitalizado, a presença deste tecido no leito das úlceras pode 

atrasar o processo de reparo de cicatrização, sendo considerado um tecido inviável, que 

necessita ser desbridado, para o surgimento do tecido de granulação e posteriormente o de 

epitelização.  

Outra análise relacionada aos desfechos secundários foi referente à quantidade de 

exsudato produzido pelas úlceras venosas. Esta análise está apresentada na Tabela 11. 

 

Tabela 11- Análise da distribuição da  classificação da quantidade de exsudato produzido 

pelas úlceras venosas na 1ª, 6ª e 12ª semanas, segundo o grupo de tratamento, o 

correspondente nível descritivo (p valor). Niterói, RJ, 2017 

 

Avaliação  Controle Intervenção 
p-valor** 

Inicial     

1.Pouca 14 35,0% 6 19,4% 0,522 

2.Moderada 20 50,0% 23 74,2%  

3. Grande 6 15,0% 2 6,5%  
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6 Semanas      

0.Ausente 5 12,5% 6 19,4% 0,995 

1. Pouca 22 55,0% 13 41,9%  

2.Moderada 11 27,5% 11 35,5%  

3.Grande 2 5,0% 1 3,2%  

12 Semanas      

0.Ausente 14 35,0% 12 38,7% 0,912 

1. Pouca 16 40,0% 10 32,3%  

2.Moderada 10 25,0% 7 22,6%  

3.Grande 0 0,0% 2 6,5%  

p-valor  do 
teste 

comparando  
quantidade 
inicial e 6 
semanas* 

0,000 0,000 - 

p-valor  do 
teste 

comparando  
quantidade 6 
semanas e 12 

semanas* 

0,004 0,021 - 

p-valor  do 
teste 

comparando  
quantidade 
inicial  e 12 
semanas* 

0,000 0,000 - 

 

* Teste de Wilcoxon  **Teste de Mann-Whitney 
 

 Para ambos os grupos,  a quantidade inicial do tipo de exsudado  produzido pelas úlceras 

foi “moderada”, e não houve diferença significativa na distribuição da quantidade de exsudato 

inicial dos dois grupos (p-valor=0,522).  

Após a 6ª semana  para ambos os grupos,  a quantidade de exsudado das úlceras passou a 

ser  “pouca”, e não houve  diferença significativa na distribuição da quantidade de exsudato 

na segunda avaliação dos dois grupos (p-valor=0,995). 

 Após as 12 semanas de tratamento, para ambos os grupos,  a quantidade de exsudado 

produzido pelas úlceras continuou sendo   “pouca”,  sendo observado maior frequencia de 

úlceras com exsudato “ausente”, nos dois grupos. Não houve diferença significativa na 

distribuição da quantidade de exsudato ao final das    12 semanas de tratamento nos dos dois 

grupos (p-valor=0,912).  
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Os p-valores dos testes de Wilcoxon, comparando pareadamente as distribuições de 

avaliações distintas (todos menores que 5%) mostraram que as alterações das quantidades de 

exsudato, observadas em avaliações distintas foram alterações significativasn em ambos os 

grupos. A produção de exsudado tende a diminuir ao longo do processo normal de 

cicatrização. 

A Tabela 12 descata a  distribuição da  classificação do tipo  de Exsudado das úlceras em 

cada avaliação, para os dois tratamentos.    

 

Tabela 12- Análise do tipo/aspecto de exsudato produzido pelas úlceras venosas na 1ª, 6ª e 

12ª semanas, segundo o grupo de tratamento, o correspondente nível descritivo (p valor). 

Niterói, RJ, 2017 

 

Avaliação  Controle Intervenção 
p-valor** 

Inicial     

1 Seroso 10 25,0% 9 29,0% 0,207 

2.Serossanguinolento 24 60,0% 10 32,3%  

3. Sanguinolento 2 5,0% 0 0,0%  

4.Purulento 4 10,0% 12 38,7%  

6ª Semana      

0.Ausente 5 12,5% 6 19,4% 0,669 

1 Seroso 25 62,5% 16 51,6%  

2.Serossanguinolento 3 7,5% 7 22,6%  

3. Sanguinolento 2 5,0% 1 3,2%  

4.Purulento 5 12,5% 1 3,2%  

12ª Semana      

        0.Ausente 14 35,0% 12 38,7% 0,753 

1 Seroso 17 42,5% 12 38,7%  

2.Serossanguinolento 5 12,5% 6 19,4%  

3. Sanguinolento 3 7,5% 0 ,0%  

4.Purulento 1 2,5% 1 3,2%  

p-valor  do teste 
comparando  

quantidade 1ª e 
6ª semana* 

0,000 0,000 - 

p-valor  do teste 
comparando  

quantidade 6ª e 
12 semanas* 

0,005 0,047 - 

p-valor  do teste 
comparando  

quantidade 1  e 
12ª semanas* 

0,000 0,000 - 

 

* Teste de Wilcoxon  **Teste de Mann-Whitney 
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Para ambos os grupos o tipo inicial de exsudado produzido pelas úlceras venosas foi o 

“serossanguinolento”, e não houve diferença significativa na distribuição do tipo de exsudato 

inicial dos dois grupos (p-valor=0,207). 

Na 6ª semana para ambos os grupos,  o tipo  de exsudado produzido pelas úlceras 

venosas foi o “seroso”, e não houve diferença significativa na distribuição do tipo  de 

exsudato (p-valor=0,669).  Já na 12ª semanaa, para ambos os grupos,  o tipo  de exsudado se 

manteve   “seroso”,  sendo observado um maior percentual de úlceras com exsudato ausente, 

nos dois grupos, entretando não houve diferença significativa na distribuição da quantidade de 

exsudato (p-valor=0,753).  

Os p-valores dos testes de Wilcoxon, comparando pareadamente as distribuições de 

avaliações distintas (todos menores que 5%) mostraram que as alterações dos tipos de 

exsudato, observadas em avaliações distintas, foram melhoras significativas em ambos os 

grupos.   

 Os dados das caracteristicas da dor no local da úlcera venosa dos participantes de 

ambos os grupos de tratamento, estão representados na tabela 13. 

 

Tabela 13 - Análise da dor no local da úlcera venosa na 1ª e 12ª semanas, segundo o grupo de 

tratamento, com o correspondente nível descritivo (p valor). Niterói, RJ, 2017 

 

 

 

Dor 

Grupo intervenção p valor
a
 Grupo controle 

1ª 

Consulta 

12ª 

Consulta 

Inter-

venção 

Contro- 

le 

1ª 

Consulta 

12ª 

Consulta 

Ausente 1 10 0,001 0,001 2 9 

moderada 10 6 13 9 

Intensa 7 2 3 0 

 

Não houve diferença significativa entre a classificação da dor inicial  1ª semana (p-

valor =0,335)  e da dor ao final da 12ª semana (p- valor 0,673) dos pacientes dos grupos 

intervenção e controle. 

Comparando a classificação da dor incial com a classificação da dor após 12ª semana, 

observou-se que a diferença é significativa para ambos os grupos (p-valor=0,001) do teste de 

Wilcoxon ambos os grupos). 
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O resultado do desfecho dor no local  úlcera venosa é importante para o grupo 

intervenção, em detrimento do protocolo do estudo deste grupo, apresentar durante a pesquisa 

a necessidade de seis coletas de sangue para o prepararo do PRP, e o grupo controle não 

necessitar de utilizar nenhum tipo de procedimento invasivo para a realização do curativo. 

 

  

 

 



 

85 

 

 

 

5 DISCUSSÃO   

 

Traçou-se um perfil geral dos 36 participantes do estudo, sob o ponto de vista das 

variáveis sociodemográficas e clínicas, dos grupos intervenção e controle. 

O sexo masculino foi o predominante nesse estudo, e este dado também foi encontrado  

em outros estudos realizados no Brasil, mais precisamente no município de Niterói/RJ e em 

Goiânia/GO, onde os resultados demonstram que o sexo masculino foi predominante nas 

amostras de participantes com úlceras venosas (SANT'ANA et al., 2012; ABREU; 

OLIVEIRA, 2015; RODRIGUES et al., 2015) 

Muitos homens com o avanço da idade,  procuram ajuda médica diante dos agravos à 

saúde, por não terem lançado mão de ações de prevenção ou de tratamento precoce para as 

enfermidades, e a demanda referente a procura dos homens ao atendimento nos serviços 

públicos de saúde, começou a crescer a partir da criação da Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Homem (PNAISH), sobre a portaria nº 1.944, de 27 de agosto de 2009 

(PEREIREA, et al; 2015). 

Existem diversos estudos internacionais e nacionais sobre úlceras venosas crônicas 

que destacam que o sexo feminino possui maior predisposição em comparação ao masculino 

para desenvolver IVC e, consequentemente, adquirir uma úlcera venosa, em detrimento dos 

seus distúrbios hormonais e o número de gestações (FRADIQUE et al., 2011; OLIVEIRA, 

2011; DIAS et al., 2014; SALVETTI et al., 2014; RIBEIRO et al., 2015; MEDEIROS et al., 

2016). Para Evangelista (2012) o sexo feminino deve ser considerado um fator de risco para o 

acometimento dessa doença crônica  

No presente estudo, em relação à faixa etária a maioria dos participantes tinha idade 

maior que 60 anos. Em outros estudos, este dado também foi discutido por grande parte dos 

autores que também ressaltaram que a maioria das úlceras venosas crônicas acometem a faixa 

etária acima de 60 anos (FRADIQUE et al., 2011; OLIVEIRA, 2011; DIAS et al., 2014; 

RODRIGUES et al., 2015; MEDEIROS et al., 2016). 

No envelhecimento todas as fases da cicatrização da ferida estão alteradas, pois ocorre 

diminuição da resposta inflamatória onde o colágeno torna-se menos maleável e o tecido da 

cicatrização menos elástico (BENEVIDES et al., 2012).  

A ocorrência de úlcera venosa nos idosos deve-se ao fato de que, com o avanço da 

idade, há uma diminuição da resposta inflamatória, reduzindo o metabolismo do colágeno, a 
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angiogênese e a epitelização, como má nutrição, insuficiência vascular e doenças sistêmicas, 

tornando a cicatrização mais lenta nos idosos (BENEVIDES et al., 2012). 

A IVC tem sua maior prevalência ligada ao processo de envelhecimento, sendo a 

população idosa mais acometida (EVANGELISTA, 2012)., Já Silva (2008), Abreu e Oliveira 

(2015) e Ribeiro et al. (2015) ressaltam que a incidência da IVC é mais alta a partir da terceira 

década de vida, atingindo o indivíduo em plena maturidade, época em que ele ainda está no 

mercado de trabalho. 

Considerando que as pessoas com úlceras venosas já apresentam algum tipo de 

restrição ou incapacidade (MAFFEI, 2008), esta situação pode ser agravada com a presença 

das doenças crônicas associadas à IVC. Neste estudo, as doenças crônicas mais prevalentes 

associadas à IVC foram Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. 

Estudos envolvendo pacientes com o mesmo perfil dessa amostra evidenciaram que a 

HAS é a doença crônica que mais atinge pacientes com úlceras venosas: seu percentual pode 

chegar a 62% (RODRIGUES, 2010; OLIVEIRA, 2011; ABREU; OLIVEIRA, 2015; 

RIBEIRO et al., 2015; RODRIGUES et al., 2015; MEDEIROS et al., 2016; EBERHARDT et 

al., 2006). 

  Observou-se em um outro estudo somente com população masculina, que uma das 

doenças mais frequentes que aumentam a procura de homens aos serviços de saúde é a 

hipertensão arterial, esta que é uma doença crônica que requer um acompanhamento contínuo 

para realização de consultas regulares, exames e orientação do uso de medicamentos 

(PEREIREA, et al; 2015). 

Em relação a escolaridade, a maioria da amostra foi composta por participantes com 

ensino fundamental. Em outros estudos encontrou-se resultados semelhantes ao nível de 

escolaridade (ABREU; OLIVEIRA, 2015; RIBEIRO et al., 2015; EBERHARDT et al., 2016). 

De acordo com Silva (2011) a escolaridade é um fator muito importante para o 

tratamento de feridas, uma vez que o paciente com maior grau de instrução pode obter melhor 

o conhecimento sobre sua patologia, sobre os cuidados que devem ser tomados acerca do 

tratamento e curativo, e também em relação à própria aceitação da doença. 

Quanto ao Índice de Masss Corpórea (IMC) a maioria dos participantes deste estudo, 

apresentavam os valores referentes as médias acima dos padrões de peso considerados 

normais (30,0)  gupo intervenção e grupo controle (29,4). 

Sabe-se que a obesidade e/ou o sobrepeso constituem condições agravantes da IVC, 

não só pelo obstáculo em si, mas pela tendência do obeso ao sedentarismo (SILVA, 2008). 
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Para Mill et at; (2009) a obesidade e as doenças de base são fatores de risco para o 

aparecimento das úlceras venosas e retardo da cicatrização. 

Pesquisas envolvendo pessoas com úlceras venosas evidenciaram ocorrência de 

sobrepeso/obesidade entre 23%, 37,5%, 51,7%, respectivamente (MALAQUIAS, 2010; 

SANT'ANA et al., 2012; RODRIGUES et al., 2015). 

As úlceras venosas podem ocasionar o afastamento do indivíduo do trabalho, pois 

comprometem a capacidade funcional, bem como influenciam na sua mobilidade, além de 

provocar dor (BENEVIDES et al., 2012; MEDEIROS et al., 2016). 

A mensuração do índice tornozelo-braço (ITB) também foi realizada em alguns 

estudos  a fim de caracterizar clinicamente a ausência de comprometimento arterial nas 

úlceras pesquisadas, e os valores normais de ITB utilizados como critérios de inclusão para os 

participantes nos estudos variaram de 0,91 a 1,3 e o de exclusão foi ≤ 0,8 (MEDEIROS et al., 

2016; ABREU, OLIVEIRA; 2015; RIBEIRO et al., 2015; RODRIGUES et al., 2015). 

A indicação do uso da terapia compressiva está relacionada ao resultado apresentado 

no exame do ITB e à avaliação clínica do paciente. Não se deve indicar terapia compressiva 

quando os valores encontrados no ITB são ≤ 0,8 e > 1,3, o paciente relatar presença de 

insuficiência cardíaca congestiva ou diabetes mellitus sem acompanhamento médico 

(ABREU; OLIVEIRA, 2015). 

O profissional de saúde deve incluir a avaliação do suprimento arterial através do ITB 

utilizando o Doppler e realizar o exame clínico que consiste em inspeção dos membros 

inferiores, palpação dos pulsos (pedioso, tibial posterior) e história clínica do paciente. Na 

doença arterial, o Doppler pode ser usado para avaliar a extensão do doença arterial ou para 

confirmar seu diagnóstico (O’DONNELL et al., 2014). 

O indicador tempo de evolução maior que 1 ano das úlceras venosas também foi 

encontrado em outros estudos, apresentando as  taxas de 51% e 60% em relação à  amostra 

total (MEDEIROS et al., 2016; OLIVEIRA, 2011). 

O tempo prolongado da úlcera, como foi evidenciado nesta pesquisa, demonstra o 

quão complexo é o tratamento das úlceras venosas. É necessário reverter as causas principais 

da hipertensão venosa utilizando a terapia compressiva aliada ao tratamento tópico do leito, 

repouso com elevação dos membros inferiores na altura do coração para diminuir o edema, 

mudança no estilo de vida com a adoção de métodos saudáveis (evitar o sedentarismo) e a 

prevenção das recidivas (BORGES, 2011). 
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Taxa de cicatrização e o número de úlceras venosas cicatrizadas (defechos primários) 

 

Neste estudo seis úlceras venosas apresentaram cicatrização completa ao final de cada 

tratamento, sendo três de cada grupo. Estas lesões apresentaram tamanho máximo de 18 cm² e 

mínimo de 4,5 cm². Em outro estudo clínico, o percentual de úlceras cicatrizadas foi de 20%, 

todas com área inicial menor ou igual a 4 cm
2
; destas, 66,6% apresentavam tempo de 

aparecimento superior a 12 meses (RIBEIRO et al., 2015). Alguns fatores são considerados 

como de bom prognóstico para cicatrização da úlcera venosa, como tamanho inferior a 20 

cm
2
, tempo de duração inferior a 12 meses e presença de áreas com tecido de epitelização 

(RIBEIRO et al., 2015). 

 As úlceras venosas podem levar aproximadamente 12 semanas para cicatrizar e estão 

associadas a altas taxas de recorrência, cerca de 50% dentro de três meses após a sua 

cicatrização (GETHIN; COWMAN; KOLBACH, 2015).  

Os resultados de estudos clínicos realizados no Brasil demonstraram que as úlceras 

venosas cicatrizadas sofreram recidivas entre cinco a três anos após seu completo reparo 

tecidual (ABREU; OLIVEIRA, 2015; RODRIGUES et al., 2015). Este dado evidencia a 

cronicidade desse tipo de úlcera e a necessidade de se implementar medidas de prevenção 

após a cicatrização, como o uso de terapia compressiva e acompanhamento médico para tratar 

a IVC, além de orientações em saúde específicas. 

A cicatrização é um processo muito complexo e que depende de inúmeros fatores para 

que esta ocorra de maneira satisfatória. A resposta que cada indivíduo apresenta a este 

processo depende de fatores externos e internos. Como exemplo de fatores externos tem-se: 

infecção, uso de agentes tópicos, tecido necrótico e tipo de cobertura. Já os fatores internos 

são: idade, estado nutricional, ansiedade, tabagismo, doenças associadas, entre outros 

(DEALEY, 2008). 

Um estudo de coorte que envolveu 113 pacientes com úlcera de perna revelou que as 

úlceras com cicatrização retardada estavam associadas à duração da lesão, à complexidade da 

etiologia da úlcera, à presença de lipodermatoesclerose, à história de trombose venosa 

profunda e tromboflebite (MOFFAT et al., 2010). 

Uma revisão sistemática sobre fatores de crescimento para o tratamento de úlceras 

venosas, realizada por Rezende (2016), demonstrou os seguintes resultados do desfecho de 

cicatrização completa apresentado em ensaios clínicos com o uso de PRP como intervenção: 

50,11% das úlceras tratadas com PRP cicatrizaram versus 48,24% no grupo controle (SENET, 
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2003; BOGDAN; TOLSTOV, 2014). Já Oliveira (2011) apresentou seus resultados por 

protocolo, no qual obteve uma porcentagem de redução da área da ferida de 53,45% para o 

grupo intervenção e 57,78% para o grupo controle com acompanhamento por 90 dias. 

Os resultados referentes ao desfecho : taxa de cicatrização completa apresentada pelo 

grupo intervenção com valor percentual de (50,16%) em comparação ao grupo controle 

(46,64%). 

Em relação ao desfecho taxa de redução da área da úlcera venosa, somente o estudo de 

Bogdan (2014) apresentou resultado com relevância estatística para o grupo intervenção PRP. 

Em contrapartida, os estudos de Oliveira (2011) e Senet (2003) apresentaram resultados 

inconclusivos: Senet (2003) mostrou porcentagem de redução da área das úlceras melhor  para 

o grupo intervenção PRP, porém não apresentou diferença estatística (p=0,94) e Oliveira 

(2011) apresentou um resultado desfavorável para o grupo intervenção PRP, contudo, sem 

diferença estatística, ou seja, esses estudos não encontraram superioridade no efeito ou 

diferença no efeito. 

Todos os ensaios clínicos que avaliaram a efetividade dos FC utilizaram a terapia 

compressiva como uma terapia adjuvante nos grupos intervenção e controle (CARVALHO, 

2016). 

 

 

Qualidade do tecido presente no leito das úlceras venosas (desfecho secundário) 

 

O sistema Red/Yellow/Black (RYB),
 

proposto por Cuzzel (1988), auxilia os 

profissionais de saúde na padronização de um processo de avaliação do tipo de tecido 

presente no leito das úlceras cônicas, além de ser utilizado para a tomada de decisão referente 

aos procedimentos e recursos a serem utilizados. Neste sistema, as úlceras são classificadas de 

acordo com sua coloração:  

 A cor vermelha representa tecido de granulação e novo epitélio. Pode ser encontrada 

em feridas crônicas em processo de cicatrização. Nesse tipo de ferida, o objetivo do 

tratamento é favorecer o ambiente úmido, proteger os tecidos recém-formados e 

prevenir a infecção.  

 A cor amarela normalmente representa exsudato fibroso e seus tecidos são moles, 

desvitalizados; elas podem estar colonizadas, o que favorece a instalação de infecção. 

Nesse tipo de ferida, o objetivo é identificar adequadamente a presença ou não de 
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infecção e, neste último caso, promover o desbridamento dos tecidos desvitalizados e 

estancar a infecção, preferencialmente por meio de terapia sistêmica. 

  A cor preta representa necrose tecidual, com desnaturação e aumento de fibras 

colágenas e, consequente, formação de escara espessa, cuja coloração pode variar 

entre castanho, marrom e preto. Nesse tipo de ferida, devido à presença do tecido 

necrótico, o objetivo é remover o tecido necrosado com a máxima brevidade, por meio 

do desbridamento.  

É evidente que a avaliação da coloração presente no leito das úlceras não constitui um 

parâmetro preciso de avaliação da ferida e não deve ser utilizada de forma isolada, pois 

normalmente as úlceras apresentam combinações diversas de colorações em seu leito. 

 De acordo com escala de PUSH, medindo apenas três variáveis, o instrumento gera 

escores que, em sua magnitude e direção, podem descrever as condições e a evolução das 

úlceras. A avaliação da aparência do tecido presente no leito das úlceras é uma dessas 

variáveis, além do tamanho da área da úlcera em cm² e a quantidade de exsudato (SANTOS; 

CARVALHO, 2009). 

 Na escala de PUSH, a aparência do tecido presente no leito das úlceras pode ser 

classificada em: (01) epitelização, (02) granulação, (03) desvitalizado, (04) necrótico, sendo 

os escores maiores relacionados aos piores tipos de tecido, como necrose e desvitalizado, 

respectivamente (SANTOS; CARVALHO, 2009). 

As úlceras venosas não apresentam tecido necrótico em seu leito, sendo mais presente 

o tecido de granulação e algumas áreas do leito com tecido desvitalizado. Este dado foi 

encontrado nas úlceras venosas pesquisadas no início e ao final deste estudo. 

 Em relação ao tecido de granulação, todas as úlceras venosas acompanhadas neste 

estudo apresentaram, no início e ao final do tratamento, em ambos os grupos, o tecido de 

granulação, que é um tecido característico da fase proliferativa do processo de cicatrização, 

apresentando-se na cor vermelha, sendo considerado um bom prognóstico para a cicatrização, 

já que o próximo estágio, a epitelização, depende do preenchimento da lesão por este tecido 

(SANT'ANA et al.,2012; OLIVEIRA et al., 2012). 

Alguns estudos com participantes com úlceras venosas crônicas também ressaltaram 

que a maioria de tecido presente no leito das úlceras avaliadas foi o de granulação 

(SANT'ANA et al., 2012; ABREU; OLIVEIRA, 2015). Já outros estudos destacaram a 

presença do tecido desvitalizado em maior proporção, sendo utilizada papaína como produto 
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de escolha para realizar o desbridamento enzimático deste tecido (RIBEIRO et al., 2015; 

RODRIGUES et al., 2015). 

A presença de áreas com tecido desvitalizado foi encontrada em ambos os grupos, no 

início e ao final do estudo. Este tecido pode prolongar a fase inflamatória do processo de 

cicatrização das úlceras e favorecer a proliferação de micro-organismos e biofilmes, podendo 

retardar o reparo tecidual (RODRIGUES et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2012). 

Uma revisão sistemática sobre desbridamento em úlceras venosas cita a gaze não 

aderente, que também é conhecida no Brasil como gaze petrolatum
®
,
 
como um produto que 

pode realizar o desdridamento autolítico em tecidos desvitalizados (GETHIN; COWMAN; 

KOLBACH, 2015).  

A presença do tecido de epitelização foi apresentada em ambos os grupos. Ela 

apresenta-se como característica de grande relevância, pois estava presente nas bordas e em 

toda extensão em sete úlceras. Este tecido é indicativo da fase de reparação tecidual e indica a 

área da úlcera cicatrizada (OLIVEIRA et al., 2012). 

Em relação à pele adjacente, esta apresentou melhora do ressecamento e da maceração 

das bordas em todos os pacientes, pois estes utilizaram, durante todo o tratamento, hidratante 

à base de Vitaminas A e E e AGE. A aplicação de formulações contendo óleos e elementos 

higroscópicos contribui para o restabelecimento da barreira, permitindo a manutenção dos 

níveis hídricos adequados. O efeito é imediatamente sentido após a aplicação, com melhora de 

sinais comuns na pele seca, como aspereza e descamação (SANT’ANNA et al., 2009). 

 O produto tópico foi a gaze petrolatum
®
, feita de uma malha não aderente de acetato 

de celulose impregnada com uma emulsão à base de petrolato, que é indicada para evitar 

aderência, dor e trauma da cobertura no leito da úlcera, além de evitar o acúmulo de exsudato, 

pois este consegue ultrapassar a malha não aderente, permanecendo no curativo secundário 

(ABREU; OLIVEIRA, 2015). 

Sant’ana (2012) sugere que a maceração perilesional pode ser ocasionada pela 

exposição prolongada da pele a fluidos como o exsudato, pois este, quando está retido, 

configura em umidade excessiva, o que contribui para a liquenificação das células epiteliais 

na epiderme.   

Abadde (2010) ressalta que a maceração presente nas bordas das úlceras pode 

atrapalhar a migração dos queratinócitos para o centro da lesão, evitando o surgimento do 

tecido de epitelização. Costuma ser ocasionada pelo excesso de exsudação que a úlcera 
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venosa produz e/ou a utilização errônea de produtos para curativos que causam uma hiper-

hidratação, extravasando excesso de produto para as bordas.  

As condições ideais para a cicatrização das úlceras são: manutenção do leito da úlcera 

sem risco de maceração, minimização do número de trocas de curativos e manutenção de um 

nível de pH ótimo (acidez equilibrada e alcalinidade) (BNF, 2015). 

 

 

 

 

 Tipo e quantidade de exsudato produzido pelas úlceras venosas 

 

O aumento da produção de exsudato nas úlceras venosas durante o tratamento foi 

observado durante o início do estudo e todos os participantes nunca utilizaram a terapia 

compressiva como adjuvante ao tratamento das suas úlceras. A produção de exsudato 

apresentou diminuição a partir do momento em que o edema foi reduzido e controlado através 

do uso da bandagem elástica aplicada diariamente e a realização de cuidados como o repouso 

com elevação dos membros inferiores na altura do coração, no mínimo três vezes ao dia, pelos 

participantes, e exercícios de movimentação dos membros inferiores. 

A relação do aumento de exsudato com o uso de terapia compressiva elástica e 

inelástica (Bota de Unna) também foi relatada em um ensaio clínico. Neste estudo, os 

participantes também nunca haviam utilizado a terapia compressiva previamente, e o autor 

associou o aumento da produção de exsudato com o aumento do número de trocas do curativo 

secundário realizado diariamente, sendo duas trocas após o tratamento em comparação a uma 

troca antes do início da pesquisa (ABREU; OLIVEIRA, 2015). 

Ressalta-se que quanto menor a quantidade de exsudato melhor são as condições do 

processo de cicatrização dessa úlcera, e esse foi o resultado apresentado somente pelo grupo 

intervenção (SANTOS; CARVALHO, 2009). 

A produção de exsudado tende a diminuir ao longo do processo normal de 

cicatrização, e deve ser avaliado após a remoção do curativo, antes da limpeza da úlcera 

(SANTOS, 2012). 

 Úlceras venosas que produzem menor quantidade de exsudato e odor contribuem para 

reinserção do paciente nos núcleos sociais, melhorando a qualidade de vida desses pacientes 
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(DIAS et al., 2014). O excesso de exsudato está associado à colonização crítica da superfície 

da lesão, infecção sistêmica ou inflamação persistente da ferida (SIBBALD et al., 2013). 

O exsudato seroso está relacionado às lesões limpas, sendo caracterizado por ser 

plasmático, transparente e aquoso. Esse tipo de exsudato é composto por leucócitos e micro-

organismos vivos ou mortos. Esse tipo de exsudato indica o melhor prognóstico para a 

cicatrização das úlceras (OLIVEIRA et al., 2012). A melhora do tipo de exsudato foi 

apresentada em ambos os grupos, indicando que o tratamento dimininiu os fatores que podem 

contribuir no processo inflamatório das ulceras venosas crônicas. 

 

 

 

 Dor 

 

A presença de dor relacionada à existência de úlceras é considerada um fator que 

provoca muito desconforto, afeta a percepção que o indivíduo tem sobre o seu bem-estar 

físico e limita atividades de vida diária e atividades laborais (DIAS et al., 2014). 

A comparação da intensidade da dor em pacientes com úlceras cicatrizadas e abertas 

foi realizada em um estudo transversal, desenvolvido em um Hospital Universitário em 

Natal/RN, que identificou que os pacientes com úlceras venosas cicatrizadas apresentavam 

menor intensidade da dor (SALVETTI et al., 2014). 

Em um ensaio clínico realizado em participantes com úlceras venosas crônicas, a 

presença da dor foi caracterizada como forte em 80% dos pacientes, que atribuíram os valores 

de sete na escala visual numérica da dor, necessitando utilizar analgésicos para a realização 

das atividades de vida diária; já os outros 20% negaram sentir dor no momento em que foram 

coletados os dados (ABREU; OLIVEIRA, 2015). 

A realização de uma assistência adequada pelos profissionais de saúde pode contribuir 

para melhorar a dor em pacientes acometidos pelas complicações da IVC e da úlcera venosa, 

quando se utiliza a terapia compressiva associada ao tratamento tópico ideal (SALVETTI et 

al., 2014; ABREU; OLIVEIRA, 2015). 

 O uso da terapia compressiva no tratamento de pacientes com úlceras venosas 

melhorou a dor relacionada à presença das complicações da IVC, ao final de um estudo 

clínico randomizado (ABREU; OLIVEIRA, 2015). Um outro estudo destacou que quando 

pacientes faziam uso de terapia compressiva com orientações corretas sobre o seu uso e sobre 
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cuidados como a elevação dos membros inferiores, estes relatavam menor intensidade da dor 

e menor impacto da dor nas atividades diárias (SALVETTI et al., 2014). 

A melhora da dor em pacientes com úlceras venosas também foi apresentada em um 

ensaio clínico que sugeriu uma associação entre a dor e os aspectos referentes à assistência e 

às características específicas da úlcera, onde intervenções focadas nesses fatores podem 

contribuir para o controle da dor (COLENCI, 2017). 

A realização de uma assistência adequada pelos profissionais de saúde pode contribuir 

para melhora da dor em pacientes acometidos pelas complicações da IVC e da úlcera venosa, 

quando se utiliza a terapia compressiva associada ao tratamento tópico ideal (SALVETTI et 

al., 2014; ABREU; OLIVEIRA, 2015). 
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6 CONCLUSÃO 

 

O estudo com Plasma Rico em Plaquetas  associado à gaze petrolatum
®
 e terapia 

compressiva elástica mostrou-se efetivo no tratamento de úlceras venosas. A taxa de 

cicatrização das úlceras venosas, o grupo intervenção apresentou o valor percentual de 

(46,2%) de redução de área em comparação ao grupo controle (41,61%). 

Em relação a efetividade, conclui-se que não houve diferença significativa em relação 

a área das úlceras cicatrizadas quando se comparou os grupos intervenção e controle ao longo 

de todo o tratamento,  1ª ,6ª  e  12 ª semanas ( p = 0,998) . 

Em relação ao tratamento foi considerado seguro por apresentar poucos eventos 

adversos locais e ausência de eventos adversos graves. Os resultados foram favoráveis, com o 

aumento do tecido de granulação e epitelização no leito da úlcera e redução do tecido 

desvitalizado e da dor. 

 Destaca-se que os pacientes apresentavam doenças de base associadas à IVC, suas 

lesões eram complexas, com tamanho médio de 29,6 cm² para o grupo intervenção e 28,5 cm² 

para o controle, com até 21 anos de evolução da úlcera.  

Em relação às limitações do estudo, destaca-se o alto custo para a realização de um 

ECR e a dificuldade para a inclusão de  participantes que atendam aos critérios de 

elegibilidade da pesquisa,  apesar de muitos pacientes apresentarem diagnóstico médico de 

IVC. Outra limitação refere-se ao tempo de segmento da pesquisa considerando a extensa área 

das lesões, a associação das doenças de base e a idade avançada dos pacientes.  

Desta forma sugere-se que o acompanhamento de pacientes com úlceras venosas em 

estudos clínicos com PRP  seja maior que 12 semanas pois há uma tendência a partir deste 

período de segmento de tempo, do grupo intervenção apresentar relevância estatística em 

relação à taxa de cicatrização quando comparado ao grupo controle. 
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APÊNDICE I 

 

SCREENING DOS PARTICIPANTES  

Prontuário Código do participante  Data    /    / 

Nome Data nasc.   /   / Idade: Sexo ( )F ( )M 

Endereço 

Telefone fixo Celular Whatsapp 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO  

Ser maior de 18 anos sem distinção de sexo. 

Apresentar ferida crônica > 2 cm² e < 100 cm². 

Apresentar feridas com tempo de evolução maior que 12 semanas (LUND; CURTIE, 

2014). 

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

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

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  

Estar grávida ou amamentando. 

Possuir distúrbios de coagulação. 

Estar em uso de corticoides. 

Apresentar alterações nos valores de normalidade nos exames de TAP e PTT. 

Suspeita de malignidade da úlcera. 

Não aderência ao plano de tratamento. 

Não ter recebido transfusão sanguínea nos últimos três meses. 

Possuir úlcera circular. 

INDICAÇÃO DO USO DA ATADURA ELÁSTICA 

Apresentar diagnóstico médico de insuficiência venosa crônica. 

Apresentar úlcera venosa. 

Apresentar ITB > 0,9.  

Presença de pulsos a palpação em membros inferiores como o pedioso e tibial posterior. 
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APÊNDICE II 

 

FICHA DE DESCONTINUIDADE DO ESTUDO 

 

Número do prontuário I........I........I........I........I........I........I........I........I........I........I          

Nome do paciente: ___________________________________________________________  

Data de Nascimento: _______/_______/_______ 

Data da exclusão: ________/________/_______ 

RAZÕES PARA EXCLUSÃO / DESCONTINUIADE  

Apresentou sinais de alergia ao uso dos produtos para o tratamento de feridas. 

Apresentou dor intensa. 

O participante desistiu de participar da pesquisa. 

O participante apresentou irregularidades na frequência de comparecimentos às consultas 

ou descontinuidade ao uso dos produtos. 

Ocorrência de evento adverso sério. Preencher a ficha de EA.  

Ocorrência de eventos adversos locais clinicamente significantes (dor de forte 

intensidade, eczema). Preencher ficha de EA. 

 

Observação: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do pesquisador: _________________________________________________ 
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APÊNDICE III 

 

 

 

 

SE VOCÊ OU ALGUÉM QUE VOCÊ CONHECE POSSUI ÚLCERA VENOSA NA 

PERNA, ENTRE EM CONTATO COM O GRUPO DE PESQUISA PRP 

 

Para participar do estudo: Efetividade e custo do plasma rico em plaquetas no reparo tecidual 

de lesões tissulares. 

 

Quem pode participar? Pacientes com prontuário no HUAP, que serão avaliados pela 

enfermeira para saber se atendem aos critérios da pesquisa. 

 

Os pacientes receberão acompanhamento semanal com enfermeiros e médicos, avaliação da 

lesão e material para troca do curativo em casa, durante 12 semanas.  

 

Endereço: Ambulatório de Reparo de Feridas 

HUAP – Hospital Universitário Antônio Pedro 

Rua Marques do Paraná, 303 – Centro – Niterói – Rio de Janeiro /RJ 

(Prédio da Emergência – 6º andar) 

 

Atendimento: terças e quartas-feiras, das 13 h às 16 h (período da tarde) 

 

Caso tenha interesse em saber mais informações sobre o estudo, entre em contato com:  

Enfª Alcione Abreu 

Tel.: (21) 9XXX- 11XX 

Enfª Bruna Barreto 

Tel.: (21) 9XXX- 60XX 

Enfª Andrea Leite 

Tel.: (21) 9XXX- 88XX 

Enfª Joyce Castro 

Tel.: (21) 9XXX- 44XX 
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APÊNDICE IV 

 

VISITAS DO ESTUDO 

PACIENTE ______________________________________  PRONTUÁRIO _____________  

Seleção ___/___/____ 

[  ] Screening  [  ] TCLE 

[  ] CONSULTA DE ENFERMAGEM  [  ] CURATIVO 

[  ] Coleta Hemograma completo e Coagulograma  

1ª semana ___/___/___ 

[  ] Randomização Nº ____ 

[  ] PRP  [  ] Controle  

[  ] CONSULTA DE ENFERMAGEM   [  ] CONSULTA 

MÉDICA 

[  ] QUALIDADE DE VIDA  [  ] MEDIR + FOTO  [  ] SWAB  

[  ] CURATIVO  [  ] ENTREGA DE KIT 

2ª semana___/___/____ [  ] CONSULTA DE ENFERMAGEM  [  ] CURATIVO 

[  ] ENTREGA DE KIT 

3ª semana___/___/____ 

[  ] PRP 

[  ] CONSULTA DE ENFERMAGEM  [  ] CURATIVO 

[  ] ENTREGA DE KIT 

4ª semana __/___/____ [  ] CONSULTA DE ENFERMAGEM  [  ] CURATIVO 

[  ] ENTREGA DE KIT 

5ª semana___/___/____ 

[  ] PRP 

[  ] CONSULTA DE ENFERMAGEM  [  ] CURATIVO 

[  ] ENTREGA DE KIT 

6ª semana___/___/____ [  ] CONSULTA DE ENFERMAGEM 

[  ] MEDIR + FOTO  [  ] CURATIVO  

[  ] ENTREGA DE KIT 

7ª semana___/___/____ 

[  ] PRP 

[  ] CONSULTA DE ENFERMAGEM  [  ] CURATIVO 

[  ] ENTREGA DE KIT 
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8ª semana___/___/____ 

[  ] CONSULTA DE ENFERMAGEM  [  ] CURATIVO 

[  ] ENTREGA DE KIT 

9ª semana___/___/____ 

[  ] PRP 

[  ] CONSULTA DE ENFERMAGEM  [  ] CURATIVO 

[  ] ENTREGA DE KIT 

10ª semana___/___/____ [  ] CONSULTA DE ENFERMAGEM  [  ] CURATIVO 

[  ] ENTREGA DE KIT 

11ª semana___/___/____ 

[  ] PRP 

[  ] CONSULTA DE ENFERMAGEM  [  ] CURATIVO 

[  ] ENTREGA DE KIT 

12ª semana___/___/____  [  ] CONSULTA DE ENFERMAGEM     [  ] QUALIDADE 

DE VIDA 

[  ] MEDIR + FOTO  [  ] SWAB  [  ] CURATIVO  

[  ] HEMOGRAMA 

OBSERVAÇÕES: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE V 

Hospital Universitário Antônio Pedro 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar do estudo “Efetividade e Custo do plasma 

rico em plaquetas no reparo tecidual de lesões tissulares”, que tem o objetivo de analisar a 

efetividade e o custo do plasma rico em plaquetas (PRP) no reparo de feridas. O PRP é uma 

substância que será produzida usando o seu próprio sangue, não apresentando risco de transmissão 

de doenças.  

O tratamento será realizado no Ambulatório de Reparo de Feridas do Hospital 

Universitário Antônio Pedro, onde você será atendido por 12 semanas e fará os curativos de 

acordo com as consultas agendadas. Neste estudo, teremos dois tipos de curativos, um com gel do 

plasma rico em plaquetas (PRP) e gaze petrolatum® e o outro só com gaze petrolatum®. Os 

participantes com úlcera venosa usarão a atadura elástica. No início do tratamento será feito um 

sorteio para saber em qual grupo você ficará.  

Se for sorteado para usar o gel PRP, precisará coletar sangue de uma veia do braço e o 

sangue identificado com seu nome será preparado para colocar no curativo. Não é necessário 

jejum. Uma pequena parte do plasma (em torno de 1,5 mL), será usada para contagem do número 

de plaquetas e para quantificação dos fatores de crescimento, substâncias importantes na 

cicatrização. Este tratamento tem como benefícios acelerar a cicatrização da ferida, diminuir a dor 

e melhorar a qualidade de vida. Os riscos do tratamento com o gel de PRP são: sangramento no 

local da coleta de sangue, queda da pressão arterial durante a coleta de sangue e reação alérgica na 

ferida. A equipe que realizará a coleta de sangue é treinada para minimizar os riscos relacionados. 

A gaze com petrolatum® é feita com óleos de minerais que evitam grudar na ferida. O 

tratamento com esse produto é seguro, podendo ocorrer raros casos de reação alérgica. Caso você 

apresente alergia a algum dos produtos, o tratamento será suspenso, mas você continuará sendo 

atendido no ambulatório.  

Todo participante receberá um kit curativo contendo gazes estéreis, ataduras e esparadrapo 

e será orientado para realizar a troca diária do curativo em casa. 

Para participar deste estudo será necessário comparecer a todas as consultas agendadas e 

seguir as orientações da equipe profissional. Além do curativo, você fará consultas de 

enfermagem, exame de sangue (hemograma), coleta do swab para avaliar micro-organismos, 
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responderá os questionários com a ajuda da equipe, além do acompanhamento fotográfico da 

ferida. O seu nome será mantido em sigilo. 

 

A sua participação é muito importante. Se aceitar participar desta pesquisa, solicita-se que 

assine sua concordância ao final deste documento, que está em duas vias. Caso você não queira 

participar desta pesquisa você não será penalizado(a) de nenhuma maneira.  

 A pesquisadora responsável é a Professora Dra. Beatriz Guitton R. Baptista de Oliveira. 

Para esclarecimento de eventuais dúvidas pode ligar para: Alcione (21) 9XXX-11XXX; Andrea 

(21) 9XXX-88XX ou Joyce (21) 98XX-44XX. Se você tiver alguma consideração ou dúvida 

sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) através do 

telefone: (21) 2629-9189. É garantida a sua saída da pesquisa a qualquer momento, retirando seu 

consentimento, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. Você 

também tem direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas. Não há 

compensação financeira, e nenhum tipo de pagamento ou remuneração relacionado à sua 

participação no estudo. 

Eu, ____________________________________________,  portador do documento de 

Identidade ____________________, acredito ter sido suficientemente informado a respeito das 

informações que li ou que foram lidas para mim. 

Eu discuti com os pesquisadores sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os objetivos da pesquisa, os procedimentos a serem realizados, 

seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo. 

 

__________________________________________     _________________________________ 

            Nome do representante legal                                 Identidade/ CPF do representante legal  

 

_________________________________________ 

Assinatura do paciente/ representante legal 

 

_________________________________________       __________________________________ 

                       Nome da testemunha                                         Identidade/ CPF da testemunha 

 

_________________________________________ 

Assinatura da testemunha 

 

_________________________________________       _________________________________ 

           Nome do responsável pelo estudo                           Assinatura do responsável pelo estudo 

  

 

Niterói, ____ de _________ de ___________ 



 

113 

 

 

 

 

APÊNDICE VI 
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APÊNDICE VII 

 

PROCEDIMENTO DO CURATIVO NO GRUPO INTERVENÇÃO 

  

1. Irrigar a úlcera com solução fisiológica 0,9% em jato feito com a agulha 40 x 12 mm, em 

temperatura ambiente. 

2. Secar o excesso de soro e as bordas, mantendo o leito úmido. 

3. Realizar desbridamento mecânico, se necessário, em ferida com tecido necrosado.  

4. Medir e fotografar, na 1ª, 6ª e 12ª semanas. 

5. Aplicar o PRP em toda a extensão da úlcera formando uma fina camada, 1-2 mm, sobre o 

tecido do leito
2
. No período de 15 em 15 dias. 

6. Cobrir o leito da ferida com gaze não aderente (Petrolatum
®
). 

7. Acrescentar gaze estéril em cima da gaze não aderente, acolchoando. 

8. Proteger e hidratar a pele perilesional com hidratante (à base de Vitamina A e E e AGE). 

9. Fixar o curativo com atadura de crepom em espiral e esparadrapo
3
. 

10. Aplicar atadura compressiva elástica. 

11. Entregar o “kit curativo” contendo ataduras de crepom, pacotes de gaze estéril, 

esparadrapo e duas bandagens compressivas elásticas com graduação. E o folder 

“Orientações do curativo no domicílio” ao paciente. 

12. Orientar o paciente: 

a. Sobre a troca do curativo secundário no domicílio, diariamente ou sempre que houver 

excesso de produção de exsudato. 

b. Aplicação da atadura elástica. 

13. Registrar o procedimento em formulário individualizado. 

 

1
 ABREU A. M, OLIVEIRA B. G. R. B. Estudo da Bota de Unna comparado à bandagem elástica em úlceras 

venosas: ensaio clínico randomizado. Rev Latino-Am Enf, v. 23, n. 4, Ribeirão Preto, jul./ago. 2015. Disponível 

em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&lng=pt&tlng=pt&pid=S0104-11692015000400571 
2
 OBOLENSKIY, V. N. et al. Efficacy of platelet-rich plasma for the treatment of chronic wounds. EWMA 

Journal, v. 14, n. 1, p. 37-42, 2014. 
3 

ABREU, A. M, OLIVEIRA B. G. R. B. Uso da atadura elástica como terapia compressiva em úlcera venosa: 

relato de experiência. Rev Enf Prof, v. 1, n. 2, 2014. Disponível em: 

http://www.seer.unirio.br/index.php/enfermagemprofissional/article/view/3721/0 
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APÊNDICE VIII 

 

PROCEDIMENTO DO CURATIVO NO GRUPO CONTROLE 

  

1. Irrigar a ferida com solução fisiológica 0,9% em jato feito com a agulha 40 x 12 mm, em 

temperatura ambiente. 

2. Secar o excesso de soro e as bordas, mantendo o leito úmido. 

3. Realizar desbridamento mecânico, se necessário, em ferida com tecido necrosado.  

4. Mensurar e fotografar a úlcera venosa na 1ª, 6ª e 12ª semanas. 

5. Cobrir o leito da ferida com gaze não aderente (Petrolatum
®
). 

6. Acrescentar gaze estéril em cima da gaze não aderente, acolchoando. 

7. Proteger e hidratar a pele perilesional com hidratante à base de Vitamina A e E e AGE. 

8. Fixar o curativo com atadura de crepom em espiral e esparadrapo
1
. 

9. Aplicar atadura compressiva elástica. 

10. Entregar o “kit curativo” contendo ataduras de crepom, pacotes de gaze estéril, 

esparadrapo e duas bandagens compressivas elásticas com graduação. E o folder 

“Orientações do curativo no domicílio” ao paciente. 

11. Orientar o paciente: 

a. Sobre a troca do curativo secundário no domicílio, diariamente ou sempre 

que houver excesso de produção de exsudato.  

b. Aplicação da Atadura elástica. 

12. Registrar o procedimento em formulário individualizado. 

 

 

1
 ABREU, A. M; OLIVEIRA, B. G. R. B. Estudo da Bota de Unna comparado à bandagem elástica em úlceras 

venosas: ensaio clínico randomizado. Rev Latino-Am Enf, Ribeirão Preto, v. 23, n. 4, jul./ago. 2015. Disponível 

em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&lng=pt&tlng=pt&pid=S0104-11692015000400571 
2 

OBOLENSKIY, V. N. et al. Efficacy of platelet-rich plasma for the treatment of chronic wounds. EWMA 

Journal, v. 14, n. 1, p. 37-42, 2014. 
3
 ABREU A. M, OLIVEIRA B. G. R. B. Uso da atadura elástica como terapia compressiva em úlcera venosa: 

relato de experiência. Rev Enf Prof,  v. 1, n. 2, 2014. Disponível em: 

http://www.seer.unirio.br/index.php/enfermagemprofissional/article/view/3721/0 
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APÊNDICE IX 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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ANEXO IV - APROVAÇÃO  DO CEP 

 



 

125 

 

 

 



 

126 

 

 

 



 

127 

 

 

 



 

128 

 

 

 



 

129 

 

 

 


