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“O que é nascido de Deus vence o mundo, eis a vitória do mundo: nossa 

fé” 

 

Os que em lágrimas semeiam ceifarão com alegria! 
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Resumo: 

 

 Introdução: Em virtude da precária condição clínica dos portadores de lesões 

por pressão, muitas vezes o processo de cicatrização destas lesões torna-se lento 

evoluindo para um estado de cronicidade. Objetivos: Analisar o efeito do Dersani® 

no tratamento das lesões por pressão crônicas, avaliando às taxas de cicatrização, 

gravidade geral (PUSH) e os níveis de MMP9 e TIMP1 no exsudato das feridas. 

Métodos:  Trata-se de uma série de casos com 13 pacientes acompanhados por 12 

semanas, sendo realizados curativos diários com aplicação de hidrogel, registro 

fotográfico, planimetria para calcular área das lesões e classificação do processo de 

cicatrização pelo sistema de PUSH. Foi realizada também a coleta do exsudato das 

lesões no início e após 12 semanas de tratamento para dosagem de MMP9 e TIMP1. 

Resultados: Dos 13 pacientes acompanhados, 2 faleceram e 11 foram 

acompanhados até 12 semanas. Apenas um obteve cicatrização completa da ferida, 

porém todos apresentaram uma redução de área das lesões de aproximadamente 

21% (p=0,00238) e do score de PUSH de 15,9 para 10,54 (p= 0,000528). Em relação 

a dosagem de metaloproteinases e seu inibidor, houve uma importante redução de 

MMP9 nas feridas (p= 0,033) e da relação MMP9/TIMP 1 (p= 0,048). Em relação ao 

TIMP1, houve um discreto aumento médio nas feridas, porém não estatisticamente 

significante (p= 0,21).  Conclusão: Este estudo mostrou que Dersani® apresentou 

bons resultados para o tratamento das lesões por pressão, reduzindo a área, score 

geral de PUSH das feridas e reduzindo a MMP9 no microambiente das lesões.  

 

Descritores: Hidrogel, Lesão por pressão, Desbridamento, Metaloproteinases 
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Rosa, CA.  Hydrogel enriched with alginate, fatty acids and vitamins A e E (Dersani®). 

Stimulate healing and reduce MMP9 / TIMP1 relation ship in pressure injuries [thesis]. 

Guarulhos (SP): University Guarulhos; 2017. 

 
 

Abstract 

 

Introduction: Due to the precarious clinical condition of people with pressure 

lesions, the healing process often becomes slow, developing into a chronic condition. 

Objectives: To analyze the effect of Dersani® in the treatment of chronical pressure 

lesions, by evaluating the healing rates, general severity (PUSH) and MMP9 and 

TIMP1 levels in the lesions’ exudate. Methods: It consists of a case series of 13 

patients, monitored during 12 weeks, with daily dressings performed with hydrogel 

application, photographic record, planimetry to calculate lesion area and healing 

process classification with the PUSH system. In addition, exudate collection from the 

lesions was performed in the beginning and after 12 weeks of treatment for the dosage 

of MMP9 and TIMP1. Resultados: From the 13 patients monitored, 2 died and 11 

were monitored for 12 weeks. Just one showed full wound healing, but all showed a 

reduction of the lesion area of approximately 21% (p = 0.00238) and of the PUSH score 

from 15.9 to 10.54 (p = 0.000528). Concerning metalloproteinases dosage and its 

inhibitor, there was an important reduction of MMP9 in the wounds (p = 0.033) and of 

the MMP9/TIMP1 ratio (p = 0.048). Concerning TIMP1, there was a discreet average 

increase in the wounds, but not statistically significant (p = 0.21).  Conclusion: This 

study demonstrated that Dersani® showed good results for the treatment of pressure 

lesions, reducing the area, general PUSH score of the wounds and reducing MMP9 in 

the lesions’ microenvironment.  

 

Descriptors: Hydrogel, Pressure Ulcers, Debridement, Metalloproteinases 
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Rosa, CA. Hidrogel enriquecido con alginato, ácidos grasos y vitaminas a y e 

(Dersani®). Estimula cicatrización y reducción relación MMP9 / TIMP1 en lesiones por 
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Resumen: 

 

 Introducción: En virtud de la precaria condición clínica de los portadores de lesiones 

por presión, muchas veces el proceso de cicatrización de estas lesiones se vuelve 

lento evolucionando hacia un estado de cronicidad. Objetivos: Analizar el efecto del 

Dersani® en el tratamiento de las lesiones por presión crónica, evaluando a las tasas 

de cicatrización, gravedad general (PUSH) y los niveles de MMP9 y TIMP1 en el 

exudado de las heridas. Métodos: Se trata de una serie de casos con 13 pacientes 

acompañados por 12 semanas, siendo realizados curativos diarios con aplicación de 

hidrogel, registro fotográfico, planimetría para calcular área de la lesión y clasificación 

del proceso de cicatrización por el sistema de PUSH. Se realizó también la recolección 

del exudado de las lesiones al inicio y después de 12 semanas de tratamiento para 

dosificación de MMP9 y TIMP1. Resultados: De los 13 pacientes acompañados, 2 

fallecieron y 11 fueron acompañados hasta 12 semanas. En la mayoría de los casos, 

se observó una reducción de área de las lesiones de aproximadamente el 21% (p = 

0,00238) y del score de PUSH de 15,9 a 10,54 (p= 0,000528). En cuanto a la 

dosificación de metaloproteinasa y su inhibidor, hubo una importante reducción de 

MMP9 en las heridas (p = 0,033) y de la relación MMP9 / TIMP 1 (p =). En relación al 

TIMP1, hubo un discreto aumento promedio en las heridas, pero no estadísticamente 

significativo (p = 0,21). Conclusión: Este estudio mostró que Dersani® presentó 

buenos resultados para el tratamiento de lesiones por presión, reduciendo el área y el 

score general de PUSH de las heridas y reduciendo la MMP9 en el microambiente de 

las lesiones. 

 

Descriptores: Hidrogel, Úlcera por presión, Desbridamiento, Metaloproteinasas. 
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1 – INTRODUÇÃO 
 

As lesões por pressão (LPPs) são definidas como quaisquer lesões causadas 

por uma pressão não aliviada, cisalhamento ou fricção, que podem resultar em morte 

tecidual, sendo frequentemente localizadas nas regiões das proeminências ósseas1. 

Elas representam um significativo desafio clínico e econômico para os sistemas de 

saúde público e privado, acarretando inúmeros transtornos aos pacientes 

acometidos2. 

 Múltiplos são os fatores predisponentes ou de risco que provocam estas 

lesões, incluindo-se as condições clínicas do paciente que podem aumentar o risco 

de desenvolver essas feridas como: lesão medular, incapacidade física, ou dificuldade 

de mobilidade, doenças degenerativas, tolerância tecidual reduzida (pele frágil), 

incontinência urinária ou intestinal, desnutrição, obesidade e avitaminose3. 

De modo geral, essas lesões são classificadas segundo os critérios 

estabelecidos pelo National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP)4, entidade norte-

americana que define quatro estágios para a evolução das lesões por pressão. São 

eles: 

- Estágio I: 

Pele intacta com eritema não branqueável  

- Estágio II 

Perda parcial da espessura da derme que se apresenta como uma ferida 

superficial  

- Estágio III 

Perda total da espessura tecidual. Pode ser visível o tecido adiposo 

subcutâneo, mas não estão expostos os ossos, tendões ou músculos.  

- Estágio IV 
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Perda total da espessura dos tecidos com exposição dos tendões e músculos. 

Pode estar presente tecido desvitalizado (fibrina úmida) e ou necrótico4. 

 A prevalência das lesões por pressão pode ser bastante elevada, atingindo 

28% em ambientes de cuidados de longa duração2. Um estudo avaliando 5947 

pacientes, de 25 hospitais, em cinco diferentes países europeus, mostrou uma 

prevalência de LPPs de 18,1%, (estágios I a IV), com maior acometimento das regiões 

sacral e calcâneos. Em outro estudo, realizado em hospital americano, a prevalência 

de LPPs variou de 10,1% a 17%5. 

 O tratamento deste tipo de ferida é um grande desafio porque envolve múltiplos 

fatores que precisam ser controlados para facilitar sua cura. Tanto alterações 

sistêmicas (desnutrição, diabetes, infecção sistêmica, espasmos e contraturas, etc) 

como locais (infecção, déficit de vascularização, presença de necrose, etc), que 

podem provocar uma falha na reparação tecidual, acarretando uma estagnação do 

processo cicatricial na fase inflamatória4.Apenas com a remoção ou redução destes 

fatores é possível alcançar a resolução destas lesões6. 

Para que um tratamento promova a reparação de uma lesão, obrigatoriamente 

ele deve provocar um equilíbrio do microambiente da ferida, permitindo que a 

proliferação celular e os mecanismos de cicatrização ocorram normalmente7. 

  A epitelização é alcançada pela migração de células epiteliais através da 

superfície da matriz extracelular da ferida, sendo este evento alcançado num ambiente 

rico em fibroblastos, fatores de crescimento, ácido hialurónico, colágeno e 

fibronectina, tornando a sobrevivência deste tecido altamente dependente de um 

ambiente úmido com equilíbrio da matriz extracelular da ferida crônica8. 

Diferenças marcantes podem ser elencadas para distinguir o microambiente 

encontrado nos leitos de feridas agudas e crônicas como excesso de tecido de 
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granulação e fibrose aumentadas9, juntamente com aumentos significativos na 

concentração de citocinas pró inflamatórias10,11.  A inflamação exacerbada marca o 

estado de cronicidade, causada principalmente por um grupo específico de proteases 

chamado de matriz de metaloproteinases (MMPs), que provocam a destruição da 

matriz extracecular (MEC)12.   

Nas feridas crônicas, o processo cicatricial evolui desordenadamente com 

acúmulo de metaloproteínases, colagenases e elastases, as quais degradam 

prematuramente colágeno e fatores de crescimento13. O microambiente também tem 

baixa tensão de oxigênio, o que leva a proliferação de fibroblastos e 

consequentemente, aumento de fibrose tecidual. Além disso, a falta de oxigênio 

aumenta a propensão para colonização por bactérias e fungos, sem conseguir 

reconstruir a arquitetura anatômica tão pouco a unidade funcional original. Desta 

forma, no leito destas lesões encontramos estímulos inflamatórios persistentes, 

prolongando o período de inflamação e gerando resultado incompleto ou o estado de 

não cicatrização14.  

Wang et al. descrevem que logo após a lesão tecidual, há uma invasão de 

neutrófilos seguidos por linfócitos e macrófagos na ferida. Neste momento, a 

metaloproteinase 9 (MMP-9) encontrada nos grânulos de macrófagos e neutrófilos é 

liberada, e estimula a angiogênse e a fibroplasia. Porém, exatamente neste momento, 

deve existir um mecanismo de controle inibitório destas enzimas para evitar seus 

estímulos inflamatórios persistentes15.   

Em lesões por pressão, a razão entre a metaloproteinase 9 (MMP-9) e seu 

inibidor tecidual natural 1 (TIMP-1) tem sido correlacionada inversamente às taxas de 

cura. Moor et al. demonstraram que o nível total da MMP-9 é sete vezes maior no 
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fluido de LPPs crônicas do que o tecido íntegro que a circunda. Assim, níveis baixos 

de MMP9 são apontados como bons preditores da resposta tissular para a cura16. 

A cicatrização de uma ferida normalmente é um processo dinâmico, com 

interações complexas entre a matriz extracelular (MEC), células epidérmicas e 

dérmicas, e mediadores químicos solúveis17. Este processo de cura tissular envolve 

três fases que se sobrepõem: inflamação, proliferação celular e remodelação da MEC. 

Caso não existam complicações, essas etapas seguem uma sequência cronológica 

específica, produzindo restauração sustentada da integridade anatômica e funcional 

do tecido cutâneo18,19. 

Um ponto chave para o sucesso do tratamento das lesões por pressão é 

recuperar o microambiente da ferida, tornando-o semelhante aquele encontrado na 

fase aguda da lesão20.O preparo do leito da ferida (PLF) não é um conceito estático, 

mas algo dinâmico e rapidamente evolutivo. Falanga et al. define quatro componentes 

que sustentam o PLF:  remoção do tecido necrótico, controle do edema e exsudato, 

redução da população bacteriana e aumento da vascularização tecidual 21. 

O componente seminal do PLF é o desbridamento, que consiste na excisão de 

tecido mortos, ou contaminados, assim como qualquer corpo estranho no leito da 

ferida, ajudando a reduzir o número de microrganismos, toxinas e outras substâncias 

que possam inibir a cicatrização22. A remoção de tecido não-viável do leito da ferida 

encurta o estágio inflamatório da cicatrização, removendo o tecido desvitalizado que 

é propício para o crescimento de bactérias e pode prejudicar a formação de tecido de 

granulação. A remoção da carga celular - inviável e células senescentes –impede a 

existência de células com as quais são menos responsivas aos fatores de 

crescimento. Esta não responsividade retarda o desenvolvimento proliferativo e 
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migratório das células. Além disso, o desbridamento promove a síntese de DNA e a 

proliferação de queratinócitos, que são essenciais para a epitelização adequada23. 

A escolha do tipo de desbridamento pode ser autolítico, cirúrgico, biológico, 

mecânico ou enzimático24, depende da gravidade da ferida, potencial para infecção, 

características clínicas do paciente, assim como, o tipo de assistência médica 

especializada, nível de conhecimento e recursos financeiros e materiais disponíveis 

no serviço de saúde25,26 e relação custo benefício das opções de tratamento27.  

O uso de agentes desbridantes autolíticos e enzimáticos tem sido referido como 

estratégia para o tratamento destas feridas e ambos são considerados simples, 

seguros e práticos25. Estas modalidades de desbridamento de feridas são mais 

eficazes28,29 quando comparados com os processos de desbridamento mecânico30 e 

apresentam-se menos dolorosos para o paciente31,32.  

O método autolítico consiste em manter a ferida úmida para que células e 

enzimas endógenas removam o tecido necrótico. Um exemplo disto são os hidrogéis, 

compostos de polímeros hidrofílicos dentro de uma matriz tridimensional, que são 

capazes de criar um ambiente úmido no leito da ferida, facilitando enzimas endógenas 

na autólise do tecido necrótico ou não viável33-34. 

Dersani® Hidrogel é um gel hidratante, estéril e destinado ao tratamento de 

feridas, que se apresenta nas formas de gel transparente, amorfo ou em placa, possui 

em sua formulação ácidos graxos, vitaminas A e E, propilenoglicol, edetatodissódico, 

carbômer, hidróxido de sódio e água purificada, capaz de promover a hidratação da 

ferida, mantendo um ambiente úmido ideal para cicatrização e para o desbridamento 

autolítico35.Um ponto importante de diferenciação entre os produtos está nas suas 

propriedades. Os hidrogéis protegem a ferida do ressecamento, fornecem controle da 

hidratação da superfície da ferida, podem absorver o excesso de exsudato e muitas  
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vezes proporcionam a umidade. Têm viscosidades comparáveis resultando em 

fluxo de resistência e maior facilidade de aplicação36.Basicamente, o que distingue 

este material é por um lado a capacidade de fornecer a umidade que a ferida 

necessita, sem perda significativa de massa e sem macerar a pele perilesional, sendo 

que no caso de exsudado ligeiro, tem capacidade para absorção eficaz do mesmo, 

estimula a produção de tecido de granulação e é bastante eficaz no alivio da dor37
. 

Em razão do déficit de pesquisas com hidrogel tanto no conhecimento clínico, 

quanto no que tange ao entendimento do efeito desta droga no microambiente das 

feridas crônicas, propõe-se esta série de casos avaliando às taxas de desbridamento, 

diminuição da gravidade geral e dosagem dos níveis de MMP9/TIMP1 no fluido de 

lesões por pressão de pacientes, buscando incrementar o conhecimento dos efeitos 

do hidrogel no tratamento das LPPs.  
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2 – OBJETIVO 
 

Avaliar os resultados obtidos referentes à, redução da área, diminuição da 

gravidade geral da ferida e níveis de MMP9/TIMP1 no fluido das lesões por pressão, 

de pacientes tratados com hidrogel amorfo enriquecido com alginato, ácidos graxos e 

vitaminas A e E -  Série de Casos. 
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3 – MÉTODO 
 

3.1 – Tipos de estudo 

Trata-se de uma série de casos com follow-up de doze (12) semanas. 

 
3.2 – Local de estudo 

Trata-se de uma série de casos prospectiva com follow-up de doze (12) 

semanas avaliando o uso de hidrogel amorfo enriquecido com alginato, ácidos graxos 

e vitamina A e E no tratamento de lesões por pressão. O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa sob o registro CAAE: 54487715.0.0000.0068, sendo 

realizado seguimento dos pacientes em suas residências na cidade de 

Caraguatatuba. A participação foi voluntária, sem nenhum tipo de ressarcimento 

financeiro. Os pacientes eram encaminhados para os pesquisadores após internação 

em Hospital Geral de Caraguatatuba, e após a alta, eram seguidos pela pesquisadora 

principal que realizava visitas domiciliares para seguimento do protocolo. 

3.3 – Participantes 

 
Os participantes desta pesquisa foram recrutados, de acordo com os critérios 

de inclusão e exclusão pela pesquisadora responsável.  

3.3.1 – Critérios de inclusão 

 
Os critérios de inclusão para participação no estudo foram: 
 

 Pacientes com 18 anos de idade ou mais; 

 Participantes com úlceras por pressão de categorias 2 e 3, de acordo com o 

sistema classificatório da NPUAP; 

 Presença de, no mínimo 25% tecido necrótico nas lesões por pressão; 

 LPPs com área entre > 64 cm2; 

 Não apresentar alergias ao hidrogel; 
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 Não apresentar alergia ao curativo oclusivo (filme transparente); 

 Não apresentar alergia ao curativo não aderente; 

 Não apresentar alergia ao curativo absorvente secundário; 

 Estar de acordo com os procedimentos do estudo e assinar o termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

3.3.2 – Critérios de exclusão 

 
Como critérios de exclusão do estudo foram observados: 
 

 Estar em uso de esteroide acima de 0,5 mg por dia; 

 Úlceras por pressão categoria 1; 

 Incapacidade de cooperar com recomendações da pesquisadora responsável; 

 Ter sido submetido a desbridamento cirúrgico três (3) dias ou menos antes do 

início deste estudo; 

 Estar grávida ou amamentando; 

 Participação em outro ensaio clínico para avaliação de curativo com intervalo 

inferior a 30 dias antes do deste recrutamento.  

3.4 – Procedimentos de intervenção 

 

No primeiro dia de estudo (D0) foram feitas entrevistas com os participantes 

para coleta da história clínica pregressa35 (Anexo 1) e:  

 Registro fotográfico. 

 Planimetria: medida manual com régua milimetrada nos sentidos céfalo-caudal 

e látero-lateral. 

 Classificação da gravidade da ferida pelo sistema de PUSH (Pressure Ulcer 

Scale for Healing – versão português para LPP), Apêndice I.  

 Retirada do exsudato sobrenadante do leito da ferida por aspiração. 



24 
 

 Realização do curativo, de acordo com o protocolo. 

Nos dias, quadragésimo segundo (D42 ou 6ª semana) e entre o septuagésimo 

(D70 ou 10ª semana) e octogésimo quarto (D84 ou 12ª semana), todas as feridas 

passaram pelos seguintes procedimentos:  registro fotográfico, planimetria, 

classificação da gravidade das LPPs por meio do sistema PUSH e curativo. 

  

Quadro 1: Quadro de procedimentos realizado com os participantes em cada tempo 
do estudo. 
 

 

Grupo experimental 

 Foto + Planimetria + PUSH + limpeza com SF 0,9%, + 
aplicação do HDG + aplicação do curativo não aderente à 
base de acetato de celulose, + aplicação da gaze de 
algodão para cobertura + Coleta de fluido ( apenas início e 
fim da pesquisa.  

 

 
O procedimento de aspiração do exsudato do leito da ferida era com agulha 

40x12 e seringa, no primeiro dia (D0) e no D84 ou 12ª semana, a fim de avaliarmos 

quimicamente as mudanças promovidas pelo tratamento aplicado.  

As mudanças no microambiente da ferida em relação à diminuição do processo 

inflamatório foram observadas pela redução da concentração de citocinas pró 

inflamatórias, especialmente a metaloproteinase 9 (MMP 9) e seu inibidor tecidual 

natural (TIMP1), ao compararmos os fluidos extraídos da ferida ao longo do 

tratamento (D0, D42 e D70 a D84).  O progresso relativo à cura da ferida foi refletido 

pela diminuição do score total obtido pelo PUSH e menor área da ferida. 

 

 

3.4.1 – História clínica pregressa 

 



25 
 

 A avaliação clínica pregressa verificou sobre possíveis alterações dos vários 

sistemas orgânicos, os quais, uma vez com suas funções comprometidas, poderão 

implicar em maior ou menor gravidade das lesões por pressão35.  

3.4.2 – Registro fotográfico 
 

O registro fotográfico serviu para cálculo da área total da ferida. As úlceras por 

pressão foram fotografadas por uma câmera digital (Nikon L820) a uma distância 

média de 15cm e utilizada régua para servir de escala, sem que essa entre em contato 

com a ferida. As imagens passaram pela análise do programa gratuito Image J - 

versão 1.36b (Wayne Rasband, National Institutes of Health, USA), disponível no 

endereço eletrônico: http://rsbweb.nih.gov/ij/index.html.  

 

3.4.3 – Planimetria 
 

Realizou-se a mensuração com uma régua graduada em centímetros sobre o 

leito da ferida para cálculo da área total, segundo a fórmula: A = π.R.r, onde: A=área 

total; π = 3,14; R = maior medida no sentido céfalo-caudal; r = maior medida no sentido 

látero-lateral.  

 

3.4.4 – Pressure Ulcer Scale for Healing – PUSH 
 
 O instrumento Pressure Ulcer Scale for Healing, usado para a avaliação do 

processo de cicatrização de LPPs e resultados de intervenção, foi desenvolvido e 

validado, em 1996, pelo PUSH Task Force do NPUAP3,4. O PUSH considera três 

parâmetros para avaliação do processo de cicatrização da ferida e resultados de 

intervenção:  

 Área da ferida, relacionada ao maior comprimento (no sentido céfalo-caudal) 

versus a maior largura (em linha horizontal da direita para a esquerda), em 

centímetros quadrados. Após a multiplicação das duas medidas para obtenção 

http://rsbweb.nih.gov/ij/index.html
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da área da ferida, encontram-se valores que variam de 0 a > 24cm2 e escores 

que variam de 0 a 10, conforme a área obtida. 

 Quantidade de exsudato presente na ferida, avaliada após a remoção da 

cobertura e antes da aplicação de qualquer agente tópico. É classificada como 

ausente, pequena, moderada e grande, que correspondem a escores de 0 

(ausente) a 3 (grande). 

 Aparência do leito da ferida, definida como o tipo de tecido prevalente nessa 

região, sendo especificada como: tecido necrótico (escara), de coloração 

preta, marrom ou castanha que adere firmemente ao leito ou às bordas da 

ferida e pode apresentar-se mais endurecido ou mais amolecido, 

comparativamente à pele periferida; esfacelo, tecido de coloração amarela ou 

branca que adere ao leito da ferida e apresenta-se como cordões, ou crostas 

grossas, podendo ainda ser mucinoso; tecido de granulação, de coloração 

rósea ou vermelha, de aparência brilhante, úmida e granulosa; tecido epitelial, 

aparece como novo tecido róseo ou brilhante que se desenvolve a partir das 

bordas, ou como "ilhas" na superfície da lesão (feridas superficiais) e ferida 

fechada ou recoberta, aquela completamente recoberta com epitélio. Esses 

tecidos correspondem aos escores 0 (ferida fechada), 1 (tecido epitelial), 2 

(tecido de granulação), 3 (esfacelo) e 4 (tecido necrótico). 

Os subescores para esses parâmetros ou subescalas, ao serem somados, 

geram um escore total, cuja variação possível é de 0 a 17. Escores maiores indicam 

piores condições da úlcera e escores que diminuem indicam melhora no processo de 

cicatrização das LPPs. Portanto, medindo apenas três variáveis, o instrumento PUSH 

gera escores que, em sua magnitude e direção, podem descrever as condições e a 

evolução das LPPs. Além dos três parâmetros, o instrumento contém definições 
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operacionais para cada um deles, uma tabela onde são registrados os escores de 

cada parâmetro e o escore total de acordo com a data, um gráfico para visualização 

da evolução dos escores totais e uma folha de instruções para o avaliador. 

3.4.5 – Retirada do exsudato sobrenadante 
 

As lesões por pressão receberam vinte e quatro horas (24 horas) antes das 

avaliações curativos que foram assim realizados: 

No dia da avaliação pela pesquisadora, o curativo de gaze de algodão foi 

retirado e o exsudato sobrenadante presente na interface interna do filme transparente 

do leito da ferida foi aspirado com agulha 40 x 12 mm, sem invasão tecidual do 

paciente, conforme protocolo estabelecido anteriormente38, 39. 

As coletas foram realizadas nos dias 0 e 70 a 84, conforme estado de 

cicatrização das LPPs. As amostras foram congeladas a - 80°C até serem 

processadas. 

3.4.5.1 – Processamento das amostras imunológicas 
 
 As citocinas são proteínas produzidas e secretadas pelas células do sistema 

imune, podendo ser detectadas basicamente de duas formas: intracelular ou 

extracelular. Como essas substâncias estão presentes em diversos fluidos e tecidos, 

a maneira mais utilizada é a detecção extracelular das mesmas.  

No dia anterior à coleta do exsudato da ferida, os curativos eram retirados e a 

pesquisadora aplicou um filme transparente sobre a ferida que permanecia por 24 

horas para acúmulo de secreções. O sobrenadante presente na interface interna do 

filme transparente e leito da ferida foi aspirado com agulha 40 x 12 mm, sem invasão 

tecidual do paciente. As coletas foram realizadas nos dias 0 e 70 a 84, conforme 

estado de cicatrização das LPPs. As amostras foram congeladas a - 80°C até serem 
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processadas. Foi estudada a expressão gênica dos RNA dos seguintes mediadores 

inflamatórios: MMP-9 e TIMP-1 do exsudato de lesões por pressão. 

O RNA total foi extraído utilizando-se TRIzol® Reagent (Invitrogen, Grand 

Island, NY, USA)40. Após a incubação das amostras por cinco minutos, à temperatura 

ambiente, para permitir completa dissociação de complexos de nucleoproteínas, 

foram adicionados 0,2 mL de clorofórmio seguido de agitação vigorosa por, 

aproximadamente, 15 segundos. O material foi, posteriormente, centrifugado a 12.000 

g por 15 minutos a 4°C. Após essa centrifugação ocorreu a separação da solução em 

três fases (aquosa, interface e orgânica). A fase aquosa foi transferida para um tubo 

novo contendo 200 uL de etanol 95% e a purificação do RNA total foi realizada 

utilizando-se o kit SV Total RNA Isolation System (Promega Corporation, Madison, WI, 

USA), de acordo com as recomendações do fabricante. As amostras de RNA foram 

diluídas em 50 µL de água tipo I tratada com DEPC, livre de RNase e, então, 

armazenadas em freezer -80°C até o momento da transcrição reversa.  

Após extração, 2 µl de RNA, sem diluição prévia, foi quantificado por meio de 

leitura em espectrofotômetro NanoDrop 1000 (Thermo Fisher Scientific, Wilmington, 

DE, USA) nos comprimentos de onda de 260, 280 e 230 nm. O grau de pureza da 

amostra foi verificado por meio das relações 260/280 nm e 260/230 nm, sendo 

considerada uma boa extração aquela que apresentou valores de razão 260/280 entre 

1.8 e 2.0 e 260/230 entre 1.8 e 2.2.  

Após a quantificação do RNA foi feita a transcrição reversa de 1 µg de RNA 

total para cDNA utilizando-se o kit SuperScript™III Reverse Transcriptase (Invitrogen, 

Carlsbad, CA, USA), de acordo com as recomendações do fabricante. Nesse 

protocolo foi adicionado ao RNA 1 µL de oligo (dT) primer a 0,5 µg/µL, 1 µL de dNTP 

(10 mM de dATP, dTTP, dCTP e dGTP) e água tipo I tratada com 0,1% de DEPC 
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(diethyl pyro carbonate) q.s.p 14 µL. Essa mistura foi aquecida em 65°C por cinco 

minutos em termociclador PTC-100 (MJ Research Inc., Watertown, MA, USA) e depois 

mantida em gelo por, pelo menos, dois minutos. Em seguida, foram adicionados ao 

tubo de reação 4 µL de 5X First Strand Buffer, 1 µL de 0,1 M de DTT e 1 µL de 

SuperScript™III RT (200 U/µL). As amostras foram, então, colocadas em 

termociclador a 50°C por 60 minutos seguidos de um passo de inativação da enzima 

por 15 minutos a 70°C. Ao final da reação de transcrição, as amostras foram diluídas 

10X e o cDNA armazenado em freezer -20°C. 

Os primers utilizados nas reações de qPCR foram desenhados pelo programa 

Primers Express (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). O tamanho dos primers 

variou de 18 a 24 bases, Tm de 57 a 59°C (Tm - do inglês “Melting point”) e o conteúdo 

de CG de 40 a 55%. O tamanho dos produtos de amplificação gerados variou de 56 a 

81 pares de base.  

As reações de qPCR foram realizadas em duplicatas em placas de 96 poços 

usando o reagente Platinum® SYBR® Green qPCR SuperMix-UDG com ROX 

(Invitrogen) e o equipamento ABI PRISM 7000 Sequence Detection System (Applied 

Biosystems). 

O sistema SYBR Green realiza as reações de amplificação e detecção e 

quantifica as amostras (ABI Prism Software) por nucleases fluorogênicas utilizadas na 

reação, sendo tal expressão normalizada com base em controles endógenos. O DNA 

complementar, sintetizado a partir do RNA mensageiro, será utilizado juntamente com 

reagente SYBR Green, como determinado pelo fabricante. A reação de amplificação 

compreende dois minutos a 50ºC, dois minutos a 95ºC, e quarenta ciclos de 15 

segundos a 95ºC e 30 segundos a 58ºC, além de um passo de dissociação, com 

temperatura de 60 a 95ºC. Os resultados foram analisados com base no valor de CT 
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(cicle threshold ou ciclo limiar), sendo este o ponto correspondente ao número de 

ciclos onde a amplificação atinge um dado limiar, que permite a análise quantitativa 

da expressão do fator avaliado.  

 

3.4.6 – Realização do curativo 
 

A realização do curativo nos dias em que não foram feitas coletas de amostra 

do fluido do leito, consistia na aplicação do hidrogel com alginato enriquecido com 

ácidos graxos e vitaminas A e E (Dersani® Hidrogel - HDG), conforme descrição a 

seguir no quadro 2: 

Quadro 2: Procedimento realizado do curativo. 
 

 

PROCEDIMENTOS 
 

GE 

Limpeza com soro fisiológico 0,9%   

Aplicação do HDG   

Cobertura da ferida com curativo não aderente 
à base de acetato de celulose 

  

Cobertura com gaze de algodão   

 

Desta maneira, o procedimento para realização do curativo foi: 1 – limpeza com 

soro fisiológico 0,9%, 2 - aplicação do HDG somente na região da ferida, evitando o 

contato com a pele ao redor, 3 – aplicação do curativo não aderente à base de acetato 

de celulose, 4 – aplicação da gaze de algodão para cobertura.  

O curativo era trocado todos os dias, pela cuidadora, devidamente treinada e 

orientada pela pesquisadora. Todo o material necessário à realização dos curativos 

em domicílio foi entregue, sem nenhum ônus financeiro, aos participantes, pela 

pesquisadora, a cada consulta realizado na coleta de dados.  
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3.5 – Tratamento estatístico 

 
 Análise estatística  

 Os dados foram resumidos por meio de estatística descritiva e inferencial. As 

variáveis contínuas foram apresentadas na forma de média, mediana e desvio padrão, 

as categóricas em frequência e porcentagem. Utilizamos ainda, o teste de t-student 

para duas amostras em par por média com significância estatística (nível de 5%, p 

<0,05) para análise da mudança de área da ferida, scores de PUSH e dosagem de 

MMP9, TIMP1 e relação MMP9/TIMP1. Para análise da relação entre PUSH e MMP9 

foi realizada uma estatística de regressão ANOVA com nível de significância 0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 – Artigo  

 

HIDROGEL ENRIQUECIDO COM ALGINATO, ÁCIDOS GRAXOS E VITAMINAS A 

e E (Dersani®) ESTIMULA CICATRIZAÇÃO E REDUZ RELAÇÃO MMP9/TIMP1 EM 

LESÕES POR PRESSÃO- SÉRIE DE CASOS 

 

Resumo: 

 

 Introdução: Em virtude da precária condição clínica dos portadores de lesões 

por pressão, muitas vezes o processo de cicatrização destas lesões torna-se lento 

evoluindo para um estado de cronicidade. Objetivos: Analisar o efeito do Dersani® 

no tratamento das lesões por pressão crônicas, avaliando às taxas de cicatrização, 

gravidade geral (PUSH) e os níveis de MMP9 e TIMP1 no exsudato das feridas. 

Métodos:  Trata-se de uma série de casos com 13 pacientes acompanhados por 12 

semanas, sendo realizados curativos diários com aplicação de hidrogel, registro 

fotográfico, planimetria para calcular área das lesões e classificação do processo de 

cicatrização pelo sistema de PUSH. Foi realizada também a coleta do exsudato das 

lesões no início e após 12 semanas de tratamento para dosagem de MMP9 e TIMP1. 

Resultados: Dos 13 pacientes acompanhados, 2 faleceram e 11 foram 

acompanhados até 12 semanas. Apenas um obteve cicatrização completa da ferida, 

porém todos apresentaram uma redução de área das lesões de aproximadamente 

21% (p=0,00238) e do score de PUSH de 15,9 para 10,54 (p= 0,000528). Em relação 

a dosagem de metaloproteinases e seu inibidor, houve uma redução de MMP9 nas 

feridas (p= 0,033) e da relação MMP9/TIMP 1 (p= 0,048). Em relação ao TIMP1, houve 

um discreto aumento médio nas feridas, porém não estatisticamente significante (p= 

0,21).  Conclusão: Este estudo mostrou que Dersani® apresentou bons resultados 

para o tratamento das lesões por pressão, reduzindo a área, score geral de PUSH das 

feridas e reduzindo a MMP9 no microambiente das lesões.  

 

Descritores: Hidrogel, Lesão por pressão, Desbridamento, Metaloproteinases 
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Introdução 

As lesões por pressão (LPPs) são definidas como qualquer ferida causada por 

uma pressão não aliviada, cisalhamento ou fricção que podem resultar em morte 

tecidual, sendo frequentemente localizadas nas regiões das proeminências ósseas1. 

 A prevalência das úlceras por pressão pode ser bastante elevada, atingindo 

28% em ambientes de cuidados de longa duração2, sendo considerada um indicador 

de qualidade no cuidado hospitalar3.    

O tratamento deste tipo de ferida é um grande desafio porque envolve o 

controle de fatores sistêmicos (desnutrição, diabetes, infecção sistêmica, espasmos e 

contraturas, etc) e locais (infecção, déficit de vascularização, presença de necrose, 

etc)4. Em razão da dificuldade de controle destas variáveis, muitas das LPPs evoluem 

para o estado de cronicidade, com estagnação do processo cicatricial4. 

 Em feridas agudas, existe uma adequada relação entre os elementos de 

síntese e degradação da matriz extracelular permitindo a reparação tecidual5. No 

microambiente destas feridas, os diferentes tipos celulares liberam as 

metaloproteinases, endopeptidases zinco-dependentes (enzimas proteolíticas)5, que 

agem em todo o processo cicatricial, desde a remodelação da matriz extracelular, neo 

angiogênese, migração celular, imunidade até o estímulo a reepitelização6.  

Para que um tratamento promova a reparação de uma lesão, obrigatoriamente 

ele deve provocar um equilíbrio do microambiente da ferida, permitindo que a 

proliferação celular e os mecanismos de cicatrização ocorram normalmente7.  A MMP9 

e MMP2 são responsáveis pela modulação da remodelação do colágeno6,8, enquanto 

a MMP1 induz a migração de queratinócitos em fibras de colágeno do tipo 16. Por 

outro lado, as tissue-inhibitors of metalloproteinases (TIMPS) são pequenas 

glicoproteínas produzidas por fibroblastos, que se ligam de forma irreversível as 

metaloproteinases, inativando-as9.Um adequado balanço entre MMPs e TIMPs é 

fundamental para a cicatrização9. 

Nas feridas crônicas, o processo cicatricial evolui desordenadamente, 

provocando acúmulo de metaloproteínases, colagenases e elastases, as quais 

degradam prematuramente fibras colágenas e fatores de crescimento10. O 

microambiente também tem baixa tensão de oxigênio, o que leva a proliferação de 

fibroblastos e consequentemente aumento de fibrose tecidual11. Além disso, a falta de 

oxigênio aumenta a necrose tecidual, que propicia condições ideais para o aumento 
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da colonização bacteriana do leito. Estas bactérias também produzem 

metaloproteinases, capazes de destruir a matriz extracelular do leito da ferida12. 

Em lesões por pressão, a razão entre a metaloproteinase 9 (MMP-9) e seu 

inibidor tecidual natural 1 (TIMP-1) tem sido correlacionada inversamente às taxas de 

cura13. Em um estudo com lesões venosas crônicas, identificou-se um nível total de 

MMP-9 sete vezes maior no fluido das feridas que em biopsias de tecido são 

perilesional14. Embora sem evidências definitivas, três revisões sistemáticas recentes 

sugerem que uma redução dos níveis de MMP9 e da relação entre MMP9/TIMP1 

podem ser bons biomarcadores de melhora do processo cicatricial em feridas 

crônicas15,16,17.  

Um ponto chave para o sucesso do tratamento das úlceras por pressão é 

recuperar o microambiente da ferida, que pode ser realizado através do preparo do 

leito da ferida (PLF)18. Falanga et al.19 definem quatro componentes que sustentam o 

PLF: remoção do tecido necrótico, controle do edema e exsudato, redução da 

população bacteriana e aumento da vascularização tecidual. O desbridamento é 

essencial ao PLF, propiciando a retirada de tecido necrótico e auxiliando na redução 

do número de microrganismos, toxinas e outras substâncias deletérias à cicatrização 

20.  

O desbridamento autolítico consiste em manter a ferida úmida para que células 

e enzimas endógenas removam o tecido necrótico. Um exemplo disto são os 

hidrogéis, compostos de polímeros hidrofílicos dentro de uma matriz tridimensional, 

que são capazes de criar um ambiente úmido no leito da ferida, facilitando enzimas 

endógenas na autólise do tecido necrótico ou não viável21,22. 

Dersani® é um hidrogel enriquecido com alginato, ácidos graxos e vitaminas A 

e E, sendo indicado como curativo para feridas com presença de tecido necrótico.  A 

presença do hidrogel promove uma hidratação da ferida, mantendo um ambiente 

úmido ideal para o desbridamento autolítico23, e o alginato cria condições favoráveis 

que promove o carreamento de ácidos graxos e vitamina A e E, e auxiliam na 

formação do neo colágeno35. 

O objetivo desta série de casos é analisar o efeito do Dersani® no tratamento 

de lesões por pressão crônicas, avaliando às taxas de cicatrização, gravidade geral 

(PUSH) e os níveis de MMP9 e TIMP1 no exsudato das feridas.  
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Método: 

 

Desenho do estudo 

Trata-se de uma série de casos prospectiva, com follow-up de doze (12) 

semanas, avaliando o uso de hidrogel amorfo com alginato enriquecido com ácidos 

graxo e vitamina A e E no tratamento de lesões por pressão do tipo 2 e 3. O estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o registro CAAE: 

54487715.0.0000.0068. A participação foi voluntária, sem nenhum tipo de 

ressarcimento financeiro. Os pacientes eram inicialmente identificados quando 

estavam internados no Hospital Geral de Caraguatatuba, e posteriormente, após a 

alta, eram seguidos pelos pesquisadores que realizavam visitas domiciliares para 

seguimento do protocolo.  

 

Participantes  

 Neste estudo, foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: pacientes com 

18 anos ou mais, com úlceras por pressão de categorias dois e três, de acordo com o 

sistema classificatório da National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP)4, com a 

presença de no mínimo 25% tecido necrótico no leito da ferida, com área entre 1 cm2 

e 64 cm2. Ausência de alergia: ao hidrogel, curativo oclusivo (filme transparente), 

curativo não aderente (Adaptic®) e ao curativo absorvente secundário. Estar de 

acordo com os procedimentos do estudo e assinar o termo de consentimento livre e 

esclarecido. Foram excluídos do estudo: pacientes utilizando corticosteroides acima 

de 0,5 mg por dia, ter sido submetido a desbridamento cirúrgico três (3) dias ou menos 

antes do início deste estudo, uso prévio de hidrogel, estar grávida ou amamentando, 

participação em outro estudo para avaliação de curativo com intervalo inferior a 30 

dias antes do recrutamento.  

 

Protocolo de tratamento 

Foram incluídos 13 participantes neste estudo, sendo que todos, ou os 

cuidadores, receberam orientação de como proceder para realizar os curativos da 

maneira padronizada. A troca de curativo era realizada diariamente, seguindo o 

seguinte padrão: limpeza com soro fisiológico 0,9%, aplicação do hidrogel com 

alginato amorfo enriquecido com ácidos graxos e vitaminas A e E (Dersani®, 
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Laboratório Daudt Oliveira LTDA), somente na região da ferida, evitando o contato 

com a pele ao redor. Em seguida, aplicava-se o curativo não aderente à base de 

acetato de celulose e a gaze de algodão para cobertura secundária.  

 O curativo era trocado todos os dias pela cuidadora, devidamente treinada e 

orientada pela pesquisadora. Todo o material necessário à realização dos curativos 

em domicílio foi disponibilizado, sem nenhum ônus financeiro aos participantes, a 

cada consulta realizada para coleta de dados. O tratamento foi mantido por 12 

semanas ou até a cicatrização da ferida.  

 

Coleta de dados e medição de desfechos 

 No primeiro dia de estudo (D0), cada um dos participantes realizou uma 

entrevista para coleta de história clínica pregressa. Neste momento também foi 

realizado: registro fotográfico, planimetria (medida manual com régua milimetrada nos 

sentidos céfalo-caudal e látero-lateral) para cálculo da área da lesão, classificação da 

ferida pelo sistema de PUSH (Pressure Ulcer Scale for Healing – versão português 

para LPPs) e coleta do exsudato sobrenadante do leito para dosagem MMP9 e TIMP1. 

No quadragésimo segundo (D42 ou 6ª semana) e no septuagésimo dia (D70 ou 10a 

semana, todos foram reavaliados pelos seguintes procedimentos: registro fotográfico, 

planimetria, classificação da gravidade das LPPs por meio do sistema PUSH. No 

octogésimo quarto (D84 ou 12ª semana), os participantes foram submetidos aos 

procedimentos semelhantes à 6a e 10a semanas e realizada nova aspiração do 

exsudato. 

A avaliação clínica pregressa permitiu a avaliação de variáveis diversas como 

idade, sexo, escolaridade, doenças prévias, hábitos de vida, tempo de ferida aberta e 

tratamentos prévios. O registro fotográfico serviu para cálculo da área total da ferida. 

 As lesões por pressão foram fotografadas por uma câmera digital (Nikon L820) a 

uma distância média de 15cm e utilizada régua para servir de escala, sem que essa 

entre em contato com a ferida. As imagens passaram pela análise do programa 

gratuito Image J - versão 1.36b (Wayne Rasband, National Institutes of Health, USA), 

disponível no endereço eletrônico: http://rsbweb.nih.gov/ij/index.html.  

O instrumento Pressure Ulcer Scale for Healing, usado para a avaliação do 

processo de cicatrização das LPPs e resultados de intervenção, foi desenvolvido e 

validado, em 1996, pelo PUSH Task Force do NPUAP3,4. O PUSH considera três 

parâmetros para avaliação do processo de cicatrização da ferida e resultados de 

http://rsbweb.nih.gov/ij/index.html
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intervenção: área da ferida (pontuação de 0 a 10 segundo área total da lesão), 

quantidade de exsudato (pontuação de 0- ausente a 3- grande quantidade) e 

aparência do leito da ferida (pontuação de 0- cicatrizada a 4- tecido necrótico). Os 

subescores para esses parâmetros ou subescalas, ao serem somados, geram um 

escore total, cuja variação possível é de 0 a 17. Escores maiores indicam piores 

condições da úlcera e escores que diminuem indicam melhora no processo de 

cicatrização das LPPs.  

 

Análise do exsudato: 

No dia anterior à coleta do exsudato da ferida, os curativos eram retirados e a 

pesquisadora aplicou um filme transparente sobre a ferida que permanecia por 24 

horas para acúmulo das secreções. O sobrenadante presente na interface interna do 

filme transparente e leito da ferida foi aspirado com agulha 40 x 12 mm, sem invasão 

tecidual do paciente, conforme protocolo estabelecido anteriormente.26,27 As coletas 

foram realizadas nos dias 0 e 70 a 84, conforme estado de cicatrização das LPPs. As 

amostras foram congeladas a - 80°C até serem processadas. Foi estudada a 

expressão gênica dos RNA dos seguintes mediadores inflamatórios: MMP-9 e TIMP-

1 do exsudato de lesões por pressão. 

O RNA total foi extraído utilizando-se TRIzol® Reagent (Invitrogen, Grand 

Island, NY, USA) pelo método baseado em Chomczynski et al. (1997)28. Após a 

incubação das amostras por cinco minutos, à temperatura ambiente, para permitir 

completa dissociação de complexos de nucleoproteínas, foram adicionados 0,2 mL de 

clorofórmio seguido de agitação vigorosa por, aproximadamente, 15 segundos. O 

material foi, posteriormente, centrifugado a 12.000 g por 15 minutos a 4°C. Após essa 

centrifugação ocorreu a separação da solução em três fases (aquosa, interface e 

orgânica). A fase aquosa foi transferida para um tubo novo contendo 200 uL de etanol 

95% e a purificação do RNA total foi realizada utilizando-se o kit SV Total RNA 

Isolation System (Promega Corporation, Madison, WI, USA), de acordo com as 

recomendações do fabricante. As amostras de RNA foram diluídas em 50 µL de água 

tipo I tratada com DEPC, livre de RNase e, então, armazenadas em freezer -80°C até 

o momento da transcrição reversa.  

Após extração, 2 µl de RNA, sem diluição prévia, foi quantificado por meio de 

leitura em espectrofotômetro NanoDrop 1000 (Thermo Fisher Scientific, Wilmington, 

DE, USA) nos comprimentos de onda de 260, 280 e 230 nm. O grau de pureza da 
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amostra foi verificado por meio das relações 260/280 nm e 260/230 nm, sendo 

considerada uma boa extração aquela que apresentou valores de razão 260/280 entre 

1.8 e 2.0 e 260/230 entre 1.8 e 2.2.  

Após a quantificação do RNA foi feita a transcrição reversa de 1 µg de RNA 

total para cDNA utilizando-se o kit SuperScript™III Reverse Transcriptase (Invitrogen, 

Carlsbad, CA, USA), de acordo com as recomendações do fabricante. Nesse 

protocolo foi adicionado ao RNA 1 µL de oligo(dT) primer a 0,5 µg/µL, 1 µL de dNTP 

(10 mM de dATP, dTTP, dCTP e dGTP) e água tipo I tratada com 0,1% de DEPC 

(diethy lpyro carbonate) q.s.p 14 µL. Essa mistura foi aquecida em 65°C por cinco 

minutos em termociclador PTC-100 (MJ Research Inc., Watertown, MA, USA) e depois 

mantida em gelo por, pelo menos, dois minutos. Em seguida, foram adicionados ao 

tubo de reação 4 µL de 5X First Strand Buffer, 1 µL de 0,1 M de DTT e 1 µL de 

SuperScript™III RT (200 U/µL). As amostras foram, então, colocadas em 

termociclador a 50°C por 60 minutos seguidos de um passo de inativação da enzima 

por 15 minutos a 70°C. Ao final da reação de transcrição, as amostras foram diluídas 

10X e o cDNA armazenado em freezer -20°C. 

Os primers utilizados nas reações de qPCR foram desenhados pelo programa 

Primers Express (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). O tamanho dos primers 

variou de 18 a 24 bases, Tm de 57 a 59°C (Tm - do inglês “Melting point”) e o conteúdo 

de CG de 40 a 55%. O tamanho dos produtos de amplificação gerados variou de 56 a 

81 pares de base.  

As reações de qPCR foram realizadas em duplicatas em placas de 96 poços 

usando o reagente Platinum® SYBR® Green qPCR SuperMix-UDG com ROX 

(Invitrogen) e o equipamento ABI PRISM 7000 Sequence Detection System (Applied 

Biosystems). 

O sistema SYBR Green realiza as reações de amplificação e detecção e 

quantifica as amostras (ABI Prism Software) por nucleases fluorogênicas utilizadas na 

reação, sendo tal expressão normalizada com base em controles endógenos. O DNA 

complementar, sintetizado a partir do RNA mensageiro, será utilizado juntamente com 

reagente SYBR Green, como determinado pelo fabricante. A reação de amplificação 

compreende dois minutos a 50ºC, dois minutos a 95ºC, e quarenta ciclos de 15 

segundos a 95ºC e 30 segundos a 58ºC, além de um passo de dissociação, com 

temperatura de 60 a 95ºC. Os resultados foram analisados com base no valor de CT 

(cicle threshold ou ciclo limiar), sendo este o ponto correspondente ao número de 
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ciclos onde a amplificação atinge um dado limiar, que permite a análise quantitativa 

da expressão do fator avaliado.  

 

Análise estatística  

 Os dados foram resumidos por meio de estatística descritiva e inferencial. As 

variáveis contínuas foram apresentadas na forma de média, mediana e desvio padrão, 

as categóricas em frequência e porcentagem. Utilizamos ainda, o teste de t-student 

para duas amostras em par por média com significância estatística (nível de 5%, p 

<0,05) para análise da mudança de área da ferida, scores de PUSH e dosagem de 

MMP9, TIMP1 e relação MMP9/TIMP1. Para análise da relação entre PUSH e MMP9 

foi realizada uma estatística de regressão ANOVA com nível de significância 0,05. 

 

RESULTADOS 

No início 13 pacientes foram selecionados para participar deste estudo, 

entretanto 2 deles faleceram por causas não relacionadas com a ferida (pneumonia e 

sepse). Entre os 11 que completaram as 12 semanas de seguimento, apenas 01 

apresentou cicatrização completa da ferida, enquanto os outros 10 não cicatrizaram 

totalmente, mas todos foram avaliados quanto aos desfechos área da ferida e PUSH.   

Em relação a coleta de exsudato da ferida, apenas 04 pacientes puderam ter 

amostras coletadas no início e fim da fase de acompanhamento, o restante já não 

apresentava secreção no fim do seguimento. Desta forma, apenas 4 indivíduos foram 

inclusos para análise do desfecho dosagem MMP9 e TIMP1 (Figura 1).  
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Considerando apenas os participantes incluídos nas análises dos desfechos, a 

média de idade do grupo estudado era de 68,9 anos (mediana= 73, desvio 

padrão=10,08), com um tempo médio de feridas de 81,4 dias, (mediana= 78 e desvio 

padrão= 35). Todos os pacientes eram acamados com predomínio do sexo masculino 

(55%). A maioria possuía patologias de base como tabagismo (35%), hipertensão 

arterial sistêmica (29%), diabetes mellitus (18%) e cardiopatias (como insuficiência 

coronariana- 12%). Diversos tipos de tratamento já haviam sido testados como óleo 

de girassol, solução fisiológica 0,9%, colagenase, sulfadiazina de prata e neomicina, 

sem apresentar nenhum tipo de progressão das lesões (Tabela 1).  

  

Figura 1. Fluxograma de participação. 
 

02 – ÓBITOS – por pneumonia e sepse -  
excluídos da análise de desfecho 

10 – NÃO CICATRIZARAM 

13 PACIENTES - 

PARTICIPANTES 

4 – Coleta: 0 e 12 semanas 
de exsudato – avaliado 

desfecho MMP9 eTIMP1 

11 – PARTICIPARAM ATÉ 12 
SEMANAS- avaliados quantos aos 
desfechos área da ferida e PUSH 

01 – CICATRIZOU 
até 12 semanas  
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Tabela 1. Características demográficas e histórico relacionado as lesões  

 
Código 

do 
Paciente 

 
 

Idade 

 
 

Gênero 

 
 

Raça 

 
 

Histórico 

 
Duração da 
Ferida (d) 

 
Local 

da 
Ferida 

 
Tratamentos 

anteriores 

 
1 

 
67 

 
M 

 
Branca 

 

Cardiopata, 
diabético e 
hipertenso 

 
60 

 
Sacral 

 

Óleo de girassol 

 
2 

 
57 

 
M 

 
Branca 

 
Diabético 

 
90 

 
Calcâne

o 

Curativo diário 
com Solução 
Fisiológica, 

 
3 

 
56 

 
M 

 
Pardo 

 
Tabagista e 

Etilista 

 
98 

 
Sacral 

Óleo de girassol 

 
4 

 
74 

 
F 

 
Branca 

 
Diabético, 

Hipertenso e 
Etilista 

 
40 

 
Sacral 

 
Solução 

Fisiológica 

 
5 

 
59 

 
M 

 
Branca 

 
Tabagista e 

Etilista 

 
60 

 
Sacral 

 
Colagenase 

6  
53 

F Branca Poli trauma 45 Sacral Óleo de girassol 

 
7 

 
75 

F Branca Senilidade/ 
Desnutrição 

 
80 

 
Sacral 

Óleo de girassol 

 
8 

 
81 

M Negra Diabético, 
Hipertensão, 
Tabagista e 

Etilista 

 
60 

 
Sacral 

 
Óleo de girassol 

 
9 

 
73 

M Branca Tabagista, 
Etilista 

 
78 

Sacral Colagenase 

 
10 

 
62 

 
F 

 
Branca 

 
Hipertensão 

 
140 

 
Sacral 

Sulfadiazina de 
prata, Óleo de 

girassol 

 
11 

 
82 

 
F 

 
Parda 

 
Senilidade 

 
145 

 
Maléolo 

D 

Neomicina, Óleo 
de girassol 
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A área média das lesões foi de ± 126,3 cm2 na primeira semana e após 12 

semanas, a média foi de ± 110,9 cm2 (uma diminuição de ± 15,4 cm2, ou seja, 

aproximadamente 21% de redução em média) (Tabela 2).  Em relação a comparação 

estatística entre as médias de área inicial e final das lesões da amostra, o p foi de 

0,00238 (com nível de significância de p= 0,05).   

 

 
Tabela 2. Medidas das áreas das lesões no início e final do tratamento 

Código 
do 

paciente 

Área da lesão, 
na 1ª semana 
do tratamento 

(cm2) 

Área da lesão, 
na 6ª semana 
do tratamento 

(cm2) 

Área da lesão, 
na 10ª semana 
do tratamento 

(cm2) 

Área da lesão, 
na 12ª semana 
do tratamento 

(cm2) 

 
Diminuição 
percentual 

1 207,9 205,9 198,5 190,2 9% 

2 68,1 37,6 19,8 0 100% 

3 89,9 88.6 80,5 77,3 14% 

4 80,5 78.5 73,9 67,4 16% 

5 109,9 106,9 101,2 94,6 14% 

6 182,5 177,5 169,9 165,2 9% 

7 99,1 95,5 90,3 86,7 13% 

8 187,3 184,5 178,8 163,8 13% 

9 98,2 97,5 90,2 85,3 13% 

10 77,1 73,1 69,1 62,2 19% 

11 189,6 186.5 180,4 171,6 9% 

 

Média  126,4 114,6 113,9 105,8 21% 

 

Mediana 99,1 96,5 90,3 86,7  

Desvio 
Padrão 

53,45 55,3 58,12 58,85 

 

Em relação as análises de PUSH, foi possível observar uma melhora da global 

da média de pontuação geral das lesões analisadas com resultado estatisticamente 

significante (p= 0,000528) (Tabela 3 e Figura 02 representa o gráfico 1).  
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Tabela 3. Escala PUSH evidenciando diminuição dos escores e 
melhora na evolução da lesão. 

 
 

Lesão 

 
Média Score 

total 

 
Mediana 

Score total 

 
Desvio Padrão 

Score total 

1ª Semana  15,90 16 1,13 

6ª Semana  14,09 14 1,30 

10ª Semana  13,09 13 1,25 

12ª Semana  10,54 11 3,62 

 

 

 

 

Quando analisamos os resultados dos subscores, podemos perceber que as 

principais alterações ocorreram na redução da quantidade de exsudato e tipo de 

tecido (Tabela 4). 
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Gráfico 1 - Pontuação média da gravidade das LPPs - PUSH
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Em relação aos estudos da MMP9 e TIMP1, apenas quatro participantes foram 

utilizados para analisar este desfecho.  A análise da dosagem de MMP9 evidenciou 

uma queda importante entre o valor inicial e final destas metaloproteinases, sendo 

estatisticamente significante (p= 0,033) (Tabela 5 e Gráfico 2). Em relação aos valores 

de TIMP1, houve um pequeno aumento da dosagem deste inibidor após 12 semanas, 

entretanto sem relevância estatística (p= 0,21) (Tabela 5 e Figura 03 representa 

Gráfico 2). Na tabela 5, podemos evidenciar uma queda no valor médio da relação 

entre MMP9/TIMP1 de 44,95 no início de tratamento (D0) para 26,85 após 12 

semanas de tratamento (D12), estatisticamente significante com p= 0,048 (Tabela 5 e 

Figura 4 representa gráfico 3). Na análise de regressão de correlação entre PUSH e 

MMP9, foi encontrado um p= 0,012746, indicando uma relação estatística entre a 

queda do nos valores de PUSH e a redução dos valores de MMP9.  

 

  
Tabela 5. Analise das amostras  

  Média inicial Média 12 semanas P 

MMP9 5175 3600  0,033 

TIMP 1  115 142,5 0,21 

MMP9/TIMP1 44,95 26,85 0,048 

 

 

Tabela 4. Escala PUSH evidenciando diminuição dos subscores e melhora 
na evolução das lesões. 

  

 Comprimento x 
Largura 

Quantidade de 
Exsudato 

Tipo de Tecido 

Lesão Média  Mediana  Desvio 
Padrão  

Média  Mediana  Desvio 
Padrão  

Média          Mediana           Desvio 
Padrão           

1ª 
Semana  

10 10 0 2,18 3 1,079 3,7273 4 0,4671 

6ª 
Semana  

10 10 0 1,73 2 1,009 2,3636 2 0,6742 

10ª 
Semana  

10 10 0 0,91 1 0,831 1,9091 2 0,8312 

12ª 
Semana  

9,09 10 3,02 0,27 0 0,467 1,1818 1 0,7508 
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DISCUSSÃO 

As lesões por pressão são um tipo de ferida de difícil tratamento, que muitas 

vezes evoluem para cronicidade. Em consequência das falhas no processo de reparo 

tecidual, cada vez mais desenvolve-se novas terapêuticas, como curativos que 

influenciam o microambiente da ferida, permitindo o retorno de condições ideais ao 

processo de reparação tecidual. Dentro desse contexto, uma nova alternativa que se 

apresenta é o hidrogel enriquecido com alginato e vitamina A e E (Dersani®), 

composto por polímeros hidrofílicos que atuam para facilitar a remoção dos tecidos 

não viáveis29, criando um ambiente úmido, que propicia que as enzimas nativas do 

corpo tenham condições para eliminar o tecido necrótico29.  

Nesta série de casos, o tratamento de lesões por pressão de categorias 2 e 3 

com Dersani® foi seguido por 12 semanas, avaliando fatores clínicos e do 

microambiente da ferida. Dos 13 pacientes acompanhados, dois faleceram por causas 

não relacionadas as feridas (pneumonia e sepse). Em geral, os indivíduos com LPPs 

apresentam doenças de base graves, que muitas vezes provocam óbitos, 

independentemente da boa evolução das feridas30. Em um recente estudo com 573 

pacientes em ventilação mecânica invasiva, 110 desenvolveram lesões por pressão, 

com uma taxa de mortalidade de 48%, sendo considerado um indicador de maior 

chance de mortalidade31. 

Dos 11 participantes restantes, apenas um atingiu a cicatrização completa. 

Uma explicação para este fato, pode ser as grandes dimensões iniciais das feridas, 

com uma área média de 126,4 cm2. Em um estudo retrospectivo de coorte com 397 

pacientes com feridas crônicas, sendo 163 lesões por pressão, quase 70% não 

atingiram a completa cicatrização após 6 meses de seguimento. Feridas com grande 

área inicial tinham uma chance maior de não cicatrizar 32. 

Em relação as características da amostra, podemos perceber uma idade média 

elevada do grupo (68,9 anos) e longo tempo de lesões abertas (81,4 dias), sendo a 

localização mais comum a região sacral e calcâneo. O aumento da idade é um fator 

sistêmico que pode interferir negativamente no processo de cicatrização. Em 

ambientes de cuidados de longa duração é bastante elevado o índice de úlceras por 

pressão, com maior acometimento das regiões sacral e calcâneos33. Quanto aos 

tratamentos prévios, podemos perceber que todos os pacientes já haviam sido 

submetidos à diferentes formas de tratamento sem sucesso.  



47 
 

Na análise da área da lesão após tratamento com Dersani®, percebemos uma 

redução média de 21% das feridas, com resultado estatisticamente significante de p= 

0,00238 (Tabela 2). Este resultado coincide com o subscores do PUSH que avalia 

comprimento X largura. Na análise do valor médio deste subscores, houve uma 

redução na média de pontuação de 10 para 9,09 (Tabela 4). O ritmo lento de 

fechamento das lesões provavelmente deve-se ao extenso tamanho e gravidade das 

feridas. Em um estudo coorte prospectiva com 148 pacientes e 183 lesões por 

pressão, com seguimento de até 18 meses, apenas 77 dessas feridas cicatrizaram. O 

tempo médio de cura foi de 121 dias (variando entre 8 e 440), e duas variáveis 

independentes foram consideradas má preditoras da evolução para cicatrização: 

presença de doença arterial periférica e gravidade da lesão34. 

A amostra deste estudo era de feridas que podem ser consideradas graves. 

Quando avaliamos a média de score de PUSH dos participantes, observamos uma 

média de 15,90, sendo que o valor máximo de gravidade nesta escala é de 17.  Apesar 

da gravidade inicial, podemos perceber que após 12 semanas de tratamento com 

Dersani®, ocorre uma sensível melhora do score das feridas, com média de 10,54, 

sendo esta redução estatisticamente significante com p= 0,0005.  

A melhora da avaliação global ocorreu principalmente nos subscores de 

quantidade de exsudato, média inicial de 2,18 com queda para 0,27 (score máximo 

neste item= 3) e a mudança do tipo de leito da ferida, com média inicial de 3,72 para 

1,18 (score máximo neste item= 4). Estes resultados podem ser atribuídos à ação do 

hidrogel, que promove absorção do exsudato, propiciando um meio úmido no leito da 

ferida, que permite um desbridamento autolítico e, ao alginato que ao mesmo tempo, 

cria condições favoráveis que promove o carreamento de ácidos graxos e a vitamina 

A e E, e auxiliam na formação do neo colágeno35. 

Após 12 semanas, a redução do exsudato das lesões impediu a coleta de 

secreção para dosagem de MMP9 e TIMP1 em 7 pacientes. Apenas em quatro 

participantes foi possível a coleta de secreção até as 12 semanas do tratamento.  

Apesar disso, os desfechos relacionados a MMP9 e TIMP1 puderam ser 

definidos e corroboraram a eficácia do hidrogel enriquecido com alginato e vitamina A 

e E na melhora das condições das LPPs. 

 A MMP9 é considerada como o elemento com maior potencial para ser um 

biomarcador de cicatrização, estando aumentada nas lesões que não cicatrizam e 

apresentado redução com a progressão eficiente do processo cicatricial15. O 
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tratamento das LPPs com Dersani® provocou uma redução importante da 

concentração desta metaloproteinase no leito da ferida (Gráfico 2), sendo este 

resultado estatisticamente significante (p= 0,033). A diminuição da MMP9 no 

microambiente de feridas crônicas reduz o estado de proteólise do leito e 

consequentemente, aumenta a modulação do colágeno e permite a reparação 

tecidual17,36. 

 Quanto a dosagem de TIMP1, foi possível perceber um discreto aumento do 

seu valor médio, porém sem evidência estatística quanto ao resultado (P=0,21). Este 

inibidor isoladamente não costuma ser considerado um bom preditor de cicatrização 

de feridas crônicas17. Entretanto, a queda na relação MMP9/TIMP1 costuma indicar 

sinais de melhora das lesões. Ladwig et al13 estudaram a secreção de 56 lesões por 

pressão crónicas e evidenciaram que aquelas que caminhavam para cicatrização 

apresentavam uma queda na relação entre MMP9/TIMP1. Este foi exatamente o 

resultado que o Dersani® provocou nas LPPs deste estudo. Houve uma queda da 

relação de 44,95 em média para 26,85 após 12 semanas de tratamento (p= 0,048), 

sendo mais um indicativo da eficácia deste produto.  

 Na análise da relação dos resultados do PUSH e da dosagem de MMP9, nota-

se uma correlação de queda entre os dois desfechos, ou seja, conforme há uma queda 

no índice de PUSH, concomitantemente há uma diminuição da concentração de 

MMP9 no microambiente da ferida. Em ensaio clínico avaliando o tratamento de pé 

diabético com própolis, os autores observaram que com a melhora no desbridamento 

do leito da ferida, a dosagem de MMP9 também teve uma redução. Na série de casos 

apresentada neste estudo, a redução nos scores de PUSH ocorreu pela redução de 

exsudato e melhora no tecido do leito da ferida. A melhora destes itens está 

diretamente relacionada a capacidade do Dersani® de promover a limpeza, redução 

do tecido necrótico e possivelmente, dos biofilmes. Todos estes fatores são 

mecanismos que permitem a redução da expressão de MMP937.  

 As principais limitações desta pesquisa são os baixos números de casos e a 

falta de um grupo controle para comparações dos resultados. Para suprimir estes 

problemas, sugerimos a realização de novos estudos do tipo ensaio clínico para 

aumentar o nível de evidência dos achados. Entretanto, este estudo demonstrou que 

o hidrogel enriquecido com alginato e vitamina A e E parece ser uma droga promissora 

no arsenal para tratamento de lesões por pressão de grau 2 e 3.   
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conclui-se que a intervenção combinada utilizando o hidrogel (Dersani®), foi 

efetiva no tratamento de 11 feridas crônicas. E após 12 semanas de tratamento, 

observou-se uma redução significativa no volume de todas feridas com o 

acompanhamento do score geral de PUSCH, reduzindo a concentração de MMP9 e 

aumentando discretamente TIMP1 no microambiente da ferida. 
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7. APÊNDICES 
 
Apêndice 1 

 
Instrumento de coleta de dados 

 
História Clínica  

 
 

1) Identificação 
 

Nome:___________________________________________________________ 
Idade: _______________                       Sexo:   (   ) feminino      (   ) masculino 
Grau de escolaridade: _________________________   
Profissão: ______________________________ 
Tel. p/ contato: ______________________________    
 
2) Anamnese 

 
Há quanto tempo sabe ser diabético? 
___________________________________________________ 
Tem problema(s) no coração?    (  ) não   (   ) sim                                 Qual(ais)? 
________________________________________________________ 
Tem pressão alta?    (   ) não   (   ) sim                                                           Há 
quanto tempo?  _________________________________________________ 
Tem por hábito: Fumar? (  ) não  (   ) sim     
Beber? (   ) não  (   ) sim     
Faz uso de mediação(ões)? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
Há quanto tempo a (s) ferida (s) estão sem cicatrizar? 
_____________________________________________________________ 
Qual (is) tratamento (s) já realizou para cicatrizar a (s) ferida (s)? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 
3) Exame Físico 

 
Cor:  (   ) branco      (   ) pardo      (   ) amarelo      (   ) negro 
PAS: ________ mmHg   PAD: ________ mmHg    
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 Exame Físico  Local da Úlcera Observação 

Pele normal     

  seca/fissura     

  hiperemia     

  cianose     

Edema ausente     

  presente     

Hiperqueratose ausente     

  presente     

Pulsos pedioso     

  tibial posterior     

Ferida(s) – Área em cm2   

   

Registro fotográfico   

 
 

PUSH- Pressure Ulcer Scale for Healing 
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Apêndice 2 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
1. Justificativa e os objetivos da pesquisa: 

As lesões por pressão representam desafio clínico e econômico significativos para os 

sistemas de saúde público e privado, profissionais, pacientes e sociedade mundial. A 

prevalência das úlceras por pressão pode ser bastante elevada, atingindo 28% em 

ambientes de cuidados de longa duração2. Um ponto chave para o sucesso do 

tratamento das úlceras por pressão é o bom preparo do leito da ferida (PLF)21. O 

componente seminal do PLF é desbridamento, que pode ser autolítico, cirúrgico, 

biológico, mecânico e por técnicas enzimáticas22 A escolha do tipo de desbridamento 

está pautada, de acordo com a gravidade da ferida, potencial para infecção, 

características clínicas do paciente, assim como, o tipo de assistência médica 

especializada, nível de conhecimento e recursos financeiros e materiais disponíveis 

no serviço de saúde e relação custo benefício das opções de tratamento24.  

 

2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação 
dos procedimentos que são experimentais: 
 
O Senhor (a) passará pelas seguintes etapas da pesquisa: 
 

 HISTÓRIA CLÍNICA PREGRESSA: necessária entrevista para conhecermos a 

história do curso da doença. 

 REGISTRO FOTOGRÁFICO: para que possamos comparar a ferida durante 

as fases do tratamento. 

 PLANIMETRIA: registro das medidas do tamanho da ferida, a fim de comparar 

a evolução do tratamento.   

 CLASSIFICAÇÃO DA GRAVIDADE DA FERIDA PELO SISTEMA DE PUSH 

(Pressure Ulcer Scale for Healing – versão português para ulceras por 
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pressão): por meio das medidas obtidas do tamanho da ferida e do aspecto da 

secreção e tipo de tecido no leito da ferida, faremos seu acompanhamento 

durante a cicatrização.  

 Retirada do exsudato sobrenadante do leito da ferida por aspiração. 

 Realização do curativo, de acordo com o protocolo dos grupo (experimental), 

por 12 semanas.  

 
3. Desconfortos e riscos esperados: 
 
Os procedimentos experimentais como, retirada do exsudato sobrenadante l, poderão 

causar desconforto local, dor e pequeno sangramento. A fim de salvaguardar o (a) 

senhor (a) de complicações decorrentes de tais ações, teremos à disposição 

monitorização de sinais vitais, gelo (redução da dor e possível sangramento), material 

para curativo compressivo (diminuição do sangramento) e para sutura. Caso, ainda 

seja necessário, os participantes que apresentarem complicações não sanadas na 

Clínica de Enfermagem da UnG, serão encaminhados ao Pronto Socorro do Hospital 

Municipal de Urgências ou ao Hospital Geral de Caraguatatuba. 

 

4. Benefícios que poderão ser obtidos 
 
Observamos que os benefícios superam os riscos. Ao participar da investigação, o (a) 

senhor (a) terá atendimento feito por especialistas de longa data no tratamento de 

feridas complexas (enfermeira, e um cirurgião plástico com 10 anos de experiência); 

a utilização de hidrogel para desbridamento e cicatrização de feridas é um método 

consagrado na prática médica, porém de acesso limitado à grande maioria dos 

pacientes, devido seu custo ser maior quando comparado aos curativos realizados 

apenas com soro fisiológico. O principal benefício será o maior conhecimento de 

mecanismos internos da ferida envolvidos no processo de cicatrização, bem como a 

ampliação das opções terapêuticas para esta ferida.  

 

 
5. Procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo 
 

Conhecendo mais detalhes sobre o (a) senhor (a) o cuidado poderá ser mais 

individualizado e sistematizado. Desta forma, mesmo que o período de observação 
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do estudo tenha terminado o (a) senhor (a) terá seu tratamento garantido até o 

fechamento da ferida.  

 

ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO 
PARTICIPANTE DA PESQUISA: 

 
1. Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e 
benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas 
 
Eu, Viviane Fernandes de Carvalho e André Oliveira Paggiaro, pesquisadores 

responsáveis, estamos à disposição para responder dúvidas que ficaram ou que 

possam aparecer. Encontramo-nos na Clínica de Enfermagem da Universidade 

Guarulhos, Campus Centro à Praça Teresa Cristina nº 88 Centro, Guarulhos, São 

Paulo – Fone: (11) 2087-0356.  

 
2. Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de 
participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência 
 
A sua participação no estudo é totalmente voluntária, ou seja, é livre para se recusar 

ou abandonar a pesquisa a qualquer momento, sem prejudicar o atendimento e 

tratamento atual ou futuro nesta Instituição. 

 

3. Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade 
 

Os resultados dos exames, os dados do prontuário e as informações cedidas são 

confidenciais e usadas somente para fins de pesquisa. Sua identidade ou a de seu 

familiar serão mantidas em segredo, de acordo com a lei vigente em nosso País. 

 
4. Viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da 
pesquisa 
 
Não está prevista, nenhuma forma de ressarcimento aos participantes, uma vez que 

os riscos são pequenos e haverá suporte clínico durante a realização dos 

procedimentos de coleta de dados e tratamento.  

 

INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS 
PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE 
INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 
 
Viviane Fernandes de Carvalho (CPF: 270405088-00) 
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Praça Teresa Cristina, nº 88, Centro, Guarulhos, São Paulo; Tel.: 2087-0356, 2464-

2723 ou 98369-9962. 

André Oliveira Paggiaro (CPF: 259938858-90) 

Praça Teresa Cristina, nº 88, Centro, Guarulhos, São Paulo; Tel.: 2087-0356, 2464-

2723 ou 98384-9970.  

 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o 
que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa. 
 
 
 
 

Guarulhos, __________de ___________________________de 20_____ 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
Assinatura sujeito da pesquisa ou responsável legal 

 
 
 
 

______________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do responsável pela pesquisa 
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8. ANEXOS 
  
Anexo 01 
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