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RESUMO 
 
Úlcera de perna é uma doença muito freqüente na população idosa. Inúmeros 
são os tipos de curativos atualmente usados para tratamento das úlceras de 
perna, com diferentes indicações, vantagens e desvantagens, cuja eficácia não 
está bem esclarecida devido à descontinuidade dos tratamentos e os custos 
envolvidos em algumas situações. Para avaliar a ação da biomembrana de 
látex (BML) no tratamento de úlceras de perna, que se comportou como 
eficiente indutora do tecido de cicatrização. Foram realizadas avaliações 
clínicas e imunohistopatológicas em 21 doentes, casualmente selecionados, 
submetidos à aplicação da biomembrana (14 pacientes), comparando com o 
tratamento clássico (07 pacientes) constituído de pomada com cloranfenicol e 
enzimas proteolíticas (Fibrase) com o objetivo de analisar e comparar as 
alterações histopatológicas e imunohistoquímicas relacionadas aos diferentes 
tratamentos. Foram coletadas biópsias da lesão antes e 30 dias após os 
tratamentos. As biópsias foram divididas em dois fragmentos, um deles para o 
estudo histopatológico e outro congelado a -70°C para análise 
imunohistoquímica. Os resultados mostram que o uso da biomembrana de 
látex facilitou os cuidados à lesão aliada ao baixo custo e praticidade de sua 
aplicação. Adicionalmente, foi observado que a BML induz a uma diferenciação 
clínica e histopatológica do tecido de cicatrização, com aumento da detecção 
de fatores de crescimento como VEGF (vascular endothelial growth factor) e 
TGF1(transforming growth factor 1), associada à redução da expressão da 
enzima iNOS (óxido nítrico-sintase induzida), quando comparado ao tratamento 
controle. A análise global dos dados sugere que o tratamento com a 
biomembrana conduz a organização do tecido cicatricial conseqüente à maior 
produção de fatores de crescimento celular. Dessa forma, a biomembrana se 
caracteriza como uma boa opção terapêutica para úlcera de perna, devido à 
praticidade de sua aplicação, baixo custo e alta potencialidade na indução da 
cicatrização. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 
 
The leg ulcer is a disease very frequent in elderly people. Nowadays, there are 
many kinds of dressing to treat its with different indications, advantage and 
disadvantage. Their efficacy is not clear yet because to the treatments 
discontinuous and the costs involved in same situations. The latex 
biomembrane from rubber tree Hevea brasiliensis (NLB) showed an 
improvement of the healing process to treat leg ulcer, observed by the clinical 
and the immune histopathological aspects. To verify whether the NLB could be 
associated with an increased healing we selected 21 leg ulcer patients to be 
submitted to the topical treatment. These patients were divided into two groups. 
In the first group 14 randomized patients were treated with latex biomembrane 
and in the other group 07 patients were treated with topical ointment of 
cloranfenicol and proteolitic enzymes with the objectives to analyze and to 
compare the histopathological and immunohistochemical alterations related to 
the different treatments. All the patients were submitted at least to two biopsies; 
before the treatment and the 30th day of the treatment. The biopsies specimens 
were divided into two parts; one of them for the histopathological study and the 
other was frozen for the immunohistochemical analysis. The results showed 
that the biomembrane is very easy, practical and cheap leg ulcer topical 
treatment. Additionally, the NLB induces to a clinical and hystopathological 
differentiation of the cicatrization tissue with increased detection of growth 
factors as VEGF (vascular endothelial growth factor) and TGF-β1(transforming 
growth factor1), associated to a reduction of iNOS (induced oxide nitric sintase) 
expression when compared to the control treatment. The global analyze of the 
data suggest that the biomembrane of natural latex led to cicatricial tissue 
organization and a higher production of cellular growth factors. So, this 
treatment can characterize as a good therapeutic option for leg ulcers due the 
facility of the application, low costs and high potentiality to induce of the 
cicatrization. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
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1.1 ÚLCERAS DE PERNA 

 

A úlcera de perna é uma síndrome que se caracteriza por perda 

circunscrita ou irregular do tegumento (epiderme e/ou derme) que acomete as 

extremidades dos membros inferiores podendo atingir subcutâneo e tecidos 

subjacentes. Sua causa está geralmente em alguma disfunção no sistema 

vascular arterial ou venoso (Carvalho et al, 2000). 

As úlceras de perna podem ser classificadas de acordo com sua 

etiologia em úlceras por insuficiência venosa (Úlcera venosa) em 80 a 85% dos 

casos, por insuficiência arterial (Úlcera arterial) em 5 a 10% e o restante por 

neuropatias (Úlcera neuropática/pé diabético) (Philips et al, 1991). Podem ser 

causadas, também, por anormalidade das hemácias (Úlcera anêmica), por 

tromboangeíte obliterante, além de causas como trauma, neoplasia, infecções, 

paniculites e pioderma gangrenoso (Philips et al 1994). 

São fatores desencadeantes das varizes primárias e predisponentes 

à ulceração de perna: idade (idosos), sexo (feminino), raça, obesidade, número 

de gestações, profissão (ortostatismo prolongado), constipação intestinal, 

vulnerabilidade das pernas a traumas e infecções, aumento da pressão 

venosa, diminuição do fluxo arterial e história familiar (Maffei, 2002, Sampaio, 

1998, Carvalho et al, 2000 & 2002). 

A insuficiência venosa crônica (IVC) dos membros inferiores 

representa a incapacidade de manutenção do equilíbrio entre o fluxo de sangue 

arterial que chega ao membro inferior e o fluxo venoso que retorna ao átrio 

direito decorrente da incompetência do sistema venoso superficial e/ou 
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profundo. Isso acarreta um regime de hipertensão venosa crônica (HVC) e, 

tardiamente, leva as alterações de pele e subcutâneo que são características 

da insuficiência venosa crônica (IVC) (Barros Jr N, 2000; Pitta et al, 2000, 

http://www.lava.med.br/livro/newton.pdf, acesso 19/01/2003). Esse quadro é 

constituído de uma combinação de mais de uma ou de todas as seguintes 

alterações: edema, dermatite ocre, eczema de estase, lipodermatoesclerose, 

surtos de celulite ou erisipela, úlcera venosa, correspondendo à classificação 

CEAP de 3 a 6 (Maffei, 2002). 

Essa classificação para IVC, denominada CEAP (1994), foi criada 

com a finalidade de  pontuar o comprometimento gradual do sistema venoso e 

suas manifestações e aborda os critérios: clínico, anatômico, etiológico  e 

fisiopatológico, como mostra o QUADRO I (Nicolaides AN, 1994). 

A úlcera venosa (CEAP 6) surge freqüentemente após trauma. 

Geralmente, a lesão é única com localização habitual no terço inferior e face 

medial da perna, região supramaleolar, que progride lentamente, constituindo 

úlceras de formas e tamanhos variáveis (Sampaio, 2000). 

Sua etiologia está diretamente ligada à hipertensão venosa crônica, 

porém, sua patogênese ainda não foi bem esclarecida. A hipertensão venosa 

pode surgir devido a um ou mais dos seguintes fatores: 

 defeito valvar entre as veias comunicantes e superficiais; 

 dano valvar ou oclusão do plexo venoso profundo; 

 disfunção muscular; 

 ou falência da função bomba (vis a tergo) por fibrose, neuropatia, 

doença inflamatória.  
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 angiodisplasias, como a formação de fístulas arteriovenosas, cujo 

papel na gênese das varizes secundárias encontra-se ainda muito 

questionado na literatura (Dodd et al, 1976, Haimovici et al, 1966 e 

1987, Scott et al, 1990). 

Essa hipertensão promove mecanismos fisiopatológicos que cursam 

com uma distensão capilar, gerando extravasamento de macromoléculas para 

o espaço extravascular, como fibrinogênio e a hemoglobina, que se 

transformam em fibrina e hemossiderina, respectivamente. A polimerização do 

fibrinogênio parece formar, na parede vascular externa, trombos de fibrina, 

proporcionando uma barreira à difusão de oxigênio e nutrientes pelos vasos 

dérmicos, o que leva à necrose e ulceração, segundo Falanga (1987 & 1993). 

Há, ainda, a hipótese de que a hipertensão danifica a célula endotelial, 

facilitando sua adesão a leucócitos circulantes e acentuando o nível de 

mediadores inflamatórios que aumentam a permeabilidade capilar e vascular e, 

talvez, o dano tecidual. Também tem sido proposto que o acúmulo de ferro na 

doença venosa organiza uma reação de Fenton com H2O2 liberando radicais 

hidroxilas que levariam ao dano tecidual (Falanga, 1994). 

Na clínica, a transformação da hemoglobina em hemossiderina 

manifesta-se como máculas vermelho-acastanhadas (púrpura hipoestática, 

dermatite ocre), o infiltrado inflamatório e espongiose se expressam por eritema 

e vesículas exsudativas que levam à formação de crostículas, caracterizando, 

assim, o eczema de estase. No início, a úlcera apresenta bordas irregulares, 

fundo hemorrágico ou purulento, porém, com a evolução crônica e intermitente, 

as bordas se tornam calosas e aderentes aos tecidos subjacentes que se 
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denomina lipodermatoesclerose. Celulite e infecção estreptocócica podem 

estar associadas ao quadro. 

 

QUADRO I: Consenso da classificação da insuficiência venosa crônica, 
segundo NICOLAIDES, Havaí, 1994 (CEAP). 

CLÍNICO 
Classe 0 Sem sinais de doença venosa visível ou palpável 
Classe 1 Telangectasias ou veias reticulares 
Classe 2 Veias varicosas 
Classe 3 Edema 
Classe 4 Alterações cutâneas (hipercromia, lipodermatoesclerose,eczema) 
Classe 5 Classe 4 associada à úlcera cicatrizada 
Classe 6 Classe 4 associada à úlcera ativa 
ETIOLÓGICO 
Congênita EC 
Primária EP – causa indeterminada 
Secundária ES – pós-trombótica; pós-traumática e outras. 
ANATÔMICO             Segmento Veias superficiais (As) 

Segmento 1 Telangectasias/Veias reticulares 
Segmento 2 Safena interna acima do joelho 
Segmento 3 Safena interna abaixo do joelho 
Segmento 4 Safena externa 
Segmento 5 Não safenas 
                                   Segmentos veias profundas (Ap) 
Segmento 6 Veia cava inferior 
Segmento 7 Veia ilíaca comum 
Segmento 8 Veia ilíaca interna 
Segmento 9 Veia ilíaca externa 
Segmento 10 Pélvis gonadal, ligamento largo, etc... 
Segmento 11 Veia femoral comum 
Segmento 12 Veia femoral profunda  
Segmento 13 Veia femoral superficial 
Segmento 14 Veia femoral poplítea 
Segmento 15 Veias crura-tibial anterior, tibial posterior, peroneira 
Segmento 16 Muscular-gastrocnemio, sóleo 
                                   Segmento veias periféricas (Aperf) 
Segmento 17 Coxa 
Segmento 18 Perna 
FISIOPATOLÓGICO 
Refluxo FR 
Obstrução FO 
Refluxo/Obstrução FR/FO 

 

As úlceras arteriais são freqüentemente pré-tibiais ou envolvem os 

dedos dos pés e acometem, geralmente indivíduos idosos, às vezes diabéticos 

e/ou hipertensos. Podem ser desencadeadas, principalmente, por isquemia 

cutânea dependente de lesões arteriais tronculares. Apresentam uma 
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exsudação mínima, leito necrótico, dor variável e, freqüentemente, não há 

pigmentação nem lipodermatoesclerose associadas. Acompanham-se dos 

sinais clínicos típicos de deficiência arterial como diminuição e/ou ausência dos 

pulsos arteriais, claudicação intermitente, xerodermia, além do 

comprometimento dos pés que devem ser examinados quanto à palidez, 

cianose, unhas quebradiças e rarefação de pêlos. Ao exame clínico, observa-

se empalidecimento do membro ao ser elevado e hiperemia reacional 

exagerada ao abaixá-lo (sinal de Buerger) (Franzeck et al, 1982). Alguns 

diabéticos apresentam doença arteriolocapilar degenerativa, que leva à 

formação de úlceras isquêmicas profundas, dolorosas e sem edema e de 

localização preferencial no terço inferior da perna, face lateral ou sobre os 

maléolos (Sampaio, 2000). 

As úlceras hipertensivas também denominadas úlceras de Matorell 

(Martorell, 1950) são inicialmente precedidas por uma lesão pequena, macular, 

superficial, amarelada ou eritemato-cianótica acompanhada de livedo reticular 

periférico, localizada na face lateral da perna, entre os terços médio e inferior e 

surgem, freqüentemente, após pequeno trauma. Em geral cursam com dor 

forte quando membro pendente. Os pulsos distais estão sempre presentes, o 

que a distingue da arteriosclerose. A patogênese se estabelece pela 

associação da hipertensão arterial sistêmica crônica à redução gradual da 

densidade do leito capilar que ocorre nas pessoas idosas, principalmente, na 

face lateral das pernas, predispondo essa região à necrose isquêmica (Pasyk 

et al, 1989). Histopatologicamente vê-se um espessamento da parede arteriolar 

devido a uma degeneração hialina do subendotélio vascular e uma hiperplasia 
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da camada muscular média (Ryan et al, 1999). 

As úlceras de origem neuropática, também denominadas de úlceras 

tróficas, são crônicas e ocorrem em área anestésica, por trauma ou pressão. 

Estão relacionadas às doenças que cursam com neuropatia periférica, como 

por exemplo, o diabetes mellitus, alcoolismo, hanseníase e traumas de nervos 

periféricos. Há redução do suprimento arterial como no diabetes mellitus, 

porém algumas vezes, pode ocorrer devido a uma diminuição da velocidade do 

fluxo sanguíneo, como na acropatia ulceromutilante descrita originariamente 

nos alcoólatras franceses (Bazex et al, 1975; Lefaucher et al,1975). 

As úlceras anêmicas normalmente acontecem em mulheres jovens 

da raça negra, localizam-se no terço inferior da perna, apresentam 

características inespecíficas e o diagnóstico é baseado na ausência de sinais 

de estase e achados laboratoriais do hemograma (hemácias falciformes) 

(Sampaio, 2000). 

Sobre a prevalência ou o número de pacientes com úlceras de perna 

em nosso país, poucos são os trabalhos publicados de características 

nacionais. Maffei et al (1986), num estudo na região de Botucatu (SP) 

encontrou alta freqüência de úlceras venosas nos pacientes varicosos, 

freqüentemente desencadeadas por trauma. Os autores atribuíram essa alta 

freqüência à ausência de tratamento e pouco cuidado com os varicosos na 

população de nível socioeconômico baixo. Na região de Belo Horizonte (MG) 

Cabral (2000) também encontrou alta prevalência (2,6%) de úlceras venosas 

cicatrizadas ou abertas (Classe CEAP 5 e 6). Nos EUA, estima-se que 600.000 

pessoas sofram de úlcera venosa (Philips et al, 1991). Em alguns estudos, a 
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úlcera venosa mostra-se como a segunda causa de absenteísmo ao trabalho, 

seguida do resfriado (Philips et al, 1994; Gourdin et al,1993). No Brasil, estima-

se a existência de 2 milhões de casos entre os aposentados e os que recebem 

auxílio-doença (http://www.emedix.com.br; Ministério da Saúde, 2001). 

Entretanto, não existem dados nacionais ou regionais a respeito da incidência e 

prevalência da doença no país. 

Para identificar a relevância da doença e as implicações sociais 

envolvidas no tratamento de úlceras de perna, foi planejado um estudo inicial 

clínico-epidemiológico, desenvolvido em Juiz de Fora (MG) e região, no 

período de setembro de 1999 a março de 2001, com 124 pacientes 

apresentando úlceras de perna. Verificou-se tratar de uma doença freqüente, 

que acomete uma população essencialmente feminina (65,3%) com média de 

idade de 62,6 anos. A composição familiar média foi 3,7 pessoas/família, renda 

média mensal de R$ 95/pessoa (n=114). Associava-se às úlceras, a 

insuficiência venosa em 64% dos pacientes, HAS em 46%, diabetes em 22% e 

obesidade em 17,5%. Observou-se que a maioria dos pacientes (66%) fazia 

uso de algum tipo de medicamento. As úlceras venosas foram mais freqüentes 

(67,8%) seguidas das hipertensivas 20,1%, mistas 8,9% e outras 3,2%. As 

úlceras tinham um tempo de existência mediano de 36 meses (n=90) sendo 

recidivante em 50% da amostra (Frade et al, 2001a e b, ANEXO I). 

Os resultados desse trabalho mostraram que havia grande 

variabilidade de conduta terapêutica, o que dificultou o seguimento desses 

pacientes. Verificou-se, também, que os curativos eram sempre dolorosos e 

envolviam procedimentos que, na maioria dos casos, dependia da participação 
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dos profissionais de saúde pública e da adesão dos pacientes. Além disso, 

concluiu-se que as úlceras de perna, principalmente as venosas, constituem-se 

uma doença crônica importante na população idosa de Juiz de Fora (MG), 

predominantemente feminina, de baixa renda e que, geralmente, apresenta 

alguma outra doença crônica associada. Esses fatos evidenciam a doença 

úlcera de perna como um transtorno significante na vida dos pacientes, tanto 

pelas repercussões clínico-funcionais da doença, quanto pelo seu tratamento 

(Frade et al, 2001 A, B). 

Apesar das dificuldades em se estimar os custos do tratamento de 

úlceras crônicas, tem sido relatado que, na Inglaterra, um tratamento por 4 

meses pode chegar a U$ 2500, já para a população dos Estados Unidos da 

América, os custos variam de U$ 775 milhões a U$ 1 bilhão ao ano (Philips TJ, 

1994). 

Tais evidências se mostraram relevantes e constituíram a fonte de 

questionamentos que envolvem a cicatrização das lesões e os tipos de 

curativos que poderiam ser mais adequados à realidade da população 

acometida pelas úlceras de perna. 

Conhecendo os tipos de úlceras e suas diferentes etiologias, foram 

consideradas, a princípio, as características do processo de cicatrização, cujas 

principais etapas estão apresentadas a seguir. 
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1.2 CICATRIZAÇÃO 

 

O processo de reparo de lesões nos animais vertebrados é 

representado por uma seqüência de eventos moleculares que objetivam 

restaurar o tecido que sofreu injúria. No entanto, após o nascimento, o 

organismo falha em seu objetivo final de neoformar o tecido lesado, ocorrendo 

então o reparo, com formação de uma cicatriz, em todo o sentido da 

expressão, bioquímica, molecular e fenotípica, justificando assim, a freqüente 

denominação de cicatrização de feridas a esse processo de reparo. Apenas na 

fase fetal, o reparo de lesões se dá sem a formação de cicatriz, ocorrendo uma 

verdadeira restauração do tecido por um processo de neoformação (Mccalon & 

Ferguson, 1996; Piccinato et al, 2003). 

É conhecido que a cicatrização de feridas envolve cinco fases 

seqüenciais: injúria, coagulação, inflamação, formação tecidual e 

remodelagem tecidual. Cada fase, embora distintas didaticamente, ocorrem 

temporalmente superpostas e envolve elementos celulares e/ou extracelulares 

específicos, como as citocinas, fatores de crescimento os quais agem como 

substâncias sinalizadoras, supressoras e estimuladoras que têm a função de 

orquestrar de forma seqüencial todo o processo (Arnold & West, 1991; Clark, 

R.A.F., 1996). 

Injúria: Na primeira fase, após a lesão tecidual que cursa com 

extravasamento de sangue, preenchendo a área lesada com plasma e 

elementos celulares (plaquetas), e aumento da permeabilidade capilar com 

liberação de proteínas plasmáticas (fibrinogênio e fibronectina). Tais 
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fenômenos ocorrem mediante interação dinâmica, envolvendo citocinas e 

fatores liberados pelas células que participam desse processo, como o fator de 

crescimento derivado de plaquetas (PDGF) e os fatores de transformação do 

crescimento beta e alfa (TGF e TGF). Essas células também são 

responsáveis pela síntese da matriz extracelular (MEC) além dos fatores. Essa 

fase ocorre até 2 horas após a injúria (Karukonda et al, 2000). 

Coagulação: Na segunda fase, as plaquetas coaguladas e coágulos 

de fibrina no local da injúria ativam a cascata da coagulação onde a trombina 

induz à degranulação das plaquetas liberando PDGF, TGF, fator de 

crescimento epidérmico (EGF), e TGF, fatores de crescimento dos 

fibroblastos (FGFs), fator de crescimento epidérmico (EGF) e fatores de 

crescimento “insulin-like” (ILGF) (Chettibi e Ferguson, 1999; Seppa et al, 1982; 

Grotendorst et al,1982, Derynck et al, 1988; Moulin V, 1995). São formadas, 

também, glicoproteínas adesivas como a fibronectina e trombospondim, que 

são importantes constituintes da matriz extracelular provisional, além do fator 

de Von Willebrand (fator VIII) que ocupam todos os espaços causados pela 

disjunção tecidual. Adicionalmente, o coágulo de fibrina atua como uma matriz 

de colonização de células inflamatórias atraídas por quimiotaxia, através da 

ação do PDGF e TGF-, constituído especialmente de neutrófilos, com função 

de promover limpeza da ferida pela destruição de contaminantes como 

bactérias e outros elementos estranhos. São utilizados mecanismos de 

fagocitose e enzimáticos, além da liberação de radicais livres que devem atuar 

como coadjuvantes na limpeza local. Os monócitos se destacam, também, 

nesta fase, onde atuam no desbridamento tecidual mediante fagocitose e 
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digestão de organismos patogênicos e neutrófilos senescentes (Chettibi e 

Ferguson, 1999; Arnold & West, 1991). 

Inflamação: As selectinas, receptores existentes na superfície das 

células endoteliais, ajudam, preferencialmente, os neutrófilos a aderirem ao 

endotélio, ao passo que os receptores das integrinas existentes nas superfícies 

celulares dos neutrófilos facilitam a fixação na matriz extracelular (Alberts et 

al,1994). Assim, a interação desses dois receptores celulares é essencial para 

a marginação das células. Nessa fase inflamatória, que ocorre de 1 a 5 dias 

após a injúria, os monócitos aderidos à matriz se transformam em macrófagos 

ativados que se destacam tanto na descontaminação quanto no desbridamento 

local, na síntese de matriz extracelular e liberação de citocinas que estimulam a 

angiogênese. Tal ativação se dá pela liberação inicial e transitória dos fatores 

provenientes dos grânulos plaquetários, além dos produtos da fagocitose de 

detritos celulares, como fibronectina ou colágeno (Beezhold et al, 1992). As 

citocinas dessa fase são derivadas principalmente destes macrófagos como 

PDGF, TGF, fator de crescimento de fibroblastos (FGF), “insulin like growth 

factor” (ILGF-1 -), TGF, interleucinas 1 (IL1), EGF, fator de necrose tumoral 

(TNF) além das derivadas dos neutrófilos (TGF) e dos linfócitos (TGF, 

interferon (IFN) e IL2 (Arnold & West, 1991; Chettibi e Ferguson, 1999; 

Karukonda et al, 2000).  

Formação tecidual: A quarta fase ocorre do 3º ao 12º dia com a 

função de restabelecer a integridade da epiderme e da derme. A proliferação 

epitelial inicia-se por estimulação mitogênica e quimiotática do TGF e EGF. 

Tão importante quanto a epitelização nesta fase do processo de reparo, é a 
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chamada “granulação tecidual”, devido à aparência granular gerada pelos 

capilares neoformados (Hunter, 1787). A granulação tecidual forma-se 

mediante ação de fatores de crescimento específicos que são produzidos por 

células parenquimatosas comprometidas com o processo, por monócitos e 

macrófagos. Macrófagos, fibroblastos e vasos sanguíneos são elementos 

importantes que atuam de maneira interdependente no interior da ferida 

durante o processo cicatricial. Os macrófagos estimulam a fibroplasia e a 

angiogênese, por serem uma fonte contínua de liberação de fatores de 

crescimento, enquanto os fibroblastos atuam na construção da nova matriz 

extracelular que dará suporte para a chegada de células de reparo tecidual. 

Vasos sanguíneos neoformados, têm a função do transporte de oxigênio e 

nutrientes para o metabolismo celular acentuado devido a neoformação e 

regeneração dos tecidos. Assim, o processo de granulação tecidual ocorre 

como conseqüência direta da ativação dos mecanismos de fibroplasia e 

angiogênese. 

A fibroplasia é um mecanismo que envolve a proliferação de 

fibroblastos e sua migração para o interior da ferida por estímulo de fatores de 

crescimento como PDGF, fator básico de crescimento de fibroblasto (bFGF) e 

TGF. À semelhança das células epiteliais, os fibroblastos migram para a ferida 

valendo-se de alterações morfológicas que possibilitam a expansão de 

segmentos da membrana plasmática ao acaso, chamados lamelipódios, que 

são análogos aos pseudópodos das células epiteliais em migração (Giancotti et 

AL, 1990; Chan et al, 1992; Welch, 1990). Uma vez no interior da ferida, os 

fibroblastos sintetizam colágeno e produtos da matriz que constituirão a 
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estrutura da matriz e espaços extracelulares que serão depositadas 

promovendo a remodelação local. Os fibroblastos ativados passam a sintetizar 

proteínas (Welch, 1990). Gradualmente, essas células mudam seu fenótipo 

migratório para um fenótipo profibrótico, que começa pelo desenvolvimento do 

retículo endoplasmático e do aparelho de Golgi até apresentarem-se repletos 

de novas proteínas representadas pelos colágenos, os miofibroblastos, que 

apresentam características inetermediárias entre fibroblastos e células 

musculares (Karukonda et al, 2000; Vermet et al, 2002). A produção de grande 

quantidade de colágeno nesta fase pode ser explicada pela evidente expressão 

de TGF (Cheng et al, 2002). Por volta do décimo dia após o início do processo 

de reparo, os miofibroblastos sofrem alterações morfológicas desencadeadas 

por mecanismos sinalizadores que os levam ao fenômeno de apoptose 

(Williams et al, 1991), atualmente, ainda não elucidado. Cheng et al (2002), 

sugerem que o tratamento de bFGF pode aumentar a expressão de TGF1 e 

possui um efeito sinérgico com outros fatores de crescimento para estimular a 

apoptose dos miofibroblastos durante a cicatrização de feridas. Com a 

evolução do processo, ocorre uma contração cicatricial mediada por 

miofibroblastos estimulada por 5-hidroxitriptofano, prostaglandina F1, 

angiotensina, vasopressina, bradicinina, epinefrina ou norepinefrina e, também, 

por participação do TGF (Karukonda et al, 2000). 

Quanto à angiogênese, trata-se de um fenômeno que envolve uma 

série de mecanismos complexos dependentes da MEC local, bem como de 

alterações fenotípicas e fatores mitogênicos estimuladores de células 

endoteliais, que são elementos protagonistas desse processo (Arnold & West, 
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1991; Schimid et al, 1997). Vários fatores de crescimento e citocinas parecem 

estar envolvidos com a angiogênese como FGF ( e ), EGF, TGF, PDGF, 

TGF, VEGF, fator de crescimento de células endoteliais derivados de 

plaquetas (PDEGF) e peptídeo regulador de afinidade da heparina (HARP) 

dentre outros (Arnold & West, 1991; Arenberg & Strieter, 1999). 

Remodelagem tecidual: Na quinta fase, há uma tentativa de retorno 

à estrutura tecidual normal. Há um equilíbrio entre formação de colágeno novo 

e degradação de colágeno velho, através da ação das colagenases. Os 

macrófagos começam a desaparecer junto à redução da angiogênese e da 

proliferação de fibroblastos. Ocorre uma remodelagem da matriz extracelular 

pelas metaloproteinases que incluem colagenases intersticiais, colagenase tipo 

IV e gelatinases. As principais citocinas envolvidas nesta fase são TNF, IL1, 

PDGF, TGF produzidas pelos fibroblastos, além das produzidas pelas células 

epiteliais como EGF e TGF (Karukonda et al, 2000). 

A busca de agentes específicos como fatores de crescimento que 

possam acelerar a cicatrização tem sido intensamente investigada (Mustoe, 

1991; Armani, 2001). Existe grande interesse em acelerar esse processo, com 

o intuito de evitar as complicações muito comuns com infecções, 

principalmente, em procedimento cirúrgicos. Ademais, sabe-se que uma lesão 

com solução de continuidade, constitui sempre um caminho para infecções 

oportunistas. Entretanto, até o presente, poucas são as substâncias 

conhecidas que estimulam e aumentam a velocidade de cicatrização acima do 

normal. Em resumo, a cicatrização não ocorre sem angiogênese, como pode 

ser comprovado pela quantidade de tecido vascular que compreende cerca de 
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60% do tecido de reparo (tecido de granulação). As células endoteliais, que 

também sintetizam elementos da matriz, além de darem origem aos vasos que 

desenvolvem importante função nutritiva, desempenham também função de 

organização e regulação da cicatrização. Os 40% restantes são representados 

principalmente pelas células sangüíneas, por fibroblastos e componentes da 

MEC secretadas por estas células para o reparo (Dyson et al, 1988; Arnold & 

West, 1991). 

 

 

1.3 TRATAMENTOS 

 

As úlceras de perna são tratadas, na grande maioria dos casos, com 

curativos tópicos, realizados diariamente. Alguns pacientes recebem curativos 

semanais, feitos com placas oclusivas ou faixas que protegem o local. 

O fluido de úlceras crônicas é diferente das úlceras agudas por 

apresentar efeito inibitório da proliferação celular e contém produtos de 

degradação da fibronectina e da vitronectina que são inibitórios da migração de 

queratinócitos (Grinel et al, 1992). 

Em úlceras venosas, os curativos oclusivos parecem aumentar a 

cicatrização no primeiro mês de tratamento. No entanto, após 12 semanas, 

estudos controles não apresentaram diferenças entre curativos compressivos 

mais oclusão e curativos que utilizam apenas a compressão (Cordts et al, 

1992). 
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Para os pacientes com úlceras crônicas, os curativos oclusivos 

oferecem a vantagem de aliviar a dor, proporcionar um desbridamento menos 

agressivo, conter o exsudato do leito da ferida, reduzir a incidência de 

complicações e melhorar a qualidade de vida (Fitzpatrick et al, 1999). 

Várias são as condutas no tratamento das úlceras venosas crônicas, 

que variam do curativo simples à base de óleos, vaselinas e/ou pomadas 

antibióticas a curativos mais complexos conforme mostrados no QUADRO II 

com suas respectivas vantagens, desvantagens e indicações. 

No QUADRO II observa-se que as opções terapêuticas podem ser 

muito sofisticadas como a aplicação de fatores de crescimento, a exemplo, o 

REGRANEX (PDGF), apresentando bons resultados na cicatrização de 

úlceras de pacientes diabéticos (Steed et al, 1995; Pierce et al, 1991 &1992; 

Meyer-Ingold W, 1993). No entanto, são curativos cuja maior desvantagem é o 

alto custo, estando distante da realidade sócio-econômica da grande maioria 

da população com úlceras venosas crônicas. A viabilização de tratamentos 

para as úlceras venosas em pacientes acompanhados em nível ambulatorial 

em Serviços de Saúde Pública de nosso país, deve considerar os custos e a 

facilidade de manutenção da terapêutica. Buscando reunir tais características, 

consideradas ideais para o tratamento ambulatorial das úlceras de perna, foi 

planejada a aplicação da BML que se tem revelado como indutora da 

cicatrização. 

Considerando a importância da multiplicidade de opções para a 

realização do tratamento, optou-se pela aplicação da biomembrana de látex em 

úlceras venosas crônicas. 
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Desde 1994, vem sendo pesquisado com sucesso, o 

desenvolvimento de um novo material biocompatível, à base de látex natural 

extraído da seringueira Hevea brasiliensis desenvolvido pelo setor de 

Neuroquímica do Departamento de Bioquímica da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo/Brasil. 

A biomembrana de látex natural possui uma estrutura similar às 

membranas celulares, sendo produzida, quimicamente, pela indução da 

polimerização do poliisopreno endógeno na emulsão aquosa láctea por 

evaporação a baixa temperatura, onde ocorre a preservação da conformação 

nativa das proteinas e uma reorganização dos constituintes fosfolipídicos e 

proteicos do látex. Os cuidados especiais tomados na polimerização fazem 

com que a biomembrana adquira uma microarquitetura particular, com uma 

superfície natural, que permite aderência celular e estimula os vários tipos 

celulares, especialmente os polimorfonucleares envolvidos nos processos de 

cicatrização de feridas. Essa biomembrana com tais características pode ser 

fabricada na forma laminar (utilizada como curativo) ou em vários formatos, 

como próteses, preparados a partir de moldes especiais (Mrué, 2000; 

Thomazini, 1997). 
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QUADRO II: Tipos de curativos 

Curativo 
Nomes 

comerciais 
Ação Indicações 

Frequência de 
trocas 

Contra-
indicações 

Vantagens Desvantagens 

Hidrogel 
Duoderm Gel 

Hydrosorb 

Hydrosorb Plus 

Polímeros hidrofílicos retêm 
água em sua estrutura. 

Absorvem a secreção da ferida 
com diminuição da viscosidade 

do gel que se torna líquido e 
libera água no leito da ferida. 

Tratamento de queimaduras,remoção 
de crostas e tecidos desvitalizados 

(feridas secas e dolorosas) 

Média de 12 ou 24 
horas. 

Feridas 
infectadas e 
feridas com 
exsudação 
abundante. 

Promove o dês-
bridamento autolí-
tico e não lesa a 

granulação; retém 
esxudato, diminui 

dor 

Desidrata rapida-
mente e neces-

sita de cobertura 
secundária. 

Alginatos 
de cálcio 

Acquacell 

Algoderm 

Kaltostat, 

Há uma troca de íons Ca++/Na+ 
transformando as fibras do 
alginato em gel suave não 

aderente; 
Umidificador e desbridante 

Feridas com exsudação abundante com 
ou sem infecção; 

Feridas cavitárias e sangrantes. 

Mediante a 
saturação do 

curativo, em média 
com 24 horas. 

Hipersensi-
bilidade 

Alta capacidade de 
absorção e 

pode associar a 
outros produtos 

Alguns desses 
produtos,em con-
tato com a pele 
sadia, podem 

macerá-la. 

Hidroco-
lóides 

Comfeel, 
Duoderm, 
Hydrocoll 

Promove uma expansão da 
celulose ao absorver líquido da 

ferida, 

Faz um desbridamento autolítico 

Facilita angiogênese e tecido de 
granulação protegendo 

terminações nervosas livres 

Feridas limpas com média e pequena 
quantidade de exsudato, 

Prevenção de úlceras de pressão, 

Queimaduras de 2º grau, 

OBS: * hidrocolóides  extrafinos podem 
ser usados na cobertura de incisões, 

suturas cirúrgicas e na fixação de tubos 
e drenos.* em feridas cavitárias pode-

se usar hidrocolóides em forma de 
pasta ou grânulos. 

Mediante a 
saturação do 

curativo, em média 
no 5º ou 6º dia. 
Neste caso, o 
hidrocolóide 
adquire uma 

coloração mais 
clara e consistência 

menos densa. 

Feridas 
colonizadas ou 

infectadas. 

Protege tecido de 
granulação; 

Adere a superfícies 
irregulares 

Resiste à água 

Não necessita 
cobertura 

secundaria 

Oclusivo e 
semipermeável 

Retém exsudato 

Pode gerar odor 
desagradável 

Hipersensibilida-
de 

Não permite 
visualização da 

ferida 

Filmes 
transpa-
rentes 

Bioclusive 
Hydrofilm Opsite, 

Tegaderm 

Promovem a manutenção do 
meio úmido e apresentam 
permeabilidade seletiva 

Cobertura de incisões cirúrgicas, 
Prevenção de úlceras de pressão 

Fixação de cateteres vasculares. 

Em média sete 
dias. 

Feridas 
abertas, 

esxudativas 
profundas e 
infectadas. 

Adapta-se aos 
contornos do corpo, 

Favorece a 
monitorização direta 

da ferida ou do 
acesso vascular, 

 

Carvão 
ativado 

Carboflex 

Actisorb 

O carvão remove e retém molé-
culas do esxudato e bactérias. A 

prata tem efeito bactericida 
Estimula a granulação 

Feridas fétidas, infectadas ou com 
grande quantidade de exsudato. 

Mediante a 
saturação do 

curativo, em média 
48 ou 72 horas. 

Dermatite de 
contato 

Favorece o desbri-
damento autolítico e 

controla o odor, 

Não adere ao leito 
da ferida. 

Pode necessitar 
de curativo se-

cundário ou fixa-
ção externa direta 
com fita adesiva. 

Solução 
fisiológica 

 
Mantém o leito da ferida úmido. 

Favorece o desbridamento  
autolítico e a granulação. 

Limpeza e tratamento da ferida. OBS: 
lavagem com SF aquecida a 
temperatura corpórea evita a 

vasoconstrição local. 

O curativo deverá 
ser substituído em 
média a cada 4 h. 

Nenhuma Custo baixo 
Múltiplas trocas 

Requer cobertura 
secundária 
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QUADRO II: Tipos de curativos – continuação 

Curativo 
Nomes 

comerciais 
Ação Indicações 

Frequência de 
trocas 

Contra-
indicações 

Vantagens Desvantagens 

Sulfadiazi-
na de prata

Dermazine 

Pratazine 

 

 

 

Dermacerium 

Prata: características bacteri-
cidas imediatas e bacterios-

táticas residuais, provoca 
precipitação protéica e age 
diretamente na membrana 
citoplasmática bacteriana. 

Nitrato de cério: que potencializa 
o efeito bactericida. 

Tratamento de queimadura, e lesões 
crônicas refratárias. 

Mediante a satura-
ção do curativo, em 

média 12 ou 24 
horas 

Hipersensibili-
dade aos 

componentes 
da fórmula 

Baixo custo 

Fácil aplicação 

Múltiplas trocas 

Requer cobertura 
secundária 

Óleo 
Mineral 

 
Mantém umidade da ferida; 

Estimula granulação. 

Lesões abertas não infectadas; 

Profilaxia de úlceras de decúbito 

Mediante a satu-
ração do curativo, 
em média 12/24h 

Nenhuma 
Fácil aplicação 

Baixo custo 

Múltiplas trocas 

Requer cobertura 
secundária 

Bota de 
Unna 

 
Protege e imobiliza  o membro 

Favorece a granulação 
Úlceras extensas, abertas não 

infectadas 
É indicada por 7 dias

Infecção e ou 
colonização 

Baixo custo 

Tempo prolongado 
de duração 

Facilita retorno 
venoso 

Não permite 
visualização da 

ferida 

Manutenção em 
serviço de saúde 

Acúcar  

Bactericida pelo efeito osmótico 
na membrana da parede celular 

bacteriana, 

Acelera a formação do tecido de 
granulação. 

Em feridas limpas e infectadas com 
exsudação de intensa a moderada. 

A cada 2 horas, pois 
se dissolve rápida-
mente no leito da 

ferida. 

Indução de dor 
acentuada 

Fácil disponibili-
dade 

Baixo custo 

Múltiplas trocas 

Requer cobertura 
secundária 

Pomadas 
enzimáti-

cas 

Iruxol, 

Kollagenase e 
Fibrase 

-Colagenase: atua seletiva-
mente degradando o colágeno 
nativo provocando a necrólise. 

- Fibrinolisina: dissolve o exsu-
dato e os tecidos necróticos. 

Em feridas limpas e infectadas 

Mediante a satura-
ção do curativo, em 

média 12 ou 24 
horas 

Hipersensibili-
dade 

Fácil disponibili-
dade 

Baixo custo. 

Pouco efetiva em 
grandes áreas 

necróticas. 

Fatores de 
crescimen-

to 

Regranex 

Fatores de crescimento 
derivados de plaquetas (PDGF) 
Interagem diretamente com o 

organismo acelerando a 
cicatrização. 

Em úlceras refratárias, por exemplo, 
neuropática (pé diabético). 

Mediante a satura-
ção do curativo, em 

média 12 ou 24 
horas 

Hipersensibili-
dade 

Indutor da granu-
lação purificado 

Altíssimo custo. 
Requer cobertura 

secundária 
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Mrué (1996) evidenciou, em seus trabalhos, ser esse material um 

importante indutor de cicatrização de paredes esofágicas lesadas de cães 

experimentais, além de marcante aumento na vascularização 

(neoangiogênese); epitelização (epitélio pseudoestratificado); neoformação 

glandular submucosa e fibras musculares neoformadas. A biocompatibilidade 

da biomembrana de látex extraído da seringueira Hevea brasiliensis foi 

avaliada através de implantes in vivo em cães (Lachat et al, 1997, Mrué, 2001). 

No estudo piloto que envolveu a aplicação da biomembrana em 

úlcera venosa crônica, intitulado: “Chronic phlebopathic cutaneous ulcer: a 

therapeutic proposal” publicado no International Journal of Dermatology 

(ANEXO II), os autores observaram sinais evidentes de estímulo à granulação 

que puderam ser visualizados no paciente, clínica e histopatologicamente, a 

partir do 15º dia de tratamento com a BML, havendo redução acentuada dos 

sintomas, inclusive o desaparecimento da dor (Frade et al, 2001c). Àquele 

soma-se, um estudo avaliando 21 pacientes com úlceras de perna de 

diferentes apresentações clínicas tratadas com a BML que se mostrou como 

importante estimuladora da granulação com efeitos adversos contornáveis, 

representando uma efetiva, cômoda e econômica alternativa no tratamento das 

úlceras de perna (Frade et al, 2001d & 2002a). 

Foi ainda avaliada, em caráter de estudo piloto, a atividade da 

biomembrana sobre úlceras numa paciente com diabetes mellitus sendo 

observada a indução da cicatrização pela rápida estimulação da angiogênese e 

reepitelização das áreas ulceradas em áreas sabidamente comprometidas pelo 
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processo de microangiopatia diabética (Frade et al, 2001e & 2002b; ANEXO 

III). 

Assim, considerando a relevância das úlceras de perna na 

população de Juiz de Fora (MG) e os resultados da ação da biomembrana de 

látex sobre essas lesões, foi desenvolvido o projeto envolvendo apenas úlceras 

venosas cônicas, por serem facilmente classificadas através de parâmetros 

clínicos clássicos como a hipercromia, lipodermatoesclerose, varizes e edema 

de membros inferiores, além de ser o tipo mais freqüente e mais crônico das 

úlceras de perna. 

Devido à freqüente ocorrência das úlceras de perna crônicas no 

cotidiano médico e os transtornos clínico-funcionais, sociais e financeiros, 

torna-se relevante investigar as modificações teciduais resultantes do 

tratamento com a biomembrana de látex natural extraído da seringueira Hevea 

brasiliensis no processo de cicatrização das úlceras venosas crônicas. 

 

 



 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
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Baseado na complexidade da doença, úlcera de perna, e nos 

resultados da aplicação da BML nessas lesões, propõe-se: 

   Avaliar a eficácia e segurança do tratamento das úlceras venosas com 

a utilização da biomembrana de látex natural da seringueira Hevea 

brasiliensis comparando com a resposta do grupo de pacientes 

tratados com pomada antibiótica associada à enzima fibrinolítica 

(Fibrase), tratamento clássico, constituindo o grupo controle; 

   Comparar as alterações histopatológicas promovidas pelo tratamento 

com a BML e a aplicação de pomada de antibiótico em pacientes 

pareados segundo a idade e condições clínicas. 

  Comparar as alterações imunohistoquímicas promovidas pelo 

tratamento com a biomembrana de látex natural da seringueira e a 

aplicação de pomada de antibiótico em pacientes pareados segundo a 

idade e condições clínicas quanto a expressão da iNOS, TGF1, 

VEGF e TNF. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. CASUÍTICA E MÉTODOS 
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3.1 CASUÍSTICA 

Foram selecionados 21 pacientes procedentes do Ambulatório de 

úlceras de perna do HU-UFJF (Juiz de Fora-MG) e da UBDS Alexandre 

Flemming (Ribeirão Preto-SP). 

Os pacientes foram selecionados pela presença de úlcera de perna, 

seguindo critérios estabelecidos para a inclusão e estavam cientes do 

embasamento técnico e científico pertinentes à investigação. As características 

das úlceras foram avaliadas em formulários especiais (ANEXO IV) onde foram 

coletados os dados dos pacientes. 

Todos os pacientes participaram unicamente como voluntário, após 

a assinatura de um termo de consentimento (ANEXO V) onde estava elucidada 

a compreensão do conteúdo do estudo em questão, respeitando o Capítulo III 

da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), sobre Diretrizes 

e Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 

conforme parecer das Comissões de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (ANEXO VI) e do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP 

(ANEXO VII). 
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3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 SELEÇÃO DOS PACIENTES 

Pacientes com úlceras de perna foram randomizados para o 

tratamento com a BML ou pomada de antibiótico. Após, foram esclarecidos 

sobre as características do estudo e assinaram o termo de consentimento. 

 

a) Critérios de inclusão: 

Foram incluídos os pacientes portadores de úlcera de perna que: 

 tinham suas úlceras classificadas, clinicamente, como úlceras 

venosas, isto é, apresentavam sinais clínicos clássicos de 

insuficiência venosa como edema, varicosidades, 

lipodermatoesclerose, eczema, elefantíase nostra; 

 eram portadores de úlceras de perna há mais de 2 meses; 

 apresentavam uma ou mais úlceras maiores que 1 cm². 

 possuíam HAS controlada, ou seja, PAD100mmHg. 

 

b) Critérios de exclusão: 

Foram excluídos do trabalho os pacientes com úlcera de perna que 

não apresentavam os critérios de inclusão e/ou: 

 condições precárias de higiene pessoal; 

 transtornos psíquicos; 

 dificuldades técnicas de realização e seguimento do protocolo. 
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 sinais clínicos de comprometimento arterial, diabetes mellitus ou 

outra doença sistêmica. 

Os pacientes selecionados cujas histórias clínicas descritas no 

ANEXO VIII foram subdivididos em dois grupos sendo o primeiro constituído de 

pacientes que fizeram o tratamento convencional (grupo controle) e o segundo, 

constituído de pacientes que fizeram o tratamento com a biomembrana de látex 

(grupo látex). 

 

 

3.2.2 PADRONIZAÇÃO DOS GRUPOS 

 

a) Grupo Controle 

O grupo controle ficou constituído de 07 (sete) pacientes atendidos 

nos ambulatórios de úlceras de perna (Unidade Básica Distrital de Saúde 

Alexandre Flemming-Simioni em Ribeirão Preto–SP e no HU-UFJF em Juiz de 

Fora-MG), os quais se submeteram ao tratamento convencional por um período 

de 30 dias. 

 

b) Grupo Látex 

O grupo de estudo (grupo látex) ficou constituído de 14 (quatorze) 

pacientes atendidos nos referidos ambulatórios de úlceras de perna os quais 

foram submetidos a seguimentos variados.  
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3.2.3 TÉCNICA DE PREPARAÇÃO DA BIOMEMBRANA DE LÁTEX 

NATURAL 

 

A biomembrana tem como matéria prima o látex natural, extraído da 

seringueira Hevea brasiliensis. A extração do látex é obtida a partir de incisões 

em meia espiral efetuadas no tronco das seringueiras a, aproximadamente, 60 

a 90 cm de altura. O látex após a coleta é submetido à centrifugação visando 

diminuir a quantidade de proteínas nele presentes naturalmente, muitas delas 

responsáveis por reações alérgicas (Ellis,1990). Em seguida, adiciona-se uma 

suspensão de 4% de enxofre e 2% da resina polivinilmetiléter com o objetivo de 

conferir ao composto final elasticidade e resistência. A solução homogênea 

assim formada é colocada em placas de Petri, de vidro ou acrílico, previamente 

limpas e secas, onde se espalha o composto de látex até formar uma fina 

camada recobrindo a superfície da placa. Esse processo é desenvolvido sobre 

uma mesa plana e nivelada para evitar a formação de irregularidades no líquido 

que forra a placa. Em seguida as placas são levadas à estufa equilibrada a 

uma temperatura de 60 graus centígrados por um período de 20 minutos. Em 

seguida, as membranas são esterilizadas em óxido de etileno. Assim, é 

formada uma membrana estéril que poderá ser utilizada em diferentes 

situações. (Mrué, 1996 & 2000) 
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3.2.4 TÉCNICA PARA APLICAÇÃO DOS CURATIVOS 

 

a)  Limpeza da ferida: As feridas foram lavadas cuidadosamente apenas 

com soro fisiológico 0,9% e gazes. Após a limpeza, a úlcera tinha seu 

leito seco com gazes e encontrava-se pronta para receber o curativo 

proposto. 

 

b)  Curativo controle: curativo à base de pomada de colagenase 

associada a cloranfenicol (Fibrase). Sobre a mesma, eram colocados 

as gazes e o fechamento feito por ataduras cirúrgicas. As trocas dos 

curativos eram diárias, realizadas no domicílio pelo próprio paciente ou 

familiar, exceto nos dias de avaliação clínica onde a realização dos 

curativos era feita pela enfermagem ambulatorial. 

 

c) Curativo látex: curativo com a biomembrana de látex natural da 

seringueira Hevea brasiliensis. A ferida tinha todo o seu leito coberto 

com a biomembrana, não ultrapassando os limites de pele normal, para 

evitar maceração. Sobre a mesma eram colocadas as gazes e o 

fechamento feito por ataduras cirúrgicas. As trocas eram realizadas em 

dias alternados, no domicílio pelo próprio paciente ou familiar, exceto 

nos dias de avaliação clínica onde a realização dos curativos era feita 

pela enfermagem ambulatorial. 
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3.2.5 AVALIAÇÃO CLÍNICA 

 

Para avaliação clínico-dermatológica dos pacientes, durante a 

consulta, foi preenchido um protocolo (ANEXO IV) constando: 

 identificação; 

 perfil sócio-cultural; 

 exame geral; 

 exame físico; 

 exame da ferida; 

 sinais e sintomas locais; 

 avaliação terapêutica;  

 dados dos exames histopatológicos; 

Quanto à localização das úlceras, utilizou-se do esquema proposto 

por S. R. Baker e colaboradores, que divide a perna em zonas como se 

visualiza na FIGURA I. 

 (Baker et al, 1991) 

FIGURA I: Localização das úlceras de perna 
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Além dos dados clínicos, a evolução das úlceras foi também 

acompanhada por documentação fotográfica, descrita na metodologia a seguir. 

 

3.2.5.1 CAPTAÇÃO E ANÁLISE DAS IMAGENS 

Após o preenchimento do protocolo e assinatura do termo de 

consentimento, as feridas foram fotografadas de vários ângulos, através da  

máquina fotográfica marca NIKON nos dias primeiro, 30º, 60º e 90º para 

acompanhamento do tratamento. Foi utilizada uma régua milimetrada, colocada 

à margem da ferida, para posterior análise computacional. 

As imagens foram capturadas por scanner e analisadas pelo 

programa IMAGE PRO PLUS version 1,0 for WindowsTM onde cada imagem 

era calibrada isoladamente, tendo como parâmetro a mesma régua e, 

posteriormente, era traçado seu limite manualmente. Optou-se por três 

medidas seriadas de cada imagem e utilizou-se da média aritmética das 

mesmas para estudo das respectivas áreas de ulceração conforme ANEXOS 

IX e X. 

Para padronizar essas medidas, optou-se por trabalhar com taxas de 

redução absoluta e percentual nos dias 30º e 60º, conforme fórmulas a seguir: 

 

Taxa de Redução Absoluta = Área inicial – Área ao 30º dia 

Taxa de Redução Percentual = Redução Absoluta 30º dia X 100 

                                    Área inicial 
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Para análise estatística das áreas superficiais dos grupos, foi 

utilizado: 

 Para as análises das áreas superficiais absolutas iniciais e das taxas de 

reduções percentuais no 30º dia entre os grupos, foi utilizado teste de 

Mann Whitney devido às amostras serem pequenas, sem viabilidade 

para testar normalidade. 

 

3.2.5.2 ANÁLISE CLÍNICO-FOTOGRÁFICA 

Foi proposta uma análise semiquantitativa das imagens fotográficas, 

realizadas por dois observadores diferentes, adotando-se critérios de cruzes, 

ou seja, pontuando subjetivamente os parâmetros fibrina/necrose, tecido de 

granulação e tecido de reepitelização individualmente em relação à fração 

correspondente dos mesmos no tamanho total da úlcera, sendo (+) quando a 

fração correspondente do parâmetro avaliado ocupasse até 1/3 da área 

superficial da úlcera, (++) quando ocupasse até 2/3 e (+++) quando ocupasse 

mais de 2/3 da área ulcerada. Esses critérios encontram-se resumidos 

esquematicamente, a saber: 

 

QUADRO III: Critérios para análise do percentual de tecido (fibrina,/necrose, 
granulação, epitélio) quanto à área superficial da úlcera 
correspondente. 

+ Até 1/3 da área superficial da úlcera  

++ Até 2/3 da área superficial da úlcera 

+++ Mais de 2/3 da área superficial da úlcera 
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Para cada parâmetro, foram considerados individualmente, os 

resultados como progressivos aqueles que apresentaram um aumento no 

número de cruzes no período de 30 dias de tratamento. Como regressivos, 

aqueles que apresentaram uma diminuição no número de cruzes no decorrer 

dos 30 dias de tratamento e indiferentes àqueles que não apresentaram 

variação no número de cruzes no mesmo período. 

Além da análise de área superficial das úlceras, optamos por avaliar 

nossos pacientes através do programa computacional elaborado pela ESCOLA 

DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS – USP, através do Prof. Andrés Anobile 

Perez que defendeu dissertação de mestrado intitulada “Segmentação e 

quantificação de tecidos em imagens coloridas de úlceras de perna” em julho 

de 2001. 

O referido programa analisa as imagens através de redes neurais 

artificiais, onde há uma identificação colorimétrica da úlcera, tentando 

identificar os tecidos e avaliar o percentual de tecido de granulação, de 

reepitelização e também o percentual de fibrina existente na úlcera. 

 

3.2.6 TÉCNICA DE BIÓPSIA CUTÂNEA 

 

As biópsias foram incisionais, com aplicação de anestesia local 

(xilocaína 2%) e os fragmentos excisados através do instrumento cirúrgico 

“punch” de 3,0 mm na borda da úlcera com a intenção de se retirar o mínimo 

de fragmento necessário sem causar dano significativo ao paciente. 
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Todo o material obtido por biópsia incisional foi fixado em solução de 

formalina tamponada a 10%, por cerca de 24 horas, e, posteriormente, 

processado em padrão habitual para estudo histológico. Esse processamento 

incluía desidratação em etanol a 95%(1 passagem) e absoluto (5 passagens), 

clareamento em xilol (3 passagens) e embebição em parafina a 39ºC (2 

passagens), etapas realizadas com disco de 12 horas em processador 

automático de tecido marca Thecnicon. Após processamento, os fragmentos 

foram incluídos em parafina Queel a 45ºC. Dos blocos de parafina, em 

micrótomo aparelhado com suporte de lâminas descartáveis, foram obtidos 

cortes histológicos de 3, seqüenciais, em 4 níveis, tendo-se corado o primeiro 

pela hematoxilina-eosina (HE), o segundo pelo tricrômio de Gomori (TG), para 

fibras conjuntivas, essencialmente, as colágenas, o terceiro pelo Verhoeff (V), 

para fibras elásticas, e o quarto deixou-se em branco como reserva. Tanto a 

coloração para observação de rotina (HE) quanto as histoquímicas (TG e V) 

obedeceram a padrões utilizados no laboratório de anatomia patológica do HU-

UFJF.(Prophet et al, 1994; Gomori, 1950; Mallory, 1942)  

A análise histopatológica foi realizada por um observador, em 

microscópio binocular Olimpus, seguindo dois parâmetros: um qualitativo e um 

semi-quantitativo. 

As biópsias foram preparadas para a análise histopatológica com a 

utilização de códigos, para que não fosse identificado o grupo ao qual pertencia 

o doente. 
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3.2.7 AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA 

 

Para a avaliação histopatológica, foi programada a coleta de biópsia 

das úlceras em duas etapas: 

 Pré-tratamento: biópsia para caracterização histológica da úlcera e para 

descartar úlceras neoplásicas; 

 Após 30 dias, para verificação de granulação (1ºcontrole) em ambos os 

grupos.  

Por se tratar de um tratamento desconhecido, foi planejada uma 

terceira biópsia (2º controle) para avaliar a resposta após 90 dias de 

tratamento. 

 

3.2.7.1 ANÁLISE QUALITATIVA 

 

A análise qualitativa seguiu uma seqüência pré-estabelecida, a 

saber: padrão da epiderme, onde se avaliou a presença de hiperplasia e 

atrofia. No estudo qualitativo, a necrose foi abordada quanto à presença ou 

não. Quanto ao processo inflamatório, qualitativamente a observação foi do tipo 

presença ou ausência. No critério infiltrado inflamatório, a avaliação constou do 

estabelecimento do tipo celular (agudo e/ou crônico). Na angiogênese, o 

estudo qualitativo abordou a presença de neoformação vascular, sem entrar no 

detalhe do padrão vascular. Quanto à elastose e fibrose colagênica, a 

avaliação apenas constatou a presença aumentada das fibras em questão. 
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Para proliferação fibroblástica, a avaliação morfológica verificou, 

subjetivamente, o aumento de fibroblastos. 

 

 

3.2.7.2 ANÁLISE SEMIQUANTITATIVA 

 

O estudo semiquantitativo avaliou, pelo sistema de cruzes, os 

mesmos parâmetros determinados para a observação qualitativa. Para esses 

parâmetros, estabeleceram-se os seguintes critérios: 

Em relação à necrose, baseando-se na coloração pela HE, optou-se 

por quantificar o critério de acordo com a localização topográfica da mesma 

como se segue: (+) no 1/3 superior da derme; (++) quando comprometia toda a 

derme do espécime; (+++) se a necrose se estendia além da derme, isto é, até 

o tecido celular subcutâneo. 

Quantitativamente, o processo inflamatório, foi estimado em cruzes 

conforme a sua presença em relação à profundidade do espécime, seguindo 

análise pela coloração HE e Gomori. Dessa maneira, estabeleceu-se como: (+) 

quando o processo inflamatório comprometia superficialmente o espécime, 

configurando um padrão de agressão da borda da lesão; (++) se o processo 

inflamatório apresentava uma profundidade correspondente ao 

comprometimento de dois terços do espécime; (+++) se o processo inflamatório 

atingia o espécime como um todo. 

Em relação ao critério angiogênese considerou-se, 

quantitativamente, através das colorações, HE e Gomori, as seguintes 
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variáveis: calibre do vaso; número e padrão da célula endotelial e profundidade 

da neovascularização. Como: (+) presença de vasos capilares de paredes finas 

com no máximo de duas células endoteliais e presentes nas bordas da lesão; 

(++) vasos com uma espessura duas vezes maior que os vasos estabelecidos 

com uma cruz, além do endotélio apresentar-se tumefeito e a 

neovascularização estender-se até dois terços do espécime; (+++) os vasos 

mostravam paredes bem constituídas e endotélio tumefeito que ocupavam toda 

a lesão. 

Para os critérios, elastose, pela coloração de Verhoeff, e fibrose 

colagênica, pelo tricrômio de Gomori, foram consideradas a presença, 

espessura e distribuição das respectivas fibras pelo espécime. Como: (+) 

ambos os tipos de fibras delicadas e ocasionais; (++) ambas as fibras grossas 

porém ocasionais e (+++) quando essas fibras eram espessas e se distribuíam 

por todo o espécime, configurando uma cicatriz em evolução. 

A proliferação fibroblástica, pelo tricrômio de Gomori, esteve 

quantificada obedecendo aos seguintes aspectos: (+) apenas ocasionais 

fibroblastos em espécime com o predomínio dos fenômenos exsudativos 

caracterizado pelo padrão morfológico de reação inflamatória aguda; (++) 

quando a proliferação fibroblástica aumentava com igual proporção ao padrão 

de reação inflamatória aguda; (+++) quando a proliferação fibroblástica 

predominava no quadro morfológico em todo o espécime. 

Abaixo,foram colocados, em tabelas para melhor visualização, todos 

os critérios para análise quantitativa adotados. 
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QUADRO IV: Critérios semiquantitativos para análise histopatológica - 
NECROSE 

+ No 1/3 superior da derme 

++ Toda derme 

+++ Até celular subcutâneo 

 

 

QUADRO V: Critérios semiquantitativos para análise histopatológica - 
PROCESSO INFLAMATÓRIO 

+ Bordas da lesão 

++ 2/3 do espécime 

+++ Todo o espécime 

 

 

QUADRO VI: Critérios semiquantitativos para análise histopatológica - 
ANGIOGÊNESE 

+ 
Vasos capilares de paredes finas, uma ou 2 células endoteliais, bordas 
da lesão 

++ 
Vasos capilares de parede com espessura 2 vezes os anteriores, 
endotélio tumefeito, em 2/3 da lesão 

+++ 
Vasos de paredes espessas, tumefação endotelial, em todo o 
espécime 

 

 

QUADRO VII: Critérios semiquantitativos para análise histopatológica - 
ELASTOSE 

+ Fibras elásticas delicadas, ocasionais 

++ Fibras elásticas finas e espessas em igual proporção 

+++ Fibras elásticas espessas em todo o espécime 
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QUADRO VIII: Critérios semiquantitativos para análise histopatológica - 
FIBROSE COLAGÊNICA 

+ Fibras colágenas delicadas e ocasionais 

++ Fibras colágenas delicadas e grossas, ocasionais 

+++ Fibras colágenas espessas caracterizando cicatriz. 

 

 

QUADRO IX: Critérios semiquantitativos para análise histopatológica - 
PROLIFERAÇÃO FIBROBLÁSTICA 

+ 
Ocasionais fibroblastos. Predomínio das alterações inflamatórias 

celulares agudas. 

++ Fibroblastos e células inflamatórias em igual proporção 

+++ Predomínio fibroblástico em todo o espécime 

 

Para análise estatística desses resultados, foi utilizado o Teste de 

McNemar considerando cada parâmetro individualmente variando do dia inicial 

(dia zero) ao trigésimo dia (dia 30). Porém, como nesse teste não há 

possibilidade de se trabalhar com três variáveis, considerou-se uma cruz (+) ou 

mais de uma cruz para os resultados ++ e +++ (>+), como mostra o esquema 

abaixo: 

 

QUADRO X: Aplicação do Teste de McNemar 

Tempo 30 dias 

Dia 0 

Parâmetro >+ + 

+ A B 

>+ C D 
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Assim, observa-se que os resultados correspondentes às letras B e 

C representam os doentes que não apresentaram modificações histológicas 

com o tratamento avaliado, sendo considerados como indiferentes (I). 

Em relação aos resultados correspondentes à letra A representam 

aqueles que apresentaram uma progressão histológica. No entanto, 

consideramos como progressivo aqueles resultados que evoluíram de duas 

cruzes no dia zero para três cruzes no dia 30 pois assim, esses resultados 

deixaram de serem considerados como indiferentes. 

Em relação aos resultados correspondentes à letra D representam 

aqueles que apresentaram uma regressão histológica. No entanto, 

consideramos como regressivos aqueles resultados que evoluíram de três 

cruzes no dia zero para duas cruzes no dia 30 pois assim, estes referidos 

resultados deixaram de serem considerados também como indiferentes. 

Sendo assim, a interpretação do teste de McNemar passou a seguir 

o esquema modificado abaixo: 

 

QUADRO XI: Aplicação do Teste de McNemar (Modificado) 
Tempo 30 dias 

Dia 0 

Parâmetro >+ + 

+ P I 

>+ I R 

I= Sem variações no número de cruzes 
P=Qualquer variação progressiva no número de cruzes 
R=Qualquer variação regressiva no número de cruzes 
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3.2.8 AVALIAÇÃO IMUNOHISTOQUÍMICA 

 

Os pacientes foram biopsiados seguindo a mesma técnica 

estabelecida no estudo histopatológico. Entretanto, os cortes foram 

acondicionados em “tissue tek” e armazenados a temperatura de –70°C.  

No grupo controle, todos os cortes foram congelados enquanto no 

grupo látex apenas os pacientes de números 4,5,6,7 e 12 tiveram suas biópsias 

congeladas. 

Para o estudo imunohistoquímico, de caráter demonstrativo, ficou 

estabelecida a utilização apenas dos espécimes congelados para elucidação 

da participação das citocinas e fatores de crescimento envolvidos no processo 

de cicatrização como iNOS, VEGF, TGF beta e TNF alfa. 

Foi utilizado o Método Avidina-Biotina-Peroxidase (Complexo ABC-

Vector Lab) (Su-Ming, 1981; Goulart,1996) onde as  biópsias, previamente 

acondicionadas em “tissue tek”, congeladas à temperatura de –70, foram 

levadas ao criostato na temperatura de –27ºC para realização dos cortes 

medindo 5 micra de espessura, em duplicatas, distribuídos paralelamente nas 

lâminas de microscopia. 

A partir daí, os cortes foram submetidos ao descongelamento em 

temperatura ambiente por 60 minutos, lavagens em solução salina tamponada 

com fosfato (PBS) 0,01M por 3 vezes de 5 minutos. 

Para o bloqueio da peroxidase endógena, os cortes foram 

submetidos ao peróxido de hidrogênio (H2O2 30 vol.) a 3%, diluído em metanol 

por 20 minutos. 
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Após, lavaram-se as lâminas em água corrente e depois com água 

destilada. Em seguida, lavou-se com PBS por 3 vezes de 5 minutos. 

As ligações protéicas inespecíficas foram bloqueadas com soro total 

de cabra normal (Normal Goat Serum) diluído em PBS 0,01M por 15 minutos 

de incubação. Seguidamente, escorreram-se as lâminas e foram 

acrescentados os seguintes anticorpos primários: 

 IgG de coelho anti-iNOS humana (Cat. No N32020-050 BD 

Transduction Laboratories) 

 IgG de camundongo anti-VEGF humano (Monoclonal Anti-

Vascular Endothelial Growth Factor antibody, Nº: 

MFCD00282511Clone 26503.11, Sigma ) 

 IgG de coelho anti-TGF-beta 1 humano (Rabbit polyclonal IgG, 

TGF (T-19):sc-402, Santa Cruz Biotechnology. Inc.) 

 IgG de camundongo anti-TNF-alfa humano (Mouse monoclonal 

IgG, TNF (1E8-G6):sc-7317, Santa Crus Biotechnology. Inc.) 

Esses anticorpos foram diluídos em solução de PBS e albumina 

sérica bovina a 1% (PBSA1%) na concentração de 1:100 e incubados por 60 

minutos em temperatura ambiente. 

Ao final dos 60 minutos, os cortes foram lavados em PBS 0,01M por 

3 vezes de 5 minutos e incubados com o anticorpo secundário biotinilado 

diluídos em soro de cabra normal (NGS) e PBS 0,01M como segue: 

 Anticorpo de cabra anticamundongo F(ab)2 (Gambio – Vector 

Laboratories), 1:100 
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 Anticorpo de cabra anticoelho F(ab)2 (Gambio – Vector 

Laboratories), 1:100 

Após a incubação de 30 minutos do anticorpo secundário, à 

temperatura ambiente, as lâminas foram lavadas em PBS 0,01M por 3 vezes 

de 5 minutos para remoção do excesso desse anticorpo e posterior incubação 

com o complexo streptavidina-peroxidase (R.T.U. VECTASTAIN-ABC Elite Kit – 

ELLITE,cat. N: PK-7200, Vector Laboratories, Inc., Burlingame) por  30 minutos 

à temperatura ambiente, protegido da luz e posteriores lavagens em PBS 

0,01M por 3 vezes de 5 minutos. 

Para revelação da reação de peroxidase, as lâminas foram 

incubadas pela solução constituída de substrato (3amino,9 etil-carbazol, Sigma 

Chemical-Co), em tampão acetato 0.2M associado a 0.1% de H2O2, pelo 

período máximo 10 minutos, controlando a intensidade da cor. Em seguir, a 

reação foi interrompida, lavando-se as mesmas com água destilada. 

A contra-coloração foi feita com hematoxilina de Mayer por 2 

minutos e posterior lavagem com água corrente e água destilada 

seguidamente. Cobriram-se as secções com gelatina glicerinada e montagem 

da lamínula. 

 

Os controles da reação foram: 

A- Controle da especidicidade 

 Substituição do anticorpo primário: as biópsias foram submetidas 

ao protocolo experimental com substituição do anticorpo primário 

por IgG de coelho não imune (1mg/mL), diluído 1:200. 



Casuística e Métodos  45 

 

B- Controles negativos 

 As biópsias de peles normais foram adquiridas no arquivo de 

Patologia do HC-FMRP-USP e submetidas ao protocolo 

experimental descrito. 

 Supressão do anticorpo primário: todos os cortes foram 

submetidas ao protocolo experimental, porém com supressão do 

anticorpo primário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 
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Os dados populacionais como idade, sexo, cor e profissão, relativos 

às duas amostras que constituíram os grupos controle e látex, 

respectivamente, estão apresentados na TABELA I. 

O grupo controle foi constituído por 7 pacientes cuja média de idade 

era de 61,6 anos  sendo a idade mínima de 32 anos e a máxima de 82 anos; 

todos os pacientes foram do sexo feminino (100%); 3 brancos (42,9%) e 4 não 

brancos (57,1%) que corresponderam aos negros e pardos. Quanto à 

profissão, apenas uma paciente (14,3%) era balconista e o restante (85,7%) 

eram pacientes aposentadas que exerciam atividades domésticas. 

O grupo látex foi constituído por 14 pacientes cuja média de idade 

era de 64,1 anos sendo a idade mínima de 34 anos e a máxima de 85 anos. 

Em relação ao sexo, 5 pacientes (35,7%) eram do sexo masculino e 9 (64,3%) 

feminino. Houve predomínio de pacientes brancos (11/14, 78,6%) e apenas 3 

(21,4%) eram não brancos. Quanto à profissão, uma paciente (7,2%) era 

quitandeira, 2 (14,3%) trabalhadores rurais, 3 (21,4%) do lar e 8 (57,1%) eram 

aposentados. 

Em todos os pacientes de ambos os grupos, as úlceras de perna 

estavam associadas à insuficiência venosa crônica (IVC). No entanto, no grupo 

controle, a IVC apresentou-se, exclusivamente, em 4 pacientes (57,1%) e 

associada à hipertensão arterial sistêmica em 3 pacientes (42,9%). No grupo 

látex, a IVC se apresentou, exclusivamente, em 6 pacientes (42,9%) e 

associada à hipertensão arterial sistêmica em 9 pacientes (57,1%). 

Em relação à localização das úlceras, seguindo o esquema proposto 

por Baker e colaboradores (1991), foi observado no grupo controle, que 1 

paciente (14,3%) apresentava a úlcera localizada na zona 1 enquanto o 
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restante (85,7%) na zona 2. No grupo látex, 12 pacientes (85,7%) tinham suas 

úlceras localizadas na zona 2, 1 paciente (7,1%) na zona 1 e outro paciente 

(7,1%) nas zonas 1 e 2. Tais resultados são melhor expressos na FIGURA IV. 

 

TABELA I: Caracterização demográfica dos pacientes com úlceras de perna 

Características clínicas Grupo Controle (n=7) Grupo Látex (n=14) 

Idade 

 

 

Sexo 

 

Cor 

 

Profissão 

 

 

 

Doenças 

Associadas 

Média 

Mínima 

Máxima 

Masculino 

Feminino 

Branca 

Não branca 

Aposentado 

Doméstica 

Lavrador 

Comerciária 

IVC 

IVC + HAS 

61,6 anos 

32 anos 

82 anos 

- 

100% 

42,8% 

57,1% 

85,7% 

- 

- 

14,3% 

57,1% 

42,9% 

64,1 anos 

34 anos 

85 anos 

35,7% 

64,3% 

78,6% 

21,4% 

57,1% 

21,4% 

14,3% 

7,2% 

42,9% 

57,1% 

IVC= insuficiência venosa crônica       HAS= hipertensão arterial sistêmica 
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FIGURA II: Localização das úlceras de perna nos grupos CONTROLE e 

LÁTEX com respectivas freqüências 
 

Quanto à duração das úlceras, a média do tempo no grupo controle 

foi de 116,86 meses enquanto no grupo látex foi de 109,5 meses. 

Na maioria dos pacientes (5/7, 71,4%) do grupo controle, as úlceras 

de perna tratavam-se do primeiro episódio e em 2 deles (28,6%) tratavam-se 

de quadros recidivantes. No grupo látex, 50% dos pacientes (7/14, 50%) 

tratavam-se do primeiro episódio e os outros 50% eram pacientes com 

recidivas. 

O período de tratamento foi variado: os pacientes do grupo controle 

foram acompanhados por 30 dias com o uso de pomada de cloranfenicol 

associada a enzimas fibrinolíticas (FIBRASE). A partir desse período, os 

pacientes solicitaram a alteração do tratamento e se recusaram a manter o 

mesmo tipo de curativo. Para os pacientes do grupo tratado com a 
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biomembrana de látex natural (BML), o tempo de acompanhamento foi de, no 

mínimo, 30 dias em 100% dos casos ou de 60 dias em 78,6% dos pacientes e 

de 90 dias em apenas 35,7% da amostra. O seguimento clínico dos pacientes 

pode ser avaliado conforme histórias clínicas (ANEXO VIII) e fotografias dos 

variados tempos de seguimento das úlceras conforme as FIGURAS III, IV A e 

IV B. Pode-se verificar que a randomização do estudo se deu apenas até o 

sétimo paciente de ambos os grupos, tornando-se difícil a continuação da 

randomização pelo grupo controle, devido à divulgação nos Centros de Saúde 

da biomembrana de látex natural (BML). 

Através das fotografias das lesões e análise das mesmas pelo 

programa IMAGE PRO PLUS for Windows 1,0, foi possível obter as áreas de 

superfície das úlceras onde, foram traçados, manualmente, os respectivos 

limites, por três vezes para diminuir o erro de medida e, calculada a média 

aritmética entre os três valores. Calculou-se também, a redução absoluta e 

percentual das áreas com o tratamento conforme mostra os ANEXOS IX E X. 

Em relação às áreas superficiais absolutas, verificou-se que o grupo 

controle apresentou a área média de 9,37 cm2 e o grupo látex 13,19 cm2, 

conforme TABELAS II e III. Ambos os grupos foram estatisticamente 

semelhantes, pois apresentaram p=0,43 sob o teste de Mann-Whitney para 

amostras não paramétricas.  
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Figura III: Seguimento clínico fotográfico dos pacientes - GRUPO CONTROLE 
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Figura IV A: Seguimento clínico fotográfico dos pacientes - GRUPO LÁTEX 

 



Resultados  53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV B: Seguimento clínico fotográfico dos pacientes - GRUPO LÁTEX 
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TABELA II:  Caracterização clínica dos pacientes com úlceras venosas – 
Grupo Controle 

Nº PAC. IDADE SEXO T(m) RECIDIVA LOCAL DÇA.ASS Ar.Inicial Ar. 30 Red%30

1 LS 32 F 24 Não 2 IV 5,26 1,23 76,62 

2 MAE 40 F 108 Não 2 IV+ HAS 1,72 1,4 1,51 

3 TDP 82 F 240 Sim 2 IV 20,53 20,22 -1,77 

4 MSP 71 F 240 Sim 2 IV+ HAS 16,43 16,72 5,66 

5 MCB 73 F 168 Não 2 IV+ HAS 5,38 3,07 19,57 

6 ABM 63 F 8 Não 1 IV 7,77 7,33 18,61 

7 MAJ 70 F 30 Não 2 IV 8,48 6,82 19.58 

MÉDIA 61,57  116,86    9,37 8,11 19.97 

MEDIANA 70  108    7,77 6,82 18,61 

IV-Insuficiência  venosa; HAS-Hipertensão Arterial  Sistêmica ;Ar.-Área superficial da úlcera(cm2); T-tempo; m-meses. 

 

 

Clinicamente, numa análise semiquantitativa, foram avaliados 

através da documentação fotográfica, os parâmetros: fibrina, tecido de 

granulação e de reepitelização de acordo com as respectivas frações em 

relação à superfície ulcerada. TABELAS IV e V. 
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TABELA III: Caracterização clínica os pacientes com úlceras venosas – Grupo 
Látex 

Nº PAC. IDADE SEXO T(m) RECIDIVA LOCAL DÇA.ASS Ar.Inicial. Ar. 30 Red%30

1 EL 71 F 6 Sim 2 IV + HAS 29,26 21,89 25,19 

2 FMR 84 F 7 Não 2 IV + HAS 2,29 2,04 10,92 

3 TCS 85 M 60 Não 2 IV 22,41 21,59 3,66 

4 JA 64 M 2 Não 2 IV 5,69 6,96 -22,32 

5 MQ 47 F 96 Sim 2 IV + HAS 18,55 18,44 0,59 

6 SVA 67 M 480 Sim 2 IV + HAS 27,22 21,03 22,74 

7 CM 34 M 24 Sim 2 IV 7,33 3,36 54,16 

8 CF 51 F 84 Sim 2 IV 1,43 0,34 76,22 

9 MF 78 F 6 Não 1+2 IV + HAS 12,37 14,25 -15,2 

10 AC 64 M 11 Sim 1 IV + HAS 13,69 15,55 -13,59 

11 SR 65 F 108 Não 2 IV + HAS 10,29 11,09 -7,77 

12 NS 63 F 36 Não 2 IV 25,18 13,66 45,75 

13 LC 70 F 180 Não 2 IV + HAS 3,32 2,79 15,9 

14 ML 55 F 360 Sim 2 IV 5,6 10,74 -91,79 

MÉDIA 64,1  104    13,19 11,70 7.46 

MEDIANA 64,5  48    11,33 12,38 7,29 

IV-Insuficiência  venosa; HAS-Hipertensão Arterial  Sistêmica ; Ar.-Área superficial da úlcera(cm2); T=tempo; m=meses. 
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TABELA IV: Avaliação clínico-fotográfica dos pacientes do GRUPO 
CONTROLE com 30 dias de tratamento (n=7) 

Nº Paciente Tempo FIBRINA GRANULAÇÃO REEPITELIZAÇÃO

1 LS 
0 + ++ + 

30 + ++ ++ 

2 MAE 
0 +++ + + 

30 ++ ++ + 

3 TDP 
0 +++ + + 

30 ++ ++ + 

4 MSP 
0 + ++ + 

30 + +++ + 

5 MCB 
0 ++ + + 

30 ++ + + 

6 ABM 
0 +++ + + 

30 +++ + ++ 

7 MAJ 
0 ++ + ++ 

30 +++ + +++ 
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TABELA V: Avaliação clínico-fotográfica semiquantitativa dos pacientes do 
GRUPO LÁTEX com 30 dias de tratamento (n=14) 

Nº Paciente Tempo FIBRINA GRANULAÇÃO REEPITELIZAÇÃO 

1 EL 
0 ++ + A 

30 A +++ ++ 

2 FMR 
0 ++ ++ + 

30 + +++ + 

3 TC 
0 +++ + + 

30 + +++ + 

4 JA 
0 ++ ++ + 

30 + +++ + 

5 MQ 
0 ++ + + 

30 + +++ + 

6 SV 
0 +++ + + 

30 ++ ++ + 

7 CM 
0 A +++ + 

30 A +++ ++ 

8 CF 
0 ++ + + 

30 + ++ ++ 

9 MF 
0 +++ + + 

30 ++ + + 

10 AC 
0 +++ A A 

30 A +++ + 

11 SR 
0 + ++ A 

30 +++ + A 

12 NS 
0 + +++ + 

30 + +++ ++ 

13 LC 
0 ++ + A 

30 + + + 

14 ML 
0 + +++ + 

30 A +++ + 

A=ausente 
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Para cada parâmetro, foram considerados, individualmente, os 

resultados como progressivos aqueles que apresentaram um aumento no 

número de cruzes, no período de 30 dias de tratamento; como regressivos, 

aqueles que apresentaram uma diminuição no número de cruzes no decorrer 

dos 30 dias de tratamento e indiferentes, àqueles que não apresentaram 

variação no número de cruzes no mesmo período. 

Assim feito, as freqüências dos resultados encontram-se distribuídas 

para cada parâmetro nos grupos controle e látex na TABELA VI (Teste 

McNemar modificado). 

 

TABELA VI: Resultado da análise clínico-fotográfica dos pacientes dos grupos 
CONTROLE e LÁTEX após 30 dias de tratamento 

Parâmetro Evolução 
Grupo Controle (n=7) Grupo Látex (n=14) 

Número % Número % 

Fibrina 

Regressiva 2 28,6 11 78,6 

Progressiva 1 14,3 1 7,0 

Indiferente 4 57,0 2 14,0 

Granulação 

Regressiva 0 0 1 7,0 

Progressiva 3 43,0 8 56,0 

Indiferente 4 57,0 5 35,0 

Reepitelização 

Regressiva 0 0 0 0 

Progressiva 3 43,0 6 42,0 

Indiferente 4 57,0 8 56,0 

= Significante ao nível de 5% (p=0,013 para testes monocaudais) 
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Avaliando a evolução das úlceras dos pacientes 1,3, 5 e 10 do grupo 

látex pode ser observado, quanto ao parâmetro fibrina, o caráter regressivo da 

evolução com a BML. Nesses pacientes observa-se uma diminuição importante 

dos tecidos necrosados e também do percentual de fibrina iniciais que foram 

substituídos por um tecido de granulação aos 30 dias de tratamento. 

(FIGURAS IV e TABELA V) Apesar dos pacientes do grupo controle 

apresentarem inicialmente uma baixo percentual de tecido necrótico ou 

fibrinoso, o paciente 3 ilustra uma evolução regressiva quanto a esse 

tratamento, porém, com discreta substituição por tecido de granulação o que 

difere significantemente do tratamento com a BML (FIGURAS III). 

Em relação à granulação isoladamente, observou-se que os 

pacientes do grupo látex, relatados acima, apresentaram uma progressão de 

uma cruz (+) para três cruzes (+++) o que não ocorreu em nenhum paciente do 

grupo controle. 

Analisando as reduções percentuais no trigésimo dia de tratamento 

das amostras, foi visualizado que 85,7% dos pacientes controles apresentaram 

aumento do percentual de redução com 30 dias de seguimento, enquanto no 

grupo látex 64,3% apresentaram aumento. No entanto, não se observou 

diferença estatística (p=0,39) entre essas medidas percentuais, pelo teste de 

Mann-Whitney, como pode ser visualizado na FIGURA V. 

Em parceria com a Escola de Engenharia de São Carlos – USP, 

através do professor Andrés Anobile Perez, tentou-se utilizar um programa que 

analisa as imagens através de redes neurais artificiais, onde há uma 

identificação colorimétrica da úlcera, na tentativa de identificar os tecidos, 
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avaliar o percentual de tecido de granulação, de reepitelização e de fibrina 

existente na úlcera.  
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Mann-Whitney test, P=0,39 
 

FIGURA V: Redução percentual das áreas superficiais das úlceras de perna 
dos grupos CONTROLE e LÁTEX ao 30º dia de tratamento . 

 

 

Porém, como a captação de imagens não foi padronizada para os 

parâmetros angulação, luz e distâncias, a aplicação do referido programa ficou 

comprometida, gerando dificuldades para a identificação dos diferentes tipos de 

tecidos como granulação, fibrina e tecido reepitelizado. Os resultados são 

apresentados no ANEXO XI. 
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AVALIAÇÃO HISTOPATOLÓGICA 

 

Após a análise dos 34 cortes histológicos de biópsias das úlceras 

(12 grupo látex e 5 grupo controle) em suas fases pré e pós-tratamento, foram 

demonstrados os seguintes resultados: 

 

ANÁLISE QUALITATIVA 

Na análise qualitativa, é possível perceber que todas as amostras 

foram colhidas da região da borda da úlcera. O estudo do padrão das lesões 

ficou assim estabelecido:  

 Alterações epiteliais: hiperplasia do epitélio presente em 08 espécimes 

de 05 casos, sinais de regeneração com reepitelização foi observado em 

02 espécimes de 02 casos, também foi encontrada hiperceratose em 05 

espécimes biópsias de 05 casos. A exocitose por neutrófilos só foi 

vizibilizada em 03 biópsias de 03 casos. Em 02 amostras de 02 casos 

não se observava epiderme em toda extensão do fragmento, pela 

presença de necrose em 06 vezes de 06 casos a epiderme de cobertura 

ou era muito exígua para análise ou não apresentava alterações 

significativas. 

 Necrose: Em graus variáveis, todos os espécimes apresentavam 

necrose do tipo isquêmica. 

 Processo Inflamatório: as células inflamatórias observadas nos casos 

eram do tipo que predominam nos processos agudos com neutrófilos, 
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mas com variável quantidade de células mononucleares onde 

predominavam linfócitos. 

 Angiogênese: a proliferação vascular era nítida em todos os casos, 

ocorrendo na periferia da necrose até ao preenchimento total da lesão 

ulcerada. 

 Elastose: só raramente a proliferação de fibras elásticas era significativa. 

Em sua maioria o padrão de proliferação era pouco perceptível. 

 Proliferação colagênica: a proliferação de fibras colágenas obedecia a 

um padrão quase homogêneo com fibras mais grossas ou espessas na 

periferia, onde se mesclavam com o colágeno normal da derme inferior, 

e as mais delicadas no centro e superfície da lesão. 

 Proliferação fibroblástica- acompanhava de perto a proliferação 

colágena, com uma maior densidade de células estromais, quanto mais 

denso ou espesso o colágeno. Quanto mais delicadas as fibras 

colágenas, maior o predomínio de células inflamatórias sobre os 

fibroblastos. 

Todos esses parâmetros foram analisados, avaliando-se os padrões 

de colorações obtidos pelos métodos: Hematoxilina-eosina, Tricrômio de 

Gomori e Verhöeff, como mostra esquematicamente a FIGURA VI. 
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FIGURA VI: Parâmetros utilizados no estudo histopatológico. 
A: Necrose liquefativa, superficial com reação leucocitária 

neutrofílica. 
B: Reação inflamatória em cronificação com raros neutrófilos e 

predomínio de mononucleares. 
C: Padrão de angiogênese analisado, com vasos neoformados. 
D: Elastose analisada pela coloração de Verhöeff. Controles internos 

da epiderme. 
E: Fibrose colagênica pesquisada com o tricrômio de Gomori. 
F: Proliferação fibroblástica definida melhor no Gomori pela 

proliferação de células alongadas. 
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ANÁLISE SEMIQUANTITATIVA 

Apenas 01 (3,4%) biópsia não apresentava necrose referente à 

amostra pré-tratamento e somente em 02 (6,8%), ambas de amostras 

anteriores ao tratamento, esta necrose se estendia por quase toda superfície e 

se mostrava bem profunda (+++). Quanto à inflamação, sempre presente nas 

34 amostras (100%), freqüentemente estendia-se até 2/3 da derme (++), em 13 

(38,2%) biópsias era superficial (+) e em 8 (23,5%) este processo foi 

quantificado como intenso (+++). 

Os resultados da análise semiquantitativa dos parâmetros 

histológicos encontram-se individualizados para cada grupo de estudo nas 

TABELAS VII e VIII. 

 

TABELA VII: Análise histopatológica semiquantitativa – GRUPO CONTROLE 
(n=5) 

Nº PACIENTE 
TEMPO DE 

TRATAMENTO 
NECROSE INFLAMAÇÃO ANGIOGÊNESE ELASTOSE

FIBROSE 

COLAGÊNICA 

PROLIFERAÇÃO 

FIBROBLÁSTICA 

1 LS 

0 A ++ ++ ++ ++ ++ 

30 + RE* ++ ++ ++ ++ ++ 

2 MAE 

0 A ++ ++ ++ ++ ++ 

30 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

3 TDP 

0 A ++ ++ ++ ++ ++ 

30 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

4 
MSP 

 

0 ++ ++ ++ A A A 

30 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

5 MCB 

0 A ++ ++ ++ ++ ++ 

30 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

A=ausente (não visualizado) 
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TABELA VIII: Análise histopatológica semiquantitativa - GRUPO LÁTEX (n=12) 

Nº PACIENTE 
TEMPO DE 

TRATAMENTO 
NECROSE INFLAMAÇÃO ANGIOGÊNESE ELASTOSE

FIBROSE 

COLAGÊNICA 

PROLIFERAÇÃO 

FIBROBLÁSTICA 

1 EL 
0 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

30 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

2 FMR 
0 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

30 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

3 TCS 
0 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

30 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

4 JA 

0 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

30 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

90 ++ ++ ++ A A ++ 

5 MQ 

0 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

30 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

90 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

6 SVA 

0 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

30 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

90 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

7 CM 

0 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

30 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

90 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

8 CF 
0 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

30 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

9 MF 
0 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

30 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

10 AC 
0 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

30 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

11 SR 
0 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

30 ++ ++ ++ A ++ ++ 

12 NS 

0 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

30 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

90 A ++ ++ ++ ++ ++ 

A=ausente (não visualisado) 
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Para análise estatística dos resultados obtidos na avaliação 

histopatológica dos diversos parâmetros, foi utilizado o teste de McNemar 

modificado para cada parâmetro (variável) aplicado nas amostras 

independentes nos diferentes tempos de acompanhamento. 

Observa-se na TABELA VIII, que apenas 05 pacientes do grupo 

tratado com a BML colaboraram com o estudo, realizando a 2ª biópsia após 90 

dias de tratamento, constituindo um período maior de seguimento. 

Assim, com a aplicação do teste para cada um dos parâmetros 

histológicos, isoladamente, como: necrose, inflamação, angiogênese, 

elastose, fibrose colagênica e proliferação fibroblástica, foram encontrados 

os resultados apresentados pelas respectivas porcentagens descritas na 

TABELA IX. Nesta tabela nota-se que 90 dias após a aplicação da BML, o 

tecido ulcerado apresenta tendência à regeneração com redução dos achados 

histopatológicos. 

Nessa análise histopatológica, nenhum parâmetro avaliado 

apresentou diferenças estatisticamente significantes entre os grupos, como 

mostra a TABELA IX e como ilustrado na FIGURA VII. 
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TABELA IX: Análise histopatológica dos pacientes dos grupos CONTROLE e 
LÁTEX (Teste de McNemar) 

Grupos Controle Látex–30 dias Látex – 90 dias

Parâmetro Evolução Nº % Nº % Nº % 

NECROSE 

Regressiva 1 20 4 33,3 3 60 

Progressiva 4 80 1 8,3 1 20 

Indiferente 0 0 7 58,3 1 20 

INFLAMAÇÃO 

Regressiva 2 40 5 41,7 5 100 

Progressiva 1 20 0 0 0 0 

Indiferente 2 40 7 58,3 0 0 

ANGIOGÊNESE 

Regressiva 0 0 3 25 0 0 

Progressiva 2 40 5 41,7 2 40 

Indiferente 3 60 4 33,3 3 60 

ELASTOSE 

Regressiva 0 0 3 25 2 40 

Progressiva 1 20 1 8,3 0 0 

Indiferente 4 80 8 66,7 3 60 

FIBROSE 

COLAGÊNICA 

Regressiva 0 0 2 16,7 1 20 

Progressiva 3 60 5 41,7 3 60 

Indiferente 2 40 5 41,7 1 20 

PROLIFERAÇÃO 

FIBROBLÁSTICA 

Regressiva 0 0 4 33,3 1 20 

Progressiva 4 80 3 25 2 40 

Indiferente 1 20 5 41,7 2 40 
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FIGURA VII: Avaliação histopatológica 
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AVALIAÇÃO IMUNOHISTOQUÍMICA 

 

Numa análise qualitativa dos achados imunohistoquímicos, 

observou-se que, em ambos os grupos, o resultado das detecções nos cortes 

das lesões pré-tratamento mostraram marcação acentuada para iNOS, quando 

comparados à resposta após 30 dias de tratamento com a biomembrana de 

látex e com a pomada Fibrase (controle). No entanto, a diminuição da 

expressão da iNOS foi mais significativa no grupo látex. (FIGURA VIII: I1, I2 e 

I3) 

Quanto à expressão do VEGF, foi observada uma maior expressão 

nos pacientes que se submeteram ao tratamento com a BML, quando 

comparados com os pacientes do grupo controle. (FIGURA VIII: I5 e I6) Nestes, 

a marcação para o VEGF não mostrou diferenças significantes entre o pré e 

pós-tratamento. Pode ser visualizado também, que os pacientes jovens 

apresentavam maior marcação para o VEGF em relação aos pacientes idosos. 

Para facilidade de comparação entre as respostas dos dois tipos de 

tratamento, os pacientes foram pareados segundo sexo, idade, condições 

clínicas e sociais, dois pacientes do grupo látex e dois do grupo controle. 

Assim, foram selecionados os pacientes nº 4 do grupo controle e nº 1 do grupo 

látex, cujos dados encontram-se nas TABELAS II e III. 

Além desses, foram avaliados dois outros pacientes do grupo látex 

com idade maior de 60 anos, nos quais foi observada a mesma tendência em 

relação à expressão da iNOS diminuindo com o tratamento. Com a evolução do 
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tratamento, a expressão do VEGF mostrou-se inalterada em ambos os 

pacientes, porém a granulação inicial já se apresentava significativa. 

Em relação ao TGF1, os pacientes do grupo látex apresentaram 

uma maior expressão com a BML quando comparados com os pacientes do 

grupo controle. (FIGURA VIII: I7 E I8). 

 Paralelamente, foram pareados dois outros pacientes, de faixa etária 

menor, seguindo os mesmos critérios descritos. Nestes observou-se, também, 

que o tratamento com a biomembrana de látex tende a induzir o aumento da 

expressão do VEGF além do TGF1 com redução da marcação para iNOS. 

Quanto à marcação para a citocina TNF, observou-se tratar-se de 

uma citocina muito discreta, não possibilitando uma análise adequada entre os 

tratamentos. No entanto, o controle positivo para a mesma (Leishmaniose), se 

mostrou fortemente marcado. 

Adicionalmente, todas as colorações foram efetuadas em cortes de 

pele de indivíduos não acometidos por qualquer doença, onde foram 

encontradas expressões muito discretas das reações imunohistoquímicas. 
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FIGURA VIII: Avaliação Imunohistoquímica (imunoperoxidase) 

 



 

 

 

 

 

5. DISCUSSÃO 
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Inicialmente, observou-se que os grupos estudados foram 

homogêneos, quando foi avaliado o parâmetro idade (p=0,45), na avaliação 

clínica e imunohistopatológica da ação da biomembrana de látex natural 

extraído da seringueira Hevea brasiliensis sobre úlceras venosas crônicas, 

corroborando os relatos de Nelzen et al (1991) e de Frade et al, (2001a,b).Na 

avaliação do tempo de duração das úlceras viu-se que a do grupo controle foi 

maior que a do grupo látex em 12 meses, entretanto, sem significância 

estatística (p=0,18), ressaltando que reflete a semelhança dos grupos de 

estudo. Dentre os pacientes do grupo controle apenas 02 (28%) tratavam-se de 

casos recidivantes contra 07 (50%) no grupo látex. A média das áreas 

superficiais das úlceras de perna do grupo controle foi discretamente menor 

que a do grupo látex (p=0,43). 

Se, forem analisadas em conjunto as características do grupo 

controle como a menor faixa etária, baixo percentual de casos recidivantes e a 

menor média das áreas superficiais das úlceras, poder-se-ia sugerir que esses 

fatores podem ter influenciado na média do percentual de redução, 

discretamente maior neste grupo, porém, estatisticamente não significante 

(p=0,39). 

Foi relevante a informação dos pacientes do grupo látex que 

relataram maior comodidade quanto à realização do curativo devido a menor 

frequência das trocas e, principalmente, a não aderência do curativo ao leito da 

úlcera provavelmente, causada pela exsudação promovida pela BML, o que 

facilitou o tratamento aliado à ausência de dor ou agressão ao tecido de 

cicatrização durante as trocas do curativo. Enquanto que os pacientes do grupo 
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controle faziam as trocas diariamente, sendo essas, acompanhadas de dor à 

remoção do curativo e, geralmente, traumáticas ao processo de cicatrização. 

Além dos aspectos descritos foi feita a avaliação do custo do 

tratamento de úlceras de perna, sendo considerado o tipo de curativo, gasto 

com a limpeza da ferida e a cobertura secundária empregada. Num cálculo 

aproximado, o gasto médio do curativo controle (FIBRASE) para uma ferida 

medindo aproximadamente 5,0X6,0 cm, foi de R$ 36,75 por semana (Frade et 

al, 2001a & 2001b). Borges et al (1999) relataram, em investigação, realizada 

pelo setor de Estomaterapia do HC/UFMG, o custo com curativos tradicionais, 

como IRUXOL e NEBACETIN, é de R$ 31,59 por semana, considerando os 

custos do ano de 1999. No entanto, o custo com o curativo à base da BML, em 

três trocas semanais e os mesmos gastos com limpeza do curativo controle 

(Frade et al (2001a e 2001b), é de aproximadamente R$ 9,30 por semana.  

O conjunto desses fatores leva à sugestão de que o curativo com a 

BML reúne elementos que conduzem à sua indicação com considerável 

segurança. 

A avaliação do tecido de cicatrização foi efetuada, clinicamente, 

através da área superficial das úlceras sob os diferentes tratamentos e o 

percentual de redução dessas áreas conforme TABELAS II e III e FIGURAS V. 

Os grupos se mostraram semelhantes entre si inicialmente e não apresentaram 

diferenças estatisticamente significantes com os tratamentos. 

Mani et al, (1989) e Falanga et al, (1991) sugerem que os fatores 

associados à insuficiência venosa que iniciam a ulceração e que dificultam sua 

cicatrização ainda são muito discutidos. No entanto, está bem estabelecido, por 
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eles, que um efeito da insuficiência venosa é diminuir a perfusão do oxigênio 

tecidual o que pode influenciar na proliferação celular, segundo Herrick et al 

(1996). 

Thomas et al (1988) têm sugerido que a chave da patogênese das 

úlceras venosas crônicas é a inflamação gerada pela ativação dos leucócitos 

participantes da microcirculação. 

Durante a cicatrização de úlceras normais, a resposta inflamatória 

inicial e transitória constitui parte essencial do processo (Wallace & Stacey, 

1998). 

Merece ser considerado que, avaliar o processo cicatricial pelas 

medidas das áreas superficiais das úlceras e suas reduções constitui uma 

aferição do estágio final do processo, pois esta medida está diretamente 

relacionada à última etapa do processo de cicatrização, ou seja, a 

reepitelização. No grupo controle foi difícil essa documentação pelo fato dos 

pacientes se mostrarem ansiosos pelo início do tratamento alternativo com a 

BML. Por isso, o tratamento controle foi seguido por apenas 30 dias 

respeitando as normas éticas do termo de consentimento e dando liberdade 

total ao paciente em descontinuar o tratamento e optar por outra forma de 

terapêutica. 

Considerando os resultados encontrados, as dificuldades relatadas e 

os resultados do estudo piloto quanto ao percentual de tecido debridado, 

granulado e reepitelizado e, também ao tempo de seguimento maior que no 

modelo atual, foi proposta a avaliação do tecido de cicatrização, ainda 

clinicamente, pelos parâmetros: fibrina, tecido de granulação e de 
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reepitelização. Avaliando isoladamente cada um desse parâmetros, foi 

encontrado: 

 fibrina: os resultados foram sugestivos que a biomembrana de látex 

natural possui a propriedade de promover debridamento da ferida 

maior que o tratamento controle, p=0,013. (TABELA VI, FIGURAS 

III e IV) 

 tecido de granulação: o tratamento com a BML se mostrou com 

uma tendência progressiva levando ao aumento da granulação em 

relação ao tratamento controle (TABELA VI, FIGURAS III E IV). 

 tecido de reepitelização: diretamente envolvido no tamanho das 

úlceras, não mostrou diferença estatística entre os tratamentos 

controle e látex,  certamente pelo curto período de 30 dias para 

seguimento do grupo controle. 

Os resultados histopatológicos corroboram as observações clínicas. 

Apesar de não apresentarem significância estatística, eles foram sugestivos de 

que o tratamento com a BML tende a reduzir o período de cicatrização das 

lesões ulceradas com diminuição do tecido necrótico e organização do reparo 

tecidual, como mostram as TABELAS IX e FIGURAS III E IV. Essas afirmações 

se baseiam no baixo percentual de pacientes com evolução progressiva no 

parâmetro necrose, nos altos percentuais regressivo quanto à inflamação e 

progressivos quanto a angiogênese e fibrose colagênese (TABELA IX). 

Com a análise imunohistoquímica pode ser observado que as lesões 

iniciais (pré-tratamento) apresentam-se com maior expressão para iNOS em 

relação às lesões pós-tratamento, em ambos os grupos, o que se correlaciona 
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com a intensidade de necrose tecidual local. Observou-se que a expressão 

para iNOS apresentou mais responsiva ao tratamento com a biomembrana de 

látex tendo em vista a sua diminuição, mais evidente nesse grupo, que no 

controle após 30 dias de tratamento (FIGURA VIII). 

A explicação desses resultados poderia ser relacionada ao 

conhecimento de que O radical livre, oxido nítrico (NO), parece ser sintetizado 

pelo tecido ulcerado (Kirk et al, 1993). A produção celular de óxido nítrico (NO) 

durante o processo de cicatrização parece ser de múltiplas fontes celulares 

ainda não estabelecidas, entretanto, células inflamatórias como macrófagos e 

neutrófilos têm se mostrado como grandes sintetizadores de NO (Lyons et al, 

1992; Willis et al, 1994). Esta produção de NO se estabelece por meio da ação 

enzimática das isoformas específicas da oxido nítrico-sintase. (Appleton et al, 

1996; Jude et al,1999) A NO-sintase constitutiva, uma isoforma Ca+ 

dependente, está presente nas células endoteliais (ecNOS) e em neurônios 

(nNOS) enquanto a segunda isoforma chamada de induzida, Ca+ 

independente, está presente em macrófagos, células musculares lisas e 

neutrófilos polimorfonucleares . (Abd-El-Aleem et al, 2000; Ischiropoulos et al, 

1992; Appleton et al,1996). 

As expressões de NO-sintases e arginases, enzimas que degradam 

a L-arginina produzindo NO, são significantemente maiores nas úlceras 

venosas crônicas quando comparadas com a pele normal tendo as células 

inflamatórias e do endotélio vascular como principais fontes (Abd-El-Aleem et 

al, 2000). O NO combina-se com radicais livres de hidroxila formando 

peroxinitrito, um potente radical livre que causa destruição tecidual pelas 
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propriedades de oxidação e citotoxicidade (Kaur et al, 1994; Cross et al, 1994). 

Tem sido relatado que o NO pode causar apoptose em vários sistemas 

celulares experimentais.(Cui et al, 1993; Albina et al, 1993). Em macrófagos, a 

ativação de iNOS, produzindo quantidade suficiente de NO, promove morte 

celular por apoptose (Albina et al, 1993). O peroxinitrito pode induzir a 

apoptose ou necrose celular dependendo de sua concentração local (Bonfoco 

et al, 1995). 

Tais relatos sugerem que a indução de apoptose pode ser outro 

mecanismo através do qual o NO produz efeitos deletérios à cicatrização 

tecidual das úlceras venosas crônicas. Efeito esse que parece sobrepor ao 

efeito benéfico microbicida do NO nestas úlceras. Sendo assim, pode-se 

observar que a BML, pela diminuição da expressão da iNOS, estaria 

interferindo favoravelmente nesta fase do processo de cicatrização.  

O mesmo perfil deveria ser esperado para a citocina TNF que se 

trata de uma citocina pró-inflamatória que funciona como mediador importante 

da produção de iNOS.(Trengove et al,1996; Shimizu et al, 1997)  No entanto, 

foi observado discreta marcação dos cortes para a citocina TNF, em ambos 

os grupos e tempos, apesar do controle positivo para esta citocina ter mostrado 

marcação expressiva.  

Trengove et al (1996), avaliaram pacientes com úlceras venosas 

crônicas, através da coleta do fluido da úlcera e tratamento compressivo a base 

de solução fisiológica, em dois grupos distintos: grupo não cicatrizante, cuja 

coleta foi realizada após 24 horas de internação e, grupo cicatrizante,  cuja 

coleta ocorreu após 2 semanas de internação. Analisando, através do ELISA, 
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constataram que os níveis de citocinas pró-inflamatórias IL1, IL6, TNF e 

marcadores clínicos da inflamação como, proteína C reativa (PCR), se 

mostraram diminuídos no fluido das úlceras do grupo cicatrizante quando 

comparados com o fluido do grupo não cicatrizante. Tais resultados foram 

confirmados, recentemente, por Trengove et al (2000), que também mostrou 

que há níveis detectáveis de fatores de crescimento como PDGF, EGF, bFGF e 

TGF1 nos fluidos das úlceras porém estes níveis se mantêm inalterados entre 

os grupos, dados que apontam para o envolvimento e importância das citocinas 

e fatores de crescimento no processo cicatricial. 

Tem sido descrito que, a análise de citocinas séricas do sangue 

periférico, por ELISA, entre pacientes com insuficiência venosa crônica (IVC) 

sem ulcerações e com úlceras evidenciou semelhanças para TNF, IL1, IL2 e 

-2 microglobulina. Somente IL6 esteve aumentada no segundo grupo 

secundariamente à presença bacteriana nas úlceras (Pappas et al, 1995). 

Adicionalmente, Rosner et al (1995) avaliaram, por 

imunohistoquímica, que amostras do centro da úlcera e dois centímetros 

distantes da borda da úlcera de perna evidenciaram na epiderme que o número 

de células de Langerhans (CD1a+) foi 4 vezes menor na úlcera que na pele 

não ulcerada. Ambas as áreas estavam infiltradas, acentuadamente, por 

macrófagos (CD68+) e neutrófilos (NP57+). Não houve diferença significante 

na distribuição de células T nem na relação CD4+/CD8+ entre as diferentes 

regiões. Células B foram relativamente raras em todas as áreas. 

Com a utilização da biomembrana de látex pode ser observado e 

também enfaticamente relatado pelos pacientes do grupo látex, que houve um 
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aumento significativo do exsudato pela ferida, principalmente, no início do 

tratamento o qual diminuiu gradativamente com a evolução dos curativos. 

Esses achados poderiam estar relacionados a uma propriedade específica da 

BML em aumentar a permeabilidade vascular no leito ulcerado. 

Em investigação sobre a permeabilidade vascular, Yuan et al (1993) 

sugeriram que a histamina aumenta a permeabilidade venular coronariana em 

porcos pela ação direta nas células endoteliais venulares através da cascata 

fosfolipase C-óxido nítrico sintase-guanil ciclase. Sabe-se que vários 

mediadores inflamatórios endógenos, incluindo a histamina, aumentam a 

permeabilidade microvascular em vários tipos de tecidos e órgãos (Yuan et al, 

1993; Crone et al, 1987; Horan et al,1986; Stallmeyer et al,1999). Essa 

propriedade é estabelecida pela ligação das citocinas inflamatórias com seus 

respectivos receptores, promovendo a ativação de uma série de mensageiros 

secundários na célula endotelial desencadeando diferentes processos de 

sinalização intracelular como as participações do cálcio citosólico endotelial e 

de proteínas-quinases  no controle da função barreira do endotélio vascular 

(Huang et al, 1997; Joyner et al,1990; Lum et al,1994). Vários desses fatores 

que aumentam a permeabilidade vascular, como a histamina, são também 

vasodilatadores que estimulam a síntese de NO pelas células endoteliais 

(Crone et al, 1987). 

Tendo em vista tais relatos, o importante aumento do exsudato nas 

primeiras semanas, sua diminuição posterior associado ao fato da expressão 

também diminuída da iNOS com o tratamento com a BML, em relação o 

controle, pode-se sugerir que a BML apresenta a propriedade de estimular a 
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permeabilidade vascular, podendo utilizar-se da via da cascata fosfolipase C-

óxido nítrico sintase guanil-cilcase para exercer tal propriedade, fato esse que 

requer estudos futuros. 

Estudos recentes relatam que VEGF promove um aumento na 

permeabilidade venular através da produção de óxido nítrico (Wu et al, 1996; 

Wu et al,1999). É sabido que o NO formado a partir da ação da NO-sintase 

constitutiva endotelial (ecNOS) media a ação angiogênica do VEGF sendo 

considerado um agente quimiotático e mitogênico para as células endoteliais 

de veias coronarianas bovinas (Ziche et al, 1994). 

Avaliando o fator de crescimento vasculo-endotelial (VEGF) nos dois 

grupos estudados, foi observado maior expressão nos pacientes tratados com 

a BML comparados aos resultados do grupo controle, no qual a marcação  para 

VEGF foi semelhante pré e pós-tratamentos. Também foi notado  que os 

pacientes jovens apresentavam expressão maior de VEGF o que pode justificar 

a maior rapidez de cicatrização das úlceras dos mesmos. Nos pacientes idosos 

a marcação desse fator foi acentuada pré-tratamento mantendo-se inalterada 

com a terapia (FIGURA VIII). 

A neoformação vascular (neoangiogênese) que representa a parte 

inicial da fase de formação tecidual do processo de cicatrização, clinicamente 

caracterizada pelo tecido de granulação, se mostrou bem desenvolvida em 

vários pacientes do grupo látex, chegando à uma granulação acentuada 

(hipergranulação), importante para o preenchimento tecidual das feridas 

profundas, como pode ser observado nos resultados dos pacientes nº4 e n°10 

(FIGURA VI: 4B e 10B). Avaliando todo o seguimento dos pacientes do grupo 
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controle, pode-se observar que o estimulo à granulação é bem discreto em 

relação ao grupo látex, não encontrando nenhum caso com evolução para 

hipergranulação. 

Paralelamente, foi notado que o desenvolvimento do tecido de 

granulação foi mais rápido no grupo tratado com BML em relação ao 

tratamento controle, o que pode indicar a potencialidade da BML em induzir, 

ativamente, a fase de formação tecidual, conduzindo à fase de remodelagem 

tecidual mais precocemente que o tratamento controle. 

O processo de remodelagem tecidual foi descrito por Herrick et al 

(1997), no qual a arginase sobre a L-arginina produz ornitina que se converte 

em prolina a qual bloqueia a formação do colágeno e facilita a deposição da 

matriz extracelular (MEC). Embora a arginase contribua com a deposição da 

MEC no processo de cicatrização normal, nas úlceras venosas crônicas, a 

regulação positiva da arginase resulta na formação de matriz anômala. Este 

fato parece estar relacionado a maior concentração de proteases séricas e 

elastases derivadas de neutrófilos que são as principais proteases envolvidas 

na degradação da fiibronectina nas úlceras venosas crônicas. 

Os estudos de Abd-EL-Aleem et al  (2000) evidenciaram que a 

imunolocalização da iNOS ocorria principalmente na base da úlcera, onde há 

deficiente deposição de MEC, enquanto que, da arginase se deu 

principalmente na derme e na pele das bordas onde predomina tecido 

lipoesclerótico e trombos fibrinóides. Na pele lipoesclerótica foi constado 

aumento dos níveis de TGF1 (Higley HR, 1995; Jude et al, 1999). Esta 
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citocina pode regular positivamente o papel da arginase, segundo Bouttard et al 

(1995) mas, negativamente na atividade da NOS segundo Studehr et al (1989). 

Assim, pode ser sugerido que a avaliação imunohistoquímica para a 

citocina TGF1 relaciona, indiretamente, a participação da arginase no 

processo. 

A expressão da citocina TGF1 nos grupos estudados, estava 

aumentada nos pacientes que apresentavam aumento do colágeno, 

coincidindo também com os resultados observados pela coloração de Gomori, 

ao exame histopatológico, que evidenciou fibras colágenas mais grossas 

características do tecido de cicatrização crônica (1ª biópsia) e fibras colágenas 

mais finas e organizadas (colágeno jovem) na 2ª biópsia. Também pode ser 

observado que esta organização foi mais evidente nos pacientes tratados com 

a BML como pode ser visto nas FIGURA VII. 

Paralelamente, foi visto que o papel do NO foi reduzido na presença 

da BML pois foi avaliada a participação da iNOS a qual está relacionada à 

limpeza da ferida, indicando a capacidade debridante da BML e não a 

permeabilidade vascular, avaliada pela marcação para ecNOS. No entanto, o 

aumento da expressão do VEGF aliado ao intenso exsudato promovido pela 

BML, evidenciam o papel da BML em induzir a permeabilidade vascular e a 

neoangiogênese. 

Segundo Shearer et al (1997), há uma regulação diferencial do 

metabolismo da arginina onde inicialmente há uma expressão das NO-sintases 

que criam um microambiente citotóxico o qual tem um papel importante na fase 

inicial da cicatrização. Com a progressão do processo cicatricial há modificação 
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no metabolismo da argina onde há aumento da expressão da arginase 

proporcionando um microambiente favorável para a proliferação dos 

fibroblastos e produção do colágeno. 

Analisando a evolução do paciente 10 do grupo látex (FIGURA VIB: 

10), pode ser observado que com o tratamento com a BML leva a intensa 

formação de vasos representada pela granulação exuberante por volta do 30º, 

que se manifesta como tecido de granulação de cor vermelho-clara 

(neoangiogênese). No entanto, com o decorrer do tratamento observa-se que 

esse tecido torna-se mais compacto acentuando a tonalidade do vermelho para 

o vinhoso (colagênese) por volta do 2º mês de tratamento. (ANEXO II) Estes 

resultados podem demonstrar a transformação tecidual promovida pela BML o 

que representaria a transformação imunológica do microambiente como 

proposta por Jeffry et al (1997).Desta forma, pode ser proposto que a BML foi 

um importante agente indutor do tecido de cicatrização na conclusão da fase 

de formação e parte da remodelagem tecidual restando apenas a 

reepitelização. 

Segundo Stallmeyer et al (1999), a presença de atividade funcional 

da iNOS é um pré-requisito crucial para a reepitelização das úlceras normais, 

pois sua inibição leva a uma grave deficiência da reepitelização. 

Tem sido especulada a participação de diferentes células no 

processo da cicatrização. Huttunen et al (2000) relataram que durante o 

processo de epitelização da pele normal, a participação de mastócitos não é 

significativa. Ambos os tipos de mastócitos (triptase e quinase positivos) 

diminuem durante a cicatrização porém somente a diminuição dos quinase-
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positivos foi estatisticamente significante durante a reação inflamatória. A 

imunorreatividade mastocitária a IL4 e TNF esteve presente durante todo o 

processo de cicatrização porém, em pequeno número e sem apresentar 

modificações durante o processo. Em úlceras crônicas, numerosos mastócitos 

estavam presentes na pele perilesional e, também, em contato com a epiderme 

e nas áreas da margem, não apresentando imunorreatividade para IL4 nem no 

leito da úlcera nem na pele perilesional, enquanto para o TNF uma leve 

imunorreatividade pode ser vista na pele perilesional enquanto no leito da 

úlcera esteve ausente. Tais achados sugerem a participação dos mastócitos no 

controle do crescimento da epiderme, possivelmente, conduzindo ao atraso ou 

a pobre cicatrização das úlceras em condições onde há uma interação entre 

mastócitos e queratinócitos. 

Nos pacientes submetidos aos tratamentos BML e controle, foram 

realizadas biópsias das lesões e estudo histopatológico centralizados no fundo 

das lesões e não nas suas margens com o objetivo de avaliar a qualidade do 

tecido de cicatrização na presença dos diferentes tratamentos, condição que 

dificultou o seguimento da reepitelização. 

Foi observado que a reepitelização das úlceras acontece de maneira 

muito mais lenta que a granulação durante o tratamento com a BML, o que 

poderia se relacionar com a diminuição da expressão da iNOS a qual inibiria a 

reepitelização (FIGURA VIII). Por outro lado, o acompanhamento da 

reepitelização foi comprometido, porque no protocolo do estudo não foi 

planejada, como objetivo principal, a avaliação da reepitelização, sendo as 

atenções mais convergentes para a indução do tecido de granulação. 



Discussão  86 

 

Assim, a análise conjunta dos achados clínicos, histopatológicos e 

imunohistoquímicos sugere que a biomembrana de látex natural pode atuar 

como um fator indutor da cicatrização, especialmente, na fase angiogênica 

precedida do desbridamento da lesão, promovendo a transformação do 

microambiente das úlceras venosas crônicas. Além disso, a BML se apresenta 

como uma nova opção no tratamento das úlceras venosas crônicas, devido à 

praticidade de sua realização;ausência de sintomas e efeitos colaterais; ao 

baixo custo e por não apresentar risco de transmissão de doenças infecto-

contagiosas ao paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. CONCLUSÕES 

 



Conclusões  88 
 

Os resultados do tratamento de úlceras de perna com a 

biomembrana de látex natural, extraído da seringueira Hevea brasiliensis, em 

relação ao tratamento clássico, levam às seguintes conclusões: 

 A úlcera de perna acomete, geralmente, pacientes idosos (>60 anos), 

apresentando insuficiência venosa crônica; 

 A localização preferencial das úlceras foi a zona 2 e a co-morbidade 

mais associada a IVC foi a hipertensão arterial sistêmica; 

 Não houve diferença estatisticamente significante, clinica e 

histopatologicamente, entre os tratamento com a BML e o controle. 

 A BML possui atividade sobre as diferentes fases da cicatrização 

como: 

   a) Inflamatória: avaliada pela redução da expressão da 

enzima NO-sintase induzida (iNOS) quando comparada ao tratamento controle, 

proporcionando o debridamento da ferida; 

   b) Formação e remodelagem teciduais: avaliadas pela 

indução do aumento do fator VEGF (neoangiogênese) e pela condução na 

organização do tecido cicatricial tendo em vista o perfil dinâmico da iNOS e a 

expressão do fator TGF1. 
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RESUMO 

Úlceras de perna caracterizam-se por perda do tegumento nas extremidades 

dos membros inferiores causada geralmente por disfunção vascular. Com 

intuito de caracterizar, clínica e epidemiologicamente, a população portadora 

de úlceras de perna, foram avaliados 124 pacientes de Juiz de Fora e região 

entre janeiro/1999 a agosto/2001. A média de idade foi 62.6 anos 

predominando sexo feminino (65,3%), composição média 3,7 indivíduos/família 

e renda menor que R$ 540,00 (86,8%). Associavam-se às úlceras, insuficiência 

venosa (74,2%), HAS (51,6%) e diabetes melitus (20,2%). Classificavam-se 

como venosas (67,8%), hipertensivas (20,1%), mistas e outras (12,1%). 

Acometiam preferencialmente o terço distal das pernas, 40% de tamanho 

médio (2 a 5 cm) e 35,6% grande (>5cm), acompanhadas, principalmente, de 

hipercromia (92,5%), lipodermatoesclerose (68,8%) e varicosidades (67,7%), 

com duração média de 94,2 meses e 50% recidivantes. Os dados sugerem que 

a úlcera de perna é uma doença crônica importante na população idosa e de 

baixa renda de Juiz de Fora e região. 

Palavras-chaves: úlceras de perna, epidemiologia 

 

ABSTRACT 

Leg ulcers are characterized as lose of tissue of extremity of low members 

generally caused by vascular dysfunction. To verify the clinical and 

epidemiological profiles of the population with leg ulcers of Juiz de Fora (Brazil) 

and region were evaluated 124 patients between january/1999 to august/2001. 

It was find of the mean age of 62.6 years old and female majority (65,3%), 
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mean family composition of 3,7 people and family income was around 

U$200,00 (86,8%). The venous insufficiency (74,2%), systemic arterial 

hypertension (51,6%) and diabetes mellitus (20,2%) were the most frequent 

events associated with ulcers. These were classified as venous (67,8%), 

hypertensive (20,1%), mix and others (12,1%). Preferably these localized in 

distal third of legs with medium size (40%) and big size (35,6%), attended 

mainly of hyper pigmentation (92,5%), lipodermatosclerosis  (68,8%) e 

varicoses (67,7%), during 94,2 months in media and 50% were recurred.  The 

date suggested that leg ulcer is an important chronic disease in an elderly and 

unprofitable population of Juiz de Fora and region. 

Key words: leg ulcers, epidemiology 

 

INTRODUÇÃO 

A úlcera de perna é uma síndrome caracterizada por perda circunscrita 

ou irregular do tegumento (derme ou epiderme), podendo atingir subcutâneo e 

tecidos subjacentes que acomete as extremidades dos membros inferiores cuja 

causa está, geralmente, relacionada ao sistema vascular arterial ou venoso.1 

A etiologia das úlceras de perna advém da insuficiência venosa crônica 

em 80 a 85%, doença arterial em 5 a 10% dos casos e o restante é de origem 

neuropática (usualmente diabética) ou mistas.2 

As úlceras de perna podem ser classificadas em venosa; hipertensiva; 

anêmica, isquêmica, além do pé diabético e tromboangeite obliterante. Dentre 

os fatores predisponentes: idade (idosos), sexo (feminino), obesidade, 

profissão (ortostatismo prolongado), vulnerabilidade das pernas a traumas e 
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infecções, aumento da pressão venosa, diminuição do fluxo arterial e história 

familiar.1,3 

Apesar de poucos estudos epidemiológicos sobre úlceras de perna, 

estas são muito freqüentes na prática médica e absorvem grandes verbas 

destinadas à saúde para seu manejo. Sua freqüência vem aumentando de 

acordo com o aumento da expectativa de vida da população mundial. Nos 

EUA, 600.000 pessoas adquirem novas úlceras de perna ao ano. Na Suécia, 4 

a 5 % da população acima de 80 anos é portadora desta patologia.1 Um 

estudo, na  Inglaterra, analisando os custos de curativos usados no tratamento 

das úlceras de perna, no período de quatro meses, variaram de U$ 250 a U$ 

2500.1,2  Na Suécia, o custo anual para tratamento de pacientes com úlceras de 

perna estima-se em torno de $ 25 milhões.1,4 

Juiz de Fora é uma cidade de tamanho médio localizada na 

mesorregião da Zona da Mata Mineira (Mesorregião nº 3112) com uma 

população de 450.288 habitantes.5 A prestação de serviço em saúde, 

principalmente pelo Hospital Universitário da UFJF, abrange toda a Zona da 

Mata além de alguns municípios do Sul de Minas Gerais e também do Rio de 

Janeiro.6 

Na região de Juiz de Fora, este trabalho torna-se pioneiro pois não há 

relato de dados estatísticos publicados sobre úlceras de perna. No entanto, 

nota-se tratar de uma patologia freqüente no atendimento pelos serviços de 

dermatologia, angiologia, cirurgia plástica, dentre outros. Seu tratamento é 

sempre longo e difícil devido à diversidade de etiologias e tratamentos.7 



Anexos  118 

 

Apesar da relevância da patologia, pouco se conhece sobre sua 

distribuição na população do país ou mesmo em diferentes regiões. Assim, 

procurou-se traçar um perfil clínico-epidemiológico dos portadores de úlceras 

de perna na região de Juiz de Fora-MG avaliando os tipos mais freqüentes de 

úlceras, doenças associadas e o perfil socioeconômico dos pacientes, servindo 

de estímulo a novos estudos sobre o tema e a futuras propostas terapêuticas 

mais acessíveis à realidade da população. 

 

METODOLOGIA 

População estudada: 

Foram cadastrados 124 pacientes atendidos nas unidades de saúde de 

Juiz de Fora distribuídos conforme Gráfico I, no período de janeiro de 1999 a 

agosto de 2001. 

 

GRÁFICO I: Distribuição dos locais de atendimento de úlceras de perna em 
Juiz de Fora 
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A população apresentou uma média de idade de 62,6 anos  variando 

de 27 a 94 anos (TABELA I) . Quanto ao sexo 34,7% eram masculino e 65,3% 

feminino. 

 

TABELA I: Distribuição de idade dos pacientes portadores de úlcera de perna 
em Juiz de Fora e região. 

Faixa etária Nº de pacientes % 

Abaixo de 40 anos 08 6,4 

41 a 50 anos 14 11,3 

51 a 60 anos 29 23,4 

61 a 70 anos 37 29,8 

71 a 80 anos 25 20,2 

Acima de 81 anos 11 8,9 

Total 124 100,0 

 

 
MÉTODOS 

Após conhecimento e assinatura do termo de consentimento, os 

pacientes foram submetidos ao exame clínico-dermatológico, onde foi 

preenchido um protocolo de atendimento constando de: unidade regional de 

saúde, dados pessoais (idade, sexo, cor), composição e renda da família, 

doenças associadas, uso de medicamentos, pressão arterial sistêmica, exame 

da úlcera de perna (tipo, localização, área, sinais e sintomas associados, 

tempo de existência e história de recidivas). 

Os dados foram avaliados pela freqüência estatística dentro da 

amostra. 
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RESULTADOS 

Foram avaliados 124 pacientes porém, nem todos itens dos protocolos 

foram respondidos de forma uniforme, o que é esperado em estudos deste tipo. 

Assim, estatisticamente, a amostra variou de acordo com o número de 

protocolos preenchidos para cada questão, especificamente. Do total de 124 

protocolos preenchidos apenas 114 informaram a renda familiar como descritos 

na TABELA II. 

 

TABELA II: Renda familiar dos pacientes portadores de úlceras de perna de 
Juiz de Fora e região 

Renda familiar Valor médio R$ Nº pacientes Percentagem 

Até 1 SM 180 31 27,2 

1SM a 3 SM 360 68 59,7 

> 3 SM 540 15 13,1 

Total 114 100,00 

 

A composição familiar média foi de 3,7 indivíduos por família (n=114). 

Dividindo o valor médio da renda familiar pelo correspondente número de 

componentes da família do mesmo paciente, obteve-se a renda por pessoa. 

Assim, dividindo o somatório desses valores médios de renda por pessoa pelo 

total de indivíduos da amostra, foi encontrada a renda média de R$ 95 reais, 

desvio padrão de R$ 55 reais e mediana de R$ 84 reais por pessoa (X=95,00 

+/- 55,00) 

Em relação à história clínica do paciente foram investigadas as doenças 

freqüentemente associadas à úlcera de perna como insuficiência venosa, 
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hipertensão arterial sistêmica, obesidade, diabetes e outras, conforme 

TABELA III. 

 

TABELA III: Relação de doenças associadas entre os pacientes portadores de 
úlceras de perna em Juiz de Fora e região. 

Doença associada Nº de pacientes Porcentagem 

Insuficiência Venosa 92 74,2 

Hipertensão Arterial Sistêmica 64 51,6 

Diabetes melitus 25 20,2 

Obesidade 20 16,1 

Outras 13 10,5 

 

É importante relatar que a associação da insuficiência venosa e 

hipertensão arterial sistêmica ocorreu em 29 pacientes (23,4%). 

Quanto ao uso de medicamentos em 94 pacientes foi evidenciado que 

56,6% faziam uso de anti-hipertensivos, 20,4% de antidiabéticos orais e 

34,04% não faziam uso de medicamentos. Isto significa que 77% da amostra 

fazia uso de alguma droga para controle de doença crônica além do tratamento 

da úlcera de perna. 

A pressão arterial foi avaliada em 88 pacientes aleatórios onde a média 

ficou em torno de 151,14mmHg para a sistólica e 89,38mmHg para a diastólica. 

A classificação das úlceras se baseou pelos critérios clínicos evidentes 

ao exame clínico cujas freqüências estão descritas na TABELA IV. 
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TABELA IV: Tipos de úlceras de perna nos pacientes portadores de úlceras de 
perna em Juiz de Fora e região. 

Tipo Nº de pacientes Percentual 

Venosa 84 67,8 

Hipertensiva 25 20,1 

Mista 11 8,9 

Outras 4 3,2 

Total 124 100,0 

 

O trabalho avaliou os sinais e sintomas locais associados a úlcera de 

perna onde foram preenchidos 93 protocolos e os resultados estão elucidados 

na TABELA V. 

 

 

TABELA V: Freqüência de sinais e sintomas locais associados às úlceras de 
perna dos pacientes de Juiz de Fora e região (n=93) 

Sinal /Sintoma Nº de pacientes % 

Hipercromia 86 92,50 

Lipodermatoesclerose 64 68,82 

Varicosidade 63 67,74 

Edema 56 60,28 

Prurido 52 55,91 

Eczema 40 43,01 
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 A maioria dos pacientes apresentou lesão em apenas um dos membros 

inferiores (107/124) correspondendo a 86% dos casos. E ainda, em 65% dos 

pacientes foi observada úlcera única (81/124), enquanto que em 33% dos 

doentes havia 02 úlceras (42/124) e 03 lesões em apenas 2 pacientes 

(aproximadamente 2%). Se for considerada a multiplicidade de lesões foram 

avaliadas 169 úlceras. 

 Quanto à localização, o membro inferior foi dividido em Zona 1 (área 

correspondente ao pé), Zona 2 (área compreendida pela metade distal da 

perna e tornozelo) e Zona 3 (metade proximal da perna) conforme Esquema I. 

Foram considerados os dimídios medial e lateral para as zonas 2 e 3 e para 

zona 1 consideraram-se as regiões dorsal e plantar. O trabalho avaliou um 

total de 169 úlceras discriminadas na Tabela VI. 

 

 

ESQUEMA I: Localização das úlceras de perna 

     Baker SR et al. (1991) 
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TABELA VI: Localização das úlceras perna dos pacientes de J. de Fora e 
região. 

Zona Número de Úlceras % 

1 017 10,0 

2 123 

004 

72,8 

2 + 3 (úlceras constíguas) 2,4 

1+2 (úlceras constíguas) 025 14,8 

Total 169 100,0 

 

Quanto à face do membro acometida pelas úlceras foi constatado que 

das 169 lesões avaliadas, 152 acometiam as pernas sendo 85 na face lateral e 

67 na face medial. Todas as úlceras que acometiam o pé localizavam-se na 

região dorsal do mesmo. 

A avaliação do tamanho das úlceras foi baseada pelas medidas dos 

maiores eixos da ferida, vertical e horizontal, devido a irregularidade de 

superfície tornando-se difícil os cálculos de área e volume. Foram analisadas 

90 úlceras onde foram consideradas apenas as lesões principais, ou seja, a 

maior dos casos com mais de uma úlcera. Assim, as úlceras foram agrupadas 

em categorias (pequena, média e grande) de acordo com as medidas de seus 

maiores eixos como elucidado na TABELA VII. 

Em relação ao tempo de existência da úlcera de perna, 34 pacientes 

não souberam responder e dos 90 protocolos respondidos a média de tempo 

foi de 94,2 meses com desvio padrão excessivamente grande de 127 meses e 

a mediana de 36 meses. 
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TABELA VII: Freqüência das úlceras de perna dos pacientes de Juiz de Fora e 
região quanto às medidas dos diâmetros vertical e horizontal. 

Categoria Medidas Vertical Horizontal 

N.º úlceras % N.º úlceras % 

Pequena < 2cm 19 21,1 22 24,4 

Média 2 – 5cm 34 37,8 36 40,0 

Grande > 5cm 37 41,1 32 35,6 

Total 90 100,0 90 100,0 

 

 

Devido a variedade do tempo de duração das úlceras optou-se por 

apresentar as informações em períodos como mostra a TABELA VIII. 

 

 

TABELA VIII: Intervalos de tempo de existência das úlceras de perna nos 
pacientes de Juiz de Fora e região 

Intervalo de tempo (anos) Nº de pacientes % 

Abaixo de 1 ano 24 26,7 

1 a 5 anos 25 27,8  

5 a 10 anos 13 14,4 

Acima de 10 anos  28 31,1 

Total 90 100,0 

 

 Dentre estes pacientes observou-se que 45 (50%) tratava-se de recidiva 

da úlcera de perna enquanto a outra metade convivia com a doença 

ininterruptamente. 
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DISCUSSÃO 

O Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Juiz de Fora 

uma instituição de referência da Zona da Mata mineira atendendo uma média 

de 102.615 pacientes por ano sendo o atendimento da Dermatologia 

responsável por uma média de 7.906 pacientes por ano, dados referentes ao 

biênio 1999/2000.6 Dos 124 pacientes avaliados, 86 (69,4%) foram 

provenientes do HU e 31 (25%) do PAM (Pronto Atendimento Médico da 

Prefeitura Municipal de Juiz de Fora) onde fica evidente a importância dos 

serviços especializados em tratamento de úlceras de perna na região. 

A população estudada apresentou uma média de idade de 62,6 anos 

com predomínio da população maior de 60 anos (59%). Estes resultados 

encontram-se abaixo da média encontrada por Nelzen et al8 (Suiça) onde 85% 

da amostra tinha mais de  64 anos com uma média de idade de 76 anos para 

mulheres e 78 para os homens. No entanto, foram semelhantes aos resultados 

de Scott et al9. Estas diferenças se justificam nas diferentes características de 

cada amostra. 

Aproximadamente 1% da população do Reino Unido está sujeita à 

ulceração com aumento da prevalência entre a população idosa.10 Com as 

mudanças demográficas que vêm ocorrendo na população do mundo 

desenvolvido atual e também brasileira, doenças geriátricas vão se tornar mais 

constantes na rotina médica, dentre elas, as úlceras de perna. 

A proporção entre homens e mulheres foi de 1:1,9 estando acima do 

trabalho de Scott et al9 que encontraram valores de 1,4:1, provavelmente, 

associada à população mais jovem, pois já foi relatado que abaixo dos 60 anos 
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a incidência de úlceras de perna é maior nos homens (1,4:1) e acima desta 

idade é de 1:1,2.9. 

Observou-se também, que a maioria dos doentes tem baixa renda 

mensal (R$84,00), em famílias constituídas de 3,7 pessoas em média, sendo 

que 87% deles recebem baixos salários mensais (menor que 3 salários 

mínimos). Achado freqüente foi a associação entre insuficiência venosa e 

hipertensão arterial sistêmica (52%), sugerindo ser estes fatores importantes 

como predisponentes às úlceras de perna. Dados que ressaltam a importância 

do controle e ou tratamento da insuficiência venosa crônica, hipertensão 

arterial além da diabetes e obesidade. Os benefícios deste controle são 

facilmente detectados pelos doentes, pois foi observado que 66% da população 

hipertensivos e ou hipoglicemiantes, significando mais um ônus ao orçamento 

além dos curativos diários. 

Todos os pacientes avaliados faziam curativos comunitários (em casa 

ou nos centros de atendimento à saúde) sendo curativos demorados e 

dispendiosos. O custo operacional do National Health Service (Reino Unido) 

para cada úlcera aberta por ano varia de 1000 a 5200 libras, sendo a maior 

parte do custo devido ao serviço especializado da enfermagem (47 a 

71%).10,11 A enfermagem gasta de 10 a 50% do seu tempo de trabalho com o 

tratamento de úlceras de perna conforme publicado por Bonsaquet 199211. 

Somando os custos com materiais utilizados para realização de curativos 

diários de uma úlcera média de aproximadamente 6 cm2 a base de pomada 

com colagenase e fibrinolisina foram estimados gastos de R$ 4,90 por dia o 
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que gera um gasto mensal de R$147,00, não considerando mão de obra 

especializada. 

Segundo a apresentação clínica as úlceras formam divididas em: 

venosas (68%); edema, dermatite ocre, lipodermatoesclerose, varizes, eczema 

e prurido; hipertensivas (20%); superficiais, dolorosas, necróticas, pele 

eritematosa na periferia da úlcera e ausência de pêlos; mistas (9%); quando se 

associavam ou somava-se à diabetes e outras (3%); neoplásicas ou 

hanseníase. Nenhum caso de úlcera neuropática por diabetes isoladamente foi 

encontrado. 

Tais resultados estão abaixo dos publicados por Nelzén e cols (1991)12 

Philips e col (1991)2, Callam et al (1985)13, Douglas et al (1995)15, Nelzen et al 

(1991)14, Trott A (1992)16 e Benchikhi et al (1998)17 onde as úlceras de perna 

tem etiologia venosa em 75 a 90% dos casos.2,13-17 Tendo em vista que os 

autores citados não levaram em consideração a classificação mista para as 

úlceras de perna deve-se considerar que há concordância entre os dados 

obtidos e a literatura se forem agrupadas as úlceras venosas e mistas (76%). 

As diferenças encontradas se justificam pela classificação ser 

essencialmente clínica não utilizando exames mais aprimorados como 

fotopletismografia, dúplex-scan e a flebografiaque melhoraram a avaliação do 

território vascular dos membros o que poderia influenciar significativamente 

nas freqüências das úlceras venosas e arteriais. É importante relatar que os 

dados são concordantes na baixa freqüência de úlceras neuropáticas por 

diabetes e de outras causas. 
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Os sinais e sintomas encontrados em associação com as úlceras 

confirmam a classificação encontrada pois tiveram uma freqüência superior a 

60% na amostra a hipercromia, lipodermaotesclerose, varicosidade e edema 

além do prurido e eczema, todos relacionados à síndrome da insuficiência 

venosa crônica como proposto por Burton (1993)18. 

Em relação à localização das úlceras optou-se por adotar o esquema 

de zonas proposto por Baker et al (1991)19. A maioria das úlceras (72,8%) 

acometia, isoladamente, a zona 2; menor que o encontrado pelo autor (84%). 

No entanto, se somarmos o número de úlceras que acometem a zona 2 

isoladamente e associadas às outras zonas, a frequência  de acometimento da 

zona 2 alcança 89,9% enquanto por Baker, alcança 90,1%. O número de 

pacientes com úlceras que acometiam zonas 1 e 2 contiguamente foi de 

14,8%, maior que o visto por Baker que foi 3%. É importante lembrar que em 

seu estudo, Baker avaliou apenas úlceras venosas crônicas. 

Muitos autores relatam que as úlceras venosas localizam-se 

preferencialmente na face medial da perna e tornozelo, seguindo o trajeto da 

veia safena magna. No presente estudo, apesar da maioria das úlceras serem 

classificadas como venosas, a localização preferencial das mesmas foi a face 

lateral do membro. 

Avaliando as medidas das úlceras, foi observado que 

aproximadamente 80% das mesmas se enquadravam nas categorias média e 

grande o que representa maiores transtornos físicos, econômicos e estéticos 

para o paciente. 
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Quanto a cronicidade das úlceras, o tempo médio de existência foi de 

94 meses (n=90) onde 73% da amostra apresentavam úlceras abertas há mais 

de um ano, em 50% tratava-se do primeiro episódio da ulceração e a outra 

metade tratava-se de recidiva. Tais resultados mostram-se bem superiores ao 

tempo médio encontrado por Baker19, num estudo epidemiológico sobre 

úlceras venosas, que foi de 26 semanas (6,5 meses) levando-se em conta o 

tempo de úlceras abertas. No mesmo trabalho, o autor relata que 24,44% de 

sua amostra tratava-se do primeiro episódio de ulceração enquanto Callam et 

al (1985)20, relata 33%20,21 estando abaixo do presente estudo onde tal fato 

ocorrera em 50% da amostra, apesar de um tempo médio de duração muito 

maior. 

 

CONCLUSÃO 

As úlceras de perna constituem uma patologia importante na população 

de Juiz de Fora e região principalmente as do tipo venosas. Trata-se de uma 

enfermidade de evolução longa e recidivante que acomete essencialmente 

idosos de baixa renda orçamentária e portadores de outra enfermidade 

crônica. Seu tratamento requer curativos diários proporcionando transtornos 

clinico-funcionais e estéticos na qualidade de vida destes pacientes além de 

representar um custo operacional alto tanto individual quanto em saúde 

pública. 
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FIGURA: INT J DERMATOL, V. 40, N3, 0.161-240 (Evolução clínica e histopatológica) 
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Stimulation of diabetic wound healing by natural latex biomembrane 

(NLB) 

The natural latex biomembrane (NLB) consists of a polymer extracted 

from the natural latex of the rubber tree Hevea brasiliensis developed by the 

Department of Biochemistry, FMRP-USP.1,2 Several reports have been 

published on its applicability, especially for the treatment of leg ulcers due to its 

neoangiogenic and healing properties.3,4,5 

Diabetes mellitus is glucose metabolic disorder that may be determined 

by deficiency of the transporter hormone (insulin) in diabetes type I (IDDM) or 

by peripheral insulin resistance in tissues in diabetes type II (NIDDM). Both 

types of diabetes have a chronic course accompanied by degenerative 

disorders due to macro and microangiopathy cause of slow wound healing in 

these patients.6We present the case of a female diabetic patient that benefited 

from the use of the biomembrane. 

Case report 

A 54-year-old Brazilian woman, with NIDDM and taking insulin for 10 

years, with uncontrolled hypertension presenting with a painful ulcer on the left 

leg which had started 8 months before and a proximal left hallux stump no 

healed after surgery for amputation about 3 months before. 

The patient showed arterial pressure of180/105 mmHg, left popliteal 

(+++/4+) and left anterior tibial (++/4+) arterial pulses, difficult walking and 

dermatologically an ulcerated-necrotic lesion on the lateral surface of the left leg 

measuring 11x5cm (Fig.IA) and an crusty ulcer on the proximal stump at the 

level of the first left metatarsus (Fig.IF1). 
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 Laboratorialy fasting glycemia (195mg/dL), slight anemia (Hb:12 mg/dL) 

and normal leucogram. 

 The treatment consisted of wound washing with 0.9% physiological 

saline, drying, application of the NLB to the bottom of the ulcer and on the crust 

of the stump, and covering with gauze and crepe tape realized on alternate 

days at home. 

 The patient showed clear signs of granulation as early as during the first 

week, in addition to self-debridement of the necrotic margins. After 15 days of 

follow-up, an important improvement in the upper portion of the wound was 

observed (Fig.IB). The lower portion continued to have a necrotic area with 

peripheral erythema showing an increase in the ulcer distally (Fig.IC), reaching 

about 17x6cm after 2 months of follow-up (Fig.ID) occurred by the use of 

lidocaine gel applied to that site was forbidden. The ulcer healed completely 

during the fourth month of treatment (Fig.IE). About the stump, the crust fell 

completely during the first month of treatment, with full re-epithelialization 

occurred after two months follow up. (Fig.IF2). 

Discussion 

This ulcer had an arterial component and characterized by superficial 

occurrence, pain and localization associated with diabetic dermopathy. 

Insulin deeply affects several cutaneous compartments and disturbs 

keratinocyte growth and differentiation “in vitro”. The healing of ulcers in diabetic 

animal models is delayed until insulin replacement treatment is provided.6 

Exogenous growth factors such as fibroblast growth factor (FGF) and tumor 

growth factor beta (TGF beta) have been used for the treatment of ulcers in 
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diabetic animal models. 7,8,9 In diabetic patients, the application of platelet-

derived growth factor (PDGF) has been able to accelerate the process of wound 

granulation and re-epithelialization10 Thus, diabetic patients are believed to 

present reduction of important cytokines and growth factors that impairs normal 

granulation and healing. 

 NLB functioned as an important angiogenesis stimulating agent, 

significantly accelerating leg ulcer healing in the patient reported here and 

exerting a debriding activity that made the dressing less traumatic and painful 

and permitted it to be applied at the patient’s home. 

Although the real mechanism of action of NLB is still unknown, the case 

reported shows that the NLB from the rubber tree Hevea brasiliensis represents 

a new, economically viable and easy to handle tool for the treatment of leg 

ulcers, including those of difficult healing occurring in decompensated diabetic 

patients.  
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ANEXO V 
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ANEXO VI 



Anexos  146 

 

ANEXO VII 
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ANEXO VIII 

GRUPO CONTROLE 

 

PACIENTE 1 

Identificação: LS, 33 anos, feminino, branca, solteira, natural de Ribeirão 
Preto-SP, balconista. 

HDA: Paciente há 2 anos, apresentando lesão ulcerada em perna esquerda 
que surgiu após traumatismo. Queixa de dor leve, relatando uso de neomicina 
tópica sem melhora. 

HPP: Insuficiência venosa crônica em uso de venotônicos e benzil penicilina 
profilática. 

Exame dermatológico: úlceras localizadas em terço distal de perna esquerda medindo 
2,0X2,5cm, face anterior, fundo granuloso. Presença de dermatite ocre, 
lipodermatoesclerose leve, sinais de eczema e varizes no membro acometido. 

Conduta e evolução: Úlcera tratada com Fibrase tópica. No primeiro mês de 
tratamento apresentou diminuição da fibrina e redução significativa da úlcera. 

Tempo de seguimento: 30 dias  

 

 

 

PACIENTE 2 

Identificação:MAE, 40 anos, feminino, branca, solteira,  natural de Ribeirão 
Preto-SP, do lar. 

HDA: Paciente há 9 anos apresentando lesão ulcerada em perna esquerda. 
Queixa de dor moderada relatando uso de neomicina mais bacitracina tópicas 
sem melhora. 

HPP: Insuficiência venosa crônica, retardo mental em uso de Tegretol. 

Exame dermatológico: úlcera localizada em região antero-medial de perna esquerda 
medindo 8,0X4, fundo granulo-fibrinoso. Presença de dermatite ocre, 
lipodermatoesclerose e varizes no membro acometido. 

Conduta e evolução: Úlcera tratada com Fibrase tópica. No primeiro mês de 
tratamento, a úlcera manteve-se estável diminuindo apenas o percentual de 
tecido fibrinoso.  

Tempo de seguimento: 30 dias 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  148 

 

PACIENTE 3 
Identificação:TDP, 82 anos, feminino, branca, solteira,  natural de Ribeirão 
Preto-SP, aposentada. 
HDA: Paciente há 20, anos apresentando lesão ulcerada em perna direita. 
Queixa de dor leve, relatando uso de neomicina tópica sem melhora. 
HPP: Insuficiência venosa crônica, 
Exame dermatológico: úlcera localizada em região de terço inferior de perna direita 
medindo 9,0X5cm , fundo fibrinoso. Presença de dermatite ocre, 
lipodermatoesclerose, sinais de eczema e varizes no membro acometido. 
Conduta e evolução: Úlcera tratada com Fibrase tópica. No primeiro mês de 
tratamento, a úlcera apresentou diminuição do percentual de tecido fibrinoso e 
aumento da granulação.  
Tempo de seguimento: 30 dias 
 
 
 
PACIENTE 4 
Identificação:MSP, 71 anos, feminino, parda, viúva, natural de Ribeirão Preto-
SP, aposentada. 
HDA: Paciente há 20 anos apresentando lesão ulcerada em perna direita. 
Queixa de dor leve relatando uso de neomicina tópica sem melhora. 
HPP: Insuficiência venosa crônica, HAS em uso de nifedipina 40mg/dia e 
hidroclorotiazida 25mg/dia. 
Exame dermatológico: úlcera localizada em região de terço inferior de perna 
esquerda medindo 4,7X3,6cm , fundo granuloso. Presença de dermatite ocre, 
lipodermatoesclerose, sinais de eczema e varizes no membro acometido. 
Conduta e evolução: Úlcera tratada com Fibrase tópica. No primeiro mês de 
tratamento, a úlcera apresentou aumento da granulação.  
Tempo de seguimento: 30 dias 
 
 
 
PACIENTE 5 
Identificação:MCB, 73 anos, feminino, parda, viúva,  natural de Ribeirão Preto-
SP, aposentada. 
HDA: Paciente há 14 anos, apresentando lesão ulcerada em perna direita. 
Queixa de dor leve relatando uso de colagenase tópica sem melhora. 
HPP: Insuficiência venosa crônica, HAS em uso de Captopril 50mg/dia, 
pentoxifilina 800mg/dia. 
Exame dermatológico: úlcera localizada em região de terço inferior de perna direita 
medindo 5,0X8,0cm, face posterior (calcanear), fundo fibrinoso. Presença de 
dermatite ocre, lipodermatoesclerose e varizes no membro acometido. 
Conduta e evolução: Úlcera tratada com Fibrase tópica. No primeiro mês de 
tratamento, a úlcera não apresentou sinais de evolução. 
Tempo de seguimento: 30 dias 
 
 
 



Anexos  149 

 

PACIENTE 6 
Identificação: ABM, 63 anos, feminino, negra, casada,  natural de Valentino 
Figueiredo-SP, aposentada. 
HDA: Paciente há 8 meses apresentando lesão ulcerada em perna esquerda 
que surgiu após traumatismo. Queixa de dor leve relatando uso de neomicina 
tópica sem melhora. 
HPP: Insuficiência venosa crônica,  
Exame dermatológico: úlcera localizada em dorso de pé direito medindo 1,7X1,5cm, 
fundo granulo-fibrinoso. Presença de dermatite ocre, lipodermatoesclerose leve no 
membro acometido. 
Conduta e evolução: Úlcera tratada com Fibrase tópica. No primeiro mês de 
tratamento, a úlcera manteve-se estável.  
Tempo de seguimento: 30 dias 
 
 
 
 
PACIENTE 7 
Identificação:MAJ, 70 anos, feminino, negra, solteira, natural de Ribeirão 
Preto-SP, aposentada. 
HDA: Paciente há cerca de 2 anos apresentando lesão ulcerada em perna 
direita. Queixa de dor intensa relatando uso de pomadas tópicas (?) sem 
melhora. 
HPP: Insuficiência venosa crônica, epilepsia em uso de tegretol 
Exame dermatológico: úlcera localizada em região de terço inferior de perna direita, 
região maleolar lateral,  medindo 3,5X5,0cm, fundo fibrinoso. Presença de dermatite 
ocre, lipodermatoesclerose, sinais de eczema e varizes no membro acometido. 
Conduta e evolução: Úlcera tratada com Fibrase tópica. No primeiro mês de 
tratamento, a úlcera apresentou manutenção do de tecido fibrinoso porém 
aumentou a reepitelização com diminuição da ferida. 
Tempo de seguimento: 30 dias 
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GRUPO LÁTEX 

 

PACIENTE 1 

Identificação: ELC, 71 anos, feminino, branca, casada, natural de Brás Pires-
MG, do lar. 

HDA: Paciente com história de úlceras de perna recidivantes, apresentando há 
6 meses apresenta lesões ulceradas em perna esquerda, com queixa de dor 
leve relatando uso de neomicina tópica sem melhora. 

HPP: HAS em uso de Captopril 50mg/dia e amlodipina 5mg/dia e digoxina 
25mg/dia.Obesidade. 

Exame dermatológico: úlcera localizada em terço distal de perna esquerda, face 
medial medindo 13cmX12 cm , fundo limpo, avermelhado, além de outra úlcera de 
aspecto semelhante localizada em terço distal-lateral de perna esquerda de menor 
tamanho. Presença de dermatite ocre, lipodermatoesclerose e varizes em ambos os 
membros. 

Conduta e evolução: Úlcera láteral foi tratada com BML, enquanto a medial foi 
tratada com ácido fusídico (Verutex). No primeiro mês de tratamento, ambas 
apresentavam sinais importantes de granulação. No entanto, a úlcera lateral 
evidenciava redução do diâmetro com sinais de reepitelização em bordas e 
centro da úlcera.  

Tempo de seguimento: 180 dias  

 

 

 

Paciente 2 

Identificação: FMR, 84 anos, feminino, branca, viúva,  natural de Afonso 
Arinos-MG, do lar. 

HDA: Paciente há 7 meses, apresentando lesão ulcerada em perna esquerda, 
com queixa de dor leve relatando uso de neomicina tópica sem melhora. 

HPP: HAS em uso de Hidroclorotiazida 25mg/dia. 

Exame dermatológico: úlcera localizada em terço distal de perna esquerda, face 
lateral medindo 2,2cmX1,7cm , fundo fibrinoso, Presença de dermatite ocre e varizes 
em ambos os membros. 

Conduta e evolução: Úlcera lateral foi tratada com BML. No primeiro mês de 
tratamento, apresentou sinais importantes de granulação com sinais de 
reepitelização em bordas.  

Tempo de seguimento: 60 dias 
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Paciente 3 
Identificação: TCS, 85 anos, masculino, pardo, casado, natural de Ervália-MG, 
aposentado (ex-trabalhador de pedreira). 
HDA: Paciente há 3 anos, apresentando lesão ulcerada em perna esquerda, 
com queixa de dor leve relatando uso de neomicina e bacitracina  tópicas sem 
melhora. 
HPP: Insuficiência venosa crônica 
Exame dermatológico: úlcera localizada em terço distal de perna esquerda, face 
lateral medindo 9cmX4 cm , fundo fibrinoso. Presença de dermatite ocre, 
lipodermatoesclerose, sinais de eczema e varizes no membro acometido. 
Conduta e evolução: Úlcera láteral tratada com BML. No primeiro mês de 
tratamento, apresentou sinais importantes de granulação além de sinais de 
reepitelização em bordas. 
Tempo de seguimento: 90 dias 
 
 
 
Paciente 4 
Identificação: JAR, 64 anos, masculino, negro, casado,  natural de Juiz de 
Fora-MG, aposentado. 
HDA: Paciente há 2 meses, apresentando lesão ulcerada em perna direita. 
HPP: Insuficiência venosa crônica 
Exame dermatológico: úlcera localizada em terço distal de perna direita, face lateral 
medindo 4cmX2 cm , fundo avermelhado com pequena área fibrinosa. Presença de 
dermatite ocre, e varizes no membro acometido. 
Conduta e evolução: Úlcera tratada com BML. No primeiro mês de 
tratamento, apresentou sinais de granulação evoluindo com uma 
hipergranulação ao final do segundo mês, ultrapassando os limites da pele sã, 
além de sinais de reepitelização das bordas. 
Tempo de seguimento: 60 dias 
 
 
 
Paciente 5 
Identificação: MGGQ, 47 anos, feminino, negra, casada, natural de Silveira 
Carvalho-RJ, do lar. 
HDA: Paciente há 8 anos, apresentando lesão ulcerada em perna esquerda, 
com queixa de dor leve, com dificuldades de tratamento com curativos locais 
comuns. 
HPP: Insuficiência venosa crônica, HAS em uso de captopril 50mg/dia. 
Exame dermatológico: úlcera localizada em terço distal de perna esquerda, face 
medial medindo 5cmX6cm , fundo avermelhado, granuloso e poucas áreas de fibrina. 
Presença de dermatite ocre e sinais de eczema no membro acometido. 
Conduta e evolução: Úlcera tratada com BML. Ao 15º dia de tratamento 
relatou melhora da dor e no 30º dia apresentou sinais de granulação além de 
sinais de reepitelização em bordas. 
Tempo de seguimento: 90 dias 
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Paciente 6 
Identificação: SVA, 67 anos, masculino, branco, casado, natural de Belmiro 
Braga-MG, aposentado. 
HDA: Paciente há 40 anos apresentando lesão ulcerada em perna esquerda, 
com queixa de dor moderada relatando uso de neomicina  tópica sem melhora. 
HPP: Insuficiência venosa crônica, HAS em suo de propanolol 80mg/dia. 
Exame dermatológico: úlcera localizada em terço distal de perna esquerda, face 
lateral medindo 6cmX7 cm , fundo granuloso com áreas de fibrina. Presença de 
dermatite ocre, lipodermatoesclerose, sinais de eczema e varizes no membro 
acometido. 
Conduta e evolução: Úlcera tratada com BML. No primeiro mês de tratamento 
apresentou sinais importantes de granulação além de sinais de reepitelização 
em bordas e no centro da úlcera. 
Tempo de seguimento: 60 dias  
 
 
 
Paciente 7 
Identificação: CMA, 34 anos, masculino, branco, casado, natural de Caparão-
ES, desempregado. 
HDA: Paciente há 2 anos, apresentando lesão ulcerada em perna esquerda, 
com queixa de dor leve, relatando uso de neomicina e bacitracina  tópicas. 
HPP: Insuficiência venosa crônica 
Exame dermatológico: úlcera localizada em terço distal de perna esquerda, face 
medial medindo 3cmX2cm , fundo granuloso. Presença de dermatite ocre, 
lipodermatoesclerose, sinais de eczema e varizes no membro acometido. 
Conduta e evolução: Úlcera lateral tratada com BML. No primeiro mês de 
tratamento, apresentou sinais importantes de granulação. Reepitelização das 
bordas ao 2º mês de tratamento. 
Tempo de seguimento: 90 dias 
 
 
 
Paciente 8 
Identificação: CCF, 52 anos, feminino, branca, casada, natural de Medina-MG, 
quitandeira. 
HDA: Paciente há 7 anos, apresentando lesão ulcerada em perna direita, com 
queixa de dor intensa relatando uso de colagenase tópica sem melhora. 
HPP: Insuficiência venosa crônica 
Exame dermatológico: úlcera localizada em terço intermédio de perna esquerda, 
face lateral medindo 2cmX1cm , fundo granulo-fibrinoso. Presença de dermatite 
ocre, lipodermatoesclerose e varizes no membro acometido. 
Conduta e evolução: Úlcera tratada com BML. No primeiro mês de tratamento 
apresentou sinais de reepitelização das bordas com fechamento da úlcera com 
60 dias. 
Tempo de seguimento: 60 dias 
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Paciente 9 

Identificação: MFS, 78 anos, feminino, branca, casada, natural de Juiz de 
Fora-MG, aposentada. 

HDA: Paciente há 6 meses apresentando lesão ulcerada em pé esquerdo, sem 
queixa álgica relatando uso de neomicina  tópica sem melhora. 

HPP: Insuficiência venosa crônica, HAS em uso de nifedipina 40mg/dia além 
de sustratee ticlid. 

Exame dermatológico: úlcera localizada em região dorsal do pé esquerdo, medindo 
5,5cmX4,5cm , fundo granulo-fibrinoso. Presença de dermatite ocre, 
lipodermatoesclerose, sinais de eczema e varizes no membro acometido. 

Conduta e evolução: Úlcera láteral tratada com BML. No primeiro mês de 
tratamento apresentou diminuição da fibrina, granulação do leito além de sinais 
de reepitelização na região central da ferida dividindo-a em duas partes. 

Tempo de seguimento: 60 dias  

 

 

 

Paciente 10 

Identificação: AC, 64 anos, masculino, branco, casado, natural de Tocantins-
MG, lavrador aposentado. 

HDA: Paciente há 11 meses, apresentando lesões ulceradas em perna e pé 
direitos, com queixa de dor intensa relatando uso de neomicina tópica sem 
melhora.Restrição à deambulação. 

HPP: Insuficiência venosa crônica, HAS em uso de captopril 50mg/dia. 

Exame dermatológico: úlcera localizada em dorso de pé direito medindo 4,5cmX4,0cm 
e outra localizada em terço distal de perna esquerda, face anterior medindo 
2,0X1,5cm, fundo fibrinoso com exposição de tendões extensores. Presença de 
dermatite ocre, lipodermatoesclerose e varizes no membro acometido. 

Conduta e evolução: Úlcera do pé tratada com BML. No primeiro mês de 
tratamento apresentou sinais importantes de granulação atingindo o nível da 
pele normal, interrupção da dor, além de sinais de reepitelização em bordas. 
Aos 120 dias de tratamento apresenta redução significante dos seus diâmetros. 
A úlcera da perna foi inicialmente tratada com Fibrase que foi substituída por 
BML ao 20º dia devido aos efeitos benéficos da BML constatado na úlcera do 
pé. 

Tempo de seguimento: 120 dias  
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Paciente 11 
Identificação: SRC, 65 anos, feminino, branco, casada,  natural de Viçosa-MG, 
do lar. 
HDA: Paciente há 9 anos, apresentando lesão ulcerada em perna esquerda, 
com queixa de dor leve. 
HPP: Insuficiência venosa crônica, HAS em uso de diltiazen e furosemida. 
Exame dermatológico: úlcera localizada em terço distal de perna esquerda, face 
medial medindo 3,5cmX4,5cm , fundo granulo-fibrinoso. Presença de dermatite ocre, 
lipodermatoesclerose, sinais de eczema e varizes no membro acometido. 
Conduta e evolução: Úlcera tratada com BML. No primeiro mês de 
tratamento, apresentava ainda fundo fibrinoso sem sinais de granulação. Ao 
segundo mês apresentou sinais de granulação, porém apresentou aumento de 
sua superfície. 
Tempo de seguimento: 120 dias 
 
 
 
Paciente 12 
Identificação: NSM, 64 anos, feminino, branca, viúva, natural de Juiz de Fora-
MG, aposentada. 
HDA: Paciente há 3 anos, apresentando lesão ulcerada em perna esquerda, 
com queixa de dor leve relatando uso de colagenase  tópica sem melhora. 
HPP: Insuficiência venosa crônica 
Exame dermatológico: úlcera localizada em terço distal de perna esquerda, face 
medial medindo 9cmX5cm , fundo granuloso. Presença de dermatite ocre, 
lipodermatoesclerose e varizes no membro acometido. 
Conduta e evolução: Úlcera tratada com BML. No primeiro mês de 
tratamento, apresentou sinais importantes de granulação, além de sinais de 
reepitelização em bordas. 
Tempo de seguimento: 30 dias 
 
 
 
Paciente 13 
Identificação: LCD, 70 anos, feminino, branca, divorciada, natural de 
Conceição Formoso-MG, doméstica aposentada. 
HDA: Paciente há 15 anos apresentando lesão ulcerada em pé direito, nega 
dor,  relatando uso de neomicina tópicas sem melhora. 
HPP: Insuficiência venosa crônica e HAS em uso de hidroclorotiazida e AAS. 
Exame dermatológico: úlcera localizada em dorso de pé direito medindo 
3,5cmX1,0cm, fundo granulo-fibrinoso. Presença de dermatite ocre, 
lipodermatoesclerose, sinais de eczema e varizes no membro acometido. 
Conduta e evolução: Úlcera láteral tratada com BML. No primeiro mês de 
tratamento apresentou sinais importantes de reepitelização em bordas, 
diminuindo sua superfície. Após 60 dias de tratamento houve aumento da 
úlcera. 
Tempo de seguimento: 60 dias 
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Paciente 14 

Identificação: MLMC, 55 anos, feminino, branca, casada, natural de Muriaé-
MG, do lar. 

HDA: Paciente há 30 anos apresentando lesões ulceradas em perna esquerda 
que surgiram após flebite e safenctomia. Queixa de dor leve, relatando uso de 
neomicina tópica sem melhora. 

HPP: Insuficiência venosa crônica 

Exame dermatológico: úlceras localizadas em terço distal de perna esquerda, região 
maleolar medial, fundo granuloso. Presença de dermatite ocre, lipodermatoesclerose, 
sinais de eczema e varizes no membro acometido. 

Conduta e evolução: Úlceras láteral tratada com BML. No primeiro mês de 
tratamento, apresentou sinais importantes de granulação promovendo aumento 
da superfície ulcerada. 

Tempo de seguimento: 30 dias  
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ANEXO IX: Medidas das áreas de superfícies ulceradas das feridas dos 
pacientes do GRUPO CONTROLE 

Foto-

paciente 
Área 1 Área 2 Área 3

Média  

Áreas 

Red.Absolu

ta 
Redução %

1C0 5,22 5,35 5,21 5,26   

1C30 1,2 1,26 1,23 1,23 4,03 76,62 

2C0 20,34 20,99 20,26 20,53   

2C30 20,45 20,13 20,07 20,22 0,31 1,51 

3C0 15,94 16,59 16,76 16,43   

3C30 17,28 16,39 16,5 16,72 -0,29 -1,77 

4C0 7,66 7,92 7,74 7,77   

4C30 7,39 7,35 7,24 7,33 0,44 5,66 

5C0 8,36 8,65 8,43 8,48   

5C30 7,9 6,6 5,97 6,82 1,66 19,57 

6C0 1,81 1,65 1,7 1,72   

6C30 1,41 1,33 1,46 1,4 0,32 18,61 

7C0 5,39 5,49 5,27 5,38   

7C30 3,1 3,06 3,06 3,07 2,31 42,94 

C0 = fotografia do paciente controle pré-tratamento (inicial) 
C30= fotografia do paciente controle com 30 dias de tratamento 
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ANEXO X: Medidas das áreas se superfície ulcerada da feridas dos pacientes 
do GRUPO LÁTEX 

Foto-Paciente Área 1 Área 2 Área 3 Médias  Áreas Red.Absoluta Redução %

1Lx0 29,54 29,14 29,11 29,26   

1lLx30 22,22 21,84 21,62 21,89 7,37 25,19 

1Lx60 17,84 18,5 17,46 17,93 11,33 38,72 

1Lx180 0 0 0 0 29,26 100 

2Lx0 2,39 2,28 2,19 2,29   

2Lx15 1,77 1,75 1,85 1,79 0,5 21,83 

2Lx30 2,14 1,94 2,03 2,04 0,25 10,92 

2Lx60 3,28 3,48 3,26 3,34 -1,05 -45,85 

3Lx0 22,18 22,27 22,78 22,41   

3Lx15 23,28 22,73 23,03 23,01 -0,6 -2,68 

3Lx45 21,56 21,41 21,79 21,59 0,82 3,66 

3Lx75 22,28 22,07 21,81 22,05 0,36 1,61 

3Lx90 23,06 23,21 23,04 23,10 -0,69 -3,08 

3Lx120 27,24 26,6 26,85 26,90 -4,49 -20,04 

4Lx0 5,73 5,66 5,68 5,69   

4Lx30 7,16 6,79 6,92 6,96 -1,27 -22,32 

4Lx60 5,03 5,38 5,23 5,21 0,48 8,44 

4Lx90 2,82 2,88 3 2,9 2,79 49,03 

4Lx120 2,67 2,71 2,6 2,66 3,03 53,25 

5Lx0 18,58 18,94 18,13 18,55   

5Lx15 18,61 18,47 18,59 18,56 -0,01 -0,05 

5Lx30 18,38 18,56 18,39 18,44 0,11 0,59 

5Lx45 18,55 18,41 18,57 18,51 0,04 0,22 

5Lx75 17,98 17,65 17,47 17,7 0,85 4,58 

5Lx90 12,32 13,23 12,63 12,73 5,82 31,38 

6Lx0 27,63 27,12 26,92 27,22   

6Lx15 26,53 26,39 26,64 26,52 0,7 2,57 

6Lx30 20,66 21,57 20,86 21,03 6,19 22,74 

6Lx45 21,37 21,14 20,68 21,06 6,16 22,63 

6Lx60 17,35 17,99 17,84 17,73 9,49 34,86 

6Lx90 6,97 7,3 6,8 7,02 20,2 74,21 

6Lx120 3,79 3,96 3,85 3,87 23,35 85,78 
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ANEXO X: Medidas das áreas se superfície ulcerada da feridas dos pacientes 
do GRUPO LÁTEX (CONTINUAÇÃO) 

Foto-Paciente Área 1 Área 2 Área 3 
Médias 

Áreas 

Redução 

Absoluta 
Redução % 

7Lx0 7,44 7,3 7,25 7,33   

7Lx15 4,29 4,19 4,21 4,23 3,1 42,29 

7Lx30 3,44 3,27 3,36 3,36 3,97 54,16 

7Lx60 3,41 3,3 3,31 3,34 3,99 54,43 

7Lx90 2,72 2,63 2,74 2,70 4,63 63,17 

8Lx0 1,48 1,38 1,43 1,43   

8Lx30 0,38 0,32 0,31 0,34 1,09 76,22 

9Lx0 12,84 12,21 12,05 12,37   

9Lx30 14,84 14,08 13,82 14,25 -1,88 -15,2 

9Lx60 14,68 15,02 14,79 14,83 -2,46 -19,89 

10Lx0 13,67 13,62 13,77 13,69   

10Lx15 13,84 13,39 13,2 13,48 0,21 1,53 

10Lx30 15,67 15,35 15,62 15,55 -1,86 -13,59 

10Lx60 9,87 10,22 9,91 10,00 3,69 26,95 

10Lx90 5,17 5,09 4,99 5,08 8,61 62,89 

11Lx0 10,31 10,2 10,37 10,29   

11Lx30 11,25 10,79 11,22 11,09 -0,8 -7,77 

11Lx60 15,52 14,29 14,83 14,88 -4,59 -44,61 

11Lx120 16,14 15,81 15,65 15,87 -5,58 -54,23 

12Lx0 25,87 24,67 24,99 25,18   

12Lx30 13,94 13,64 13,4 13,66 11,52 45,75 

13Lx0 3,18 3,32 3,47 3,32   

13Lx15 2,45 2,45 2,48 2,46 0,86 25,9 

13Lx30 2,75 2,88 2,74 2,79 0,53 15,96 

13Lx60 4,11 4,06 4,07 4,08 -0,76 -22,89 

14Lx0 5,64 5,58 5,57 5,60   

14Lx15 9,88 9,92 9,6 9,80 -4,2 -75 

14Lx30 10,54 10,83 10,85 10,74 -5,14 -91,79 

Lx0 = fotografia do paciente do grupo Latex pré-tratamento (inicial) 
Lx15= fotografia do paciente do grupo Latex com 15 dias de tratamento 
Lx30= fotografia do paciente do grupo Latex com 30 dias de tratamento 
Lx60= fotografia do paciente do grupo Latex com 60 dias de tratamento 
Lx90= fotografia do paciente do grupo Latex com 90 dias de tratamento 
Lx120= fotografia do paciente do grupo Latex com 120 dias de tratamento 
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ANEXO XI: Análise de imagens por redes neurais artificiais (EESC-USP). 
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Observa-se nas fotos e gráfico acima que o programa considerou como 

fibrina o excesso de luminosidade da fotografia de 30 dias onde foi visível o 

aumento da granulação. 

Outro exemplo que mostra a potencialidade de aplicação do programa 

no futuro é a representatividade dos resultados encontrados com o paciente 3 

do grupo látex visualizados na figura e gráfico abaixo: 
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Em relação ao excesso de luminosidade vemos nos exemplos abaixo 

como o programa se apresenta equivocado, indicado pelas setas e contornos 

verdes na figura abaixo:  

 

 

 

Parâmetros equivocados por luminosidade exagerada 
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ANEXO XII: FREQUÊNCIAS E PROBABILIDADES DE Ho PARA 
PARÂMETROS HISTOLÓGICOS (TESTE BINOMIAL) 

 
 
XII.1 PARÂMETRO NECROSE 
 
 
GRUPO CONTROLE 
 
º     Valores de (A) e (B)  utilizados no teste     º 
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¹ 
º                 Freq ˆncia de (A) :    1          º 
º                                                   º 
º                 Freq ˆncia de (B) :    4          º 
º ------------------------------------------------- º 
º            Valores binomiais calculados:          º 
º ------------------------------------------------- º 
º        1       5                                  º 
º ------------------------------------------------- º 
º     Probabilidades de Ho para esses valores:      º 
º     -----------------------------------------     º 
º        a) em testes monocaudais:  18.7500 %       º 
º        b) em testes bicaudais  :  37.5000 %       º 
º---------------------------------------------------º 
º            N„o-significante  (alfa > 0.05)        º 
º              (para o teste bicaudal)              º 
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¼ 
 
 
 
GRUPO LÁTEX 
 
 
º     Valores de (A) e (B)  utilizados no teste     º 
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¹ 
º                 Freq ˆncia de (A) :    1          º 
º                                                   º 
º                 Freq ˆncia de (B) :    4          º 
º ------------------------------------------------- º  
           Valores binomiais calculados:          º 
º ------------------------------------------------- º 
º        1       5                                  º 
º ------------------------------------------------- º 
º     Probabilidades de Ho para esses valores:      º 
º     -----------------------------------------     º 
º        a) em testes monocaudais:  18.7500 %       º 
º        b) em testes bicaudais  :  37.5000 %       º 
º---------------------------------------------------º 
º            N„o-significante  (alfa > 0.05)        º 
º              (para o teste bicaudal)              º 
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¼ 
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XII.2  PARÂMETRO INFLAMAÇÃO 
 
 
GRUPO CONTROLE 
 
 
º     Valores de (A) e (B)  utilizados no teste     º 
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¹ 
º                 Freq ˆncia de (A) :    1          º 
º                                                   º 
º                 Freq ˆncia de (B) :    2          º 
º ------------------------------------------------- º     
        Valores binomiais calculados:          º 
º ------------------------------------------------- º 
º        1       3                                  º 
º ------------------------------------------------- º 
º     Probabilidades de Ho para esses valores:      º 
º     -----------------------------------------     º 
º        a) em testes monocaudais:  50.0000 %       º 
º        b) em testes bicaudais  : 100.0000 %       º 
º---------------------------------------------------º 
º            N„o-significante  (alfa > 0.05)        º 
º              (para o teste bicaudal)              º 
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¼ 
 
 
 
GRUPO LATEX 
 
 
º     Valores de (A) e (B)  utilizados no teste     º 
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¹ 
º                 Freq ˆncia de (A) :    0          º 
º                                                   º 
º                 Freq ˆncia de (B) :    6          º 
º---------------------------------------------------º 
º            Valores binomiais calculados:          º 
º ------------------------------------------------- º 
º        1                                          º 
º ------------------------------------------------- º 
º     Probabilidades de Ho para esses valores:      º 
º     -----------------------------------------     º 
º        a) em testes monocaudais:   1.5600 %       º 
º        b) em testes bicaudais  :   3.1200 %       º 
º---------------------------------------------------º 
º      Significante ao n¡vel de 5 % (alfa = 0.05).  º 
º              (para o teste bicaudal)              º 
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¼ 
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XII.3 PARÂMETRO ANGIOGÊNESE 
 
 
GRUPO CONTROLE 
 
 
º     Valores de (A) e (B)  utilizados no teste     º 
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¹ 
º                 Freq ˆncia de (A) :    0          º 
º                                                   º 
º                 Freq ˆncia de (B) :    2          º 
º---------------------------------------------------º 
º            Valores binomiais calculados:          º 
º ------------------------------------------------- º 
º        1                                          º 
º ------------------------------------------------- º 
º     Probabilidades de Ho para esses valores:      º 
º     -----------------------------------------     º 
º        a) em testes monocaudais:  25.0000 %       º 
º        b) em testes bicaudais  :  50.0000 %       º 
º---------------------------------------------------º 
º            N„o-significante  (alfa > 0.05)        º 
º              (para o teste bicaudal)              º 
ºÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¼ 
 
 
 
GRUPO LÁTEX 
 
 
º     Valores de (A) e (B)  utilizados no teste     º 
º ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ º 
º                 Freq ˆncia de (A) :    3          º 
 
º                 Freq ˆncia de (B) :    5          º 
º---------------------------------------------------º 
º            Valores binomiais calculados:          º 
º ------------------------------------------------- º 
º        1       8      28      56                  º 
º ------------------------------------------------- º 
º     Probabilidades de Ho para esses valores:      º 
º     -----------------------------------------     º 
º        a) em testes monocaudais:  36.3300 %       º 
º        b) em testes bicaudais  :  72.6600 %       º 
º---------------------------------------------------º 
º            N„o-significante  (alfa > 0.05)        º 
º              (para o teste bicaudal)              º 
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¼ 
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XII.4 PARÂMETRO ELASTOSE 
 
 
GRUPO CONTROLE 
 
 
º     Valores de (A) e (B)  utilizados no teste     º 
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¹ 
º                 Freq ˆncia de (A) :    0          º 
º                 Freq ˆncia de (B) :    1          º 
º---------------------------------------------------º 
º            Valores binomiais calculados:          º 
º ------------------------------------------------- º 
º        1                                          º 
º ------------------------------------------------- º 
º     Probabilidades de Ho para esses valores:      º 
º     -----------------------------------------     º 
º        a) em testes monocaudais:  50.0000 %       º 
º        b) em testes bicaudais  : 100.0000 %       º 
º---------------------------------------------------º 
º            N„o-significante  (alfa > 0.05)        º 
º              (para o teste bicaudal)              º 
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¼ 
 
 
GRUPO LÁTEX 
 
 
º     Valores de (A) e (B)  utilizados no teste     º 
º ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ º 
º                 Freq ˆncia de (A) :    1          º 
º                                                   º 
º                 Freq ˆncia de (B) :    2          º 
º---------------------------------------------------º 
º            Valores binomiais calculados:          º 
º ------------------------------------------------- º 
º        1       3                                  º 
º ------------------------------------------------- º 
º     Probabilidades de Ho para esses valores:      º 
º     -----------------------------------------     º 
º        a) em testes monocaudais:  50.0000 %       º 
º        b) em testes bicaudais  : 100.0000 %       º 
º---------------------------------------------------º 
º            N„o-significante  (alfa > 0.05)        º 
º              (para o teste bicaudal)              º 
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¼ 
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XII.5 PARÂMETRO FIBROSE COLAGÊNICA 
 
 
GRUPO CONTROLE 
 
 
º     Valores de (A) e (B)  utilizados no teste     º 
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¹ 
º                 Freq ˆncia de (A) :    0          º 
º                 Freq ˆncia de (B) :    3          º 
º---------------------------------------------------º 
º            Valores binomiais calculados:          º 
º ------------------------------------------------- º 
º        1                                          º 
º ------------------------------------------------- º 
º     Probabilidades de Ho para esses valores:      º 
º     -----------------------------------------     º 
º        a) em testes monocaudais:  12.5000 %       º 
º        b) em testes bicaudais  :  25.0000 %       º 
º---------------------------------------------------º 
º            N„o-significante  (alfa > 0.05)        º 
º              (para o teste bicaudal)              º 
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¼ 
 
 
GRUPO LÁTEX 
 
 
º     Valores de (A) e (B)  utilizados no teste     º 
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¹ 
º                 Freq ˆncia de (A) :    2          º 
º                                                   º 
º                 Freq ˆncia de (B) :    5          º 
º---------------------------------------------------º 
º            Valores binomiais calculados:          º 
º ------------------------------------------------- º 
º        1       7      21                          º 
º ------------------------------------------------- º 
º     Probabilidades de Ho para esses valores:      º 
º     -----------------------------------------     º 
º        a) em testes monocaudais:  22.6600 %       º 
º        b) em testes bicaudais  :  45.3200 %       º 
º---------------------------------------------------º 
º            N„o-significante  (alfa > 0.05)        º 
º              (para o teste bicaudal)              º 
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¼ 
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XII.6 PARÂMETRO PROLIFERAÇÃO FIBROBLÁSTICA 
 
 
GRUPO CONTROLE 
 
 
º     Valores de (A) e (B)  utilizados no teste     º 
º ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ º 
º                 Freq ˆncia de (A) :    0          º 

º                 Freq ˆncia de (B) :    4          º 

º---------------------------------------------------º 

º            Valores binomiais calculados:          º 

º ------------------------------------------------- º 

º        1                                          º 

º ------------------------------------------------- º 

º     Probabilidades de Ho para esses valores:      º 

º     -----------------------------------------     º 

º        a) em testes monocaudais:   6.2500 %       º 

º        b) em testes bicaudais  :  12.5000 %       º 

º---------------------------------------------------º 

º            N„o-significante  (alfa > 0.05)        º 

º              (para o teste bicaudal)              º 

ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¼ 

 
 
GRUPO LÁTEX 
 
º     Valores de (A) e (B)  utilizados no teste     º 

ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¹ 

º                 Freq ˆncia de (A) :    3          º 

º                                                   º 

º                 Freq ˆncia de (B) :    4          º 

ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¹ 

º---------------------------------------------------º 

º            Valores binomiais calculados:          º 

º ------------------------------------------------- º 

º        1       7      21      35                  º 

º ------------------------------------------------- º 

º     Probabilidades de Ho para esses valores:      º 

º     -----------------------------------------     º 

º        a) em testes monocaudais:  50.0000 %       º 

º        b) em testes bicaudais  : 100.0000 %       º 

º---------------------------------------------------º 

º            N„o-significante  (alfa > 0.05)        º 

º              (para o teste bicaudal)              º 

ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¼ 


