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1 • ÚLCERAS CUTÂNEAS, PRINCIPAIS CAUSAS

As úlceras cutâneas são feridas crônicas da pele 
que, devido a alterações no processo fi siológico de 
cicatrização, não se recuperam normalmente e 
persistem ao longo do tempo.1,2,3

Conforme as defi nições médicas tradicionais, as 
úlceras apresentam alterações da cicatrização 
causadas por um ou vários processos patológicos 
internos ou subjacentes.4

As úlceras crônicas podem ser classifi cadas em 
quatro categorias principais:2,3

• úlceras vasculares, venosas;
• úlceras vasculares, arteriais;
• úlceras diabéticas (ou neuropáticas);
• úlceras por pressão.

As úlceras venosas instalam-se sobre uma área na 
qual exista insufi ciência venosa crônica. Esta leva a 
refl uxo de sangue, aumento da pressão venosa e 
alteração da permeabilidade vascular local com 
extravasamento de componentes plasmáticos para 
o espaço intersticial e efeitos negativos sobre a 
síntese de colágeno e, consequentemente, sobre a 
reparação tissular.1,2

As úlceras arteriais são menos comuns. Devem-se 
à isquemia (falta de perfusão) na região da lesão, 
geralmente por conta de aterosclerose ou embolia. 
Esta falta de irrigação difi culta a reparação 
oportuna de pequenos traumas.1,2

As úlceras diabéticas têm uma origem 
multifatorial, em virtude de uma combinação de 
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2 • ÚLCERAS DOS MEMBROS INFERIORES

fatores causados pela hiperglicemia crônica, 
como disfunção nervosa (neuropatia), disfunção 
vascular (vasculopatia), alterações metabólicas e 
do sistema nervoso autônomo.1,2

As úlceras de pressão ocorrem quando a pele e 
os tecidos subjacentes são submetidos à 
compressão por períodos prolongados. Esta 
pressão leva a isquemia e falta de fornecimento 
de oxigênio, causando necrose (morte 
celular).1,2

Os diferentes tipos de úlceras têm fi siopatologias 
distintas; porém, todas caracterizam-se por 
apresentar um leito cronicamente infl amado e 
difi culdade para cicatrizar. Dentre as alterações 

fi siopatológicas comuns que poderiam explicar a 
cronicidade destas lesões estão:2

• fase infl amatória prolongada;
• infecções persistentes;
• formação de biofi lmes microbianos resistentes 
aos fármacos;
• incapacidade de as células dérmicas e/ou 
epidérmicas responderem aos estímulos 
reparadores.
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Generalidades 
As úlceras dos membros inferiores são afecções 
muito comuns. Segundo dados epidemiológicos, 
afetam entre 0,6-3% das pessoas com mais de 60 
anos e até 5% das com mais de 80 anos. Entre as 
pessoas adultas que vivem nos EUA, sua incidência 
está entre 1 e 2%.1,2

Os fatores de risco para sofrer de úlceras nos 
membros inferiores incluem:1

• idade avançada;
• sexo feminino;
• raça branca;
• antecedentes familiares de úlceras de origem 
venosa nas pernas;
• antecedentes de trombose venosa profunda ou 
fl ebite;
• trauma prévio
• edema crônico das pernas;
• estilo de vida sedentário;
• períodos prolongados em pé. 

Principais causas
No mundo ocidental, as principais causas de 

úlceras dos membros 
inferiores são:2

• insufi ciência venosa;
• insufi ciência arterial;
• diabetes 
(neuropatia);
• combinação dos 
fatores anteriores.

Devido às diferentes 
causas, patogênese e 
tratamento, as úlceras 
das extremidades 
inferiores são divididas 
em dois grupos:1

• úlceras das pernas;
• úlceras dos pés. 

Aproximadamente 70% das úlceras das pernas se 
devem a enfermidades nas veias.1

No caso das úlceras localizadas nos pés, cerca de 
85% dos casos são por neuropatia periférica 
associada à doença arterial.1
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3 • ÚLCERAS POR PRESSÃO

Aspecto clínico e identifi cação
A maioria das úlceras permite identifi car sua causa 
considerando-se sua localização e aparência.1

Com respeito à sua localização:1,2,4

úlcera venosa: área acima do maléolo medial ou 
lateral (entre a região inferior da panturrilha e o 
maléolo medial, mais comumente);
úlcera arterial: áreas ou pontos de pressão nos 
pés, dedos dos pés, região do maléolo lateral e 
região da tíbia;
úlcera neuropática (diabética): plantas dos pés ou 
sobre os pontos de pressão ou de atrito nas pontas 
dos dedos ou na região lateral ao 5º metatarso 
(áreas de protrusões ósseas).

Com relação à aparência clínica, as características 
de cada tipo de úlcera são diferentes:1,2,4

venosa: úlcera pouco profunda de bordas 
irregulares planas; fundo com tecido de granulação 
e exsudado fi brinoso moderado ou abundante;

arterial: úlcera profunda de bordas desgastadas; o 
leito apresenta tecido necrótico com pouco 
exsudado, a menos que esteja infectada;
neuropática: úlcera profunda; seu leito varia 
conforme o estado circulatório. Borda nítida 
rodeada de pele com calosidade. Ausência de 
sensibilidade característica.

A avaliação das úlceras deve ser detalhada 
levando-se em conta as características gerais e o 
histórico médico do doente; o exame da úlcera 
pode permitir chegar à sua provável causa e 
formular um plano terapêutico apropriado.1,2
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As úlceras por pressão, também chamadas de 
úlceras por decúbito, desenvolvem-se como 
resultado da pressão prolongada e não aliviada 
exercida sobre a pele e os tecidos subjacentes.1,2

Esses tipos de lesões estão entre as mais 
comumente encontradas em pessoas hospitalizadas 
e nas que requerem longos períodos de home care.2

Por que elas ocorrem?
Sabe-se que a pressão prolongada na pele 
interrompe o suprimento sanguíneo para a rede de 
capilares que abastecem a área comprimida, 
impedindo a chegada de oxigênio e nutrientes ao 
tecido. A drenagem linfática comprometida 
contribui com o aumento da isquemia, contribuindo 
para o dano tecidual.3,4

O cisalhamento é outro mecanismo envolvido no 
aparecimento de lesões; 

Quando as pessoas 
se deitam em um 
plano inclinado, os 
tecidos mais 
profundos 
(músculos e 
gordura 
subcutânea) são 
puxados pela gravidade, enquanto a epiderme e a 
derme permanecem em contato com a superfície 
externa. O resultado é alongamento, angulação e 
trauma nos vasos sanguíneos e linfáticos locais.2

Locais mais afetados
As pressões recebidas pelos tecidos são maiores 
nas proeminências ósseas, onde os pontos de 
apoio de peso entram em contato com as 
superfícies externas. Por exemplo, sabe-se que um 
paciente deitado em um colchão hospitalar-padrão 
pode gerar pressões de até 150 mmHg.2,4
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Os locais mais frequentemente afetados em 
pacientes em decúbito dorsal são:4

• região occipital;
• região escapular;
• cotovelos;
• região sacral;
• região isquiática.

Fatores de Risco
Existem fatores que levam a um risco 
aumentado de lesão por pressão; todos estão 
associados a condições de imobilidade, 
diminuição ou falta de sensibilidade e a estados 
de desnutrição.4

Profundidade da lesão
De acordo com o National Pressure Ulcer 
Advisory Panel, as lesões por pressão são 
classifi cadas em 4 estágios, dependendo da 
profundidade do dano.2,4

Variam desde o estágio I, no qual a pele está 
intacta até o estágio IV, com músculos, tendões, 
ossos ou órgãos expostos. Podem ainda estar em 
um estágio inclassifi cável, com dano tecidual 
oculto ao observador pela escara sobre a ferida, 

Fatores intrínsecos Fatores extrínsecos

Diabetes
Posição deitada em 
superfícies duras

Tabagismo
Residência em casas de 
repouso

Desnutrição Próteses mal ajustadas

Imunossupressão Restrições de mobilidade

Doença vascular
Más condições de 
higiene

Danos à medula espinhal

Contraturas 

Imobilidade prolongada

Entre os fatores de risco mais comuns estão:4

ou ainda em um estágio de injúria tecidual 
profunda, oculta ao observador pela pele 
aparentemente sã, ou com aspecto de equimose.4
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Preparação do leito em feridas crônicas
Nas feridas crônicas (úlceras), existem fatores que 
difi cultam a resposta celular adequada aos 
estímulos para a cura. Dentre eles estão:1

• o acúmulo de tecido desvitalizado;
• a presença de exsudato;
• a formação de biofi lme bacteriano;
• a angiogênese reduzida;
• a hiperqueratose tecidual.

A preparação do leito da ferida, seguindo 
procedimentos, oferece a oportunidade de otimizar 

o manejo de feridas crônicas, 
considerando os fatores 
mencionados anteriormente. Seu 
principal objetivo é remover as 

DESBRIDAMENTO E NA CICATRIZAÇÃO 

Colagenase 

Clostridium 
histolyticum

barreiras que impedem a cicatrização e estimular o 
processo de reparo, fornecendo um leito bem 
vascularizado e um tecido de granulação saudável.2

TIME
A sigla TIME, nomeada após seus componentes em 
inglês: Tissue, Infection/infl ammation, Moisture, Edge. 
É um esquema de tratamento que fornece uma 
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abordagem clara para resolver os fatores que 
difi cultam a cicatrização de feridas.²

TIME representa quatro aspectos diferentes que 
devem ser levados em consideração no tratamento 
de feridas crônicas:2

Colagenase tópica no processo de desbridamento
A pomada de colagenase tem como princípio ativo 
um derivado da enzima colagenase isolada a partir 
de bactérias Clostridium histolyticum.3

É um agente enzimático seletivo que causa a 
clivagem hidrolítica das moléculas de colágeno, um 
componente importante do tecido desvitalizado 
acumulado no leito das úlceras. 

Esta pomada remove efi caz e seletivamente os 
detritos sem danifi car o tecido saudável e contribui 
para a formulação do tecido de granulação; também 
favorece a subsequente epitelização da úlcera, 
estimulando a migração de queratinócitos.2,3

A colagenase tópica é efi caz no desbridamento de 
todos os tipos de feridas crônicas, tanto em 
monoterapia quanto em combinação com 
procedimentos de desbridamento mecânico.2,3

T (Tissue) I (Infection/
infl ammation)

M (Moisture 
balance)

E (Edge of  
wound)

Tecido 
desvitalizado

Infecção / 
Infl amação

Balanço de 
umidade

Borda da 
ferida

O modelo de gerenciamento TIME não é linear. 
Durante o processo de cicatrização e dependendo 
da evolução da lesão, é necessário prestar atenção 
aos diferentes elementos do esquema em 
momentos diferentes.2

Desbridamento
O desbridamento serve a vários propósitos na 
ativação da cicatrização; contribui sinergicamente 
para acelerar a cura durante todas as fases do 
paradigma TIME.2

Esse procedimento é um componente crítico do 
tratamento de feridas crônicas, pois não apenas 
alcança a remoção de tecidos não viáveis, detritos 
estranhos, bactérias causadoras de infecções e 
calosidades, mas também melhora o microambiente 
da ferida que difi culta a cicatrização.2,3
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