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Resumo 
Nas últimas décadas a problemática da lesão cutânea tem vindo a ganhar importância e a ser 

frequentemente abordada entre os profissionais de saúde. Trata-se de um processo 

fisiopatológico complexo sobre o qual têm sido procuradas soluções muito diversas, como se 

deduz da variabilidade de material de penso disponível, e que torna difícil a tarefa de escolha do 

tratamento mais adequado.  

 

Com o presente trabalho pretendeu-se avaliar, comparativamente, o impacto na recuperação da 

integridade cutânea de quatro tipos de apósitos: hidroxipoliuretano (HPU), ácido hialurónico 

(HA), gaze humedecida com soro fisiológico (GSF) e filme de poliuretano (FP).  

 

Foi utilizado um modelo de estudo in vivo por indução química com o Lauril Sulfato de Sódio 

(LSS) a 5% (p/v) aplicado sob oclusão durante 24h, na região central da face anterior do 

antebraço. Os dados experimentais foram obtidos a partir de uma amostra de conveniência 

constituída por 30 voluntários saudáveis, do género feminino, com idades compreendidas entre 

19-49 anos (  = 26,7±10,5), após consentimento informado.  

 

As variáveis consideradas relevantes para o estudo foram a perda trans-epidérmica de água (por 

evaporimetria), o eritema (por avaliação clínica e colorimetria), a hidratação superficial e 

profunda (através do método da “capacitância”), a microcirculação local (por fluxometria por 

Laser Doppler) e a ecoestrutura (por ultasonografia). Estas variáveis foram determinadas em 

condições basais e 30 minutos, 4 dias, 8 dias, 11 dias, 13 dias, 15 dias e 20 dias após remoção 

do penso de LSS. A ultrasonografia foi determinada apenas nas condições basais e 30 min, 4 

dias, 8 dias e 20 dias, após remoção do penso de LSS. 

A determinação das variáveis foi efectuada em ambiente laboratorial, em condições de 

temperatura e humidade controladas (temperatura ambiente de 21 ± 1ºC e humidade relativa 45 

± 5%), na ausência de fontes de calor e de convecção forçada.  

 

O material de penso foi colocado até regularização dos valores de PTEA, assim utilizado como 

“end point” estatístico.  

 

O tratamento dos dados obtidos no presente estudo experimental, foi realizado recorrendo ao 

programa SPSS (versão 13.0 para Windows) e Microsoft Excel® 2003, tendo sido adoptado um 

nível de significância de 95%. 
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Os dados obtidos revelam que, nas actuais condições experimentais, a recuperação da função de 

“barreira” cutânea foi mais rápida nos sítios tratados com os apósitos de hidroxipoliuretano e de 

ácido hialurónico, e sempre mais rápida nos locais ocludidos do que nos expostos ao ar, 

ilustrando a importância da oclusão na recuperação da normal fisiologia cutânea. 

 

 

Palavras-chave: Lesão cutânea, Apósito, Lauril Sulfato de Sódio, Variáveis Biométricas. 
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Abstract 
The problematic of skin lesion has gain importance over the last decades and frequently tackle 

by health professionals. It is a complex pathophysiology process for witch has been search 

varied solutions, seen by the variety of wound dressings available, making difficult the choice 

of the more adequate treatment.  

 

The aim of the present study was to compare the impact of four different kind of wound 

dressings: hydroxyl polyurethane (HDU), hyaluronic acid (HA), gauze soaked in saline (GSF), 

and polyurethane film (FP). 

 

A in vivo study model was used by chemical induction with Sodium Lauryl Sulfate (SLS) 5% 

(p/v) applied on the volar surface of forearm. Experimental data were collected from 30 healthy 

female volunteers, between the ages of 19 and 49 years old (  = 26,7±10,5), after informed 

consent.    

 

The variables used in the present study were Trans Epidermal Water Loss (by evaporimetry), 

erithema (by clinical evaluation and colorimetry), superficial and deep hydration (by the 

“capacitance” method), blood perfusion (by LDF) and echo-structure (by ultrasound). The 

variables were measured in basal conditions and in 30 minutes, 4, 8, 11, 13, 15 and 20 days after 

the patch removal. The echo-structure was only measure in basal conditions and in 30 minutes, 

4, 8, 11, 13, 15 and 20 days after the patch removal. 

These variables were measured under controlled humidity and temperature conditions 

(environment temperature of 21±1ºC and relative humidity of 45±5%) in absence of any heat 

source or air convections.  

 

Wound dressings were applied until regularization of TEWL values, used as statistical end point. 

 

The statistical analysis was performed with the SPSS software (version13.0 for Windows) and 

Exel® 2003, using a significance level of 95%. 

 

Data shows that, under the present experimental conditions, the recovery of the skin “barrier” 

function was faster in the sites covered with hidroxipoliuretan and hyaluronic acid dressings, 

and always faster in covered areas comparing with uncovered ones, showing the importance of 

occlusion in the recovery of normal skin physiology. 
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Capítulo 1: Introdução 
 

Enquadramento 
A pele, órgão indispensável à vida, reveste praticamente toda a superfície do corpo 

separando o meio interior do mundo exterior. É um dos órgãos de maior dimensão do 

organismo humano representando aproximadamente 16% do peso corporal. Trata-se de 

um sistema dinâmico, formado por múltiplos elementos epiteliais, mesenquimatosos, 

glandulares e neurovasculares, os quais desempenham um papel essencial à vida e à 

saúde [1, 2].  

A epiderme constitui a camada externa da pele, não é vascularizada e apresenta 

geralmente uma espessura de 0,1mm, com excepção das palmas das mãos e plantas dos 

pés cuja espessura pode atingir valores de 0,6mm [1].  

 

A epiderme é composta por cinco camadas de células a seguir descriminadas, de dentro 

para fora:  

 O estrato basal ou germinativo; 

 O estrato espinhoso; 

 O estrato granuloso; 

 O estrato translúcido (apenas onde a epiderme apresenta uma maior espessura, como a 

palma das mãos e a planta dos pés); 

 O estrato córneo (SC), que apresenta cerca de 25 a 30 camadas de células mortas, 

anucleadas, achatadas e preenchidas com queratina [3, 4].  

 
A epiderme sofre um processo contínuo de proliferação e descamação. As células basais, 

situadas na junção com a derme, sofrem divisão permanente, movendo-se em direcção à 

superfície cutânea. Durante esta migração a morfologia celular altera-se, havendo síntese 

e modificação enzimática de lipidos e proteínas [5]. O estrato granuloso é um componente 

vital da epiderme por ser o estrato da pele onde ocorrem as principais transformações que 

originam a formação do SC. As células desta camada caracterizam-se pela sua forma 

irregular e alongada, apresentando grânulos de queratohialina. Estas células são 

progressivamente transformadas em corneócitos formando o SC [4]. Durante esta 

transformação o núcleo é digerido, o citoplasma desaparece, os lipidos são libertados para 

o espaço intracelular, os filamentos intermediários de queratina agregam-se formando 

microfibrilhas e a membrana celular é substituída por um envelope celular. Os 

corneocitos, resultantes desta transformação, são células planas, de forma pentagonal ou 
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hexagonal, ligadas entre si através de desmossomas [5]. O modelo conceptual mais 

utilizado para explicar a estrutura e formação do SC compara-o a uma parede de tijolo 

onde os corneócitos, com os seus envelopes celulares resistentes e as microfibras de 

queratina (demossomas), funcionam como o “tijolo” e as camadas lipidicas existentes 

entre as células actuam como “cimento”. O “cimento” lipidico é a principal barreira à 

evaporação de água através do SC. Em conjunto o “tijolo” e o “cimento” do SC formam 

uma barreira flexível e protectora da pele [6, 7]. A organização intercelular dos lipidos e o 

grau de coesão entre as células parece desempenhar um papel fundamental na 

manutenção das propriedades de “barreira”da epiderme [8].  

Esta complexa estrutura organizacional permite o desempenho cutâneo de diversas 

funções indispensáveis à vida [9-11] (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Funções da pele (Adaptado da referência 9-11) 
 

Funções da pele 
 

Protecção 
 

• Bactérias e vírus; 
• Frio, calor e radiações; 
• Substâncias químicas; 
• Lesões mecânicas; 
• Desidratação. 

Termoregulação 
 

• Secreção e evaporação do suor; 
• Vasodilatação e vasoconstrição; 
• Isolamento pelo tecido adiposo 

Metabólica 
 

• Síntese de vitamina D; 
• Síntese de melanina. 

Sensorial 
 

• Dor; 
• Temperatura; 
• Toque; 
• Pressão e vibração. 

Comunicação 
 

• Expressão facial; 
• Alteração da coloração da pele (rubor, palidez). 

 
 
As funções de protecção assumem especial interesse e podem ser classificadas como: 

 Físicas ou de barreira contra microorganismos, água e luz ultravioleta; 

 Térmicas, promovendo a perda de calor, através da vasodilatação e evaporação, ou 

facilitando a retenção de calor, através da contracção dos vasos sanguíneos; 

 Biológicas; 

 Químicas [3,12]. 

 



CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

Dissertação de Mestrado em Farmácia Hospitalar 
- 3 - 

Estas funções de protecção da pele são fundamentalmente desempenhadas através do SC 

pelo que o seu correcto desenvolvimento e manutenção são essenciais. A manutenção da 

hidratação da epiderme viável assume uma importância vital para a sobrevivência dos 

seres vivos. A água existente na porção superficial do SC, fornecida a partir dos tecidos 

vivos subjacentes, é responsável pelo aspecto liso e macio da pele, mesmo em ambientes 

extremamente secos [13, 14]. O SC protege o organismo da desidratação ao impedir a perda 

excessiva de água. [3, 14, 15]. A pele normal e saudável apresenta geralmente uma perda 

transepidérmica de água (PTEA) de cerca de 2-5g/h/cm2 [14].  

Está hoje demonstrado que a alteração da integridade da pele facilita a invasão, com risco 

de ocorrência de infecção, aumenta o metabolismo basal e a necessidade de oxigénio. Por 

outro lado a alteração do SC resulta no aumento significativo da perda de água cutânea, 

causando, no caso de a área afectada ser muito extensa, desequilíbrio electrolítico [16, 17] 

com possível compromisso da vida do doente [18].  

 

Fisiopatologia da Lesão Cutânea 
A integridade cutânea pode apresentar-se alterada por perda, total ou parcial, do órgão ou 

por modificação da estrutura tecidular e pode ser causada por diversos factores, como por 

exemplo, por lesão, a qual compromete a função de “barreira”, originando uma complexa 

resposta de defesa. As causas subjacentes à ocorrência de lesão são multifactoriais e 

incluem, frequentemente, o trauma (mecânico, químico, ou físico), a isquémia e/ou a 

pressão e a distensão [19].  

 
Classificação da lesão cutânea 

São vários os métodos existentes para classificar as lesões cutâneas. Contudo, quer 

devido à grande variabilidade existente, quer devido à complexidade do processo de 

cicatrização subjacente, não existem critérios de classificação da lesão que sejam 

universalmente aceites, levando muitas vezes a uma prática clínica inconsistente. Os 

métodos mais utilizados na classificação da lesão cutânea baseiam-se na sua etiologia, 

tempo de cicatrização, profundidade e extensão do tecido lesado e na sua aparência 

clínica [19, 20]: 

 
Segundo a Etiologia 

A lesão cutânea pode ser classificada em função da definição da origem da doença que 

determinou o seu aparecimento (p.e. pé diabético). Esta forma de classificação poderá 

representar um papel relevante na previsão dos índices de cicatrização [19]. 
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Tempo de reparação 

A lesão cutânea pode ser classificada como aguda ou crónica em função do tempo 

necessário para a sua cicatrização [19]. A designação "lesão aguda" está geralmente 

reservada para lesões que cicatrizam sem complicações, tais como intervenções cirúrgicas 

em pessoas saudáveis bem como lesões causadas por acidentes e ou trauma [6]. Em 

contrapartida as “lesões crónicas” apresentam processos morosos de cicatrização, 

geralmente com uma duração superior a três meses, e estão associadas a diversos 

processos patológicos, tais como a insuficiência vascular, isquémia local, necrose e 

contaminação bacteriana [21, 22].  

 

Profundidade e extensão do tecido lesado 

Baseado na alteração anatomofisiologica da pele. O termo espessura parcial traduz uma 

lesão relativamente superficial, envolvendo danos na epiderme e em parte da derme. O 

termo espessura total é indicativo de uma lesão que envolve tecidos das camadas 

subcutâneas, abrangendo uma elevada extensão de tecido [19]. 

 

Aparência clínica 
Consiste na observação da coloração predominante na superfície da lesão. Assim a 

presença de uma coloração negra indica uma lesão necrosada, uma coloração amarela é 

geralmente indicativo de uma lesão infectada, uma coloração vermelha indica a presença 

de tecido em granulação e uma coloração rosa indica a existência de tecido em 

epitelização. Esta forma de classificação é rápida e simplista e requer uma observação 

cuidadosa da lesão sempre que seja efectuada a mudança do material de penso utilizado 
[19]. 

As lesões cutâneas são também vulgarmente classificadas como não exsudativas, 

exsudativas e mistas. As lesões não exsudativas incluem as lesões necrosadas, as lesões 

que apresentam crosta e as lesões limpas desidratadas. As exsudativas são lesões que 

apresentam exsudado, o qual resulta do aumento da permeabilidade capilar devido a 

inúmeras condições patológicas que variam desde o aumento da pressão venosa, nas 

úlceras venosas, até ao dano tecidular nas queimaduras. Os principais constituintes do 

exsudado são os fluidos extravasados dos vasos sanguíneos, material secretado (tais como 

factores de crescimento) a partir das células circundantes à ferida, e fragmentos das 

células mortas resultantes da destruição da matriz extracelular. As feridas mistas, como a 

denominação indica, incluem lesões que podem apresentar exsudado, necrose, infecção e 

zonas em diferentes fases de cicatrização [19]. 

 

Das diferentes classificações referidas podemos verificar que nenhuma estabelece uma 
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divisão estanque e de fácil aplicação prática, para os diferentes tipos de lesão, tornando 

difícil a selecção da abordagem terapêutica mais adequada [19]. 

 
Reparação Cutânea 
Uma condição indispensável para a sobrevivência dos seres vivos é a capacidade de 

reparar e restaurar, de forma efectiva, a função dos tecidos lesados ou perdidos [22, 23]. O 

processo de reparação da lesão cutânea visa essencialmente a recuperação das 

propriedades de “barreira” da pele, de forma a diminuir a morbilidade e mortalidade 

associadas [24], através de um conjunto de mecanismos fisiológicos sincronizados e 

interdependentes [22]. Mais do que um fenómeno linear, no qual os factores de 

crescimento localmente libertados desencadeiam a proliferação celular e a formação de 

tecidos, trata-se de um processo integrador, interactivo e dinâmico que envolve 

mediadores solúveis, componentes sanguíneos (celulares e moleculares), matriz 

extracelular e células parenquimatosas [24-26]. Este processo de reparação segue 

globalmente uma sequência temporal que, em condições normais, se resolve dando lugar 

à formação de uma cicatriz. A evolução temporal do processo pode prolongar-se no 

tempo (cronicidade) ou conduzir a desvios do processo de cicatrização levando, por 

exemplo, ao aparecimento de hipertrofia [24].  

O processo de reparação pode ser dividido em 4 fases que são a fase hemostática, 

inflamatória, proliferativa e de remodelação [26-29]. Os principais mediadores e 

componentes sanguíneos envolvidos no processo de cicatrização estão referenciados na 

tabela seguinte (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Principais mediadores e componentes sanguíneos envolvidos no processo 
de cicatrização (Adaptado de referência 29). 

 
Fase de Cicatrização 

 
Mediadores Principais 

 
Fase hemostática 

• Plaquetas, Neutrófilos, Serotonina; 
• Factor de necrose tumural (TNFβ); 
• Interleucinas (IL1, IL6); 
• Factor de crescimento derivado das plaquetas (PDGF). 

 
Fase Inflamatória 

• Neutrófilos, Macrófagos; 
• Factor de crescimento epidérmico (EGF) 
• Factores de crescimento derivados da insulina (IGF-1, IGF-2) 

 
Fase Proliferativa 

• Fibroblastos, Queratinócitos, Células endoteliais, Células epiteliais; 
• Factor de crescimento derivado dos fibroblastos (FGF); 
• Factor transformador do crescimento (TGF α β); 
• Sistema cmplemento (CS). 

 
Fase de Remodelação 

• Fibrocitos; 
• EGF; 
• IGF-1, IGF-2; 
• TGF α β. 
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Fase Hemostática 

O processo normal de cicatrização inicia-se imediatamente após a lesão aguda do tecido e 

tem como primeiro objectivo o controlo de uma possível hemorragia, através de 

vasoconstrição local e formação de um coágulo pela agregação das plaquetas e activação 

da cascata de coagulação sanguínea. As plaquetas colaboram na formação do coágulo, 

sendo ainda responsáveis, pela libertação de factores de crescimento e citoquinas 

indispensáveis à cicatrização da lesão [24].  

 

Fase Inflamatória 
A fase inflamatória, também denominada de fase exsudativa, tem como objectivo a 

remoção das bactérias, tecido necrosado e outros possíveis contaminantes [29], e pode ser 

identificada pela presença local de eritema, calor, edema e dor [30, 31]. Esta fase é 

caracterizada pelo fluxo de leucócitos para a área lesada. As células predominantes 

durante a fase inicial são os neutrófilos e os monócitos. Ambos são recrutados para a 

lesão através de factores quimiotáticos, como a calicreina, fibrinopéptidos e produtos da 

degradação da fibrina libertados durante a fase hemostática [32]. Os neutrófilos chegam ao 

local da lesão, cerca de 5 a 6 horas após a sua ocorrência [33], destruindo bactérias e outros 

contaminantes [34]. São posteriormente substituídos pelos macrófagos, que ocorrem ao 

local da ferida cerca de 4 a 28 horas após a sua ocorrência [32]. Estes são os responsáveis 

pelo desbridamento, por fagocitose, do tecido necrosado, material estranho e células 

mortas [34]. Os macrófagos desempenham um papel vital na progressão da fase 

inflamatória para a fase de proliferativa, não só controlando a proliferação e migração dos 

fibroblastos e das células endoteliais para o leito da ferida, mas também, através da 

síntese de matriz extracelular por secreção de citoquinas [34, 35]. 

 
Fase Proliferativa 
Esta fase permite a progressiva sobreposição dos queratinócitos. Estes sofrem alterações 

morfológicas e funcionais, migram para cobrir a lesão, libertam proteínas e enzimas que 

facilitam a sua migração e, por último, reconstituem a epiderme e a membrana basal 

danificada [24]. A fase proliferativa envolve várias etapas: 

 

• A granulação ou angiogénese em que há a formação de novos capilares, no leito da 

lesão, que suportam a formação do novo tecido com aspecto granuloso. Este tecido 

granuloso é constituído não só pelos novos capilares mas também por macrofagos, 

fibroblastos e tecido conjuntivo [36, 37]. Os fibroblastos são atraídos pela libertação do 

factor de crescimento de fibroblastos, começando a dividir-se e a acumularem-se na 

margem da lesão, produzindo fibras de colagéneo, quando estimulados. Estas novas 
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fibras de colagéneo são inicialmente pouco consistentes e vão amadurecendo 

gradualmente, formando ligações que lhes conferem extensibilidade e elasticidade [9, 38, 

39]. 

 

• A contracção tecidular que ocorre após a produção completa do tecido conjuntivo. 

Nesta fase os fibroblastos transformam-se em miofibroblastos ou fibrócitos sendo 

capazes de se contrair, repuxando os bordos da lesão de forma a reduzir o seu tamanho. 

A redução da área da lesão, ou seja o poder de contracção, irá depender 

significativamente da localização anatómica da lesão, do seu grau de mobilidade e 

ainda do tecido subjacente. Este processo acelera o processo de cicatrização ao reduzir 

a quantidade de tecido cicatricial necessário para preencher o leito da lesão [9, 38, 39]. 

 

• A epitelização em que se assiste ao crescimento de novas células epiteliais através da 

superfície da lesão. Esta etapa ocorre durante a fase final de cicatrização e é essencial 

para o restabelecimento da barreira protectora da pele prevenindo a perda excessiva de 

água e o tempo de exposição aos microrganismos. Este processo é muito delicado e 

depende de vários factores como a humidade, temperatura, oxigenação e pH. As novas 

células epiteliais, que têm origem nas margens da lesão, dividem-se e migram ao 

longo da superfície do tecido de granulação até formar uma camada contínua de 

células para fechar a lesão. Estas células epiteliais, recém-formadas, são translúcidas e 

apresentam uma cor pálida [9, 38, 39]. 

 

Fase de Remodelação 

Clinicamente esta é a fase mais importante no processo de cicatrização [23]. O tecido de 

granulação torna-se tecido cicatricial maduro, pelo que esta fase representa um processo 

muito dinâmico e nem sempre homogéneo, na reorganização macromolecular da margem 

da lesão e do seu leito. Esta é também a fase de reparação da lesão menos bem estudada e 

compreendida, sabendo-se contudo, que a clivagem dos componentes da matriz 

extracelular, em especial do colagéneo, é essencial para restaurar a barreira funcional 

cutânea e aumentar a força tênsil da cicatriz. O fibroblasto é uma das células principais 

desta fase produzindo fibronectina, ácido hialurónico, proteoglicanos e colagéneo, os 

quais intervêm na migração celular e no suporte dos tecidos [24].  

O ácido hialurónico encontra-se presente na matriz extracelular de quase todos os tecidos 

do organismo desempenhando um papel importante no processo de cicatrização uma vez 

que parece contribuir para a diminuição da inflamação reduzindo assim a formação de 

cicatriz. Esta substância tem merecido nos últimos anos especial interesse por parte da 
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indústria farmacêutica estando actualmente disponíveis no mercado materiais de penso 

impregnados com ácido hialurónico para o tratamento das lesões [34].  

O resultado do processo de cicatrização normal de uma lesão é o restabelecimento da 

arquitectura e funções dos tecidos lesados, com a formação de uma cicatriz fina e com um 

mínimo de fibrose [37]. A lesão crónica, vulgarmente designada por úlcera, resulta do 

desvio, por razões múltiplas e complexas, do normal processo de reparação que se traduz, 

basicamente, pelo prolongamento no tempo, de todo o processo, mas fundamentalmente 

na passagem da fase proliferativa para a fase de remodelação. Esta parece ser no entanto 

uma abordagem simplista e pouco satisfatória, uma vez que as lesões crónicas apresentam 

características diferentes comparativamente às lesões agudas, como podemos ver 

sumarizadas na tabela seguinte [24] (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Caracterização das lesões crónicas e agudas (Adaptado de referência 24) 
 

Lesão crónica 
 

Lesão aguda 

 
Causa subjacente mal identificada 

 
Causa habitualmente decorrente de 
trauma 

 
Processo lento, cicatrização longa e 
difícil 

 
Cicatrização rápida, fases previsíveis 

 
Fase inflamatória 
prolongada/consistente 

 
Fase inflamatória de curta duração 

 
Elevada contaminação podendo causar 
atraso na reparação 

 
Contaminação/biocarga bacteriana 
normais 

 
Proteinases e inibidores desequilibrados 
/Senescência celular acelerada 

 
Reparação tecidular normal com duração 
geralmente inferior a 45 dias 

 
 
As lesões crónicas mais frequentes são sem dúvida as úlceras de pressão, as úlceras 

diabéticas (neuropáticas) e as úlceras isquémicas causadas geralmente por insuficiência 

arterial [24, 40]. 

 
Epidemiologia 
Como já referido anteriormente existem diversos tipos de lesões as quais, de forma 

simplista, podem ser agrupadas em duas categorias: as traumáticas, que incluem, entre 

outras, as lesões cirúrgicas e as queimaduras como as mais representativas, e as crónicas. 

Estas lesões apresentam diferentes prevalências e taxas de crescimento [41].  

Estima-se que anualmente sejam efectuadas cerca de 100 milhões de incisões cirúrgicas 

as quais causam geralmente lesões agudas e, em pequena percentagem, lesão crónica, que 

resulta fundamentalmente da deiscência da ferida ou da infecção pós-operatória. Estas 
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lesões requerem geralmente tratamento o qual inclui ligaduras e pensos cirúrgicos [40, 41]. 

Estima-se que ocorram anualmente cerca de 1,5 milhões de lesões traumáticas as quais 

necessitam de limpeza e tratamento com material de penso para prevenir a ocorrência de 

infecção e permitir a cicatrização [41].   

As queimaduras podem ser classificadas como ligeiras e graves. As queimaduras ligeiras 

podem ser tratadas no domicílio ou clinicamente, em regime ambulatório, pelo que não 

existem dados que permitam aferir correctamente a sua prevalência. Alguns estudos no 

entanto indicam que este tipo de queimadura possa atingir anualmente números que 

variam entre os 3,3 milhões, para as queimaduras tratadas no domicílio, e os 6,3 milhões, 

para queimaduras tratadas em ambulatório. As queimaduras graves são mais raras, 

requerem internamento e traduzem custos mais elevados [41]. 

As lesões crónicas, vulgarmente designadas por úlceras, apresentam diversas etiologias e 

o seu tratamento traduz actualmente um dos maiores desafios devido à sua magnitude, 

complexidade e custos associados [42]. As úlceras requerem, na maioria das situações, 

acompanhamento clínico, em regime ambulatório ou hospitalar, consumindo recursos 

humanos e financeiros [40, 43]. Estima-se anualmente uma prevalência mundial de cerca de 

7-8 milhões de casos de úlcera de pressão, 8-10 milhões de casos de úlcera da perna e 11 

milhões de úlceras diabéticas [41, 44]. 

Estima-se que nos Estados Unidos da América (EUA) mais de 5 milhões de pessoas 

sofram anualmente de lesões crónicas [40] traduzindo custos na ordem dos 3 biliões de 

dólares os quais, não contemplam os custos associados à ausência no local de trabalho, a 

diminuição da produtividade, a incapacidade associada e as despesas de reabilitação. Em 

acréscimo a estes podemos ainda referir os custos resultantes dos danos psicológicos 

causados por esta situação clínica, quer nos doentes quer nos familiares e amigos, e que 

são incalculáveis [45]. 

O aumento da longevidade tem vindo a causar progressivamente, em muitos países, o 

crescimento significativo da população geriátrica, transformando as lesões crónicas num 

relevante problema de saúde pública [40, 43]. 

As lesões crónicas mais comuns são sem dúvida as úlceras de pressão que apresentam 

uma taxa de prevalência calculada entre 1 e 2% da população no Reino Unido, 

correspondente a um número que se situa entre os 80.000 e os 100.000 doentes [46], e em 

que cerca de 412.000 indivíduos apresentam anualmente episódios recorrentes [47]. 

Estima-se, provavelmente por defeito, que os custos associados oscilem entre os 1,4 e os 

2,1 biliões de libras [47]. Em Portugal estima-se uma prevalência de 1,42 (1,3 para homens 

e 1,46 para mulheres) por cada mil habitantes, sendo que a maioria dos doentes que 

apresentam úlcera de pressão são seguidos em regime de ambulatório [46]. 
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A prevalência das úlceras do pé diabético no Reino Unido atinge cerca de 1-5% da 

população. Destas 15% são responsáveis pela amputação de dedos, pé ou perna. Os 

custos associados ao tratamento das neuropatias periféricas da diabetes e suas sequelas 

rondam anualmente os 252 milhões de libras [47].  

A figura seguinte (Figura 1) traduz a prevalência, na população actual, bem como a taxa 

de crescimento de cada tipo de ferida, no período compreendido entre 2005 e 2014 [41].  

O impacto sócio-económico das lesões, principalmente das lesões crónicas, justifica o 

interesse crescente nesta área por parte dos profissionais, interesse este que se reflecte, 

sobretudo, na procura de tratamentos cada vez mais efectivos [37]. 

 

 
Figura 1 - Prevalência mundial da ocorrência em 2007 de lesão por etiologia e taxa 
de crescimento entre os anos 2005-2014 (Adaptado de referência 41) 

 

Tratamento da lesão cutânea 
O tratamento das lesões cutâneas sofreu nas últimas décadas um desenvolvimento 

significativo em parte devido aos avanços no conhecimento sobre os processos de 

102.8 M 
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cicatrização mas, principalmente, devido ao envolvimento multidisciplinar em torno desta 

problemática. O resultado esperado no tratamento de uma lesão é a sua cicatrização 

havendo contudo factores que podem atrasar este processo por períodos que podem durar 

anos. Desta forma é importante ter sempre presente que as lesões não ocorrem de forma 

isolada e que o seu tratamento deve ter sempre em consideração a história clínica do 

doente, o processo de ocorrência da lesão, a situação socioeconómica do doente, o tipo de 

trabalho, bem como a existência de factores que podem afectar a cicatrização e que 

podem ser definidos como gerais e locais (Tabela 4). O conhecimento destes factores 

pode, muitas vezes, auxiliar a identificação da etiologia da lesão, permitindo estabelecer 

objectivos concretos para o tratamento da mesma [48, 49].  

 

Existem alguns princípios que norteiam o tratamento eficaz das lesões (Tabela 5), 

devendo ser realçados o desbridamento do tecido necrótico, a promoção da perfusão e 

oxigenação tecidular e, a existência de um ambiente húmido como facilitador da 

cicatrização [39, 48]. 

 

A cobertura imediata da lesão contribui para a manutenção do ambiente local adequado à 

cicatrização, sendo muitas vezes considerado como o factor principal no seu tratamento. 

Este conhecimento levou ao desenvolvimento de uma enorme variedade de materiais de 

penso e outros dispositivos que, contudo, apresentam muitas vezes alguma falta de 

evidência experimental de suporte [36]. De facto, os inúmeros materiais de penso hoje 

existentes, são geralmente agrupados por classes de acordo com as suas propriedades 

físicas e tipo de lesão para o qual foram estudados. A selecção do material de penso a 

utilizar depende, na maioria das vezes, da etilogia da lesão, do estado clínico do doente e 

da relação custo/eficácia analisado na perspectiva da utilização racional dos meios 

terapêuticos [39]. A selecção do “apósito*” adequado é provavelmente uma das 

dificuldades maiores no tratamento das lesões. Os avanços no conhecimento da 

fisiopatologia do processo de cicatrização, o desenvolvimento de novos materiais de 

penso bem como a importância, hoje reconhecida, que as lesões agudas e crónicas 

representam na qualidade de vida do doente determinam que a selecção do apósito seja 

feita de forma criteriosa. Assim a escolha do apósito adequado pode ajudar a suprimir as 

necessidades e problemas concretos que derivam do processo de cicatrização, em cada 

situação específica, optimizando-o [50]. 

* Pode definir-se apósito como qualquer produto utilizado para cobrir e proteger uma lesão; os apósitos podem ser 

classificados de acordo com a ordem de colocação na lesão. Desta forma temos os apósitos primários sempre que são 

colocados directamente sobre a lesão e apósitos secundários quando são aplicados sobre os apósitos primários. 
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Tabela 4 - Factores que influenciam o processo de cicatrização. (Adaptado de referência 49) 

 
Factores Sistémicos  

 

Idade 
 

• Diminuição dos processos metabólicos, vascularização, elasticidade da pele e formação do colagéneo, prolongando o tempo de cicatrização; 
•  A diminuição da espessura da pele no idoso torna-o mais susceptível aos factores mecânicos como a pressão, a fricção e a torção; 
• Doentes com idade superior a 65 anos têm uma probabilidade 6 vezes maior de desenvolver infecção numa ferida cirúrgica limpa;  
• Maior incidência de feridas infectadas em doentes com idade superior a 55 anos. 

Nutrição  
• O processo de cicatrização requer uma nutrição adequada uma vez que as proteínas, lípidos, hidratos de carbono, vitaminas, oligoelementos e sais 

minerais desempenham um papel fundamental neste processo. 

Patologias associadas  
• As alterações que resultam na diminuição da perfusão tecidular, nas alterações metabólicas ou em síndromas de má absorção contribuem para o atraso 

da cicatrização. 

Agentes Farmacológicos 

• Anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) e anticoagulantes atrasam o processo de cicatrização, exercendo uma influência negativa na fase 
inflamatória inicial;  

• Glucocorticoides atrasam o processo de cicatrização exercendo uma influência negativa na fase inflamatória inicial; interferem com a migração normal 
dos leucócitos e dos monócitos para o local da ferida, diminuem a sua capacidade de fagocitose e de “destruição” intracelular, reduzem a actividade 
dos fibroblastos e das células endoteliais e atrasam a contracção da ferida e a sua epitelização;  

• Antineoplásicos, imunosupressores, penicilinamida, difenilhidantoína também atrasam o processo de cicatrização. 
Álcool  
 

• Diminui a resistência perante agressões externas, induz má nutrição, as lesões hepáticas que provocam podem causar alteração no mecanismo de 
coagulação sanguínea. 

Tabaco  
 

• Supressor do apetite causando défice de vitaminas B1, B6, B12 e C; provoca alterações na formação das plaquetas.  
• A nicotina e o monóxido de carbono diminuem a perfusão tecidular e a concentração do oxigénio. 

 
Factores Locais 

 

Físicos 
• Humidade - Os processos bioquímicos precisam de água para ocorrerem. O SC evita perdas excessivas de água. Na ferida o SC encontra-se alterado ou 

ausente. 
• Temperatura -todas as actividades celulares são afectadas pela temperatura. 

Biológicos 
• Oxigénio - o aumento da concentração de oxigénio no local da lesão aumenta a velocidade de cicatrização e diminui a incidência de infecção.  
• Controlo dos microorganismos. 

Químicos • Acidez -o pH normal da pele varia entre os 4,2-5,6 e desempenha um papel importante na prevenção da colonização bacteriana. 
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Tabela 5 - Princípios gerais do tratamento de lesões. (Adaptado de referência 48) 
Tratamento das lesões  

Eliminação ou controlo dos factores 
causais: 

• Pressão 
• Abrasão 
• Fricção 
• Humidade 
• Insuficiência respiratória 
• Neuropatia 

Suporte sistémico para eliminar ou 
reduzir co-factores existentes: 
 

• Nutrição e fluidoterapia adequada 
• Controlo das condições sistémicas que afectam a 

cicatrização 

Manutenção do ambiente local 
adequado para a cicatrização: 

• Prevenção e tratamento da infecção e controlo do odor 
• Limpeza da ferida 
• Remoção do tecido não viável 
• Controlo do exsudado 
• Eliminação do espaço morto 
• Protecção da ferida 

 
 

Tecnologia dos apósitos 

A existência de lesões é tão antiga como o ser humano, pelo que a utilização de diversos 

produtos, para as cobrir, tem sido uma constante desde o início da humanidade. Existem 

evidências indirectas de que os homens primitivos cobriam as suas lesões com folhas, 

algumas das quais continham substâncias que contribuíam para o alívio da dor. O registo 

mais antigo sobre o tratamento de lesões pode ser encontrado no papiro de Ebers (1500 

A.C.), onde se descreve a aplicação em bandas de linho de várias substâncias incluindo 

mel, gordura de cabra e carne fresca [50, 51].  

Tradicionalmente a aplicação dos apósitos sobre as lesões tinha como objectivo principal 

a sua protecção. Posteriormente, e devido a um maior conhecimento sobre o processo de 

ocorrência de infecção, começou a ser considerado imprescindível que a lesão fosse 

mantida o mais seca possível defendendo-se muitas vezes a sua manutenção a descoberto 

em contacto com o ar [52]. Devido a este facto os apósitos utilizados tradicionalmente, 

como por exemplo a gaze seca ou a gaze impregnada com vaselina ou parafina, 

apresentavam uma função passiva permitindo unicamente a secagem da lesão [41, 53]. Sabe-

se hoje que estes apósitos ao promoverem a secagem da lesão aderem ao seu leito 

causando diversas vezes trauma, principalmente durante a mudança do apósito, com 

ocorrência de sangramento e dor [54, 55]. A desidratação da lesão inibe a epitelização 

promovendo o aparecimento de crosta e consequentemente o atraso no processo de 

cicatrização sem impedir a colonização bacteriana [55, 56]. 

 

Os trabalhos de George Winter publicados em 1962 são considerados como um marco 

histórico nesta temática. Estes estudos experimentais, conduzidos em suínos domésticos, 

demonstraram que as lesões superficiais quando ocludidas com uma membrana semi-

oclusiva, epitelizavam mais rapidamente do que as lesões expostas ao ar [57]. Estes 
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resultados foram posteriormente reproduzidos em humanos por Hinman e Maibach [58]. 

Inicialmente cépticos, estes autores duvidavam que os resultados de Winter pudessem ser 

utilizados na prática clínica uma vez que a oclusão, ao promover a acumulação de 

humidade, facilitaria um ambiente propício ao desenvolvimento bacteriano e, 

consequentemente, à ocorrência de infecção [59]. No entanto, nos seus estudos publicados 

em 1963, defenderam que a oclusão descrita por Winter poderia ser vantajosa, desde que 

fosse utilizado um potente antibacteriano tópico para prevenir a possível ocorrência de 

infecção [58, 59]. Estas dúvidas foram ultrapassadas através da publicação de diversos 

estudos em humanos que, vieram demonstrar que as lesões ocludidas não apresentam uma 

incidência superior na ocorrência de infecção, parecendo mesmo apresentar uma menor 

incidência na formação de crosta, reduzindo a dor e os custos associados [59-62].  

Os estudos de Winter e de Maibach permitiram o aparecimento de um novo conceito no 

tratamento das lesões, a cicatrização das lesões em ambiente húmido [54], e despertaram 

o interesse na indústria para o desenvolvimento de novos materiais de penso [63].  

A revolução no tratamento das lesões iniciou-se verdadeiramente durante a década de 80 

e 90 com a chegada ao mercado de uma enorme variedade de material de penso. Os 

primeiros apósitos desenvolvidos de acordo com o princípio postulado por George 

Winter, ou seja que promoviam a cicatrização em meio húmido, foram os filmes de 

poliuretano. Estes simplesmente aderiam à pele mantendo um ambiente húmido no leito 

da lesão. Estes apósitos, ainda hoje utilizados, promoviam algum alívio da dor, por 

prevenirem a desidratação da superfície da lesão banhando as terminações nervosas 

expostas nas secreções fisiológicas da ferida [54]. Por outro lado e por aderirem 

directamente à lesão, a sua remoção causava vulgarmente trauma nos tecidos epiteliais 

recém-formados [53]. Estes apósitos apresentavam ainda a desvantagem de não possuírem 

propriedades absorventes, permitindo que o excesso de fluido se acumulasse por baixo da 

superfície do material de penso, deslocando-o facilmente da pele, e facilitando a 

proliferação bacteriana. Actualmente, os filmes de poliuretano são geralmente utilizados 

como apósitos secundários [54]. 
Apesar de nos últimos 50 anos terem sido publicados numerosos estudos que evidenciam 

o ambiente húmido como o melhor ambiente na cicatrização de lesões, os profissionais de 

saúde demoraram algum tempo a aderir correctamente a este conceito. Tal poderá ter-se 

devido em parte a alguma confusão gerada sobre o termo “cicatrização em meio húmido”, 

devido à ausência de uma clara definição sobre esta temática. Em alguns protocolos 

foram incluídos apósitos semi-permeáveis, como os apósitos de poliuretano, outros 

protocolos incluíam a gaze humedecida em soro fisiológico. A quantificação da taxa de 

transmissão de vapor de água (WVTR) através dos apósitos, medida através do 

evaporímetro (g/m2h), tem sido utilizada como uma medida válida na determinação da 
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capacidade de retenção de humidade por parte destes, e pode ser utilizada como valor 

preditivo da cicatrização [64, 65]. Valores baixos de WVTR são indicativos de uma 

cicatrização mais rápida e valores altos de WVTR são indicativos de uma cicatrização 

mais lenta. Deste modo os apósitos podem ser classificados como WVTR baixos (11 a 13 

g/m2h como por exemplo os hidrocoloides), médios (valores médios de 33 g/m2h como 

por exemplo os apósitos de espuma) e altos (valores médios de 67 g/m2h como por 

exemplo a gaze ou a gaze impregnada). Um apósito que promove a “cicatrização em meio 

húmido” pode ser definido fisicamente como um apósito que permite valores de WVTR 

inferiores a 30g/m2/h [64]. 
 

Promover a cicatrização em meio húmido significa assegurar a manutenção da hidratação 

óptima dos tecidos lesados [66]. Como referido anteriormente, a exposição da lesão ao ar 

promove a desidratação, a qual desencadeia uma série de eventos que inibem a 

cicatrização da lesão. A evaporação da humidade natural, existente na lesão, causa uma 

diminuição da temperatura cutânea, causando vasoconstrição que, por sua vez, origina a 

diminuição da oxigenação tecidular cutânea, aumentando o risco de ocorrência de 

infecção [67]. Desta forma, a desidratação da lesão causa necrose dos tecidos e formação 

de crosta, resultando em taxas de cicatrização pobres. A formação de crosta reduz a 

habilidade das novas células epiteliais migrarem directamente dos bordos perilesionais da 

lesão para o centro da mesma, havendo necessidade destas células penetrarem a níveis 

mais profundos e húmidos da pele, por baixo da crosta [68].  

O processo de cicatrização, quer das lesões agudas quer das lesões crónicas, é mais rápido 

em ambiente húmido, uma vez que este possibilita a migração das células da epiderme 

sobre a superfície da ferida, aumenta a pressão parcial do oxigénio, preserva os factores 

de crescimento e as proteinases presentes no exsudado, fundamentais no processo de 

cicatrização [69] (Figura 2).  

Deve, no entanto, ser tomado em consideração que, o excesso de humidade no leito da 

lesão pode levar à maceração perilesional, impedindo o processo de cicatrização [70]. 

Manter os tecidos húmidos, não significa que a lesão deva estar coberta por fluido. Os 

tecidos da lesão devem estar fisiologicamente húmidos. Na fase inflamatória de 

cicatrização os tecidos podem apresentar-se excessivamente húmidos devido à perda de 

fluido por evaporação bem como à produção de exsudado. As lesões crónicas ficam 

vulgarmente retidas na fase inflamatória produzindo exsudado por longos períodos de 

tempo. O exsudado excessivo das lesões deve ser controlado para prevenir a maceração 

dos tecidos. Nestes casos os materiais de penso a utilizar devem ser capazes de absorver o 

excesso de exsudado, estabelecendo os níveis de humidade óptima. Por outro lado se as 

lesões forem adequadamente humedecidas, com um mínimo de produção de exsudado, os 



CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

Dissertação de Mestrado em Farmácia Hospitalar 
- 16 - 

materiais de penso a utilizar devem ser capazes de manter o estado de hidratação dos 

tecidos, sem exercer uma absorção muito intensa, o que poderia provocar a desidratação 

da lesão. Em alternativa, na ausência de humidade, o material de penso deve ser capaz de 

restaurar a hidratação óptima dos tecidos cedendo humidade ao leito da lesão [66]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2 - Esquema ilustrativo da migração das células epiteliais durante reparação 
de uma lesão cutânea que se encontra coberta, á esquerda, com um penso semi-
oclusivo, o qual promove a cicatrização em ambiente húmido. A lesão do lado direito 
apresenta uma crosta e representa a cicatrização em ambiente seco. De realçar que 
as células epiteliais migram mais livremente na lesão coberta com o apósito semi-
oclusivo (Adaptado de referência 68). 

Durante a segunda metade do século XX, e à medida que aumentava o conhecimento 

acerca do processo de cicatrização das lesões e suas condicionantes, assistiu-se 

progressivamente a uma evolução no fabrico de apósitos, proporcionando a existência no 

mercado de uma grande variedade de novos materiais indicados no tratamento quer das 

lesões agudas quer das lesões crónicas. Esta diversidade possibilitou uma selecção mais 

criteriosa em função das necessidades concretas da lesão. No entanto, a selecção do 

apósito mais adequado é ainda actualmente um processo complexo, sujeito a alterações 

constantes, que se devem fundamentalmente, quer à permanente disponibilização de 

novos produtos no mercado, quer à produção de novo conhecimento científico acerca dos 

aspectos teóricos e práticos da sua aplicação [50]. Estima-se que existam, actualmente, 

cerca de 6.500 materiais de penso diferentes divididos em 30 categorias [67]. 

Tendo por base o princípio da cicatrização em ambiente húmido Turner, em 1982, definiu 

sete princípios para o apósito ideal [70, 71], aos quais ainda obedecem actualmente a 

maioria dos apósitos disponíveis. Outros autores têm também ao longo das últimas 

décadas analisado quais os requisitos básicos do apósito ideal [72]. Estes requisitos 

encontram-se sumarizados na tabela seguinte (Tabela 6).  
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Tabela 6 - Evolução do conceito sobre os requisitos do chamado apósito ideal. (Adaptado de referência 50, 71-75) 

 
Turner (1979) [71] 

 
O apósito ideal deveria: 

 
Turner (1982) [72] 

 
O apósito ideal deveria: 

 
Stephen Thomas (1990) [73] 

 
Um apósito deveria assegurar 

que a lesão permaneça: 
 

 
Gerry Bennet et al (1995) [74] 

 
Factores associados à selecção 

de um apósito: 
 

 
Stephen Thomas (1997) [75] 

 
As principais razões para se 

aplicar um apósito: 
 

 
• Eliminar o excesso de 

exsudado; 
 
•  Eliminar componentes tóxicos; 
 
• Manter elevada humidade na 

zona de contacto entre o apósito 
e a lesão; 

 
• Permitir o intercâmbio gasoso; 
 
• Proporcionar isolamento 

térmico; 
 
• Proteger de infecções 

secundárias; 
 
• Estar livre de partículas ou 

contaminantes tóxicos; 
 
• Permitir a sua retirada sem 

agressão (trauma) do leito da 
lesão. 

 
• Proporcionar um ambiente 

húmido; 
 
• Gerir o exsudado; 
 
• Permitir as trocas gasosas; 
 
• Manter uma temperatura 

constante no leito da lesão; 
 
• Proteger a lesão de 

microorganismos; 
 
• Proteger a lesão de 

contaminação; 
 
• Proteger a lesão de 

traumatismos. 

 
• Húmida através do exsudado 

porém não macerada; 
 
• Livre de infecção clínica; 
 
• Livre de tóxicos químicos, 

partículas ou fibras desprendidas 
dos apósitos; 

 
• A uma temperatura óptima para 

que tenha lugar a cicatrização; 
 
• Livre de mudança de apósitos 

frequentes ou desnecessários; 
 
• Estar a níveis óptimos de pH. 

 
• Que seja aceitável para o 

doente; 
 
• Que esteja adequado ao nível da 

cicatrização da lesão; 
 
• Que seja de uma qualidade 

aceitável; 
 
• Que tenha uma boa relação 

custo/beneficio; 
 
• Que seja apropriado para os 

cuidados do doente; 
 
• Que esteja disponível na 

instituição.  

 
• Que produza uma cicatrização 

rápida com bons resultados 
cosméticos; 

 
• Que elimine ou diminua o 

odor; 
 
• Que reduza a dor; 
 
• Que cause o mínimo de stress 

ou incómodo ao doente; 
 
• Que cubra ou esconda uma 

lesão por razões cosméticas; 
 
• A combinação de um ou mais 

factores anteriores. 
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De realçar que os apósitos tradicionais, como a gaze, seca ou humedecida com soro 

fisiológico, não cobrem de forma efectiva a maioria das prioridades indicadas na tabela 6 
[72]. Estes materiais, por definição causam maceração, e consequentemente desidratação 

do leito da lesão, impedindo ou retardando o processo de cicatrização. È importante 

relembrar que a gaze, seca ou humedecida, não previne a evaporação da humidade normal 

existente na lesão. Por outro lado estes materiais aderem à lesão e a sua remoção provoca 

o arrastamento de células de tecido de granulação recém-formado bem como de células 

mortas provocando dor e desconforto no doente. A gaze apresenta ainda outras 

desvantagens tais como: 

 Aumento do risco de ocorrência de infecção devido à exposição frequente da lesão; 
 Compromisso da temperatura do tecido lesionado uma vez que a gaze apenas permite 

que o leito da lesão atinja valores que rondam os 25-27ºC, valores estes inferiores à 

temperatura ideal de 37ºC; 

 A mudança do penso causa dano e dor ao doente; 

 Requerem monitorização cuidada e frequente que se traduz no aumento dos custos 

associados aos recursos humanos [58, 67]. 

 

Curiosamente e, apesar das desvantagens da utilização do material de gaze estarem 

largamente documentadas, e a sua utilização, por parte dos profissionais, ter sido 

praticamente abandonada, a população em geral continua a utilizar este tipo de material 

no tratamento das lesões [76, 77]. Um estudo, relativamente recente, realizado com o 

objectivo de determinar o número de doentes com lesões tratadas no domicílio, tipos de 

lesão e respectivo tratamento, revelou que o material de penso mais utilizado era a gaze 

seca, logo seguida da gaze humedecida [77]. A figura seguinte (Figura 3) representa de 

forma simplista a comparação do processo de cicatrização de uma lesão tratada com gaze 

e com um apósito semi-oclusivo. 

 
Conhecidos que são os problemas associados aos apósitos convencionais (secos) como a 

desidratação da ferida, adesão ao leito da lesão e, dor associada à sua remoção, ausência 

de propriedades de barreira e maceração dos tecidos, tem-se procurado, sobretudo nas 

últimas décadas, novas soluções para este problema. Actualmente os profissionais 

dispõem de uma grande variabilidade de "modernos" apósitos fabricados de acordo com o 

princípio de Winter e que oferecem diversas vantagens na limitação da desidratação, 

diminuição da dor e protecção das lesões bem como no aumento da taxa de cicatrização e 

diminuição dos custos associados ao tratamento das lesões [77-83]. A maioria destes pensos 

“modernos” é descrita como sendo oclusivo ou semi-oclusivo e, previnem ou reduzem a 

taxa de transmissão do vapor de água da superfície da lesão. Os pensos totalmente 
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oclusivos, produzem um ambiente muito húmido que, pode provocar, quer a maceração 

da pele circundante [81], quer a proliferação bacteriana e, consequentemente, infecção [74]. 

Os pensos semi-oclusivos permitem a transferência de vapor e de oxigénio para a 

superfície, diminuindo a taxa de proliferação bacteriana, tornando-os preferíveis, 

comparativamente aos oclusivos, no tratamento de lesões [82]. Os apósitos semi-oclusivos 

permitem uma taxa de transmissão de vapor de água, geralmente menor que 35g/m2/h, 

facto que auxilia a manutenção de um ambiente húmido no leito da lesão [81]. Desta forma 

a permeabilidade ao vapor de água pode ser uma variável importante na diferenciação dos 

materiais de penso, sendo também um promotor da recuperação da barreira cutânea [82]. 

Comparativamente, aos materiais de penso tradicionais não oclusivos, estes parecem 

aumentar a taxa de reepitelização em 30-50% e a síntese do colagéneo em cerca de 20-

60%. A epitelização sob oclusão inicia-se geralmente 3 dias mais cedo e as lesões 

cicatrizam cerca de 2 a 6 vezes mais rapidamente do que com a utilização dos pensos 

tradicionais. Muitos dos pensos oclusivos não aderem directamente à superfície da lesão 

evitando o risco de ocorrer destruição do novo epitélio com a mudança dos pensos [80]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Esquema ilustrativo do processo de cicatrização de uma lesão tratada 
com gaze (esquerda) e com um apósito semi-oclusivo (direita). A gaze, ao contrário 
dos apósitos semi-oclusivos, não promove um ambiente propício à normal 
cicatrização (Adaptado de referência 68) 
 

Os materiais de penso disponíveis no mercado podem também ser classificados como 

passivos ou interactivos. Os primeiros actuam como protectores da superfície da lesão, 

apresentando como principal desvantagem a rápida tendência para a saturação com 

exsudado, dessicação e aderência à superfície da lesão. Na realidade, neste grupo 

podemos incluir os pensos tradicionais. Pelo contrário, o material de penso interactivo é 
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aquele que é capaz de interagir com a superfície da lesão, criando um ambiente húmido 

propício para o processo de cicatrização. Os apósitos "modernos" incluem-se nesta 

categoria e, é de facto nesta área que ocorre a rápida expansão dos produtos para o 

tratamento de lesões [82]. Mais recentemente foram desenvolvidos materiais de penso que 

fazem mais do que simplesmente a gestão dos níveis de exsudado ou humidade do leito 

da lesão. Estes apósitos são classificados como activos ou promotores da cicatrização 

porque interagem com o ambiente bioquímico da lesão alterando-o de forma quantitativa. 

Como exemplos podemos referir os apósitos que possuem ácido hialurónico, colagéneo e 

factores de crescimento. Estes apósitos revestem-se de interesse particular quando a lesão 

não cicatriza convenientemente [61, 64]. 

 

A classificação dos produtos para tratamento de lesões pode ainda ser feita de acordo com 

a sua estrutura e mecanismo de acção, de acordo com a ordem de colocação em relação à 

ferida, isto é em primário ou secundário, ou ainda de acordo com as suas características, 

tais como aderência, capacidade de absorção, transparência, permeabilidade à água, ao 

oxigénio, ou a microorganismos [82].  

A classificação dos materiais de penso de acordo com a sua principal indicação ou função 

possibilita alguma correspondência com a classificação das lesões. De acordo com esta 

classificação os apósitos podem ser: 

 

• Absorventes – Neste grupo esta incluído o material de penso que tem capacidade de 

absorver, por um lado, um nível de exsudado considerado anormal que por razões 

anteriormente mencionadas poderá interferir no processo de cicatrização da ferida. Por 

outro lado, pode reter o mau odor, caso este esteja também presente [67, 82]. 

 

• Desbridantes - Este grupo inclui o material de penso que tem capacidade de 

promover o desbridamento autolítico [75]. 

 

• Hemostáticos - Este grupo visa essencialmente controlar as hemorragias persistentes 

devidas a cirurgia e sempre que a hemostase tradicional seja difícil de realização ou 

em que a utilização de materiais não absorvíveis seja indesejável [66, 82]. 

 

• Impregnados - Este grupo inclui o material de penso, geralmente a gaze, impregnada 

com uma gordura e/ou com um medicamento [66, 82]. 

 

• Promotores de cicatrização - Este grupo inclui o material de penso que possui 

substâncias como por exemplo o ácido hialurónico, colagéneo e factores de 
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crescimento recombinado derivado de plaquetas humanas (PDGF) entre outros [66, 82].  

 

• Filmes - Este grupo inclui películas que não apresentam propriedades absorventes e 

que se diferenciam pelos diferentes graus de permeabilidade ao vapor de água que 

apresentam. São impermeáveis à água e aos microorganismos. São transparentes 

permitindo a inspecção da lesão durante o processo de cicatrização [66, 82].   
 

A tabela seguinte (Tabela 7) apresenta resumidamente os tipos de apósitos existentes no 

mercado de acordo com as suas principais indicações referenciando ainda as principais 

vantagens e desvantagens apresentadas por cada grupo. 
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Tabela 7 - Classificação do material de penso. (Adaptado de referência 82) 

 
Grupo 

 

 
Indicações 

 
Vantagens 

 
Desvantagens 

 
Absorventes 

   

 
• Alginatos; 
• Hidrofibras; 
• Espumas; 
• Hidrocolóldes; 
• Carvão activado; 
• Mistos 

 
• Capacidade de absorção variável (baixa 

a muito elevada); 
• Úteis em feridas com odores; 
• O uso de apósitos secundários (excepto 

para os alginatos) deve ser reduzido ao 
mínimo pois vai reduzir a 
permeabilidade do apósito às trocas 
gasosas. 

 
• Permeáveis ao vapor de água e oxigénio. 
• Impermeáveis a contaminantes. 
• Promovem o ambiente húmido no leito 

da ferida. 
• Facilitam o desbridamento autolítico. 
• A maior parte pode ser cortado de acordo 

com as dimensões da ferida. 

 
• Se colocados fora do leito da ferida vão macerar os bordos 

da ferida. 
• Os apósitos com adesividade podem causar dano à pele sã se 

não forem cuidadosamente removidos. 
• Em algumas das apresentações a adesividade dos apósitos 

exige uma pele circundante limpa, seca e com baixa tracção 
para que seja efectiva. 

 
Desbridantes 

   

 
• Hidrogeles; 
• Mistos 

 
• Hidratação da ferida (promovem o 

desbridamento autolitico); 
• Alguma capacidade de absorção de 

exsudado. 

 
• Criam um ambiente húmido na ferida. 
• São bem tolerados e reduzem a dor local. 

 
• Requerem apósito secundário. 

 
 

 
Hemostáticos 

   

 
• Esponja de gelatina; 
• Celulose oxidada regenerada 
 

 
• Feridas sangrantes e hemorrágicas. 

 
• Acção rápida e adjuvante da hemostase; 
• Absorvíveis. 

 
• Requerem apósito secundário. 

 
Filmes 

 
• Poliuretano; 
• Silicone; 
• Hidrocolóides; 
• Copolimero Acrílico. 

 
• Como apósitos primários em feridas em 

fase e granulação e epitelização com 
pouco ou nenhum exsudado; 

• Como apósito secundários fixantes de 
outros materiais de penso. 

 
• Permitem a observação da ferida. 
• São impermeáveis à água e aos 

microorganismos. 
• São permeáveis ao vapor de água. 
• Mantém um ambiente húmido da ferida. 

 
• Não são absorventes. 
• Não se usam em feridas infectadas. 
• Não requerem apósito secundário pois são adesivos. 
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Tabela 7 - Classificação do material de penso (continuação) (Adaptado de referência 82) 
 

 
Grupo 

 

 
Indicações 

 
Vantagens 

 
Desvantagens 

 
Material de penso impregnado 

   

 
• Triticum vulgare; 
• Hlaluronato de sódio 0.05%. 

 
• Promotores de cicatrização (feridas em 

granulação e epitelização). 

 
• Mantém um ambiente húmido da ferida. 
Aplicados e removidos facilmente. 

 
• Não tem capacidade absorvente.  
• Requerem apósito secundário. 

• Iodo; 
• Clorohexidina 0,5%; 
• Prata: 

 
• Tratamento ou quando existe risco 

aumentado de infecção. 

 
• Mantém um ambiente húmido da ferida. 
• Aplicados e removidos facilmente. 
• Não aderem à ferida. 
• Uns podem-se adaptar à ferida (moldados 

ou cortados). 

 
• O seu uso indiscriminado pode levar ao atraso da 

cicatrização ou a reacções de hipersensibilidade e 
intolerância. 

 

• Lidocaina + prilocalna 5% 
 
 

 
• Anestesia da pele intacta 
 
 

 
• Bom anestésico local. 
• Aplicados e removidos facilmente. 
 

 
• Não se usa quando existe hipersensibilidade aos seus 

componentes; a pele não está integra e/ou existe 
hemoglobinémia. 

• Óxido de zinco 
 
• Compressão dos tecidos (úlcera 

venosa). 

 
• Aceleradores da cicatrização 
 

 
• Deve ser protegida por ligadura moldável. 
 

• Gordura 
 
• Como apósito primário em feridas em 

granulação ou em epitelização; 
• Como apósito secundário para evitar 

aderência do material de penso ao leito 
da ferida. 

 
• Não aderem ao leito da ferida; 
• Minimizam a dor e o trauma quando da 

mudança de penso. 
 

 
• Requerem apósito secundário. 
 
 

 
Promotores da Cicatrização 

   

 
• Ácido hialurónico; 
• Colagéneo; 
• Colagéneo e celulose regenerada 

oxidada; 
• PDGF 0.01 % gel 

 
• Activação da regeneração tecidular 

quando estagnada. 
 
 
 

 
• Mantém um ambiente húmido da ferida. 
 
 
 

 
• Requerem apósito secundário. 
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Avaliação e seguimento experimental da reparação cutânea 
Existem várias características na lesão cicatrizada que são fundamentais para o doente 

quer do ponto de vista funcional quer do ponto de vista estético. A lesão deve apresentar-

se re-epitelizada, sem áreas ulceradas. A pigmentação, a coloração e a aparência geral da 

lesão cicatrizada deve ser a mais próxima possível da região perilesional. A função de 

barreira epidérmica deve apresentar-se integra de forma a impedir quer a entrada de 

bactérias e outros produtos tóxicos quer a saída de água. A microcirculação local e a 

tensão transcutânea de oxigénio devem ser adequadas e as propriedades mecânicas da 

pele cicatrizada deve ser semelhante á da pele circundante [84-86]. A determinação 

qualitativa e quantitativa destas variáveis é fundamental na monitorização do processo de 

cicatrização. 

Até à data, têm sido publicados diversos estudos sobre a cicatrização das lesões in vivo, 

utilizando modelos animais, por permitirem permitem uma fácil recolha de dados através 

de técnicas invasivas [87]. A análise histológica tem-se revelado útil quer na caracterização 

da patogenia das lesões quer na avaliação da evolução da sua reparação. Estes estudos 

requerem, no entanto, a utilização de um elevado número de animais não fornecendo 

dados, relativos às características funcionais da pele [84].  

Têm sido efectuados diversos estudos experimentais in vivo, envolvendo humanos, 

embora com maior dificuldade de execução devido principalmente à capacidade de 

produção de lesões similares que possam garantir a reprodutibilidade dos dados [85, 87, 88]. 

A monitorização dos resultados tem sido principalmente efectuada através de métodos 

visuais e histológicos. A avaliação visual apresenta como desvantagem a subjectividade 

dos dados, e a histológica envolve a aplicação de métodos invasivos (biopsia) [89].  

 

Na prática clínica o estudo da lesão cutânea e a monitorização da eficácia do tratamento 

instituído baseia-se tradicionalmente na observação da lesão e da sua evolução. Como já 

referido anteriormente, esta prática é essencialmente subjectiva e altamente dependente 

do observador, criando dificuldades na quantificação das observações e na comparação 

dos resultados [86]. Na tentativa de ultrapassar estas dificuldades têm sido introduzidas na 

prática clínica diversas escalas semi-quantitativas de avaliação, tais como: 

 

• A Pressure Sore Status Tool (PSST) desenvolvida em 1990 para avaliação da 

cicatrização da úlcera de pressão. Esta ferramenta consiste na avaliação de 13 parâmetros 

sobre o tamanho e volume da ferida e de 11 parâmetros sobre as condições da ferida (tipo 

de tecido necrótico, tipo de exsudado, coloração da pele circundante, etc.). A obtenção de 
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um resultado de 13 pontos indica que a lesão se encontra numa fase de regeneração 

tecidular [20].  

 

• A Vancouver Scar Scale (VSS) ou Burn Scar Índex (BSI), também criada em 1990, 

e que consiste numa escala de categorização baseada na observação das características da 

lesão com o objectivo de criar um método preciso, objectivo e universal de avaliação do 

processo de cicatrização das feridas causadas por queimadura. A BSI tem sido largamente 

utilizada na prática clínica para monitorização da evolução temporal da lesão [20, 86].  

 

• A Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH), desenvolvida em 1997 pelo National 

Pressure Ulcer Advisory Panel como uma ferramenta clínica para a avaliação da 

cicatrização da úlcera de pressão de estádio II ao estádio IV. A PUSH consiste na 

avaliação de 3 parâmetros: área da lesão, quantidade de exsudado e tipo de tecido lesado. 

Um resultado inferior a 16 pontos é indicativo de cicatrização completa da lesão [20]. 

 

• A Wound Healing Scale, desenvolvida em 1997, como um método fácil de avaliação 

da cicatrização podendo ser aplicada a todos os tipos de lesão [20].  

 

Na monitorização da reparação da lesão cutânea podem ainda ser utilizados métodos 

biométricos não invasivos que permitem a quantificação in vivo de vários indicadores 

funcionais. Estas técnicas utilizam diferentes variáveis, tais como tais como a PTEA, a 

microcirculação local, a hidratação, a coloração e a ecoestrutura da pele, que podem 

facilmente ser recolhidas da superfície cutânea e usadas quer na descrição e interpretação 

dos processos de lesão quer da reparação dos tecidos afectados [86].  

 

Para a avaliação “experimental” quer dos mecanismos envolvidos na lesão cutânea quer 

na monitorização dos processos de reparação têm sido desenvolvidos diversos modelos de 

estudo in vivo (em animal ou em humano) tais como:  

- modelos de lesão mecânica produzida através de tape stripping, permitindo estudar a 

velocidade de recuperação da barreira ou por excisão parcial de pele, frequentemente 

utilizados no estudo de materiais de penso ou de substâncias de revestimento; 

- modelos de lesão induzida através de “provocadores” químicos com substâncias 

orgânicas como a Acetona, o Tolueno, o Hidróxido de sódio, o Ácido Láctico ou o Lauril 

Sulfato de Sódio (LSS) os quais são susceptíveis de alterar a integridade cutânea e função 

de “barreira” epidérmica, de forma controlada, em função da concentração utilizada [87, 88]. 

Os modelos de lesão com LSS (nas concentrações entre 0,2% e 10%) têm sido 

amplamente utilizados, produzindo vasta informação sobre a dermatoxicidade deste 



CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

Dissertação de Mestrado em Farmácia Hospitalar 
- 26 - 

composto na pele humana bem como dos mecanismos envolvidos nas alterações de 

integridade da pele assim induzidas [89-91]. O LSS é um tensioactivo aniónico muito 

conhecido e frequentemente utilizado como emulsionante em diversas formas 

farmacêuticas. Apresenta um peso molecular de 288,38 g/mol. O LSS puro é branco e 

apresenta-se sob a forma de cristais, flocos ou pó. É solúvel em água (1g/10ml=10%) 

apresentando alguma solubilidade em etanol [89, 92-94]. 

Os efeitos do LSS na pele humana podem ir do simples eritema, à infiltração e erosão, até 

á necrose [91, 92]. Diversos estudos publicados têm demonstrado que a aplicação de baixas 

concentrações de LSS (0,5%) não produzem desorganização da estrutura lipidica do SC 

mas influenciam a síntese de novos lipidos originando alteração da função barreira da 

pele [93, 95-99]. Ao nível da epiderme viável uma única exposição ao LSS durante 24 a 72 

horas parece induzir espongiose, vacúolos intracelulares e acumulação de lipidos, nas 

reacções ligeiras a moderadas, e necrose nas reacções severas. Verifica-se em muitos 

casos paraqueratose, provavelmente devido à estimulação dos queratinócitos pelo LSS. 

Ao nível da derme as reacções ao LSS são caracterizadas pela existência de um fluxo de 

leucócitos em direcção à epiderme e derme existindo geralmente edema e degeneração ou 

alteração do colagéneo. Após a exposição ao LSS os queratinócitos libertam citoquinas 

pró-inflamatórias, tais como a interleucina-1 (IL-1) e Factor de Necrose Tumoral (TNF-α) 
[95, 96].  

A exposição ao LSS pode ser feita recorrendo a diferentes métodos sendo os testes 

oclusivos de aplicação única os mais utilizados. As câmaras de oclusão frequentemente 

utilizadas são as câmaras Finn® (Epitest Lda Oy, Hyrylä, Finlândia). No interior destas 

câmaras são geralmente colocados discos de papel impregnados com LSS no volume e 

concentração determinados [96]. 

Parece existir uma relação directa entre a concentração e o volume de LSS utilizado e a 

intensidade de resposta verificando-se geralmente uma resposta mais intensa para 

concentrações superiores de LSS [90]. O volume de LSS utilizado deve ser o suficiente 

para que toda a área exposta fique coberta tendo em consideração que a quantidade de 

solução aplicada por mm2 de pele pode influenciar a intensidade de resposta o que 

significa que mesmo quando aplicado nas mesmas concentrações grandes quantidades de 

LSS tendem a induzir reacções cutâneas mais intensas [89, 93].  

 

 
Avaliação clínica da susceptibilidade cutânea após exposição ao LSS 

O aumento da perfusão sanguínea na área exposta a um agente “provocador” representa 

geralmente a resposta primária nos testes de oclusão positivos. Este aumento da 

quantidade de sangue na dermis papilar superior corresponde visualmente ao 
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aparecimento de eritema e representa um aspecto substancial do processo inflamatório. 

Assim na reacção inflamatória provocada por agentes químicos o eritema é a reacção 

cutânea que mais se destaca [90]. Por este motivo a avaliação clínica do eritema baseada na 

avaliação da coloração da cor da pele é um parâmetro importante na avaliação da lesão 

cutânea [92]. 

 

Escalas de avaliação cutânea 

Tradicionalmente a avaliação do eritema era efectuada apenas por inspecção visual. A 

percepção da cor é no entanto um processo sensorial e neurofisiológico subjectivo pelo 

que este tipo de avaliação é altamente dependente do observador dificultando a 

quantificação das observações e a comparação de resultados [100]. Para ultrapassar esta 

dificuldade têm sido criadas escalas de avaliação que consistem basicamente na 

categorização do eritema baseada na observação clínica e que embora possibilitem a 

qualificação do eritema continuam a depender da experiência e acuidade visual do 

observador [93].  

A European Society of Contact Dermatitis (ESCD) publicou duas escalas de avaliação da 

reacção aguda, por exposição única, ao LSS e que se encontram descriminadas nas 

tabelas seguintes (Tabelas 8 e 9) Estas escalas foram elaboradas na tentativa de 

estabelecer um método preciso e objectivo na categorização das características da lesão 

cutânea provocada pela exposição da pele ao LSS [93].  

Como podemos observar a tabela 8 define uma escala simples que pode ser usada quando 

não é necessário ou possível descriminar especificamente o tipo de reacção cutânea 

visualizada (eritema, descamação, rugosidade, edema e fissura). A tabela 1.9 traduz uma 

escala mais complexa que permite a subdivisão, quando necessário ou possível, da 

reacção cutânea em vários graus de eritema, descamação, rugosidade, edema e fissura. 

Esta escala permite estimar melhor a intensidade da reacção cutânea. De acordo com esta 

escala a qualificação do grau de reacção cutâneo é dado através do somatório dos vários 

graus encontrados para cada uma das reacções descriminadas e que são o eritema, a 

descamação, a rugosidade, o edema e a fissura [93]. 
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Tabela 8 - Escala simples de avaliação clínica da reacção aguda cutânea ao LSS (Adaptado 
de referência 93) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabela 9 - Escala elaborada de avaliação clínica da reacção aguda cutânea ao LSS 
(Adaptado de referência 93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A avaliação clínica do eritema baseada na utilização de escalas possibilita apenas a 

obtenção de dados subjectivos não permitindo na generalidade das situações uma análise 

real dos fenómenos envolvidos quer na lesão cutânea quer na sua recuperação [101, 102]. 

 

O LSS é considerado um bom marcador da “susceptibilidade cutânea” apesar da grande 

variabilidade inter-individual de resposta. A existência de variabilidade intra e inter-

 
Grau 

 

 
Qualificação 

 
Descrição da reacção observada 

 
0 
 

 
Negativo 

 

 
Ausência de reacção 
 

 
0.5 

 

 
Duvidoso 

 

 
Eritema muito ligeiro 
 

 
1 
 

 
Fraco 

 

 
Ligeiro eritema, ligeiro edema, ligeira descamação e/ou ligeiramente 
rugoso 

 
2 
 

 
Moderado 

 

 
Grau moderado de: eritema, edema, descamação e/ou rugosidade ou 
grau mínimo de erosão, vesículas, cortes e/ou fissuras 

 
3 
 

 
Severo 

 

 
Grau marcado de eritema, edema, escamas, rugosidade, erosão, 
vesículas, bolhas, cortes e/ou fissuras 

 
4 
 

 
Muito Severo ou 

cáustico 

 
Grau 3 com áreas de necrosadas. 
 

 
Qualidade 

 

 
0,5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
Eritema 

 

 
Muito fraco 

 

 
Fraco, difuso ou granuloso 
 

 
Moderado 
 

 
Marcado 
 

 
Rugosidade / 

contornos 
 

 
Brilhante 

 

 
Ligeira rugosidade ou 
superfície enrugada 
 

 
Rugosidade 
moderada 

 
Marcada 
rugosidade 

 
Descamação 

 

 
---- 

 

 
Ligeira 
 

 
Moderada 
 

 
Grande 
 

 
Edema 

 

 
---- 

 
Ligeiro 
 

 
Moderado 
 

 
Marcado 
 

 
Fissuras 

 

 
---- 

 
Finas 
 

 
Amplas 
 

 
Fissuras amplas 
com hemorragia 
ou exsudação 
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individual na resposta ao efeito “provocador” do LSS parece estar relacionada com sua 

facilidade de permeação no SC podendo o comportamento da barreira cutânea ao LSS ser 

influenciado quer por factores intrínsecos quer por factores extrínsecos [103]. Por esta 

razão os estudos experimentais deverão ser efectuados, sempre que possível, sobre uma 

amostra uniforme e em condições ambientais controladas. 

 

São vários os factores íntrinsecos que influenciam o comportamento cutâneo: 

 

Idade 

A reacção ao LSS é mais intensa em indivíduos jovens do que em idosos. Após exposição 

ao LSS os valores de perda transepidérmica de água (PTEA) permanecem aumentados 

durante mais tempo nos idosos parecendo indicar a existência de uma diminuição da 

capacidade de recuperação com a idade [95]. 

 

Etnia 

Não existem diferenças raciais relativamente à espessura do SC. No entanto o SC na raça 

negra apresenta um número superior de camadas celulares o que pode estar relacionado 

com as diferenças qualitativas e quantitativas existentes na composição do lipidos 

intercelulares observadas entre raças [93]. 

Foram encontradas respostas de intensidade superior ao LSS nos indivíduos de raça negra. 

Neste estudo os indivíduos da raça negra apresentavam valores de PTEA superiores aos 

obtidos pelos indivíduos caucasianos. Estes por sua vez exibiam eritemas aparentemente 

mais exuberantes do que os indivíduos de raça negra possivelmente explicado pela 

dificuldade na visualização do eritema na pele negra [95, 96].  

Na população caucasiana os indivíduos que apresentam pele mais clara parecem ser os 

mais susceptíveis à exposição com o LSS [92, 104]. 

 

Género  

Vários estudos experimentais publicados não mostram a existência de diferenças na 

susceptibilidade cutânea relacionadas com o sexo [93, 96]. 

 

Área anatómica  

A susceptibilidade da pele ao LSS apresenta variabilidade regional. Como exemplo 

podemos considerar a exposição do antebraço ao LSS na qual os valores de PTEA 

obtidos são significativamente superiores junto do cotovelo comparativamente aos 

valores obtidos junto ao pulso [93, 94]. 
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Exposição prévia a “provocadores” químicos 

A hiporeactividade cutânea pode ser causada pela prévia exposição a substâncias 

sensibilizadoras o que parece demonstrar uma adaptação funcional traduzida pelo 

endurecimento da pele [93, 96]. 

 

Como factores extrínsecos assumem especial relevância a pureza e aconcentração de LSS 

utilizados bem como a área de aplicação e o tempo de exposição. As estações do ano 

também assumem um papel importante uma vez que as diferenças nas condições 

atmosféricas tais como a pressão do vapor de água, temperatura, vento e o número de 

horas com presença de sol podem alterar a susceptibilidade da pele ao LSS e influenciar 

os resultados [93, 96].  

 

Avaliação da reparação cutânea através de indicadores biométricos 

A alteração da integridade cutânea, seja qual for a sua causa, provoca alteração da 

funcionalidade cutânea designadamente no que respeita à sua função “barreira” e à 

conservação de água [105, 106]. Desta forma o processo de reparação visa, essencialmente, a 

recuperação das propriedades de “barreira” da pele [24, 69], através da reparação do SC [107], 

sendo este, obviamente, um dos principais objectivos do tratamento [43]. 

 

A avaliação, de qualquer fase do processo, pode ser conseguida através de técnicas 

biométricas não invasivas permitindo uma maior compreensão dos mecanismos 

fisiológicos envolvidos na lesão cutânea e sua reparação bem como a avaliação e 

monitorização da eficácia do tratamento [108]. 

 

Nas últimas décadas foram desenvolvidos vários equipamentos permitindo a avaliação 

não invasiva da anatomia e fisiologia cutânea in vivo, e trazendo novas perspectivas à 

investigação e á prática clínica. A utilização destas técnicas complementa a avaliação 

clínica e permite, de uma forma confortável para o doente, aceder a informação em 

diferentes locais do corpo sem influenciar o curso natural da lesão ou os efeitos 

terapêuticos. Os mesmos sítios cutâneos podem ser simultaneamente estudados através de 

diferentes técnicas, cada uma assegurando vários aspectos da lesão ou do processo de 

reparação [109]. Desta forma as alterações clínicas e subclinicas induzidas pelo LSS podem 

ser avaliadas quantitativamente através destas técnicas objectivas e os dados obtidos 

podem ser facilmente ser reprodutíveis [110-112]. 

Os métodos de avaliação não invasivos são por natureza quantitativos e limitados uma 

vez que os sensores de medição se baseiam apenas numa única modalidade física como o 

som, luz, electricidade, etc. Isto subestima a complexidade existente nos tecidos vivos em 
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que muitos e diferentes parâmetros interagem de forma simultânea. Deste modo a escolha 

do equipamento para a determinação das variáveis em estudo deve ser feita de forma 

criteriosa atendendo sempre ao objectivo pretendido e considerando as limitações das 

técnicas utilizadas [110, 113].  

 

Como anteriormente referido a exposição da pele ao LSS altera as propriedades de 

“barreira” da pele modificando diversas variáveis que a caracterizam como a PTEA, a 

coloração da pele (eritema), o grau de hidratação, a microcirculação local e a presença de 

infiltração (edema) os quais constituem indicadores funcionais que podem ser usados na 

descrição e interpretação da lesão cutânea bem como no seu processo de reparação [79, 86]. 

 

Perda transepidérmica de água (PTEA) 

Ao fluxo de vapor de água que é libertado permanentemente através da pele dá-se o nome 

de Perda Trans-epidérmica de Água (PTEA) e a sua determinação é actualmente 

fundamental na caracterização da função “barreira” da pele, apenas quando não existe 

actividade das glândulas sudoríparas [62, 107, 108]. 

A pele normal, saudável e intacta, possui uma “barreira cutânea” efectiva apresentando 

valores de PTEA geralmente baixos. Quando as propriedades de “barreira” do SC estão 

comprometidas, devido a processos patológicos ou a danos provocados por agentes 

físicos ou químicos, a capacidade de retenção de água no estrato córneo diminui, 

aumentando o fluxo de vapor de água e consequentemente os valores de PTEA. [109]. 

Vários estudos têm demonstrado a existência de uma boa correlação entre a alteração da 

barreira cutânea, causada por danos físicos ou químicos, e o aumento dos valores de 

PTEA [110-113]. A determinação da PTEA é considerada pela European Society of Contact 

Dermatitis (ESCD) como o melhor indicador quantitativo de avaliação do efeito do LSS 

sobre a pele sendo particularmente útil quando a exposição ao agente “provocador” 

apenas induz alterações sub-clinicas [102].  

Desta forma a determinação da PTEA tem desempenhado um papel fulcral na 

dermatologia experimental como indicador quantitativo da função “barreira” da pele [113] 

sendo também utilizada com interesse no estudo da lesão cutânea quer na avaliação 

objectiva da sua reparação quer na monitorização da eficácia dos materiais de penso 

utilizados [77, 79, 86, 104, 115-120].  

 

Coloração Cutânea 

A observação da coloração da pele tem sido um dos parâmetros mais utilizados na prática 

clínica. As diferenças de cor observadas nas lesões podem permitir, a um técnico 

experiente, um diagnóstico diferencial. Por outro lado a intensidade da coloração 
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observada pode fornecer informação útil acerca da gravidade do processo patológico e o 

retorno ao tom normal pode ser utilizado como um indicador da eficácia do tratamento 

instituído. A percepção da coloração da pele é um processo sensorial, subjectivo e 

neurofisiológico, logo altamente dependente do observador, e depende de inúmeras 

variáveis como a pigmentação, a perfusão sanguínea e a descamação [102]. Para ultrapassar 

a subjectividade inerente a este tipo de avaliação tem surgido nas últimas décadas 

diversas técnicas e equipamentos, como a espectrofotometria e a colorimetria, que 

permitem quantificar, in vivo, a coloração cutânea de forma objectiva e reprodutível 

mesmo na completa ausência de sinais e sintomas [103]. Vários estudos têm sido 

publicados demonstrando a utilidade destas técnicas na quantificação do eritema 

relacionado com a resposta inflamatória da pele a estímulos como luz ultravioleta, 

utilização de agentes irritativos e alergenos [98, 99]. Desta forma a reacção da pele a agentes 

sensibilizadores, como o LSS consiste, no aumento da microcirculação local 

macroscopicamente visível através do eritema [121]. 

Esta tecnologia pode ainda ser utilizada na determinação da actividade vasoconstritora 

dos corticosteroides, na avaliação da gravidade de determinadas patologias inflamatórias 

cutâneas, e na monitorização da eficácia dos tratamentos tópicos [122, 123].  

 

Microcirculação  

A microcirculação cutânea é um sistema complexo e dinâmico importante na 

termoregulação, metabolismo cutâneo e permeação transcutânea [124]. A epiderme não 

possui vasos sanguíneos e é nutrida a partir da derme por difusão. Na derme existe uma 

complexa rede vascular responsável pelas funções referidas. O fluxo sanguíneo não se 

mantém constante mas sim dinamicamente controlado para responder às necessidades do 

organismo [125]. 

A alteração da integridade cutânea pode provocar alterações significativas na 

microcirculação cutânea pelo que a sua monitorização é importante para a compreensão 

quer dos processos fisiológicos envolvidos na lesão cutânea quer na sua reparação [124]. A 

avaliação da microcirculação local tem sido considerada como um dos principais 

indicadores na caracterização da lesão cutânea e o seu restabelecimento crucial na sua 

reparação [86]. Uma das técnicas vulgarmente utilizadas para a determinação da 

microcirculação local é a fluxometria de Laser-Doppler (LDF). Comparativamente com a 

observação clínica, a LDF é um método muito sensível permitindo a obtenção de 

indicadores objectivos relativamente ao tempo de cicatrização da lesão cutânea [86].  
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Hidratação cutânea 

A determinação da hidratação cutânea tem ganho considerável interesse nos últimos anos 

uma vez que o conteúdo em água do SC pode fornecer informação relevante 

relativamente às propriedades físicas e de barreira da pele. Quando o SC apresenta uma 

adequada quantidade de água, a pele mantêm intacta a sua função “barreira”, 

apresentando-se macia, flexível, lisa e saudável [126]. Deste modo a capacidade de 

retenção da água no SC é um factor essencial na manutenção da flexibilidade e suporte da 

pele.  

Metabolitos solúveis, componentes proteicos estruturais e os constituintes do sebo são os 

principais responsáveis pela ligação da água ao SC. As ceramidas, principais lipidos 

intercelulares presentes no SC, e o sebo, que cobre a superfície da pele, previnem a 

evaporação retendo da água do SC. A alteração das propriedades de “barreira” da pele 

provoca alteração na capacidade de retenção de água no SC o que pode causar fragilidade 

e aparecimento de fissuras ou descamação, mesmo em condições normais de humidade e 

temperatura [127, 128]. 

A presença de uma quantidade de água adequada é um requisito essencial para a 

manutenção da normal estrutura e função do SC, pelo que a determinação in vivo do grau 

de hidratação do SC é um importante factor para a sua caracterização, quer no estado 

normal, quer em situações patológicas, como a presença de uma lesão cutânea, ou de 

exposição a agentes “provocadores”.  

 

Ecoestrutura  

A sonografia de alta-frequência (10-100MHZ) é uma técnica não invasiva que permite a 

avaliação quer da lesão cutânea quer do processo de recuperação sem lesar o tecido 

recém-formado. Esta técnica tem-se revelado muito útil na avaliação e monitorização da 

espessura cutânea total bem como na determinação do grau de infiltração e de edema 

geralmente associados à lesão cutânea [129].  

A análise da imagem ecográfica pode fornecer informação qualitativa imediata, avaliada 

de acordo com a intuição ou experiência do observador. O processamento da imagem 

ecográfica permite quantificar as variáveis em estudo tornando a sonografia de alta-

frequência numa técnica objectiva como meio de diagnóstico e avaliação tecidular [129] 

permitindo, em associação com outras técnicas anteriormente descritas, a monitorização 

das diferentes fases de reparação tecidular bem como a avaliação da terapêutica instituída 
[86]. 
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Objectivos 
A reparação da lesão cutânea é um fenómeno complexo, e o seu estudo in vivo difícil, 

especialmente em modelos humanos, uma vez que, quer a indução da lesão, quer a 

cicatrização da mesma se reveste de grande subjectividade e, como tal, difíceis de 

quantificar. Vulgarmente a taxa de reparação cutânea é avaliada subjectivamente através 

da observação clínica do tecido em re-epitelização, que apesar de ser uma fase importante, 

porque constitui a recuperação da integridade anatómica da pele, não corresponde 

necessariamente á cicatrização fisiológica e reparação da função barreira cutânea. 

O desenvolvimento do conhecimento científico acerca do processo de reparação da lesão 

cutânea aliado ao desenvolvimento tecnológico, permitiu a existência no mercado de uma 

grande variedade de material de penso com especificidade crescente, pese embora a 

insuficiente disponibilidade de consubstanciação experimental. Conhecidos que são os 

problemas associados aos apósitos convencionais assistiu-se nas últimas décadas a uma 

consequente alteração do mercado do material de penso. Assim uma larga variedade de 

“modernos” apósitos tem vindo a ser comercializada, concebidos a pensar na solução dos 

problemas apresentados pelos apósitos convencionais, na tentativa de melhorar o 

processo de cicatrização natural da lesão, quer ao nível do tempo necessário, quer ao 

nível da qualidade da cicatriz formada. 

 

O presente trabalho tem como objectivo principal analisar, comparativamente o impacto 

na recuperação da integridade cutânea de quatro tipos de material de penso, através de um 

modelo de estudo in vivo por indução química com o LSS a 5% de modo a contribuir para 

o aprofundamento do conhecimento do mecanismo de acção destes dispositivos e para a 

caracterização fisiopatológica do processo de reparação cutânea. 
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Capítulo 2: Material e Métodos 
 
O desenvolvimento do trabalho laboratorial, teve lugar na Unidade de Dermatologia 

Experimental (UDE) da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT), após 

aprovação do protocolo previamente submetido à Comissão de Ética institucional. 

 

Todas as metodologias utilizadas estão de acordo com os princípios gerais da Boas Práticas 

Clínicas, e foram aplicadas no pleno respeito de todas as normas éticas previstas pela 

Declaração de Helsínquia e respectivas emendas [130-133]. 

 
População em estudo  
Foi utilizada uma amostra de conveniência constituída por 30 indivíduos, do género 

feminino, saudáveis, com idades compreendidas entre 19-49 anos (  = 26,7±10,5).  

 

Os voluntários foram seleccionados após uma análise cuidada do questionário de 

informação (anexo 3) e reuniam os critérios de inclusão previamente estabelecidos:  

 Idade superior a 18 anos;  

 Mulheres; 

 Caucasianos; 

 Saudáveis. 

 

Não foram incluídos do estudo os indivíduos que apresentavam uma ou várias das 

seguintes condições: 

 Qualquer patologia de natureza dermatológica; 

 Suspeita ou episódio prévio de manifestação alérgica cutânea a qualquer produto 

dermatológico; 

 Alteração da coagulação sanguínea ou tratamento com medicamentos anticoagulantes 

e/ou antiagregantes plaquetares; 

 Sensibilidade cutânea a algum dos constituintes do material de penso utilizado. 

 

Os voluntários foram detalhadamente informados sobre os objectivos, fases e 

condicionantes do estudo (anexo 4), tendo expresso, por escrito, o seu consentimento 

prévio. 
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Metodologia 
Para avaliar comparativamente o impacto dos diferentes apósitos seleccionados na 

recuperação da integridade da barreira cutânea foi utilizado um micrométodo de estudo in 

vivo por indução química. O método utilizado permitiu alterar, de forma controlada, a 

função de barreira da pele, sem provocar lesão, possibilitando a monitorização dos 

processos de evolução e reparação da mesma. 

 

“Provocador” químico 

O “provocador” químico utilizado foi o Lauril Sulfato de Sódio (LSS), em solução 

aquosa a 5% (p/v). A escolha do LSS como provocador “químico” baseou-se, por um 

lado, no amplo conhecimento dos seus efeitos sobre a pele humana e, por outro, no facto 

deste composto já ter sido bastante utilizado como “provocador” em diversos 

micrométodos de estudo in vivo, nomeadamente, na fisiopatológia da lesão cutânea e sua 

reparação [90-93, 96, 134].  

 

Material de Penso  
Foram utilizados quatro apósitos, a seguir descriminados, seleccionados em função das 

suas características e representatividade (dos mais utilizados em ambiente hospitalar). Os 

apósitos foram utilizados de acordo com as indicações dos respectivos fabricantes. 

 

 Apósito de hidroxipoliuretano (PermaFoam®, Hartmann) (Figura 4) indicado no 

tratamento da lesão cutânea com presença de quantidade mínima a moderada de 

exsudado [50, 80]. 

Figura 4 - Apósito de hidroxipoliuretano (PermaFoam®, Hartmann) 
 

 

O apósito de hidroxipoliuretano utilizado no estudo não possuía características 

adesivas pelo que foi necessário recorrer a um apósito secundário para o fixar sobre a 
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pele. Desta forma a remoção do apósito de hidroxipoliuretano foi feita sem causar 

dano no tecido reparado. 

 

 Apósito de ácido hialurónico (Hyalofill®, Convatec) (Figura 5)  

O ácido hialurónico, considerado um promotor da cicatrização, forma um gel 

hidrofílico com o exsudado da ferida [50, 80].  

O apósito de ácido hialurónico utilizado no estudo não possuía características adesivas 

pelo que foi necessário recorrer a um apósito secundário para o fixar sobre a pele. Por 

este facto a remoção do apósito de ácido hialurónico foi conseguida sem causar dano 

no tecido reparado. 

Figura 5 - Apósito de ácido hialurónico (Hyalofill®, Convatec) 

 

 Apósito de gaze e soro fisiológico (Figura 6) 

A gaze, seca ou humedecida com soro fisiológico, é um material de oclusão clássico, 

utilizado desde sempre para cobrir as lesões cutâneas de forma a impedir a sua 

contaminação e facilitar a sua cicatrização [58, 67, 73, 80].  

A gaze não possui características adesivas pelo que foi mais uma vez, necessário 

recorrer a um apósito secundário para a fixar sobre a pele. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Apósito de gaze humedecida com soro fisiológico 
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 Apósito de película de poliuretano com adesivo acrílico (Opsite Flexigrid®, 

smith&nephew) (Figura 7) 

Estes apósitos podem ser utilizados, quer como apósitos primários, quer como 

apósitos secundáros. São muito úteis na protecção das lesões contra a fricção [135]. São 

de fácil aplicação, e são transparentes, permitindo uma fácil inspecção da evolução da 

lesão. São permeáveis ao vapor de água e aos gases, mas são impermeáveis aos 

líquidos. Não tem capacidade de absorção de exsudado pelo que a sua aplicação é 

muito limitada [50, 80]. Quando utilizado como apósito primário, a sua remoção deve ser 

feita de forma cuidadosa para evitar possíveis danos no tecido recém-formado [80]. 

No presente estudo o apósito de poliuretano (Opsite Flexigrid®) foi utilizado quer 

como apósito primário, permitindo avaliar o impacto da oclusão na recuperação da 

lesão cutânea, quer como apósito secundário, utilizado na fixação dos restantes 

apósitos à superfície da pele. 

Figura 7 - Apósito de película de poliuretano com adesivo acrílico (Opsite 
Flexigrid®) smith&nephew) 

 

Área Anatómica  
A área anatómica seleccionada foi a face anterior do antebraço por apresentar dimensão 

adequada e ser de fácil acesso para a determinação das diferentes variáveis em estudo. 

Neste estudo foi utilizada a região central da face anterior do antebraço, de forma a evitar 

as zonas que apresentam uma maior variabilidade de resposta ao LSS (próximo à 

articulação do cotovelo e do pulso) [136].  

Foram assinalados três sítios em cada antebraço, num total de seis por voluntário. A 

distância aproximada entre os sítios foi de 5 cm. A aplicação foi efectuada de forma 

aleatória através do “quadrado latino”. 

 

Desenho do Estudo 
O estudo foi precedido por um ensaio piloto, destinado a definir os tempos de medição 

das variáveis mais ajustadas ao estudo, sendo posteriormente incluídos mais 23 

voluntários perfazendo um total de 30 indivíduos. 
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Este estudo envolveu sete voluntários com idades compreendidas entre os 19 e os 49 anos 

(  = 26,7 ± 10,5). 

 

A tabela 10 mostra de forma simplificada o cronograma do presente trabalho 

experimental. 

 

Tabela 10 - Cronograma do estudo experimental 

 
Procedimento 

 

 
Dia 0 

 
Dia 1 

 
Dia 4 

 
Dia 8 

 
Dia 11

 
Dia 13 

 
Dia 15 

 
Dia 20

 

 
História Clínica / 
Consentimento informado X        
 
Verificação dos critérios de 
inclusão/exclusão X        
 
Aclimatização X X X X X X X X 
 
Exposição ao LSS 5% (p/v) X        
 
Remoção do penso 
oclusivo  X X X X X X X 
 
Avaliação clínica  X X X X X X X X 

 
X X X X X X X X 

 
X X X X X X X X 
 

X X X X X X X X 
 

X X X X X X X X 

Determinação das 
variáveis: 
 
PTEA 
 
Eritema 
 
Hidratação 
 
Microcirculação local 
 
Ecoestrutura da pele 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

 
 

 
 

 
 

X 
 

 
 
De forma a minimizar a variabilidade inter-individual foram recomendadas as seguintes 

normas de conduta:  

• Não usar qualquer produto de higiene ou tratamento cosmético na área experimental; 

• Manter os pensos oclusivos de LSS a 5% no local de aplicação e informar de 

imediato o investigador no caso de estes serem acidentalmente removidos; 

• Manter o material de penso no local de aplicação e informar de imediato o 

investigador no caso de estes serem acidentalmente removidos; 

• Não utilizar roupas muito apertadas ou restritivas sobre a área experimental, 

passíveis de remover o material de penso; 

• Não tomar banho de imersão ou de piscina durante o estudo; 
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• Não praticar desporto intensivo durante o estudo para evitar sudação excessiva; 

• Não expor a área experimental à luz solar intensa ou UVA (luzes U.V.) 

particularmente após retirada dos pensos oclusivos; 

• Informar o investigador de qualquer tratamento farmacológico ou outro iniciado 

durante o estudo; 

• Proteger a área do penso, durante o duche, de forma a evitar projecções violentas de 

água; 

• Evitar a aplicação de sabões, ou outros materiais de limpeza na área experimental. 

 

Foram definidas duas fases experimentais:  

 Fase de indução - exposição das áreas anatómicas seleccionadas a uma solução aquosa 

de LSS a 5%. 

Cinco dos seis sítios seleccionados foram expostos à solução a 5% de LSS, sob 

oclusão, durante 24 horas como pode ser observado na figura seguinte (Figura 8).  

 

 

 

Figura 8 - Fase de indução - Ilustração da colocação das câmaras Finn® na face 
anterior do antebraço (voluntários BPF07 e NMS14) 

Para a aplicação do “provocador” químico foram utilizadas câmaras Finn® (Finn® 

Chambers, Epitest Lda Oy, Hyrylä, Finlândia) com um diâmetro de 12 mm onde foi 

colocado papel de filtro, com 11mm de diâmetro, impregnado com 500μl de solução 

de LSS a 5%, de acordo com metodologia publicada [20, 93]. Deste modo o sexto sítio 

não sofreu exposição ao LSS funcionando como controlo negativo. Neste sítio foi 

colocada uma câmara Finn® vazia. 

 

Após 24 horas de exposição ao LSS a 5% as câmaras Finn® foram removidas e os 

sítios limpos suavemente com toalhetes de papel para eliminar eventuais resíduos. 
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Todos os sítios expostos ao LSS a 5% apresentavam alterações visíveis, de dimensão 

uniforme, como se pode observar na figura seguinte (Fig. 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Exemplo ilustrativo da exposição ao LSS a 5% (24 h) nos voluntários 
BPF07 e NMS14 

 Fase de reparação  

Dos cinco sítios expostos ao LSS quatro foram tratados, de forma aleatória (quadrado 

latino), com os diferentes materiais de penso previamente seleccionados. O quinto 

sítio, provocado com o LSS, foi deixado sem oclusão funcionando como controlo 

positivo (Figura. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Exemplo ilustrativo da aplicação dos apósitos em estudo (voluntário 
BPF07) 
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Assim: 

Sitio A - aplicação de apósito de hidroxipoliuretano (PermaFoam®, Hartmann), 

fixado à pele através do apósito de película de poliuretano (Opsite Flexigrid®, 

smith&nephew); 

Sitio B - aplicação de apósito de ácido hialurónico (Hyalofill®, Convatec), fixado à 

pele através do apósito de película de poliuretano (Opsite Flexigrid®, smith&nephew); 

Sitio C - aplicação de apósito de gaze humedecida com soro fisiológico, fixado à pele 

através do apósito de película de poliuretano (Opsite Flexigrid®, smith&nephew); 

Sitio D - aplicação de apósito de película de poliuretano (Opsite Flexigrid®, 

smith&nephew); 

Sítio E - zona exposta ao LSS 5% sem colocação de apósito (controlo positivo); 

Sitio F - zona não exposta ao LSS 5% (controlo negativo).  

 

A aplicação do material de penso seleccionado foi feita de acordo com as indicações 

dadas pelos respectivos fabricantes. 

Os controlos (positivo e negativo) permitiram avaliar quer o impacto dos materiais de 

penso quer a influência da oclusão da lesão na recuperação da integridade cutânea.  

 

 

Avaliação e variáveis em estudo 
O LSS (solução a 5%), utilizado no presente modelo de estudo da lesão cutânea in vivo 

como “provocador” químico, tem um efeito citotóxico directo desencadeando um 

processo inflamatório significativo (ver capitulo I) Clinicamente o resultado da sua 

aplicação traduz-se, principalmente, pelo aparecimento de edema, por vezes associado a 

infiltração celular e outras vezes associado a erosão superficial do epitélio [92, 96]. Estes 

efeitos foram avaliados através de técnicas biométricas e clínicas não invasivas, dando-se 

especial relevância aos meios biométricos por permitirem uma descrição quantitativa 

rigorosa das observações, não dependentes da subjectividade do investigador. 

 

A avaliação dos efeitos considerados relevantes para o presente estudo foram: 

 A perda trans-epidérmica de água por evaporimetria 

 O eritema através de avaliação clínica, baseada numa escala de valores, e por 

colorimetria através da utilização do Chroma Meter®; 

 A hidratação cutânea pelo método da capacitância; 

 A microcirculação local por fluxometria de Laser-Doppler; 

 Ultraestrutura sonográfica. 
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Todas as variáveis funcionais foram determinadas em condições basais (D0) e 30 min 

(D1), 4 dias (D4), 8 dias (D8), 11 dias (D11), 13 dias (D13), 15 dias (D15) e 20 dias (D20) 

após remoção do penso de LSS. A ultrasonografia apenas foi aplicada em condições 

basais (D0) e 30 min (D1), 4 dias (D4), 8 dias (D8) e 20 dias (D20) após remoção do penso 

de LSS. 

O material de penso foi colocado até regularização dos valores de PTEA, assim utilizado 

como “end point” estatístico, uma vez que esta variável é considerada como um indicador 

da função de “barreira” cutânea [108, 113, 121]. 

Os dados obtidos foram registados na Folha de Carga de cada voluntário (Anexo 5).  

 

A determinação das variáveis foi efectuada em ambiente laboratorial, em condições de 

temperatura e humidade controladas (temperatura ambiente de 21 ± 1ºC e humidade 

relativa 45 ± 5%), na ausência de fontes de calor e de convecção forçada, de acordo como 

que se encontra publicado [93, 100, 122, 124, 136-141].  

 

De forma a assegurar a aclimatação dos voluntários às condições laboratoriais de 

temperatura e humidade relativa, bem como para permitir a evaporação de alguma 

humidade existente na superfície cutânea, devida principalmente à oclusão provocada 

pelo material de penso em estudo, os voluntários mantiveram-se em repouso, na posição 

de sentados, durante pelo menos 30 minutos antes de se iniciar a medição das variáveis. 

Durante este tempo os sítios anatómicos de interesse mantiveram-se descobertos.  

A posição postural (sentado) foi mantida durante toda a experiência minimizando 

qualquer alteração hemodinâmica que pudesse influenciar a quantificação das variáveis. 

As áreas anatómicas em estudo foram devidamente marcadas, garantindo que a 

determinação das variáveis, nos vários dias, fosse efectuada exactamente nos sítios 

seleccionados. Desta forma foi assegurada a consistência na análise da evolução dos 

dados recolhidos. 

 

As medições foram efectuadas sensivelmente à mesma hora do dia, sempre pelo mesmo 

operador, e de acordo com as recomendações publicadas. Sempre que necessário os 

equipamentos utilizados foram previamente calibrados de acordo com as indicações dos 

fabricantes. 

 

Determinação do eritema cutâneo através de escala morfométrica 
No presente estudo experimental foi utilizada a escala simples de avaliação clínica da 

reacção aguda cutânea ao LSS publicada pela European Society of Contact Dermatitis 
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(ESCD) [93] anteriormente referida no capítulo 1 do presente trabalho, a qual permite 

caracterizar o eritema da seguinte forma:  

• Grau 0 - ausência de reacção;  

• Grau 0,5 - eritema muito fraco (pouco perceptível);  

• Grau 1 - eritema fraco;  

• Grau 2 - eritema moderado;  

• Grau 3 - eritema marcado; 

• Grau 4 - eritema marcado com áreas de necrosadas [93]. 

 

Todos os sítios anatómicos em estudo foram observados e caracterizados, de acordo com 

a escala referida, nos dias 0 (imediatamente antes da exposição ao LSS a 5%), 1, 4, 8, 11, 

13, 15 e 20. Podemos observar na figura seguinte, a título ilustrativo, a ocorrência de 

eritema no antebraço de dois dos voluntários incluídos no estudo (Figura 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Eritema observado nos em dois voluntários incluídos no estudo 
(voluntários MUM16 e GAM22) 

 

Perda transepidérmica de água (PTEA) 

A quantidade total de vapor de água que passa através da pele, pode ser dividida em duas 

fracções em que, a primeira corresponde ao vapor de água que passa através do SC por 

difusão passiva e, a segunda, corresponde ao vapor de água resultante da transpiração. 

Inicialmente o termo PTEA foi utilizado para indicar a quantidade de vapor de água 

capaz de atravessar o SC por difusão passiva. Actualmente o termo é mais abrangente e 

indica a quantidade total de vapor de água que atravessa a pele, pelo que os valores de 
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PTEA só reflectem a funcionalidade da função barreira da pele quando não existe 

actividade das glândulas sudoríparas [142, 143]. 

Numa pele íntegra os valores de PTEA são geralmente baixos, da ordem dos 2-5 g/h.m2, 

quando determinada na face ventral do antebraço de indivíduos saudáveis. Os valores de 

PTEA resultam por um lado do fluxo de água proveniente das camadas inferiores da 

epiderme e principalmente da capacidade desta em reter essa água [142]. Desta forma a 

alteração da barreira irá permitir uma elevação da taxa de permeação de vapor de água 

que se traduz no aumento dos valores de PTEA. Estas alterações estão geralmente 

relacionadas com o grau de disfunção da barreira o que significa que a recuperação da sua 

funcionalidade reduz os valores de PTEA. A monitorização desta variabilidade nos 

valores de PTEA pode ser considerada um factor relevante na caracterização da lesão 

cutânea bem como na avaliação do impacto dos materiais de penso utilizados como 

promotores de cicatrização [136]. 

 

A determinação da PTEA pode ser feita utilizando diferentes técnicas, algumas das quais 

apenas tem um valor histórico sem qualquer aplicação nos dias de hoje [142]. A PTEA 

pode ser determinada directamente a partir da superfície da pele utilizando câmaras 

fechadas, câmaras ventiladas ou câmaras abertas [143].  

Actualmente o método de medição mais difundido é a evaporimetria em câmara aberta. A 

determinação da PTEA por evaporimetria está relacionada com a primeira lei de Fick e 

baseia-se no princípio de avaliação do gradiente de pressão de vapor de água sobre a 

superfície cutânea [109]. Na ausência de forças de convecção, a superfície da pele está 

rodeada por uma camada limítrofe de vapor de água. Esta barreira forma uma barreira 

física contra o ambiente exterior e é uma zona de transição para o transporte de humidade 

e calor do corpo para o exterior. Considerando a superfície cutânea como uma superfície 

permeável à água, o processo de troca de água através desta camada pode ser expresso em 

termos do seu gradiente de pressão de vapor. Este gradiente é aproximadamente constante 

na ausência de convecção forçada e em condições de equilíbrio sendo proporcional à 

quantidade de vapor de água que atravessa a barreira por unidade de tempo e área sendo a 

constante de proporcionalidade a medida da permeabilidade da pele relativamente à água. 

O princípio de medição baseia-se no facto do gradiente de pressão de vapor, 

imediatamente acima da superfície cutânea, ser proporcional à diferença de vapor de água 

determinados em dois locais distintos sobre a superfície da pele e dentro da zona de 

difusão e pode ser descrita pela Lei da Difusão de Fick definida pela equação seguinte 

(Equação 1) [53, 141]: 
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Desta forma o fluxo de difusão (dm/dt, g/h.m2) representa a massa de água transportada, 

por cm2, num determinado período de tempo, sendo directamente proporcional à área da 

superfície de contacto (A, m2), ao coeficiente de difusão do vapor de água no ar 

atmosférico (D, 0,0877 g/m.h.mmHg) e à variação da pressão de vapor da atmosfera por 

unidade de comprimento (dp/dx, mmHg/m2) [141, 143]. A lei de Fick apenas se aplica a uma 

pequena zona de difusão homogénea criada pela sonda cilíndrica do equipamento. Esta 

sonda, aberta nas duas extremidades, possui dois sensores de humidade, colocados a 

alturas diferentes, emparelhados com dois sensores da temperatura. A cabeça da sonda 

delimita assim uma pequena área de pele, cerca de 1 cm2, e a pressão de vapor é calculada 

em cada um dos sensores de humidade anteriormente referidos. O valor de PTEA 

corresponde assim à diferença de pressão de vapor que se obtêm em cada um dos 

sensores [137, 141].  

Este sistema de câmara aberta é o mais utilizado actualmente e permite a medição 

contínua dos valores de PTEA no ar ambiente. Apresenta como principais condicionantes 

a turbulência e a humidade, factores que devem ser cuidadosamente monitorizados de 

forma a garantir a precisão dos dados obtidos [141, 144]. 
 

No presente estudo experimental a determinação dos valores de PTEA foi efectuada 

através do equipamento Tewameter® TM300 (Courage Khazaka Electronic GmbH, Koln, 

Alemanha) representado na figura seguinte (Figura 12). Este equipamento utiliza o 

sistema de câmara aberta e consiste numa sonda de medição ligada a uma unidade de 

processamento do sinal. A sonda possui um diâmetro e uma altura de 10 e 20mm 

respectivamente, dispõe de dois pares de sensores, de humidade relativa e de temperatura, 

colocados a distâncias diferentes, a 4,5mm e 10,5 mm respectivamente, sobre a superfície 

da pele e deve ser colocada perpendicularmente sobre a área da pele em avaliação. A sua 

forma cilíndrica tem como objectivo minimizar a influência da turbulência de ar no seu 

interior. [111, 114, 137]. O Tewameter® apresenta quer a curva dos valores reais de PTEA, 

expressos em g/h.m2, quer o seu valor médio. Exibe ainda o desvio padrão do valor 

médio da PTEA, temperatura e humidade relativa [111, 114]. 

 

 

 

Equação 1 
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Figura 12 - Tewameter® TM300 (Courage & Khazaka electronics, Germany) e 
ilustração da determinação da PTEA com um Tewameter® 

 

A determinação da PTEA por evaporimetria pode ser condicionada por diversos factores, 

agrupados em três categorias principais [136]: 

 

 Factores intrínsecos (próprios do indivíduo) tais como a idade, o sexo, a raça, a área 

anatómica, a temperatura cutânea, presença de lesão cutânea, agentes de limpeza 

cutânea utilizados e o ritmo circadiano. A variabilidade inter-individual descrita pode 

depender, pelo menos em parte, do equipamento de medição utilizado. No entanto, 

aceita-se que o registo em algumas regiões anatómicas, tais como as palmas das mãos 

e pulsos deve ser evitado. A variabilidade intra-individual parece ser menos 

significativa do que a anterior [136, 139].  

 

 Factores relacionados com o ambiente onde decorrem as determinações tais como a 

temperatura e humidade relativa da atmosfera envolvente, a circulação do ar e as 

fontes de iluminação. De realçar que a temperatura da sonda é uma variável essencial 

a considerar. Quando a sonda é colocada sobre a pele, a PTEA aumenta 

continuamente até que a sonda e a pele se encontrem numa temperatura similar (30 ± 

1ºC). Apenas nesta situação os valores de PTEA podem ser determinados com rigor 
[136, 139]. 

 

 Factores relacionados com o equipamento utilizado tais como a posição da sonda, a 

pressão de contacto da sonda sobre a superfície da pele e a calibração do equipamento 

que deve ser efectuado a intervalos regulares e de acordo com as especificações do 

fabricante [136, 139, 141]. 
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Embora a quantificação da PTEA seja influenciada por muitos factores, vários estudos 

publicados mostram que os seus valores, obtidos por evaporimetria, são reprodutíveis in 

vitro e in vivo [135].  

Neste estudo experimental foram utilizados os valores médios da PTEA obtidos após 

estabilização da curva, expressos em g/h.m2 

 

Coloração Cutânea 

A cor é a percepção do olho às radiações electromagnéticas num cumprimento de onda 

compreendido entre os 40-700 nm seguido da interpretação subjectiva do cérebro. A cor 

percepcionada é uma combinação dos registos de azul, vermelho e verde [100].  

Nas últimas décadas surgiram técnicas não invasivas para a avaliação da cor dos materiais, 

que foram adaptados à quantificação e estudo da cor da pele humana. É o caso da 

espectrofotometria e da colorimetria que permitem obter, in vivo, resultados de forma 

objectiva e reprodutível com grande facilidade prática [145]. 

 

Espectrofotometria  

Este método utiliza um comprimento de onda de amplo espectro ou comprimento de onda 

seleccionado do espectro visível para determinar a absorção e reflexão por parte dos 

tecidos [123]. O objectivo é utilizar a presença dos dois cromóforos cutâneos dominantes e 

que são a hemoglobina e a melanina. A hemoglobina exibe uma grande e específica 

absorção da luz no espectro verde e uma mínima absorção no espectro vermelho. A 

melanina absorve de igual modo a luz em todo o espectro visível. A presença de eritema 

faz com que aumente a quantidade de luz verde absorvida e diminua a luz reflectida [101]. 

Os dados são expressos em índice de eritema e índice de melanina através das seguintes 

expressões (Equação 2 e 3): 

 

Equação 2 Índice de Eritema: E = 100 x log I vermelha / I verde 

Equação 3 Índice de Melanina: M = 100 x log I / I vermelha 

 

O índice de eritema representa o logaritmo decimal da razão entre a intensidade da luz 

vermelha reflectida (I vermelha) e a intensidade da luz verde reflectida (I verde). O índice 

de melanina corresponde ao logaritmo decimal da razão entre a luz total reflectida (I) e a 

luz vermelha reflectida (I vermelha) [100, 122].  

Encontram-se disponíveis equipamentos que permitem a determinação destes índices tais 

como o Erythemameter Diastron® (Hampshire, UK), o Derma-Spectrometer® (Cortex 
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Technology, Hadsund, Denmark) e o Mexameter® MX16 (Courage and Khazaka 

Electronic GmbH). O Erythemameter Diastron® emite luz branca sobre a pele e a 

avaliação da luz reflectida é feita num comprimento de onda compreendido entre os 546 e 

os 672 nm. O Dermaspectometer® e o Mexameter® MX16 possuem respectivamente 

dois e três díodos de emissão para luz verde (565 – 568 nm) e para a luz vermelha (635-

670 nm e 880 nm). Uma vez definida a quantidade de luz emitida pode facilmente 

calcular-se a quantidade de luz absorvida pelos dois crómoforos cutâneos bem como a 

quantidade de luz reflectida permitindo calcular o valor dos respectivos índices [100].  

 

Colorimetria  

Para se compreender o princípio no qual se baseia a análise “tristimulus” é necessário 

perceber a forma como as cores são expressas em valores numéricos [145].  

O primeiro sistema de quantificação de cor foi desenvolvido em 1905 por A.H. Munsell 

que comparava as cores a uma gama de papel com cores de diferentes tonalidades, 

luminosidade e saturação através do modelo HSV (Hue Saturation Value) [144]. De acordo 

com este modelo as cores são descritas através de três parâmetros: 

 Tonalidade - as diferenças na tonalidade dependem das variações do comprimento de 

onda da luz que chega ao olho. A tonalidade põe ser representada visualmente por um 

círculo de tons, do vermelho ao verde e de volta ao vermelho. Assim podemos dizer 

que a tonalidade é traduzida pela posição na roda das cores; 

 Luminosidade - o brilho é determinado pelo grau de reflectividade da superfície que 

recebe a luz. Quanto maior for o brilho mais clara é a cor; 

 Saturação da cor - parâmetro que representa a diferença entre uma cor e um cinzento 

com o mesmo nível de brilho. Quanto mais baixa for a saturação, mais cinzenta é a 

cor. Quando a saturação é zero a cor é cinzenta [146]. 

 
Em 1931 a Comisson Internationale de LÉclairage (CIE) introduziu no modelo HSV o 

espaço XYZ, baseado na fisiologia sensorial da visão, criando o modelo CIE XYZ que 

define um espaço no qual se inscrevem todas as cores do espectro visível. Cada uma das 

cores é definida pela mistura, em proporções específicas, de três cores primárias X, Y e Z. 

Podemos assim obter um diagrama contendo todas as cores do espectro visível construído 

para que valores iguais das três cores primárias produzam a cor branca [98, 116, 146]. 

Tendo em conta as diferentes sensibilidades do olho humano às diferentes cores, o espaço 

CIE XYZ é percepcionado de forma não uniforme. O sistema visual humano tem um 

maior poder discriminatório nos tons azuis do que nos tons verdes. Tendo em atenção a 

não linearização da percepção visual humana, a CIE propôs uma escala uniforme de cor 

estandardizando a luminosidade (L*). Esta varia entre 0 (preto) e 100 (branco). A 
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luminosidade é perceptível pelo olho humano de forma linear, no entanto a diferença 

entre dois valores de luminosidade só é percepcionada se for superior ou igual a 1 [98, 116, 

146]. A partir deste parâmetro a CIE normaliza o espaço LAB (L*a*b*) criando o sistema 

CIELAB (Figura 13). Neste sistema as cores são apresentadas por três valores: 

 

 L* designa a luminosidade expressa do 0 (preto) ao 100 (branco); 

 a* exprime a gama que vai do verde ao vermelho, numerados de -100 a +100; 

 b* exprime a gama que vai do azul ao amarelo, numerados de -100 a +100 [134]. 

  

 
Figura 13 - O eixo vertical L* representa a luminosidade (do claro ao escuro). Os 

eixos a* e b* permitem caracterizar a tonalidade e a saturação ao 
representar o antagonismo vermelho verde (a*) e o antagonismo azul 
amarelo (b*). 

O princípio da colorimetria por análise “tristimulus” baseia-se então na avaliação da luz 

reflectida pela pele de acordo com o sistema CIELAB utilizando os valores positivos do 

eixo a* (vermelho) para a quantificação do grau de eritema, de forma rápida e reprodutível 
[98]. 

Encontram-se identificados alguns factores que condicionam esta avaliação e que podem 

ser agrupados em três categorias principais: 

 

• Factores intrínsecos tais como a idade, o género, a área anatómica, a temperatura 

cutânea, o efeito ortostático e o ritmo circadiano [98, 116]. De salientar ainda que existe 

uma clara diferença na pigmentação da pele entre os diferentes fototipos sendo mais 

visível entre os caucasianos e os negroides. A percepção visual do eritema numa pele 

pigmentada pode estar alterada uma vez que a cor vermelha pode ser influenciada pela 

presença do pigmento vermelho na cor castanha. Desta forma o índice de eritema 

parece aumentar de forma linear com o aumento do índice de melanina o que parece 

indicar que o índice de eritema não depende exclusivamente da quantidade de 
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hemoglobina. Este facto sugere que não devem ser comparados índices de eritema 

provenientes de áreas com diferentes pigmentações cutâneas [116]. 

 

 Factores relacionados com o ambiente onde decorrem as determinações tais como a 

temperatura e a variação sazonal [98, 116]. 

 

 Factores relacionados com o equipamento utilizado tais como a pressão da sonda e a 

emissão de luz. Uma pressão excessiva da sonda sobre a pele pode provocar uma 

pequena congestão venosa no sítio de medição aumentando o valor de a*. Desta forma 

a sonda deve ser colocada cuidadosamente sobre a pele evitando pressão excessiva 
[115]. Por outro lado o ângulo de iluminação do objecto a ser medido determina o grau 

de reflexão a qual influencia negativamente a análise da cor da luz reflectida. Assim 

os instrumentos de medição da coloração cutânea devem ser colocados de forma 

perpendicular sobre a pele [98, 116].  

 

No presente estudo experimental a cromaticidade vermelha (a*) foi determinada através 

do equipamento Chromameter® CR 300 (Minolta, Japan) (Figura 14) e os seus valores 

expressos em Unidades Arbitrarias (U.A.). Este equipamento utiliza o modelo CIELAB. 

As leituras são feitas a partir de uma sonda, a qual possui uma fonte própria e 

estandardizada de iluminação, colocada perpendicularmente na superfície cutânea. A área 

de medição é circular e possui um diâmetro de 8mm. Os dados obtidos são depois 

processadas num microcomputador o qual apresenta digitalmente os valores obtidos para 

L*, a* e b* [141, 142]. Este colorímetro tem sido largamente utilizado em biologia humana 
[98, 145, 147]. 

 

Figura 14 - Minolta Chromameter CR 300® (Minilta, Japan) e ilustração da 
determinação da cromaticidade vermelha (a*) 
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Hidratação Cutânea 

A avaliação da hidratação cutânea tem assumido, nos últimos anos, particular interesse na 

área da dermatologia experimental uma vez que o conteúdo hídrico do SC influencia as 

propriedades biofísicas da pele tais como por exemplo a função barreira, a penetração de 

fármacos e as suas propriedades mecânicas [148]. 

Os métodos mais utilizados na avaliação da hidratação cutânea baseiam-se na medição de 

fenómenos eléctricos, como a condutância, a capacitância e a impedância [145]. No 

presente estudo, a hidratação cutânea foi avaliada recorrendo ao método da 

“capacitância” cujo princípio de medição se baseia no diferente conteúdo hídrico das 

várias camadas da pele. De facto, as propriedades eléctricas de cada uma destas camadas 

variam em função do seu conteúdo em água [148]. 

A impedância total (Z) é a oposição eléctrica total à passagem de uma corrente alternada 

e depende de dois componentes que são a resistência (R) e a capacitância (C) [121]. 

Considerando a pele um modelo eléctrico simples constituído por um resistor em paralelo 

com um capacitor (ou condensador), estes dois componentes contribuem para a total 

impedância ou seja para a oposição eléctrica a uma corrente alternada aplicada à 

superfície da pele [148]. Um capacitor é definido como um complexo constituído por duas 

placas de metal condutor isoladas electricamente por um meio isolador que actua como 

dieléctrico (vácuo, ar, plástico, vidro, etc). Quando se exerce uma determinada voltagem 

sobre o capacitor os electrões flúem de um terminal para o outro ficando uma das placas 

com excesso de electrões (carga negativa) e a outra placa com défice de electrões (carga 

positiva). Deste modo pode definir-se capacitância como a capacidade de armazenamento 

de cargas eléctricas. O meio dieléctrico, através do qual flúem os electrões, pode alterar a 

capacidade de armazenamento destes ou seja alterar a capacitância, permitindo a medição 

da constante dieléctrica de um meio [149]. 

 

A “capacitância” é apenas influenciada pelas alterações da constante dieléctrica do 

material biológico em contacto com os eléctrodos. Desta forma os meios eléctricos 

baseiam-se no facto da água apresentar uma constante dielétrica elevada e têm sido 

adaptados em diversos instrumentos utilizados na determinação da hidratação do SC [150].  

O SC seco pode ser considerado um meio dieléctrico. Quando este se apresenta hidratado 

observam-se alterações significativas nas propriedades dieléctricas do meio. Como 

consequência a “capacitância” altera-se em função do grau de hidratação da pele. Desta 

forma quanto mais água existir no SC maior vai ser a “capacitância” epidérmica [148]. 

De realçar que a “capacitância” epidérmica não corresponde à capacitância eléctrica, 

impedindo a relação directa com a respectiva grandeza física. Por outro lado há 
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dificuldade em estabelecer uma calibração fiável necessitando sempre da comparação 

com um valor de referência arbitrário definido pelo fabricante. Este valor é determinado 

após a medição da “capacitância” em dois meios dielécricos distintos sendo o primeiro 

totalmente isento de água e o segundo com uma quantidade de água de 100%. Obtêm-se 

desta forma uma escala de valores arbitrários (UA’s) [148]. Existem actualmente 

disponíveis diversos equipamentos que podem ser utilizados para a determinação da 

hidratação cutânea os quais funcionam em diferentes frequências, factor condicionante da 

profundidade de medição e, consequentemente, dos valores de hidratação obtidos [148].  

 

Neste trabalho a hidratação superficial epidérmica, expressa em UA, foi determinada 

através dos dois equipamentos:  

• MoistureMeter-SC® (Delphin Technologies Ltd, Finlândia); 

• Corneometer® CM 825 (Courage-Khazaka, Alemanha).  

 

A hidratação mais profunda, também expressa em U.A., foi avaliada recorrendo ao 

equipamento MoistureMter-D® (Delphin Technologies Ltd, Finlândia). 

 

O Corneometer® CM 825 (Figura 15), é o sistema mais utilizado na determinação da 

hidratação do SC por apresentar boa reprodutibilidade, ser de fácil e rápido 

manuseamento e ser económico [150]. Este equipamento utiliza uma baixa frequência (40-

75 Hz), a qual é sensível à constante dieléctrica relativa em contacto com a superfície do 

eléctrodo Os resultados são rapidamente determinados, cerca de 1 a 1,5 segundos após a 

aplicação da sonda sobre a pele [139].  

 

A “capacitância” total da superfície cutânea é convertida em unidades arbitrárias (U.A.) e 

varia teoricamente entre 0 a 120 U.A. Esta técnica de medição da “capacitância” 

apresenta, in vivo, um intervalo de sensibilidade que varia entre 20 a 110 U.A. Na prática 

considera-se que valores de hidratação inferiores a 40 U.A. correspondem a uma pele 

muito seca; valores entre 40-55 U.A. correspondem a uma pele seca e valores superiores 

a 55 U.A. correspondem a uma pele com um nível de hidratação normal [148].  
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Figura 15 - O Corneometer® CM 825 (Courage-Khazaka, Alemanha) e ilustração 
da determinação da hidratação com  um  Corneometer. 

 

O MoistureMeter® SC-4 (Figura 16), dispositivo cuja sonda possui dois eléctrodos 

concêntricos. O eléctrodo interior possui um diâmetro de 5mm e o eléctrodo exterior 

possui um diâmetro interno e externo de 9 e 22 mm respectivamente [151- 153]. 

Este equipamento opera numa única e definida frequência (1,25MHz) assegurando que as 

dispersões dieléctricas da água ligada, às proteínas e das próprias proteínas, não afectem a 

medição [153]. O sistema permite utilizar quatro níveis sucessivos de pressão de contacto 

sobre a pele. A pressão exercida é visualizada no painel frontal do dispositivo 

assegurando a reprodutibilidade dos dados [152, 153]. O contacto com a pele inicia de forma 

automática a medição da hidratação cutânea a qual e demora cerca de 5 segundos. O 

MoistureMeter® SC-4 é muito sensível a alterações do conteúdo em água do EC. Para 

uma pele normal os valores de hidratação do EC variam entre 20 e 50 U.A. [152]. 

 

Figura 16 - MoistureMeter® SC-4 (Delphin Technologies Ltd, Finlândia) e 
ilustração da determinação e determinação da hidratação com o 
MoistureMeter. 

 

O MoistureMeter® D é um dispositivo composto por uma unidade de medida e por várias 

sondas que deverão ser seleccionadas em função da profundidade de medição pretendida 
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e que pode variar entre 0,5 e 5mm (Figura 17). Este dispositivo permite determinar o 

conteúdo em água da epiderme profunda [154]. A sua frequência de emissão é de 300 MHz. 

 

 

 

Figura 17 - MoistureMeter® D (Delphin Technologies Ltd, Finlândia) e ilustração 
da determinação da hidratação profunda. 

 

A determinação da hidratação cutânea por variação da “capacitância” epidérmica pode ser 

afectada por diversos factores, os quais podem ser agrupados em três categorias principais:  

 

• Factores relacionados com o indivíduo tais como a idade, o género e a área anatómica. 

Parece existir variabilidade na hidratação do EC em função da área anatómica em 

estudo. No entanto deve ser tomado em consideração que o equipamento utilizado na 

determinação da hidratação permite obter valores relativos, e não absolutos, do 

conteúdo em água do EC. Têm sido observados valores de hidratação altos nas palmas 

das mãos e testa e valores de hidratação baixos no abdómen e membros inferiores. A 

hidratação em locais anatómicos simétricos parece ser idêntica, com excepção da face 

dorsal das mãos, permitindo efectuar estudos comparativos [141, 148].  

 

• Factores relacionados com o ambiente onde decorrem as determinações tais como a 

temperatura e a humidade relativa. Parece existir uma relação linear entre a hidratação 

do EC, medida por “capacitância”, e a humidade relativa do ambiente. Deste modo a 

determinação da hidratação deve ser efectuada em ambiente com condições de 

humidade relativa controlada e normalizada para valores de 50±5% [132]. Por outro 

lado parece também existir um aumento da “capacitância” da pele em função da 

temperatura ambiente quando esta atinge valores superiores a 22ºC devido 

possivelmente ao início invisível da transpiração. Deste modo a determinação da 

hidratação deve ser efectuada em ambiente com condições de temperatura ambiente 

controlada, preferencialmente com valores inferiores a 22ºC [141, 148].  
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 Factores relacionados com o equipamento utilizado tais como a posição e a pressão 

exercida pela sonda sobre a pele. De salientar ainda que as medições sucessivas num 

mesmo sítio anatómico podem causar oclusão e consequentemente valores de 

hidratação falsamente aumentados. Por este motivo é aconselhável que exista, no 

mínimo, um intervalo de 5 segundos entre medições sucessivas no mesmo local 

anatómico [141, 148].  

 

Microcirculação cutânea 

Têm sido desenvolvidos vários métodos para identificar e quantificar a microcirculação 

em muitos tecidos, incluindo a pele, entre os quais se incluem a fotopletismografia, a 

capilaroscopia a termografia infravermelha, e a Fluxometria Laser-Doppler (LDF). Esta 

última tem sido reconhecida como a técnica principal na avaliação desta variável [124].  

 

A LDF é uma técnica não invasiva baseada nos diferentes efeitos provocados pela luz nos 

componentes estáticos ou em movimento (principalmente os eritrócitos) num volume 

limitado de tecido (efeito Doppler*) [155]. Quando um tecido é iluminado por uma luz de 

baixa potência, monocromática ** e coerente ***, como a emitida pela luz laser de baixa 

potência, apenas uma pequena parte, cerca de 3 a 7%, é reflectida directamente pelos 

tecidos. Os restantes 93 a 96% da radiação incidente, que não retorna por reflexão 

regular, é parcialmente absorvida pelas várias estruturas sofrendo dispersão. Uma 

quantidade variável desta luz disseminada (>50%) é então reenviada da superfície, e 

recolhida por um fotodetector produzindo o sinal LDF [155]. 

 

A maioria dos tecidos, incluindo a pele, são relativamente opacos, contendo matéria que 

dispersa a luz aleatoriamente em várias direcções. A disseminação, resulta da colisão dos 

fotões de luz, quer com os componentes estáticos, quer com os componentes em 

movimento, existentes nos tecidos. A colisão de um fotão com uma estrutura estática, 

determina a alteração da direcção do fotão sem provocar alteração da frequência Doppler. 

A colisão de um fotão com uma estrutura em movimento, como é o caso dos glóbulos 

vermelhos, determina a alteração da direcção do fotão, e a alteração da frequência 

Doppler [155]. A Fluxometria Laser-Doppler utliza uma sonda Laser-Doppler ou 

* O efeito Doppler traduz-se na alteração de frequência de uma onda sonora causada pelo afastamento ou aproximação relativa da 
fonte e do receptor. Nas ondas luminosas este fenómeno é observável quando a fonte e o observador se afastam ou se aproximam 
com grande velocidade relativa. Neste caso, o espectro da luz recebida apresenta desvio para o vermelho (quando se afastam) e 
desvio para o violeta (quando se aproximam). 
Christian Johann Doppler (1803-1853), médico australiano que pela primeira vez sugeriu que as ondas de luz se comportam de 
forma similar (com alteração na frequência) às ondas de som quando ressaltam de objectos em movimento. 
** Possui uma única frequência. 
*** Possui relações de fase bem definidas. 
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fluxómetro, que consiste geralmente num laser a gás hélio-néon (2mW), o qual transmite 

uma luz, geralmente visível no comprimento de onda vermelho (632,8 nm), através de 

fibras ópticas. A sonda é colocada directamente sobre a superfície da pele emitindo uma 

luz laser, que ao incidir sobre a pele, é reflectida e disseminada pelas estruturas estáticas 

e, pelos glóbulos vermelhos circulantes. A luz disseminada é depois recolhida por outra 

fibra óptica, e transferida para um fotodetector, para ser processada [156].  

 

O sinal LDF é assim constituído por dois componentes: 

 O primeiro consiste na luz reflectida a partir da matéria estática que apresenta 

frequência igual à luz inicialmente transmitida; 

 O segundo componente corresponde à quantidade de luz reflectida pela matéria em 

movimento, neste caso as células vermelhas do sangue, numa frequência diferente da 

luz transmitida inicialmente de acordo com o efeito Doppler [156].  

 

A alteração na frequência causada pelo efeito Doppler faz com que a totalidade da luz 

reflectida possua um amplo espectro de frequências que são registadas e processadas 

electronicamente, de forma a separar o sinal relacionado com o movimento dos glóbulos 

vermelhos, produzindo um parâmetro fisiologicamente reprodutível, mensurável e útil e 

que varia de forma linear com o fluxo sanguíneo existente no volume da amostra [157]. O 

volume tecidular avaliado apresenta uma área de superfície com cerca de 1mm2 e uma 

profundidade de 1 a 1,5 mm. Com esta profundidade são atingidas arteríolas, capilares e 

vénulas pós-capilares no plexo horizontal superior da derme [157].  

 

No presente estudo experimental a microcirculação local foi avaliada por fluxometria 

Laser-Doppler (LDF), expressa em unidades arbitrárias de perfusão sanguínea (BPU’s) 
[157], com recurso ao equipamento Periflux® PF5010 (Perimed, Suécia) (Figura 18).  

 

Figura 18 - Periflux® PF 5010 (Perimed, Suécia) e ilustração da determinação da 
microcirculação local 
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A determinação da microcirculação cutânea por LDF pode ser afectada por diversos 

factores os quais podem ser agrupados em três categorias principais: 

 

• Factores relacionados com o indivíduo tais como a região anatómica, a actividade 

física e mental e a utilização de agentes vasoactivos. De salientar ainda que têm sido 

publicados resultados controversos provavelmente devido à pequena área de medição 

e à dificuldade no exacto posicionamento da sonda. Os valores da microcirculação 

cutânea determinados por fluxometria de laser-doppler podem variar na ordem dos 

100% dependendo dos vasos existentes no volume tecidular avaliado. Dados 

publicados sugerem a existência de um coeficiente de variação intra-individual de 

cerca de 25% e inter-individual de aproximadamente de 50% [138]. 

 

• Factores relacionados com o ambiente, onde ocorre a medição, tais como a 

temperatura e a convecção forçada. Em repouso o corpo humano perde calor, para o 

ambiente, sob a forma de radiação, evaporação, convecção e condução. Os factores 

ambientais que influenciam o fluxo sanguíneo cutâneo incluem a temperatura 

ambiente, a humidade e o movimento do ar. As correntes de ar frio podem baixar 

significativamente a temperatura da pele e consequentemente o fluxo sanguíneo 

cutâneo. Em condições experimentais o arrefecimento por convecção forçada parece 

reduzir a microcirculação cutânea e a temperatura da pele de forma significativa 

enquanto o arrefecimento por radiação diminui a temperatura da pele mas não 

influencia a microcirculação cutânea. Desta forma é recomendável que a medição da 

microcirculação seja feita em condições ambientais normalizadas e evitando a 

potencial influencia das correntes de ar [138].  

 

• Factores relacionados com o equipamento utilizado que incluem entre outros a pressão 

exercida pela sonda sobre a pele e os artefactos. Estes parecem ser um dos principais 

problemas na determinação da microcirculação cutânea através da FDL baseada em 

sondas com fibras ópticas. Alterações no sinal do fluxo sanguíneo não relacionadas 

com alterações fisiológicas são normalmente atribuídas ao movimento das fibras 

ópticas que estão ligadas à sonda. A influência deste factor torna-se mais evidente nos 

estudos que necessitam de observações a longo prazo ou nos indivíduos pouco 

cooperantes. Para minimizar esta situação as fibras ópticas utilizadas actualmente são 

bastante mais finas e mais flexíveis [138].  
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Estrutura sonográfica da pele 

A ecoestrutura da pele pode ser avaliada utilizando a sonografia de alta frequência. Esta 

técnica baseia-se na emissão, de forma pulsada, de ultrasons de alta frequência (> 10 

MHz) em direcção à superfície cutânea captando, posteriormente, o seu eco e gerando 

uma imagem. A velocidade de condução das ondas sonoras é específica para cada tecido. 

As ondas sonoras são propagadas nos tecidos ricos em água a uma velocidade média de 

1.540 m.s-1. No ar e nos ossos atingem uma velocidade de 440 e 4.080 m.s-1 

respectivamente. Isto gera uma diferença na reflexão dessas ondas (ecogenicidade) 

delimitando as estruturas anatómicas [140]. 

O tempo que decorre entre a emissão das ondas sonoras e a captação do seu eco depende 

da distância física entre a superfície do objecto e as diferentes camadas do objecto que 

são capazes de reflectir o som. A imagem pode ser reproduzida fundamentalmente de três 

formas diferentes: 

• Modo A- em que a representação do ecos das diferentes camadas da pele é feita sob a 

forma de picos. A distância entre os diferentes picos é facilmente calculada, quando se 

conhece a velocidade do som no interior da pele; 

• Modo B - o transdutor move-se tangencialmente sobre a pele, de forma automática, 

traduzindo os ecos numa imagem semelhante a um corte histológico transversal, e que 

é visualizada no ecrã a duas dimensões;  

• Modo C - o transdutor move-se automaticamente de forma horizontal sobre a área 

cutânea a avaliar, quer no eixo das abcissas, quer no eixo das ordenadas, obtendo-se 

assim uma imagem tridimensional [140]. 

 

O modo B parece apresentar maior interesse prático, uma vez que as imagens obtidas 

reproduzem a morfologia cutânea, permitindo a quantificação da espessura das diferentes 

camadas cutâneas e a identificação das áreas de baixa ecogenicidade [140]. 

  

A velocidade das ondas sonoras longitudinais num tecido é determinada pela sua 

elasticidade e densidade, e pelas características da interface entre o tecido e o ângulo de 

incidência do transdutor (que emite as ondas sonoras).  

Os ecos produzidos pela epiderme e pela derme de uma pele saudável e normal são 

variáveis. A análise da imagem em modo B (Figura 19) mostra que a interface entre a 

epiderme e a derme é irregular. O mesmo acontece entre a derme e a região subcutânea. 

A epiderme apresenta um eco de intensidade muito próxima às ondas sonoras emitidas 

pelo transdutor, e que se distingue facilmente na imagem. A derme apresenta um eco de 

intensidade inferior ao da epiderme [158].  
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Figura 19 - Aparência sonográfica da pele normal, visualizada através de modo B, 

após emissão de ultrasons com a frequência de 20 MHz: Entrada dos 

ultrasons (E); Banda hiperreflectora que corresponde á epiderme; 

Derme; Hipoderme que não apresenta ecogenicidade. 

 

A sonografia de alta-frequência permite não só quantificar a espessura total da pele mas 

também seleccionar o intervalo de amplitude dos ecos reflectidos pelos tecidos, e 

considerados de maior interesse, transformando-os num sistema binário de cor. 

Atribuindo uma cor a um determinado intervalo de amplitude, parte da imagem pode ser 

evidenciada e quantificada através de um valor correspondente ao número de amplitudes 

dentro desse intervalo ou segmentação. As amplitudes são representadas, na análise de 

imagem, por pixels os quais podem variar, em termos de intensidade, entre 0 a 255 de 

intensidade. O intervalo de amplitude 0-30 permite evidenciar as zonas de baixa 

ecogenicidade, que correspondem à imagem típica do edema e da inflamação. Por 

oposição, o intervalo de amplitude compreendido entre 201-255 corresponderá a áreas de 

tecido mais ecodensas, que podem ser selectivamente quantificadas [140]. 

 

O intervalo de amplitude de maior interesse nas reacções de provocação, como com o 

LSS por exemplo, envolvendo a produção de edema e inflamação da pele situa-se no 

intervalo entre 0-30 (segmentação 0-30) (Figura 20) [158].  

E
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Figura 20 - Pele normal, visualizada através de modo B, após exposição durante 24h 

ao LSS. As zonas de baixa ecogenicidade (H) correspondem a zonas com 

aumento de líquido intersticial. 

 

A ecoestrutura da pele foi avaliada no presente estudo através do equipamento 

Dermascan C® (Córtex Technology Hadsund, Dinamarca) (Figura 21). 

 
A determinação da espessura total da pele, bem como a avaliação do edema, podem ser 

influenciadas por muitos factores cujo controlo é imprescindível para a obtenção de dados 

precisos e reprodutíveis. Os factores que podem condicionar esta avaliação podem ser 

agrupados em três categorias principais: 

 

 Factores intrínsecos ao indivíduo tais como a idade, o género, a área anatómica, a a 

posição ortostática, o ritmo circadiano, peso corporal e a actividade física [129]. 

 

 Factores relacionados com o ambiente onde decorrem as determinações tais a 

temperatura. O tempo quente parece estar associado a hiperemia cutânea, extravasão e 

edema cutâneo generalizado. Estes factores podem influenciar significativamente os 

resultados obtidos por sonografia de alta-frequência [129]. 

 
 Factores relacionados com o equipamento utilizado tais como a posição da sonda, a 

correcta utilização do gel (entre a sonda e a pele) [129]. 

 

 

H

H
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Figura 21 - Dermascan C® (esquerda) e determinação da ecoestrutura da pele 
(direita) 
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Tratamento e Análise dos Dados 
O tratamento dos dados obtidos no presente estudo experimental, foi realizado recorrendo 

ao programa SPSS (versão 13.0 para Windows) e Microsoft Excel® 2003. 

Procedeu-se, numa primeira fase, a uma exaustiva análise exploratória dos dados (clínicos 

e biométricos) calculando-se, para o efeito, as respectivas médias e desvios padrão. 

Depois de cumprida a análise exploratória dos dados disponíveis e não se tendo 

verificado a normalidade e a homocedasticidade, procedemos a avaliação estatística 

comparativa utilizando, para o efeito, os testes não paramétricos de Wilcoxon e de 

Friedman para dados emparelhados. Para a correlação entre variáveis foi utilizado o teste 

de Spearman. Foi adoptado um nível de significância de 95%.   
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Capítulo 3: Resultados e Discussão 
 
O conjunto dos dados foi apresentado de acordo com a aplicação, previamente aleatorizada, de 

LSS nos sítios experimentais conforme descriminado: 

 sítio A - apósito de hidroxipoliuretano (HPU); 

 sítio B - apósito de ácido hialurónico (HA); 

 sítio C - aplicação de apósito de gaze humedecida com soro fisiológico (GSF); 

 sítio D - filme de poliuretano (FP); 

 sítio E - utilizado como controlo positivo (CP) (zona exposta ao LSS 5% sem colocação de 

qualquer apósito); 

 sítio F  - utilizado como controlo negativo (CN) (zona não exposta ao LSS 5%). 

A caracterização funcional cutânea foi determinada recorrendo, por um lado, a uma avaliação 

clínica, e por outro, à aplicação de várias técnicas biométricas não invasivas. 

 

Avaliação clínica  
Foi utilizada a escala simples de avaliação clínica da reacção aguda cutânea ao LSS 

proposta pela European Society of Contact Dermatitis (ESCD) [93]. No presente estudo, 

esta escala foi utilizada apenas para classificar a intensidade da coloração vermelha da 

pele, indicativo do grau de eritema, quer durante a fase de indução quer durante a fase de 

recuperação. Não foi possível caracterizar, através desta escala, o edema, a rugosidade, a 

descamação ou as fissuras dada a inexistência visível das mesmas. A escala utilizada 

classifica o grau de eritema em seis níveis diferentes: 

 grau 0 - traduz ausência de reacção (ausência de eritema); 

 grau 0,5 - traduz um eritema muito ligeiro (pouco perceptível);  

 grau 1 - traduz um eritema ligeiro;  

 grau 2 - traduz um eritema moderado; 

 grau 3 - traduz um eritema marcado; 

 grau 4 - traduz um eritema marcado com áreas de necrosadas.  

Os resultados da avaliação clínica da coloração da pele, expresso por número de 

voluntários reactivos, foram sistematizados na tabela seguinte (Tabela 11). 

 

Pela análise da tabela referida podemos verificar que todos os voluntários apresentaram 

reacção eritematosa, em todos os sítios experimentais, 30 minutos após a remoção do LSS 

a 5% (D1). As reacções eritematosas observadas parecem ser compatíveis com o padrão 

de comportamento descrito para o LSS [100, 103 112, 121]. A intensidade do eritema 

apresentado variou entre o grau 0,5 (eritema muito ligeiro) e o grau 2 (eritema moderado) 
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tendo prevalecido o grau 0,5 (eritema muito ligeiro) e o grau 1 (eritema ligeiro). Apenas 

uma pequena percentagem de voluntários, em todos os sítios experimentais utilizados, 

apresentaram reacção eritematosa de grau 2 (eritema moderado). Não foi observado em 

qualquer voluntário eritema de como grau 3 (eritema marcado) ou 4 (eritema marcado 

com zonas necrosadas). 

 

Tabela 11 - Resultados da valoração clínica (scoring) segundo os critérios da ESCD, 
após contacto com solução de LSS a 5%. Sequência do scoring: grau 0 - ausência de 
eritema; grau 0,5 - eritema muito ligeiro; grau 1 - eritema ligeiro; grau 2 - eritema 
moderado; grau 3 - eritema marcado e grau 4 - eritema marcado com áreas 
necrosadas 

Número de voluntários reactivos Reactividade 
cutânea D0 D1 D4 D8 D11 D13 D15 D20 

Grau 0  30 0 0 0 9 16 20 25 
Grau 0,5  0 16 14 22 20 14 10 5 
Grau 1 0 12 13 7 1 0 0 0 
Grau 2 0 2 3 1 0 0 0 0 
Grau 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sí
tio

 A
 (H

PU
) 

Grau 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grau 0 30 0 0 3 9 17 19 23 
Grau 0,5 0 13 13 20 19 13 11 7 
Grau 1 0 13 11 5 2 0 0 0 
Grau 2 0 4 6 2 0 0 0 0 
Grau 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sí
tio

 B
 (H

A
) 

Grau 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grau 0  30 0 0 0 4 6 7 7 
Grau 0,5  0 17 9 15 14 13 15 18 
Grau 1 0 9 10 9 9 10 7 5 
Grau 2 0 4 11 6 3 1 1 0 
Grau 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sí
tio

 C
 (G

SF
) 

Grau 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grau 0  30 0 0 0 2 2 2 3 
Grau 0,5  0 13 11 14 15 17 17 16 
Grau 1 0 12 9 12 8 9 9 11 
Grau 2 0 5 10 4 5 2 2 0 
Grau 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Sí

tio
 D

 (F
P)

 

Grau 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grau 0  30 0 0 0 0 1 3 3 
Grau 0,5  0 11 7 9 10 13 13 15 
Grau 1 0 15 17 18 19 15 14 12 
Grau 2 0 4 6 3 1 1 0 0 
Grau 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Sí

tio
 E

 (C
P)

 

Grau 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grau 0  30 30 30 30 30 30 30 30 
Grau 0,5  0 0 0 0 0 0 0 0 
Grau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grau 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sí
tio

 F
 (C

N
) 

Grau 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Durante a fase de reparação, os resultados obtidos, através da observação dos sítios 

experimentais, indiciaram a atenuação progressiva da intensidade do eritema. Esta 

diminuição da reacção eritematosa, caracterizada pelo aumento do eritema de grau 0.5 e 

diminuição do eritema de grau 1 e 2, começou a ser perceptível no oitavo dia do estudo 

em todos os sítios experimentais com excepção do sítio C (GSF) e E (CP). O 

agravamento da intensidade da reacção eritematosa, traduzida pelo aumento do eritema 

moderado (grau 2), observada no sítio experimental C (GSF) poderá estar associado à 

utilização, neste sítio experimental, de um apósito de gaze humedecida com soro 

fisiológico (GSF). Como referido anteriormente este tipo de apósito causa vulgarmente 

maceração da pele contribuindo para o agravamento do eritema existente [54-56, 58]. O 

aumento da ocorrência do eritema de grau 1 e a ligeira diminuição do eritema de grau 0.5 

observado no sítio experimental E (CP) poderá ser explicado pela ausência de oclusão. 

Este sitio experimental foi deixado em contacto directo com o ar levando provavelmente 

a um atraso no processo de cicatrização da lesão [67].  

Podemos ainda observar que entre os dias 11 e 20 do estudo os sítios experimentais A 

(HPU), B (HA), C (GSF), D (FP) e E (CP) apresentaram percentagens progressivamente 

mais elevadas de ausência de eritema. A evolução da recuperação cutânea foi mais 

notória nos sítios A (HPU) e B (HA) e, podemos verificar que, no dia 20 do estudo, estes 

sítios apresentam uma percentagem muito significativa de ausência de eritema (83,3% e 

76,7% respectivamente), contrariamente ao que pode ser observado nos restantes sitos 

experimentais [sitio C (GSF) - 23,3%, sitio D (FP) – 10% e sitio E (CP) - 10%]. Podemos 

ainda assinalar que no último dia do estudo, os sítios A (HPU) e B (HA) apresentam uma 

percentagem reduzida de eritema de grau 0,5 (16,7% e 23,3% respectivamente) e 

ausência quer de eritema ligeiro quer de eritema moderado. No mesmo dia podemos 

verificar que os sítios C (GSF), D (FP) e E (CP) ainda apresentam reacção eritematosa 

muito ligeira [sitio C ( GSF) – 60%, sitio D (FP) – 53,3%, sitio E (CP) – 50%] e reacção 

eritematosa ligeira [sitio C (GSF) – 16,7%, sitio D (FP) – 36,7%, sitio E (CP) – 40%].  

 

A avaliação clínica, através da inspecção visual das alterações na cor da pele, é um 

procedimento vulgarmente utilizado em dermatologia. No entanto e apesar do olho 

humano apresentar uma excelente sensibilidade na distinção entre cores esta abordagem 

não permite a quantificação das observações impedindo a comparação dos resultados [100]. 

A utilização de escalas de avaliação, tais como a utilizada no presente estudo, facilita a 

categorização da intensidade do eritema determinado através da inspecção visual da pele. 

Este método de avaliação é no entanto bastante subjectivo e depende de vários factores 

tais como a experiência e acuidade visual do observador [92]. Neste trabalho a coloração 

da pele, sendo uma variável importante para a sua caracterização, foi também 
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determinada por colorimetria (cromaticidade vermelha - a*) possibilitando uma 

quantificação e comparação objectiva dos resultados obtidos. 

 

Procedemos ainda à análise de uma possível relação estatística entre os dados obtidos por 

avaliação clínica por colorimetia (cromaticidade vermelha – a*). Para tal foi calculado o 

coeficiente de correlação de Spearman e respectivo p_value. Os resultados obtidos podem 

ser observados numa tabela apresentada no final do presente capítulo (Tabela 30).  

 

Avaliação Biométrica 
As variáveis transcutâneas determinadas foram a PTEA, a cromaticidade vermelha (a*), a 

hidratação profunda, a hidratação superficial (por corneometria e por delphinometria), a 

microcirculação local e a ecoestrutura da pele (espessura total e segmentação 0-30). 

Os resultados relativos á caracterização biométrica dos indivíduos estudados estão 

sistematizados nas tabelas seguintes (Tabelas 12 a 19). 

Tabela 12 - Média e desvio padrão da PTEA, obtidos em condições basais (D0), 30 
min (D1), 4 (D4), 8 (D8), 11 (D11), 13 (D13), 15 (D15) e 20 dias (D20) após provocação 
com LSS (HPU:apósito de hidroxipoliuretano; HA: apósito de ácido hialurónico; 
GSF: apósito de gaze humedecida com soro fisiológico; FP: filme de poliuretano; CP: 
controlo positivo e CN: controlo negativo). 

Perda transepidémica de água (PTEA) (g/h.m2) 

Sítios 
  

D0 
 

D1 
 

D4 
 

D8 
 

D11 
 

D13 
 

D15 
 

D20 
 

Sítio A 
(HPU) 

9,1  
±  

0,9 

60,8 
 ±  

21,9 

31,4  
±  

19,3 

13,7 
 ± 

 2,9 

11,3  
±  

2,0 

10,3  
±  

1,8 

9,99  
±  

1,5 

9,54 
 ±  

0,94  

Sítio B 
(HA) 

9,10  
± 

 1,2 

61,24 
 ±  

22,3 

36,78 
 ±  

18,3 

14,38  
±  

3,4 

11,97  
±  

2,6 

11,28 
 ±  
1,9 

10,65 
± 

1,6 

9,51 
 ±  
1,1 

Sítio C 
(FP) 

8,82 
 ±  
1,7 

61,19 
±  

22,8 

39,29 
 ± 

 24,2 

19,83 
 ±  
8,7 

16,93  
±  

9,2 

13,94 
 ±  
4,0 

12,89 
 ± 
4,8 

10,48  
±  

2,1 

Sítio D 
(GSF) 

8,84 
 ± 

 1,7 

61,36 
 ±  

21,8 

36,27 
 ± 

 19,8 

19,21  
±  

9,2 

15,02 
 ±  
3,9 

13,85 
 ± 
3,9 

11,82 
 ± 
2,1 

10,26  
±  

1,8 

Sítio E 
(CP) 

8,88  
±  

1,5 

61,68  
±  

22,3 

36,43 
 ±  

18,7 

20,63 
 ±  
7,7 

15,56  
±  

3,4 

14,28  
±  

3,2 

12,84 
 ± 
3,2 

10,76  
±  

2,1 

Sítio F 
(CN) 

9,14 
 ±  
1,6 

9,84 
 ±  

1,36 

9,62  
±  

1,85 

9,61  
±  

1,5 

9,66  
±  

1,2 

9,72 
 ± 

 1,3 

9,72 
± 

1,3 

9,35  
±  

1,3 
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Tabela 13 - Média e desvio padrão da cromaticidade vermelha (a*) obtidos em 
condições basais (D0), 30 min (D1), 4 (D4), 8 (D8), 11 (D11), 13 (D13), 15 (D15) e 20 dias 
(D20) após provocação com LSS (HPU:apósito de hidroxipoliuretano; HA: apósito de 
ácido hialurónico; GSF: apósito de gaze humedecida com soro fisiológico; FP: filme 
de poliuretano; CP: controlo positivo e CN: controlo negativo). 

Cromaticidade Vermelha (a*) (U.A.) 

Sítios 
  

D0 
 

D1 
 

D4 
 

D8 
 

D11 
 

D13 
 

D15 
 

D20 
 

Sítio A 
(HPU) 

8,4 
 ± 

 1,3 

12,6   
±  

3,6 

11,9  
 ±  
2,3 

10,7  
±  

2,1 

9,62  
±  

1,7 

9,74  
± 

1,6 

9,72  
± 

 1,5 

9,3 
 ± 

 1,5 

Sítio B 
(HA) 

8,31  
±  

1,4 

13,2  
±  

3,8 

12,2  
±  

1,9 

10,9 
 ±  
2,6 

10,1  
± 

 1,8 

9,7  
±  

1,8 

9,98 
 ±  
1,8 

9,7 
 ± 

 2,1 

Sítio C 
(FP) 

8,34  
±  

1,5 

13,6 
 ±  
4,2  

11,7 
 ±  
2,8  

11,9  
±  

3,5  

11,2  
± 

 3,3 

11,1  
±  

3,1 

11,3  
±  

3,0 

10,4  
±  

2,3 

Sítio D 
(GSF) 

8,4  
±  

1,4 

11,9 
 ±  
2,5 

13,2  
±  

4,1 

11,8  
±  

2,7 

11  
±  

2,8 

10,2  
± 

 2,4 

11,2  
± 

 2,5 

10,2 
 ± 

 2,4 

Sítio E 
(CP) 

8,4  
±  

1,4 

13,3 
 ±  
3,4 

12,6 
 ± 

 2,8 

12,0  
± 

 2,8 

11,4  
±  

2,3 

11,0 
 ±  
2,7 

10,9 
 ± 

 2,5 

10,57 
 ±  
2,5 

Sítio F 
(CN) 

8,5 
 ± 

 1,2 

8,4  
±  

1,6 

8,4  
±  

1,5 

8,2  
±  

2,0 

8,3  
±  

1,3 

8,5 
 ±  
1,4 

8,4  
±  

1,3 

8,4  
± 

 1,4 
 

Tabela 14 - Média e desvio padrão da hidratação profunda obtidos em condições 
basais (D0), 30 min (D1), 4 (D4), 8 (D8), 11 (D11), 13 (D13), 15 (D15) e 20 dias (D20) após 
provocação com LSS (HPU:apósito de hidroxipoliuretano; HA: apósito de ácido 
hialurónico; GSF: apósito de gaze humedecida com soro fisiológico; FP: filme de 
poliuretano; CP: controlo positivo e CN: controlo negativo). 

Hidratação Profunda (U.A.) 

Sítios  
 

D0 
 

D1 
 

D4 
 

D8 
 

D11 
 

D13 
 

D15 
 

D20 
 

Sítio A 
(HPU) 

23,8 
 ± 

 4,1 

34,2  
±  

9,4 

26,5  
±  

4,9 

23,1  
±  

4,2 

23,5  
±  

4,1 

23,5 
 ±  
5,2 

24,4  
±  

4,7 

24,9  
±  

4,5 

Sítio B 
(HA) 

23,1  
± 

 4,3 

33,1 
 ± 

 9,1 

25,9  
±  

6,5 

22,6 
 ±  
4,5 

22,7 
 ± 

 3,9 

22,9  
±  

4,1 

23,5  
±  

3,9 

24,1  
± 

 4,1 

Sítio C 
(FP) 

24,2  
±  

5,1 

30,8 
 ± 

 7,9 

26,7 
 ±  
5,9 

25,1  
± 

 6,1 

25,7 
 ±  
6,5 

26,1  
±  

6,1 

25,4  
±  

6,8 

25,1 
 ±  
5,9 

Sítio D 
(GSF) 

23,7 
 ± 

 3,9 

33,8  
±  

8,7 

27,4 
 ±  
5,1 

24,4 
 ±  
6,2 

25,4  
±  

4,2 

25,3  
±  

4,7 

26,3  
±  

4,9 

25,3  
±  

4,5 

Sítio E 
(CP) 

23,7  
± 

 4,2 

34,6 
 ±  

11,0 

22,4 
 ±  
5,2 

23,4  
±  

4,6 

24,5  
±  

4,7 

24,4  
±  

5,1 

24,9 
 ±  
6,1 

24,2 
 ±  
4,5 

Sítio F 
(CN) 

23,7 
 ±  
4,1 

24,3  
±  

5,4 

22,9  
±  

4,5 

22,7 
 ± 

 4,4 

23,5 
 ± 

 4,1 

23,5  
±  

4,4 

23,6  
±  

5,7 

23,4 
 ±  
4,3 
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Tabela 15 - Média e desvio padrão da hidratação superficial (delphinometria) 
obtidos em condições basais (D0), 30 min (D1), 4 (D4), 8 (D8), 11 (D11), 13 (D13), 15 
(D15) e 20 dias (D20) após provocação LSS em todos os sítios experimentais 
(HPU:apósito de hidroxipoliuretano; HA: apósito de ácido hialurónico; GSF: 
apósito de gaze humedecida com soro fisiológico; FP: filme de poliuretano; CP: 
controlo positivo e CN: controlo negativo). 

Hidratação Superficial (delphinometria) (U.A.) 

Sítios  
 

D0 
 

D1 
 

D4 
 

D8 
 

D11 
 

D13 
 

D15 
 

D20 
 

Sítio A 
(HPU) 

29,5  
± 

 12,4 

90,3 
 ±  

96,1 

18,6 
 ±  

16,1 

9,5 
 ± 

 8,4 

16, 1 
 ±  

18,5 

19,5 
 ± 

 16,3  

23,3 
 ± 

 16,7 

28,4  
±  

16,2 

Sítio B 
(HA) 

28,7  
±  

10,9 

80,5 
 ±  

94,3 

17,7  
±  

13,9 

7,9 
 ± 

 6,8 

9,0 
 ± 

 8,3 

16,1  
± 

 14,9 

21,6  
± 

 19,7 

28,1 
 ± 

 17,7 

Sítio C 
(FP) 

29,3 
 ± 

 13,4 

92,8  
±  

101,6 

24,1 
 ± 

 17,7 

19,3  
±  

10,7 

29,2  
±  

18,1 

34,9  
± 

 17, 6 

33,8 
 ±  

16,9 

37,1 
 ± 

 16,9 

Sítio D 
(GSF) 

29,6  
± 

 13,6 

96,1  
±  

103,9 

21,1  
±  

20,6 

11,9  
± 

 10,3 

13,8  
±  

14,2 

21,2  
± 

 15,9 

22,6  
± 

 10,8 

24,3 
 ± 

 13,9 

Sítio E 
(CP) 

28,7  
±  

12,2 

66,1  
±  

70,0 

14,7  
±  

13,5 

12,3  
±  

8,4 

21,8  
±  

12,5 

25,7 
 ± 

 15,7 

29,2  
± 

 16,4 

32,7  
± 

 16,2 

Sítio F 
(CN) 

28,7 
 ±  

12,1 

34,1  
±  

15,9 

29,3 
 ±  

10,5 

26,6  
±  

12,6 

27,1  
±  

11,3 

30,4 
 ± 

 12,1 

28,5  
± 

 11,5 

27,6 
± 

 10,4 
 

Tabela 16 - Média e desvio padrão da hidratação superficial (corneometria) obtidos 
em condições basais (D0), 30 min (D1), 4 (D4), 8 (D8), 11 (D11), 13 (D13), 15 (D15) e 20 
dias (D20) após provocação com LSS (HPU:apósito de hidroxipoliuretano; HA: 
apósito de ácido hialurónico; GSF: apósito de gaze humedecida com soro fisiológico; 
FP: filme de poliuretano; CP: controlo positivo e CN: controlo negativo). 

Hidratação superficial (Corneometria) (U.A.) 

Sítios  
 

D0 
 

D1 
 

D4 
 

D8 
 

D11 
 

D13 
 

D15 
 

D20 
 

Sítio A 
(HPU) 

41,7  
±  

9,9 

65,3  
± 

 32,2 

29,3  
±  

19,3 

17,7 
 ±  
8,1 

21,8  
± 

13,1 

24,4  
± 

11,7 

29,2  
±  

12,5 

33,7 
 ±  

12,0 

Sítio B 
(HA) 

40,8  
± 

 8,4 

65,8 
 ± 

 37,6 

29,9  
±  

18,6 

18,8 
 ± 

 7,4 

19,9 
 ± 

 8,3 

25,5 
 ± 

 11,5 

29,7  
±  

12,8 

35,0  
±  

11,1 

Sítio C 
(FP) 

40,1  
±  

8,9 

65,8 
 ±  

36,8 

36,0  
± 

 18,9 

31,8 
 ±  

11,1 

39,9  
± 

 12,2 

42,2  
± 

 9,2 

43,4  
± 

 11,5 

44,3 
 ±  
9,7 

Sítio D 
(GSF) 

40,2 
 ± 

 9,7 

65,8 
 ± 

 34,6 

30,8  
±  

19,6 

21,7  
±  

10,2 

23,5 
 ±  
9,0 

26,5 
±  

8,2 

32,7 
 ±  

12,2 

30,8  
±  

10,4 

Sítio E 
(CP) 

39,7 
 ± 

 9,1 

65,1  
±  

32,8 

21,8  
±  

10,8 

21,9  
± 

 8,0 

28,2  
±  

8,5 

32,9 
 ±  
9,6 

34,9 
 ± 

 9,2 

39,1  
±  

9,7 

Sítio F 
(CN) 

40,1  
± 

 9,5 

40,0  
± 

 11,2 

38,8  
±  

7,8 

37,1  
±  

6,9 

37,8 
 ±  
7,4 

38,3  
±  

8,9 

38,6  
±  

6,3 

38,1  
± 

 6,5 
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Tabela 17 - Média e desvio padrão da microcirculação local obtidos em condições 
basais (D0), 30 min (D1), 4 (D4), 8 (D8), 11 (D11), 13 (D13), 15 (D15) e 20 dias (D20) após 
provocação com LSS (HPU:apósito de hidroxipoliuretano; HA: apósito de ácido 
hialurónico; GSF: apósito de gaze humedecida com soro fisiológico; FP: filme de 
poliuretano; CP: controlo positivo e CN: controlo negativo). 

Microcirculação Local (B.P.U.) 

Sítios 
  

D0 
 

D1 
 

D4 
 

D8 
 

D11 
 

D13 
 

D15 
 

D20 
 

Sítio A 
(HPU) 

7,4  
±  

2,3 

97,6 
 ± 

52,6 

53,4  
±  

41,5 

17,1  
±  

13,1 

13,1  
± 

 6,2 

10,8  
±  

4,2 

11,3  
± 

 4,4 

9,7 
 ± 

 3,8 

Sítio B 
(HA) 

7,2 
 ± 

 2,1 

105,9 
 ±  

61,7 

59,1  
± 

 65,9 

29,1 
 ± 

 49,4 

14,3  
±  

10,1 

12,4  
±  

8,1 

11,8  
± 

 7,7 

12,1 
 ± 

 7,2 

Sítio C 
(FP) 

6,9  
±  

1,9 

98,5  
±  

54,2 

65,4  
±  

71,5 

33,5  
±  

52,7 

17,6  
±  

14,9 

17,8  
±  

13,9 

15,3  
±  

13,5 

12,3 
 ±  
6,6 

Sítio D 
(GSF) 

7,4  
±  

2,4 

98,1  
± 

 56,7 

57,2  
±  

62,6 

29,7  
±  

41,5 

17,1  
± 

 10,5 

16,4  
±  

13,4 

17,9 
 ±  

16,1 

13,8 
 ±  

12,9 

Sítio E 
(CP) 

7,4 
 ±  
2,9 

97,2  
±  

58,4 

85,0 
 ±  

117,9 

38,6  
±  

57,3 

17,5  
±  

9,1 

16,5 
 ±  

12,9 

12,1 
 ±  
6,3 

14,79  
±  

10,0 

Sítio F 
(CN) 

7,5  
±  

2,9 

8,1 
 ±  
4,1 

9,0  
± 

 3,8 

9,3  
±  

3,6 

9,0  
± 

 3,3 

7,3  
±  

2,8 

8,6  
± 

 4,5 

8,0 
 ± 

 3,2 
 

Tabela 18 - Média e desvio padrão da espessura total da pele obtidos em condições 
basais (D0), 30 min (D1), 4 (D4), 8 (D8), 11 (D11), 13 (D13), 15 (D15) e 20 dias (D20) após 
provocação com LSS (HPU:apósito de hidroxipoliuretano; HA: apósito de ácido 
hialurónico; GSF: apósito de gaze humedecida com soro fisiológico; FP: filme de 
poliuretano; CP: controlo positivo e CN: controlo negativo). 

Ecoestrutura da Pele – Espessura Total (mm) 

Sítios  
 

D0 
 

D1 
 

D4 
 

D8 
 

D20 
 

Sítio A 
(HPU) 

1,2  
±  

0,13 

1,8  
± 

 0,42 

1,6  
± 

 0,16 

1,5  
± 

 0,14 

1,4  
± 

 0,16 

Sítio B 
(HA) 

1,3  
±  

0,17 

1,8  
± 

 0,26 

1,6  
± 

 0,27 

1,4  
±  

0,17 

1,4  
± 

 0,18 

Sítio C 
(FP) 

1,3  
±  

0,16 

1,8  
±  

0,49 

1,5 
 ± 

 0,25 

1,4  
± 

 0,16 

1,4  
±  

0,14 

Sítio D 
(GSF) 

1,27 
 ±  

0,12 

1,8  
±  

0,23 

1,6  
± 

 0,21 

1,5 
 ±  

0,20 

1,4  
± 

 0,12 

Sítio E 
(CP) 

1,3  
± 

 0,14 

1,8  
±  

0,28 

1,6 
 ±  

0,23 

1,4  
±  

0,14 

1,4  
± 

 0,15 

Sítio F 
(CN) 

1,3  
±  

0,18 

1,3  
±  

0,12 

1,3 
 ± 

 0,15 

1,2 
 ±  

0,09 

1,3 
 ±  

0,15 
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Tabela 19 - Média e desvio padrão da segmentação 0-30 obtidos em condições basais 
(D0), 30 min (D1), 4 (D4), 8 (D8), 11 (D11), 13 (D13), 15 (D15) e 20 dias (D20) após 
provocação com LSS (HPU:apósito de hidroxipoliuretano; HA: apósito de ácido 
hialurónico; GSF: apósito de gaze humedecida com soro fisiológico; FP: filme de 
poliuretano; CP: controlo positivo e CN: controlo negativo). 

Ecoestrutura da Pele – Segmentação 0-30 (%) 

Sítios 
 

D0 
 

D1 
 

D4 
 

D8 
 

D20 
 

Sítio A 
(HPU) 

20,0  
±  

3,4 

37,2  
± 

 8,2 

31,2  
± 

 6,7 

27,3 
 ±  
6,8 

22,2  
± 

 3,6 

Sítio B 
(HA) 

19,3 
 ±  
2,7 

38,1  
±  

12,7 

33,1  
±  

9,2 

30,1  
±  

7,5 

21,8 
 ±  
2,5 

Sítio C 
(FP) 

19,1  
±  

3,3 

34,7  
±  

12,2 

29,4 
 ± 

 9,5 

26,7 
 ±  
8,2 

25,6  
±  

6,5 

Sítio D 
(GF) 

19,7  
±  

3,4 

35,1 
 ± 

 10,4 

30,8 
 ±  
8,1 

29,6 
 ±  
8,2 

29,9 
 ±  
6,8 

Sítio E 
(CP) 

19,6  
±  

3,6 

37,1  
±  

13,0 

30,7  
±  

6,6 

29,1 
 ± 

 7,7 

27,1 
 ±  
5,4 

Sítio F 
(CN) 

19,5 
 ±  
2,9 

21,2 
 ±  
4,1 

21,2 
 ±  
4,3 

20,7 
 ±  
3,6 

21,0  
±  

3,6 
 
 

No que diz respeito à média dos valores analisados, o valor máximo foi atingido 30 

minutos após a remoção do penso oclusivo de LSS, para todas as variáveis consideradas.  

A PTEA é uma das variáveis que maior relevância assume no contexto da avaliação da 

eficiência da função de barreira da pele, sendo considerado um excelente indicador do 

estado funcional do SC [138] razão pela qual assumiu lugar de destaque sendo utilizada 

como “end point“ estatístico do estudo. Uma barreira danificada irá permitir uma 

elevação da taxa de permeação de vapor de água. O aumento dos valores observados é 

revelador de um compromisso da função de barreira cutânea, traduzido principalmente 

pelos valores de PTEA obtidos, e são compatíveis com o modo de acção descrito para 

este composto [93-96]. A alteração dos valores de microcirculação local e da cromaticidade 

vermelha (a*) são indicativos de resposta inflamatória com existência de eritema e a 

alteração dos valores de espessura total e da segmentação 0-30 indiciam a presença de 

edema. A determinação da hidratação superficial do SC foi efectuada por corneometria e 

delphinometria. A análise dos valores encontrados, e referidos nas tabelas 3.5 e 3.6, 

mostram um acréscimo considerável no momento de remoção do penso com LSS a 5%, 

que poderá estar relacionado quer com o efeito próprio da oclusão quer com a formação 

local de exsudado. Estes valores decrescem significativamente nos dias 4 e 8, que 

correspondem aos instantes seguintes de determinação do grau de hidratação, e são 
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coerentes com o efeito excicante induzido pelo LSS [160]. Podemos verificar que a partir 

do dia 11 os valores aumentam de forma lenta e gradual aproximando-se dos valores 

basais.  

Os valores de hidratação profunda, determinados por delphinometria, sofreram apenas um 

ligeiro acréscimo, imediatamente após a remoção do penso com LSS a 5% (dia 1), 

iniciando, no instante seguinte de medição (dia 4), a aproximação aos valores basais. Os 

resultados encontrados são concordantes com o facto dos efeitos do LSS a 5% sobre a 

hidratação da epiderme (profunda) serem muito ligeiros [93, 161]. 

 
Procederemos de seguida a uma análise, mais detalhada dos valores encontrados. 

 

Comparação do comportamento funcional cutâneo nos diferentes 
sítios experimentais 
 
Para proceder à análise comparativa do comportamento funcional cutâneo dos indivíduos 

estudados tornou-se indispensável comparar, em primeiro lugar, os valores basais (D0) 

obtidos em todos os sítios experimentais e para cada uma das técnicas biométricas 

utilizadas. Procedeu-se ainda à comparação do comportamento funcional do sítio 

experimental F, utilizado como controlo negativo, em todos os momentos de medição, 

para averiguar a eventual interferência de factores externos (ambientais e relacionados 

com o equipamento) nos resultados obtidos. Seguidamente procurou-se quantificar e 

comparar, em todos os sítios experimentais, o efeito resultante da aplicação do penso 

impregnado com LSS a 5% durante 24h. Para tal os valores foram determinados 30 min 

após a remoção do penso com LSS (D1). Procedemos ainda ao estudo comparativo da 

capacidade de recuperação dos diferentes sítios experimentais tendo em conta os apósitos 

utilizados e anteriormente caracterizados neste trabalho. 

 

 

Análise comparativa dos valores basais (D0) 

Tem sido demonstrado, em diversos estudos experimentais, que a determinação das 

diferentes variáveis utilizadas na caracterização funcional da pele (PTEA, hidratação, 

microcirculação local, eritema e o edema) podem ser afectadas por diversos factores 

intrínsecos ao indivíduo, ambientais e relacionados com o equipamento utilizado [98, 116,129, 

136, 138, 139, 141, 148].  

As condições de trabalho laboratoriais permitem minimizar, para valores negligenciáveis, 

a possível variabilidade quer dos factores ambientais quer dos factores relacionados com 

o equipamento. No que diz respeito à possível variabilidade intra-individual e inter-

individual esta pode ser minimizada através de uma definição rigorosa dos critérios de 
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inclusão e de não inclusão no estudo. Embora todos estes factores tenham sido 

considerados na metodologia utilizada no presente trabalho experimental consideramos 

imprescindível que a análise dos resultados obtidos fosse iniciada pela comparação dos 

valores basais obtidos em todos os sítios experimentais e para todas as variáveis em 

estudo. Os resultados obtidos podem ser observados na tabela seguinte (Tabela 20).  

 
Tabela 20 - Comparação dos valores basais (D0) obtidos nos diferentes sítios 
experimentais (sítios A, B, C, D, E e F) para cada técnica de avaliação biométrica 
utilizada no estudo (p-value obtido através do teste de Friedman) (n= 30). 

 

 
 

Como podemos verificar os valores obtidos não revelaram a existência de diferenças 

significativas nos valores basais (D0) para todas as variáveis em estudo. Podemos 

concluir que na amostra estudada o comportamento funcional cutâneo, nos diferentes 

sítios experimentais, foi semelhante. 

 

Comparação do comportamento funcional cutâneo no sítio F utilizado como 

controlo negativo 

Após termos concluído que nas condições basais não existia variabilidade intra-individual 

e inter-individual significativa importava agora aferir a possível influência dos factores 

externos (ambientais e relativos ao equipamento) na determinação das variáveis nos 

diferentes momentos de medição. Desta consideramos relevante a comparação dos 

 
Avaliação Biométrica 

 
p_value

 
PTEA 
 

0,325 
 

Colorimetria (a*) 0,780 

Hidratação profunda 0,411 

Hidratação superficial (delphinometria) 0,993 

Hidratação superficial (corneometria) 0,129 

Microcirculação local  0,862 

espessura total 
 

 
0,306 

 Ecoestrutura da pele 
 
 
 

 
segmentação 0-30 
 

0,726 
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valores obtidos em todos os dias do estudo experimental no sítio F, utilizado como 

controlo negativo. Os resultados obtidos podem ser observados na tabela seguinte (Tabela 

21). 

 
Tabela 21 - Comparação dos valores obtidos no sítio experimental F (controlo 
negativo) em todos os dias do estudo para cada técnica de avaliação biométrica 
utilizada (p-value obtido através do teste de Wilcoxon) (n= 30). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como podemos observar os resultados obtidos não revelaram diferenças significativas 

sugerindo não ter havido qualquer influência externa na determinação dos mesmos. 

 
 
Comparação do comportamento funcional cutâneo nos diferentes sítios 

experimentais após a exposição ao LSS (D1) 

O comportamento funcional nos diferentes sítios experimentais, com excepção do sítio F 

utilizado como controlo negativo, face à provocação com o LSS (D1) foi analisado. Os 

resultados obtidos podem ser observados na tabela seguinte (Tabela 22). 

 
Avaliação Biométrica 

 
p_value

 
PTEA 
 0,182 

Colorimetria (a*) 1,00 

Hidratação profunda 0,217 

Hidratação superficial (delphinometria) 0,583 

Hidratação superficial (corneometria) 0,796 

Microcirculação local  0,363 

espessura total 
 

 
0,162 

 Ecoestrutura da pele 
 
 
 

 
segmentação 0-30 
 

0,153 
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Tabela 22 - Comparação dos valores obtidos 30’ após a remoção do penso de LSS 
nos diferentes sítios experimentais (sítios A, B, C, D, E e F) para cada técnica de 
avaliação biométrica utilizada no estudo (p-value obtido através do teste de 
Wilcoxon) (n= 30). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Os resultados obtidos e explicitados na tabela 22 não revelaram diferenças significativas. 

Estes resultados indiciam que todos os sítios experimentais responderam de forma 

semelhante à provocação causada pela aplicação de LSS. 

 
 
Evolução temporal dos indicadores biométricos 

Após a fase de provocação com o LSS seguiu-se a fase de recuperação cutânea, na qual 

foram utilizados os diversos materiais de penso, já caracterizados (capítulo 2). A fase de 

recuperação iniciou-se imediatamente após a remoção do penso com LSS (D1). A 

determinação das variáveis e estudo, com excepção da ecoestrutura da pele, foram 

efectuadas nos dias 4, 8, 11, 13, 15 e 20. Pelos motivos anteriormente apresentados, a 

ecoestrutura da pele (espessura total e segmentação 0-30) apenas foi avaliada nos dias 4, 

8 e 20. Para cada indicador biométrico foi feita uma análise comparativa entre os 

diferentes sítios experimentais. Os resultados, para cada uma das variáveis, obtidos após 

avaliação estatística comparativa podem ser observados nas tabelas seguintes (Tabela 23 

a 29). 

 
Avaliação Biométrica 

 
p_value 

 
PTEA 
 0,800 

Colorimetria (a*) 0,550 

Hidratação profunda 0,217 

Hidratação superficial (delphinometria) 0,583 

Hidratação superficial (corneometria) 0,796 

Microcirculação local  0,895 

espessura total 
 

0,620 
 Ecoestrutura da pele  

 
 
 

 
segmentação 0-30 
 

0,643 
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Tabela 23 - Comparação dos valores obtidos de PTEA nos dias 4, 8, 11, 13, 15 e 20 
nos diferentes sítios experimentais ((HPU:apósito de hidroxipoliuretano; HA: 
apósito de ácido hialurónico; GSF: apósito de gaze humedecida com soro fisiológico; 
FP: filme de poliuretano; CP: controlo positivo e CN: controlo negativo) (p-value 
obtido através do teste de Friedman) (n= 30). 

p-value 
Variável 

 

Sítios 
experimentais 
  

Sítio A 
(HPU) 

Sítio B 
(HA) 

Sítio C 
(FP) 

Sítio D 
(GSF) 

Sítio E 
(CP) 

Sítio F 
(CN) 

Sítios 
experimentais 

 
Variável 
  

Sítio A (HPU)  0,001 0,000 0,000 0,000 0,199 Sítio A (HPU) 

Sítio B (HA) 0,004  0,000 0,000 0,000 0,001 Sítio B (HA) 

Sítio C (FP) 0,000 0,642  0,877 0,565 0,000 Sítio C (FP) 

Sítio D (GSF) 0,006 0,704 0,417  0,131 0,000 Sítio D (GSF) 

Sítio E (CP) 0,041 0,551 0,229 0,688  0,000 Sítio E (CP) 

PTEA 
 (D4) 

 

Sítio F (CN) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  Sítio F (CN) 

PTEA 
(D13) 

 

Sítio A (HPU)  0,013 0,000 0,000 0,000 0,951 Sítio A (HPU) 

Sítio B (HA) 0,237  0,001 0,001 0,000 0,003 Sítio B (HA) 

Sítio C (FP) 0,000 0,000  0,382 0,673 0,000 Sítio C (FP) 

Sítio D (GSF) 0,000 0,000 0,586  0,035 0,000 Sítio D (GSF) 

Sítio E (CP) 0,000 0,000 0,544 0,790  0,000 Sítio E (CP) 

PTEA 
(D8) 

 

Sítio F (CN) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  Sítio F (CN) 

PTEA 
(D15) 

 

Sítio A (HPU)  0,940 0,021 0,03 0,01 0,484 Sítio A (HPU) 

Sítio B (HA) 0,109  0,012 0,013 0.003 0,537 Sítio B (HA) 

Sítio C (FP) 0,000 0,000  0,636 0,417 0,002 Sítio C (FP) 

Sítio D (GSF) 0,000 0,001 0,766  0,229 0,005 Sítio D (GSF) 

Sítio E (CP) 0,000 0,000 0,453 0,120  0,000 Sítio E (CP) 

PTEA 
(D11) 

 

Sítio F (CN) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  Sítio F (CN) 

PTEA 
(D20) 

 

 



CAPÍTULO 4 – CONCLUSÕES 

Dissertação de Mestrado em Farmácia Hospitalar 
 - 77 - 
 

 

Tabela 24 - Comparação dos valores obtidos de cromaticidade vermelha nos dias 4, 
8, 11, 13, 15 e 20 nos diferentes sítios experimentais (HPU:apósito de 
hidroxipoliuretano; HA: apósito de ácido hialurónico; GSF: apósito de gaze 
humedecida com soro fisiológico; FP: filme de poliuretano; CP: controlo positivo e 
CN: controlo negativo) (p-value obtido através do teste de Friedman) (n= 30). 

p-value 
Variável 

 

Sítios 
experimentais 
  

Sítio A 
(HPU) 

Sítio B 
(HA) 

Sítio C 
(FP) 

Sítio D 
(GSF) 

Sítio E 
(CP) 

Sítio F 
(CN) 

Sítios 
experimentais 

 
Variável 
  

Sítio A (HPU)   0,773 0,006 0,191 0,006 0,001 Sítio A (HPU) 

Sítio B (HA) 0,393  0,030 0,320 0,010 0,003 Sítio B (HA) 

Sítio C (FP) 0,057 0,314  0,070 0,719 0,001 Sítio C (FP) 

Sítio D (GSF) 0,178 0,665 0,629  0,024 0,001 Sítio D (GSF) 

Sítio E (CP) 0,165 0,629 0,727 0,504  0,001 Sítio E (CP) 

a* (D4) 

Sítio F (CN) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001  Sítio F (CN) 

a* (D13) 
 

Sítio A (HPU)  0,141 0,001 0,000 0,001 0,001 Sítio A (HPU) 

Sítio B (HA) 0,643  0,015 0,004 0,011 0,001 Sítio B (HA) 

Sítio C (FP) 0,023 0,141  0,910 0,544 0,001 Sítio C (FP) 

Sítio D (GSF) 0,000 0,004 0,600  0,465 0,001 Sítio D (GSF) 

Sítio E (CP) 0,001 0,003 0,629 0,959  0,001 Sítio E (CP) 

a* (D8) 
 

Sítio F (CN) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001  Sítio F (CN) 

a* (D15) 
 

Sítio A (HPU)  0,376 0,001 0,021 0,003 0,001 Sítio A (HPU) 

Sítio B (HA) 0,125  0,044 0,090 0.008 0,001 Sítio B (HA) 

Sítio C (FP) 0,002 0,071  0,365 0,861 0,001 Sítio C (FP) 

Sítio D (GSF) 0,001 0,022 0,750  0,262 0,001 Sítio D (GSF) 

Sítio E (CP) 0,001 0,001 0,600 0,150  0,001 Sítio E (CP) 

a* (D11) 
 

Sítio F (CN) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001  Sítio F (CN) 

a* (D20) 
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Tabela 25 - Comparação dos valores obtidos de microcirculação por laser doppler 
nos dias 4, 8, 11, 13, 15 e 20 nos diferentes sítios experimentais (HPU:apósito de 
hidroxipoliuretano; HA: apósito de ácido hialurónico; GSF: apósito de gaze 
humedecida com soro fisiológico; FP: filme de poliuretano; CP: controlo positivo e 
CN: controlo negativo) (p-value obtido através do teste de Friedman) (n= 30). 

p-value 
Variável 

 

Sítios 
experimentais 
  

Sítio A 
(HPU) 

Sítio B 
(HA) 

Sítio C 
(FP) 

Sítio D 
(GSF) 

Sítio E 
(CP) 

Sítio F 
(CN) 

Sítios 
experimentais 

 
Variável 
  

Sítio A (HPU)  0,711 0,013 0,045 0,006 0,000 Sítio A (HPU) 

Sítio B (HA) 0,781  0,011 0,018 0,072 0,000 Sítio B (HA) 

Sítio C (FP) 0,975 0,719  0,943 0,371 0,000 Sítio C (FP) 

Sítio D (GSF) 0,586 0,478 0,781  0,441 0,000 Sítio D (GSF) 

Sítio E (CP) 0,658 0,629 0,192 0,673  0,000 Sítio E (CP) 

LDF 
 (D4) 

 

Sítio F (CN) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  Sítio F (CN) 

LDF 
 (D13) 

 

Sítio A (HPU)  0,959 0,020 0,002 0,000 0,079 Sítio A (HPU) 

Sítio B (HA) 0,558  0,008 0,003 0,002 0,111 Sítio B (HA) 

Sítio C (FP) 0,023 0,347  0,441 0,517 0,001 Sítio C (FP) 

Sítio D (GSF) 0,007 0,090 0,178  0,813 0,001 Sítio D (GSF) 

Sítio E (CP) 0,000 0,032 0,033 0,453  0,001 Sítio E (CP) 

LDF 
 (D8) 

 

Sítio F (CN) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  Sítio F (CN) 

LDF 
 (D15) 

 

Sítio A (HPU)  0,643 0,007 0,005 0,000 0,318 Sítio A (HPU) 

Sítio B (HA) 0,813  0,048 0,012 0.002 0,072 Sítio B (HA) 

Sítio C (FP) 0,688 0,644  0,456 0,482 0,006 Sítio C (FP) 

Sítio D (GSF) 0,007 0,009 0,688  0,567 0,000 Sítio D (GSF) 

Sítio E (CP) 0,007 0,082 0,517 0,797  0,000 Sítio E (CP) 

LDF 
 (D11) 

 

Sítio F (CN) 0,001 0,002 0,005 0,000 0,000  Sítio F (CN) 

LDF 
 (D20) 
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Tabela 26 - Comparação dos valores obtidos de Hidratação superficial por 
delphinometria nos dias 4, 8, 11, 13, 15 e 20 nos diferentes sítios experimentais 
(HPU:apósito de hidroxipoliuretano; HA: apósito de ácido hialurónico; GSF: 
apósito de gaze humedecida com soro fisiológico; FP: filme de poliuretano; CP: 
controlo positivo e CN: controlo negativo) (p-value obtido através do teste de 
Friedman) (n= 30). 

 

p-value 
Variável 

 

Sítios 
experimentais 
  

Sítio A 
(HPU) 

Sítio B 
(HA) 

Sítio C 
(FP) 

Sítio D 
(GSF) 

Sítio E 
(CP) 

Sítio F 
(CN) 

Sítios 
experimentais 

 
Variável 
  

Sítio A (HPU)  0,213 0,001 0,681 0,131 0,009 Sítio A (HPU) 

Sítio B (HA) 0,893  0,000 0,115 0,011 0,001 Sítio B (HA) 

Sítio C (FP) 0,046 0,001  0,002 0,036 0,158 Sítio C (FP) 

Sítio D (GSF) 0,559 0,279 0,188  0,071 0,001 Sítio D (GSF) 

Sítio E (CP) 0,187 0,232 0,012 0,124  0,021 Sítio E (CP) 

Hidratação 
(D4) 

 

Sítio F (CN) 0,001 0,001 0,006 0,001 0,000  Sítio F (CN) 

Hidratação 
(D13) 

 

Sítio A (HPU)  0,354 0,042 0,853 0,080 0,139 Sítio A (HPU) 

Sítio B (HA) 0,553  0,018 0,459 0,130 0,063 Sítio B (HA) 

Sítio C (FP) 0,000 0,000  0,006 0,442 0,056 Sítio C (FP) 

Sítio D (GSF) 0,178 0,001 0,003  0,051 0,040 Sítio D (GSF) 

Sítio E (CP) 0,106 0,008 0,018 0,576  0,871 Sítio E (CP) 

Hidratação 
(D8) 

 

Sítio F (CN) 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000  Sítio F (CN) 

Hidratação 
(D15) 

 

Sítio A (HPU)  0,776 0,090 0,088 0,294 0,782 Sítio A (HPU) 

Sítio B (HA) 0,010  0,071 0,265 0.349 0,918 Sítio B (HA) 

Sítio C (FP) 0,000 0,000  0,001 0,264 0,003 Sítio C (FP) 

Sítio D (GSF) 0,980 0,021 0,001  0,009 0,042 Sítio D (GSF) 

Sítio E (CP) 0,010 0,000 0,112 0,007  0,115 Sítio E (CP) 

Hidratação 
(D11) 

 

Sítio F (CN) 0,001 0,000 0,611 0,000 0,032  Sítio F (CN) 

Hidratação 
(D20) 
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Tabela 27 - Comparação dos valores obtidos de Hidratação profunda nos dias 4, 
8, 11, 13, 15 e 20 nos diferentes sítios experimentais (HPU:apósito de 
hidroxipoliuretano; HA: apósito de ácido hialurónico; GSF: apósito de gaze 
humedecida com soro fisiológico; FP: filme de poliuretano; CP: controlo positivo 
e CN: controlo negativo) (p-value obtido através do teste de Friedman) (n= 30). 

p-value 
Variável 

 

Sítios 
experimentais 
  

Sítio A 
(HPU) 

Sítio B 
(HA) 

Sítio C 
(FP) 

Sítio D 
(GSF) 

Sítio E 
(CP) 

Sítio F 
(CN) 

Sítios 
experimentais 

 
Variável 
  

Sítio A (HPU)  0,430 0,191 0,159 0,845 0,967 Sítio A (HPU) 

Sítio B (HA) 0,94  0,000 0,007 0,015 0,214 Sítio B (HA) 

Sítio C (FP) 0,417 0,478  0,984 0,054 0,001 Sítio C (FP) 

Sítio D (GSF) 0,439 0,168 0,524  0,371 0,041 Sítio D (GSF) 

Sítio E (CP) 0,002 0,025 0,005 0  0,206 Sítio E (CP) 

Hidratação 
(D4) 

 

Sítio F (CN) 0,003 0,001 0,001 0 0,948  Sítio F (CN) 

Hidratação 
(D13) 

 

Sítio A (HPU)  0,524 0,754 0,082 0,877 0,478 Sítio A (HPU) 

Sítio B (HA) 0,813  0,051 0,002 0,057 0,905 Sítio B (HA) 

Sítio C (FP) 0,053 0,004  0,116 0,607 0,020 Sítio C (FP) 

Sítio D (GSF) 0,118 0,022 0,510  0,120 0,013 Sítio D (GSF) 

Sítio E (CP) 0,516 0,313 0,007 0,013  0,071 Sítio E (CP) 

Hidratação 
(D8) 

 

Sítio F (CN) 0,934 0,853 0,001 0,009 0,502  Sítio F (CN) 

Hidratação 
(D15) 

 

Sítio A (HPU)  0,453 0,704 0,829 0,517 0,165 Sítio A (HPU) 

Sítio B (HA) 0,249  0,195 0,162 0,538 0,194 Sítio B (HA) 

Sítio C (FP) 0,213 0,001  0,241 0,465 0,013 Sítio C (FP) 

Sítio D (GSF) 0,147 0,006 0,727  0,254 0,026 Sítio D (GSF) 

Sítio E (CP) 0,665 0,009 0,271 0,376  0,258 Sítio E (CP) 

Hidratação 
(D11) 

 

Sítio F (CN) 0,681 0,249 0,004 0,034 0,175  Sítio F (CN) 

Hidratação 
(D20) 
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Tabela 28 - Comparação dos valores obtidos de Hidratação superficial 
(corneometria) nos dias 4, 8, 11, 13, 15 e 20 nos diferentes sítios experimentais 
(HPU:apósito de hidroxipoliuretano; HA: apósito de ácido hialurónico; GSF: 
apósito de gaze humedecida com soro fisiológico; FP: filme de poliuretano; CP: 
controlo positivo e CN: controlo negativo) (p-value obtido através do teste de 
Friedman) (n= 30). 

 

p-value 
Variável 

 

Sítios 
experimentais 
  

Sítio A 
(HPU) 

Sítio B 
(HA) 

Sítio C 
(FP) 

Sítio D 
(GSF) 

Sítio E 
(CP) 

Sítio F 
(CN) 

Sítios 
experimentais 

 
Variável 
  

Sítio A (HPU)  0,283 0,000 0,138 0,003 0,000 Sítio A (HPU) 

Sítio B (HA) 0,734  0,000 0,294 0,013 0,000 Sítio B (HA) 

Sítio C (FP) 0,009 0,002  0,000 0,001 0,047 Sítio C (FP) 

Sítio D (GSF) 0,229 0,616 0,022  0,008 0,000 Sítio D (GSF) 

Sítio E (CP) 0,198 0,058 0 0,015  0,006 Sítio E (CP) 

Hidratação 
(D4) 

 

Sítio F (CN) 0 0,001 0,089 0,001 0,000  Sítio F (CN) 

Hidratação 
(D13) 

 

Sítio A (HPU)  0,810 0,000 0,530 0,073 0,002 Sítio A (HPU) 

Sítio B (HA) 0,222  0,000 0,399 0,084 0,001 Sítio B (HA) 

Sítio C (FP) 0,000 0,000  0,001 0,001 0,021 Sítio C (FP) 

Sítio D (GSF) 0,026 0,065 0,001  0,118 0,002 Sítio D (GSF) 

Sítio E (CP) 0,013 0,042 0,001 0,539  0,020 Sítio E (CP) 

Hidratação 
(D8) 

 

Sítio F (CN) 0,000 0,000 0,014 0,000 0,000  Sítio F (CN) 

Hidratação 
(D15) 

 

Sítio A (HPU)  0,965 0,000 0,222 0,150 0,258 Sítio A (HPU) 

Sítio B (HA) 0,508  0,003 0,125 0,159 0,253 Sítio B (HA) 

Sítio C (FP) 0,000 0,000  0,000 0,024 0,003 Sítio C (FP) 

Sítio D (GSF) 0,349 0,073 0,000  0,001 0,002 Sítio D (GSF) 

Sítio E (CP) 0,005 0,000 0,001 0,052  0,742 Sítio E (CP) 

Hidratação 
(D11) 

 

Sítio F (CN) 0,000 0,000 0,405 0.000 0,000  Sítio F (CN) 

Hidratação 
(D20) 
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Tabela 29 - Comparação dos valores obtidos de ecoestrutura da pele (espessura 
total e segmentação 0-30) nos dias 4, 8, 11, 13, 15 e 20 nos diferentes sítios 
experimentais (HPU:apósito de hidroxipoliuretano; HA: apósito de ácido 
hialurónico; GSF: apósito de gaze humedecida com soro fisiológico; FP: filme de 
poliuretano; CP: controlo positivo e CN: controlo negativo) (p-value obtido 
através do teste de Friedman) (n= 30). 

 

p-value 
Variável 

 

Sítios 
experimentais 
  

Sítio A 
(HPU) 

Sítio B 
(HA) 

Sítio C 
(FP) 

Sítio D 
(GSF) 

Sítio E 
(CP) 

Sítio F 
(CN) 

Sítios 
experimentais 

 
Variável 

  

Sítio A (HPU)  0,237 0,586 0,781 0,704 0,000 Sítio A (HPU) 

Sítio B (HA) 0,805  0,043 0,141 0,199 0,000 Sítio B (HA) 

Sítio C (FP) 0,688 0,600  0,299 0,572 0,000 Sítio C (FP) 

Sítio D (GSF) 0,066 0,096 0,005  0,829 0,000 Sítio D (GSF) 

Sítio E (CP) 0,959 0,894 0,349 0,118  0,000 Sítio E (CP) 

Espessura 
total  
(D4) 

 

Sítio F (CN) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  Sítio F (CN) 

Segmentação 
(D4) 

 

Sítio A (HPU)  0,018 0,943 0,141 0,131 0,000 Sítio A (HPU) 

Sítio B (HA) 0,622  0,043 0,544 0,299 0,000 Sítio B (HA) 

Sítio C (FP) 0,069 0,229  0,159 0,221 0,000 Sítio C (FP) 

Sítio D (GSF) 0,247 0,192 0,009  0,974 0,000 Sítio D (GSF) 

Sítio E (CP) 0,070 0,262 0,926 0,010  0,000 Sítio E (CP) 

Espessura 
total  
(D8) 

 

Sítio F (CN) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  Sítio F (CN) 

Segmentação 
(D8) 

 

Sítio A (HPU)  0,558 0,012 0,000 0,000 0,120 Sítio A (HPU) 

Sítio B (HA) 0,918  0,001 0,000 0.000 0,360 Sítio B (HA) 

Sítio C (FP) 0,758 0,805  0,004 0,213 0,001 Sítio C (FP) 

Sítio D (GSF) 0,153 0,090 0,053  0,024 0,000 Sítio D (GSF) 

Sítio E (CP) 0,861 0,614 0,644 0,199  0,000 Sítio E (CP) 

Espessura 
total  
(D20) 

 

Sítio F (CN) 0,185 0,131 0,086 0,012 0,070  Sítio F (CN) 

Segmentação 
(D20) 

 

 
 
 

O impacto dos apósitos utilizados na recuperação da função de “barreira” cutânea pode 

ser facilmente observado (tabela 23 a 29).  

 

Os valores de PTEA foram utilizados como “end point” estatístico da recuperação da 

integridade cutânea uma vez que esta variável é considerada como um bom indicador 

objectivo da função de “barreira” [108, 113, 121]. Diversos estudos têm demonstrado a 

aplicabilidade desta variável, em modelos animais, quer na tradução das alterações na 

função barreira decorrentes de lesões de diferentes gravidades [84], quer na monitorização 

da eficácia terapêutica de materiais de penso [70]. Os resultados obtidos para esta variável 

mostram que até ao dia 13 do estudo (D13) todos os sítios experimentais apresentavam 
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diferenças estatisticamente significativas comparativamente ao sítio experimental F (CN). 

Os resultados encontrados para os sítios C (FP), D (GSF) e E (CP) apresentaram sempre, 

em todas as medições efectuadas, diferenças significativas quando comparados com os 

valores do sitio F (CN) sugerindo a não recuperação da função de “barreira” até ao final 

do estudo para estes sítios experimentais e, são coerentes com os conhecimentos à data 

sobre cicatrização sem oclusão ou utilização de gaze humedecida com soro fisiológico [54, 

56, 58, 67]. A razão da não recuperação dos valores basais no sitio C (FP) poderá ser 

encontrada nas características de adesão do apósito em causa uma vez que a sua remoção, 

apesar de cuidadosamente efectuada, poderá ter danificado tecido recém-formado 

atrasando a sua recuperação [80].  

O sítio A (HPU) e o sítio B (HA) apresentaram valores semelhantes aos valores basais a 

partir do dia 13 (D13) e 15 (D15) respectivamente, resultados indicativos da recuperação da 

função barreira.   

 

No que diz respeito à cromaticidade vermelha (a*) podemos constatar que durante o 

estudo não foram atingidos os valores basais. A análise da média e desvio padrão dos 

resultados obtidos (Tabela 13) permitem-nos no entanto concluir que houve, durante o 

trabalho experimental realizado, uma redução gradual dos valores de cromaticidade 

vermelha (a*), indicativo de presença de eritema, e que essa redução foi mais marcada 

nos sítios A (HPU) e B (HA) sugerindo uma recuperação eventualmente mais rápida. 

 

Alguns estudos têm demonstrado a importância da microcirculação local na avaliação da 

resposta inflamatória após a ocorrência de uma lesão. A sua determinação, por LDF, 

permite a obtenção objectiva de indicadores funcionais como o tempo de recuperação da 

área. A análise dos resultados por nós obtidos revela que os sítios A (HPU) e B (HA) 

atingiram os valores basais no dia 15 (D15). Nos restantes sítios avaliados os valores 

basais nunca foram atingidos.  

 

A água desempenha um importante papel nas propriedades físicas da pele e a 

quantificação do seu conteúdo hídrico é essencial para o perfeito entendimento da 

fisiologia cutânea [126]. Como referido anteriormente (capítulo 2) procedeu-se à análise 

desta variável, durante a fase de recuperação, aferindo a hidratação da camada mais 

superficial da pele (SC), referida como hidratação superficial, por corneometria e por 

delphinometria. Foi ainda avaliada a alteração da hidratação da epiderme profunda, 

referida no presente estudo como hidratação profunda, por delphinometria,  

No que diz respeito à hidratação superficial os valores encontrados, quer por 

delphinometria quer por corneometria, sugerem um retorno lento e gradual aos valores 
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basais. Devemos ainda realçar que no dia 11 (D11) do estudo os valores de hidratação 

superficial, aferidos quer por corneometria quer por delphinometria, revelaram não existir 

diferenças estatisticamente significativas entre o sítio C (FP) e o sítio F (CN), sugerindo a 

recuperação da hidratação do SC. A nosso ver estes resultados não reflectem a 

recuperação dos valores basais e devem ser analisados de forma crítica tendo em conta o 

tipo de apósito utilizado. Deste modo e sendo um apósito com características de 

adesividade cutânea a aparente hidratação alcançada no dia 11 (D11) deveu-se 

provavelmente à remoção de epitélio recém-formado e formação de exsudado. Podemos 

ainda concluir que os valores de hidratação encontrados sugerem recuperação dos valores 

basais nos sítios A (HPU), B (HA) e E (CP) nos dias 15 (D15) e 20 (D20) por 

delphinometria e corneometria respectivamente. Os valores encontrados para o sítio D 

(GSF) sugerem que a hidratação basal não foi atingida. 

Os resultados para a hidratação profunda parecem indiciar um retorno rápido aos valores 

basais na maioria dos sítios experimentais, com excepção dos sítios C (FP) e D (GDF). 

Podemos constatar que os valores encontrados sugerem a recuperação, no dia 4 (D4) para 

o sítio experimental E (CP) e no dia 8 (D8) para os sítios experimentais A (HPU) e B (HA) 

e como tal indicativos de ausência de edema. Tais conclusões não foram no entanto 

concordantes com os resultados, por nós obtidos, na avaliação da ecoestrutura da pele 

nomeadamente no que se refere aos valores de segmentação 0-30 (Tabela 29). Estes 

mostraram que no dia 8 (D8) os sítios A (HPU) e B (HA) ainda apresentavam diferenças 

significativas comparativamente ao sítio F (CN), reveladores da presença de edema. Em 

nosso entender, o equipamento utilizado na medição da hidratação profunda 

(MoistureMeter-D®), e apesar das especificações do respectivo fabricante, não mostrou 

detectar as variações do conteúdo hídrico previstas pela aplicação do LSS. Esta 

observação é concordante com resultados anteriormente publicados por outros autores 
[162], e foi demonstrada, neste estudo, pelos resultados obtidos através da sonografia 

cutãnea. 

Foi verificada a eventual existência de uma relação estatística entre os dados obtidos para 

a hidratação profunda, por delphinometria, e os dados obtidos para a ecogenecidade da 

pele (segmentação 0-30). Para tal foi calculado o coeficiente de correlação de Spearman e 

respectivo p_value. Os resultados obtidos podem ser observados na tabela seguinte 

(Tabela 30) 

 

O impacto do LSS sobre a pele humana é bem conhecido, sabendo-se que quando 

aplicado em concentrações baixas, não provoca lesão evidente com quebra do 

compromisso histológico, mas origina alteração da barreira com reacção inflamatória 

consistente e por vezes presença de edema [91-93, 95-99]. Por esta razão julgámos de grande 
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interesse a determinação, por ultrasonografia, da espessura total da pele e da segmentação 

0-30, para melhor compreender o impacto dos apósitos utilizados mesmo na ausência de 

evidência clínica. De facto os resultados obtidos (Tabela 18 e 19) confirmaram a 

existência de reacção inflamatória com presença de edema, após aplicação do LSS. 

Durante a fase de recuperação os valores encontrados para a espessura total cutânea 

evidenciam a sua recuperação no dia 20 (D20) para os sítios experimentais A (HPU), B 

(HA), C (FP) e E (CP). Podemos ainda constatar a não recuperação do sítio D (GSF). 

 

Os valores obtidos para a segmentação 0-30 revelaram a inexistência de edema no dia 20 

(D20) apenas para os sítios A (HPU) e B (HA), os quais apresentaram valores próximos 

dos basais sugerindo reparação cutânea. Os restantes sítios apresentaram, em todos os 

momentos de medição, diferenças significativas, comparativamente ao sítio F (CN), 

indicativas de edema. 

 

Procedemos ainda à análise de uma possível relação estatística entre as diferentes 

variáveis estudadas através da determinação do coeficiente de correlação de Spearman e 

respectivo p_value. Estes valores foram determinados para todos os sítios experimentais 

em estudo. Os resultados obtidos podem ser observados na tabela seguinte (Tabela 30) 

 

Os resultados obtidos permitem-nos concluir a existência de uma correlação positiva, 

com significado estatístico, entre todas as variáveis estudadas, com excepção da PTEA vs 

Hidratação superficial, determinada quer por corneometria quer por delphinometria, 

demonstrando-se assim a existência de uma interdependência linear entre estas variáveis. 

Esta correlação parece ser particularmente forte na PTEA vs microcirculação local, PTEA 

vs Ecoestrutura da pele (espessura total e segmentação 0-30), como aliás seria espectável.  

 

Em conclusão, os resultados obtidos através do estudo experimental revelam que, nas 

actuais condições experimentais, a recuperação da integridade cutânea foi mais rápida nos 

sítios experimentais tratados com os apósitos de hidroxipoliuretano (HPU) e ácido 

hialurónico (HA).  
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Tabela 30 – Correlação de Spearman entre as diferentes variáveis estudadas 

Coeficiente de Correlação de Spearman (rs) / 
p_value Variáveis 

 
Sítio A 
(HPU) 

Sítio B 
(HA) 

Sítio C 
(FP) 

Sítio D 
(GSF) 

Sítio E 
(CP) 

Hidratação Superficial (corneometria) 
vs 

Hidratação Profunda 

0,413 / 
<0,001 

0,243 / 
<0,001 

0,228 / 
<0,001 

0,288 / 
<0,001 

0,279 / 
<0,001 

Hidratação Superficial (delphinometria) 
 vs 

Hidratação Profunda 

0,471 / 
<0,001 

0,295/ / 
<0,001 

0,321 / 
<0,001 

0,346 / 
<0,001 

0,321 / 
<0,001 

Cromaticidade Vermelha (a*) 
vs 

Hidratação Profunda 

0,237 / 
<0,001 

0,352/ 
<0,001 

0,434/ 
<0,001 

0,400/ 
<0,001 

0,407/ 
<0,001 

Scores 
vs 

Cromaticidade Vermelha (a*) 

0,669/ 
<0,001 

0,645/ 
<0,001 

0,635/ 
<0,001 

0,710/ 
<0,001 

0,656/ 
<0,001 

Microcirculação Local 
vs 

Hidratação Profundo  

0,289/ 
<0,001 

0,398/ 
<0,001 

0,477/ 
<0,001 

0,460/ 
<0,001 

0,352/ 
<0,001 

Perda Transepidérmica (PTEA)0,208 
vs 

Hidratação Profundo 

0,208/ 
<0,001 

0,290/ 
<0,001 

0,372/ 
<0,001 

0,356/ 
<0,001 

0,253/ 
<0,001 

Perda Transepidérmica (PTEA)0,208 
vs 

Microcirculação Local 
0,740/ 
<0,001 

0,668/ 
<0,001 

0,677/ 
<0,001 

0,683/ 
<0,001 

0,752/ 
<0,001 

Perda Transepidérmica (PTEA)0,208 
vs 

Hidratação Superficial (corneometria) 

-0,300/ 
0,642 

-0,038/ 
0,554 

0,048/ 
0,458 

0,057/ 
0,375 

-0,194/ 
0,003 

Perda Transepidérmica (PTEA)0,208 
vs 

Hidratação Superficial (delphinometria) 

-0,250/ 
0,701 

0,200/  
0,757 

0,100/ 
0,124 

0,079/ 
0,220 

0,183/ 
0,006 

Perda Transepidérmica (PTEA)0,208 
vs 

Ecoestrutura da Pele (espessura total) 

0,684/ 
<0,001 

0,662/ 
<0,001 

0,647/ 
<0,001 

0,768/ 
<0,001 

0,709/ 
<0,001 

Perda Transepidérmica (PTEA)0,208 
vs 

Ecoestrutura da Pele (segmentação 0-30) 

0,684/ 
<0,001 

0,662/ 
<0,001 

0,930/ 
<0,001 

0,732/ 
<0,001 

0,696/ 
<0,001 

Hidratação Profunda  
Vs 

Ecoestrutura da Pele (segmentação 0-30) 

0,431/ 
<0,001 

0,422/ 
<0,001 

0,455/ 
<0,001 

0,389/ 
<0,001 

0,398/ 
<0,001 
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Capítulo 4: Conclusões 
A abordagem da lesão cutânea é, devido à sua prevalência, um assunto de grande relevância no 

contexto das ciências da saúde. Trata-se de um processo fisiopatológico complexo sobre o qual 

têm sido procuradas soluções muito diversas, como se deduz da variabilidade de material de 

penso disponível, que torna difícil a tarefa de escolha do tratamento mais adequado. Por outro 

lado o estudo da lesão cutânea é difícil uma vez que o end point, quer da indução quer da 

recuperação, é subjectivo e por isso difícil de quantificar. Vulgarmente os estudos envolvidos na 

determinação do efeito dos materiais de penso sobre a recuperação da lesão baseiam-se apenas 

na observação clínica da reepitelização não contemplando a reparação da função de “barreira” 

da pele. Embora a reepitelização represente a reparação da integridade anatómica da pele, não 

traduz a reparação da função de “barreira” cutânea e esta não é, infelizmente, determinada por 

rotina. Foi exactamente esta a razão que motivou o trabalho desenvolvido na presente 

dissertação pretendendo-se contribuir para o esclarecimento da possível influência dos 

diferentes materiais de penso utilizados sobre a recuperação da integridade cutânea traduzida 

pela recuperação das suas propriedades de barreira.  

 

O micromodelo de estudo utilizado permitiu uma abordagem objectiva da lesão cutânea na pele 

humana in vivo, em condições padronizadas e clinicamente controladas. Como consequência os 

resultados obtidos evidenciam a adequação do modelo experimental aos objectivos inicialmente 

definidos. As variáveis biométricas avaliadas parecem-nos ter sido adequadas à descrição dos 

mecanismos fisiopatológicos envolvidos quer na alteração da integridade cutânea, subjacente à 

exposição ao LSS, quer durante a fase de recuperação, permitindo uma monitorização objectiva 

em ambas as fases do estudo experimental 

 

No entanto este estudo experimental não esteve isento de limitações e constrangimentos. De 

facto, a selecção da amostra por conveniência, apesar de ser um meio prático e fácil, 

impossibilita a extrapolação dos resultados para a população em geral. Desta forma os 

resultados e conclusões apenas podem ser aplicados, em verdade, à amostra estudada. Por outro 

lado, e apesar de no estudo piloto terem sido aferidos os momentos de medição mais relevantes, 

permitindo um estudo mais assertivo, o ideal teria sido a obtenção de dados em todos os dias 

dos estudo (entre D0 e D20) aferindo com maior evidência o dia exacto em que se deu o inicio da 

recuperação da função barreira nos sítios experimentais tratados com os apósitos em causa. 

Teria sido ainda interessante ter continuado a determinação, de todas as variáveis envolvidas, 

até á recuperação dos valores basais em todos os sítios experimentais, permitindo com maior 

clareza a comparação dos tempos de recuperação. Tal não foi no entanto possível devido ao 

volume de determinações que esta situação iria envolver. 



CAPÍTULO 4 – CONCLUSÕES 

Dissertação de Mestrado em Farmácia Hospitalar 
 - 88 - 
 

Convêm ainda realçar que pese embora tenha sido a problemática da lesão cutânea que suscitou 

a elaboração do presente trabalho, o modelo experimental utilizado não induziu nos voluntários 

qualquer lesão mas sim alteração das propriedades funcionais cutâneas possibilitando a sua 

monitorização ao longo do tempo de recuperação. Assim os apósitos foram escolhidos e 

utilizados independentemente das indicações, referidas pelos respectivos fabricantes, no que 

respeita quer ao tipo de ferida quer principalmente á fase de cicatrização, uma vez que o estudo 

pretendia apenas averiguar o impacto destes na recuperação da integridade cutânea traduzida 

pela reparação da sua função de barreira. 

 

O estudo realizado permitiu, nas actuais condições experimentais, avaliar o impacto dos 

apósitos na recuperação das propriedades de barreira cutânea. Seria no entanto relevante o 

desenvolvimento de estudos de maiores dimensões, de forma a aferir objectivamente as 

vantagens da sua utilização. Os resultados seriam ainda mais valiosos se os estudos fossem 

conduzidos em doentes com presença efectiva de ferida cutânea. 
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Questionário de inclusão 
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Dados Pessoais 
 
 

Nome: 
 
Data de nascimento: 
 
Sexo:  
 
Estado civil: 
 
Escolaridade:                                               Profissão: 
 
Idade:        Telem: 
 
Cod. Referência: 
 
 
 
 

Questionário de inclusão 
 

 
Sofre de alguma patologia dermatológica ou sistémica                                      Sim     Não  
 
Se sim refira qual?__________________________________________________________ 
 
A aplicação de adesivos na sua pele já lhe causou alergia, irritação ou grande desconforto? 

                         Sim     Não  
 
A aplicação de cosméticos na sua pele já lhe causou alergia, irritação ou grande desconforto? 

                         Sim     Não  
 
Fez algum tratamento tópico com corticóides/anti-inflamatórios na área de aplicação durante 
os últimos oito dias anteriores ao início do estudo?                                            Sim     Não  
 
Têm problemas na coagulação do sangue?                                                         Sim     Não  
 
Têm dificuldades de cicatrização?                                                                       Sim     Não  
 
 
É alérgico a alguma substância?                                                                         Sim     Não  
 
Se respondeu afirmativamente à questão anterior refira qual ou quais as substâncias 
relativamente ás quais é alérgico: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Aplicou nos últimos dois dias soluções de limpeza ou cosméticos na zona do antebraço?   
 

                        Sim     Não  
 
 
 
Prevê expor-se a água (banho de imersão, de mar ou piscina), sauna ou sessões de banho 
turco durante o período do ensaio?                                                                     Sim     Não  
 
Se é mulher, está grávida ou a amamentar ou não faz contracepção eficaz?   Sim     Não  
 
Faz Contracepção oral ou sub-cutânea ?                                                           Sim     Não  
 
Toma habitualmente medicamentos(vitaminas, medicamentos naturais ou medicamentos 
homeopáticos)?                                                                                                    Sim     Não  
 
Se respondeu afirmativamente à questão anterior preencha o quadro seguinte: 
 

Terapêuticas concomitantes 

Medicamento Formulação Posologia Indicação Inicio Fim 

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 

Declaro serem verdadeiras todas as informações prestadas neste 
questionário 

 
 
 
 

Data e Assinatura do Voluntário 
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Questionário para o Investigador 
 
 

 
Existem lesões cutâneas na zona experimental que possam interferir de modo importante com 
a avaliação das reacções cutâneas (alterações da pigmentação, cicatrizes, pilosidade 
excessiva, efélides/sardas numerosas e nevos, eritema solar)?                         Sim     Não  
 
Existe reacção eczematosa ainda visível, cicatrizes ou sequelas pigmentares decorrentes de 
testes anteriores realizados na área de aplicação?                                            Sim     Não  
 
Evidência de hábitos alcoólicos ou de toxicodependência.                               Sim     Não  
 
Existe dermografismo ?                                                                                     Sim     Não  
 
Pode ser incluído no estudo?                                                                            Sim     Não  
 
 
 
 
 
 

 
Data e Assinatura do Investigador Responsável 
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Consentimento Informado 
 



 

Dissertação de Mestrado em Farmácia Hospitalar 
 - 105 - 
 

Consentimento Informado 
 
Cod. Estudo: 
 
 
 
___________ 
 

 
Dados do voluntário: 

Nome / Apelido:     _______________ , __________________ 

Data Nascimento:   _____ / _____ / _________ 

Cód. Referência:     _______________________ 

 
 

Informação do Voluntário 
Consentimento de Participação 

 
 
 

“Estudo in vivo do impacto biológico de diferentes 
materiais de penso sobre a integridade cutânea” 

 
 

 
O investigador responsável pelo presente projecto, propôs-me participar num 
estudo de investigação supramencionado, desenvolvido no domínio da 
dermatologia experimental. 
 
Foi-me explicada e afirmada a minha total liberdade de aceitar ou de me recusar a participar neste estudo. 

 
 
 
Li e compreendi com clareza as informações que se seguem: 

 
 

Objectivo do estudo 
 

O estudo tem como objectivo esclarecer se existem diferenças estatisticamente 
significativas ao nível da efectividade terapêutica com a utilização de quatro 
tipos de materiais de penso [apósito de hidroxipoliuretano (PermaFoam®),
apósito de ácido hialurónico (Hyalofill®), apósito de gaze impregnada com soro 
fisiológico e filme de poliuretano (Opsite Flexigrid®)], comparativamente com 
os respectivos controlos (positivo e negativo), num modelo de estudo de 
recuperação da integridade cutânea in vivo, realizado em regime laboratorial e 
em condições de temperatura e humidade padronizadas.  
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Resumo da Metodologia 
 
O estudo é realizado num painel de 30 voluntários com pele íntegra. 
 
O laurilsulfato de sódio a 5% (LSS) é aplicado em ambos os antebraços numa 
área previamente determinada sob oclusão (patch) durante 24h seguindo-se a 
aplicação dos apósitos em estudo. 
 
As aplicações, remoção dos patches e examinação cutânea são sempre 
realizados por técnico devidamente habilitado, membro da equipa de 
investigação. 
 

Cronograma Geral do Estudo 
Visita 
(Data) Motivo experimental Duração 

D0 
(     ) 

Avaliação dermatológica e aplicação de 
“patch” 24 horas 

D1 
(     ) 

Remoção, avaliação dermatológica e 
aplicação dos apósitos em estudo 1 hora 

D4 
(     ) 

Remoção, avaliação dermatológica e 
aplicação 

1 hora 

D8 
(     ) 

Remoção, avaliação dermatológica e 
aplicação 

1 hora 

D11 
(     ) 

Remoção, avaliação dermatológica e 
aplicação 

1 hora 

D13 
(     ) 

Remoção, avaliação dermatológica e 
aplicação 

1 hora 

D15 
(     ) 

Remoção, avaliação dermatológica e 
aplicação 

1 hora 

D20 
(     ) 

Remoção, avaliação dermatológica e 
aplicação 

1 hora 

 
 
As visitas terão lugar na Unidade de Dermatologia Experimental na 
Universidade Lusófona em Lisboa. 
 
Aplicação do LSS no dia: D0; 
Remoção dos patchs nos dias: D1; 
Examinação cutânea da área experimental nos dias: D0, D1, D4, D8, D11, D13, 
D15 e D20. 
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Compromissos fundamentais assumidos pelo 
Voluntários 

 
 
Obrigações: 
 

- Não usar qualquer produto de higiene ou tratamento cosmético na área experimental; 
- Manter os patches no local: se forem removidos, informar o investigador; 
- Manter o material de penso no local: se forem removidos, informar o investigador; 
- Não utilizar roupas muito apertadas ou restritivas sob a área experimental, passíveis 

de remover os patches ou material de penso; 
- Não tomar banho de imersão ou de piscina durante o estudo; 
- Não praticar desporto intensivo durante o estudo para evitar sudação excessiva; 
- Não expor a área experimental à luz solar intensa ou UVA (luzes U.V.) particularmente 

quando se retirarem os patches; 
- Descrever qualquer tratamento recebido durante o decorrer do estudo – alguns 

fármacos (anti-alérgicos e anti-inflamatórios, outros contendo vitamina A ácida ou seus 
derivados) são incompatíveis com o estudo; 

- Não receber qualquer vacina durante o estudo; 
- As 10 deslocações ao laboratório previstas são fundamentais; para tal as datas e horas 

indicadas pelos investigadores devem ser sempre respeitadas; 
- No caso de acontecimento adverso (reacção cutânea ou outra) deve contactar 

imediatamente o investigador para exame clínico imediato; 
- Estar abrangido pelo Serviço Nacional de Saúde; 
 

 
Restrições: 
 
- O duche é permitido, mas a área do penso deve ser protegida de forma a evitar 

projecções violentas de água; 
- A aplicação de sabões nesta área deve ser evitada. 
 

 
Casos Especiais : 
 
- Em caso de reacção cutânea anormal, uma vez que estou sujeito a um processo de 

acompanhamento técnico especial, poderei ser convidado a fazer um teste 
complementar, em condições a definir de acordo com a situação clínica concreta 

- Uma vez que as aplicações repetidas de produtos cosméticos sob penso oclusivo 
aumentam o risco de sensibilização cutânea, não poderei tomar parte em mais de 5 
testes desta natureza por ano. 
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Riscos menores previsíveis 

 
 
Durante o estudo podem vir a ser sentidas algumas sensações de desconforto incluindo 
pequenas picadas, prurido, estiramento, calor ou rubor. São, em qualquer caso, ligeiras 
fugazes e reversíveis, sem relevância clínica. 
 

 
Poderei a todo o momento pedir informações complementares ao responsável 
pelo estudo. 
 
Também me foi afirmado que os conhecimentos adquiridos sobre o produto 
em estudo, permitem excluir de uma forma razoável todos os riscos sérios 
previsíveis de intolerância, nas condições de utilização definidas para este 
estudo. 
 
Se mesmo assim, durante o estudo, constatar qualquer sinal que me pareça 
anormal ou se receber um tratamento medicamentoso qualquer que seja, 
notificarei de imediato o responsável pelo estudo: 
 
 

XXXXX 
Telefone: 21 7515550 / XXXXXX (24h) 

 
 
Os dados que me dizem respeito (pessoais e clínicos) serão 
estritamente confidenciais. Autorizo que as áreas de pele interessadas 
sejam fotografadas. Não autorizo a consulta dos dados, excepto por pessoas 
relacionadas com o estudo e sua avaliação, incluindo monitores, auditores, 
Comissão de Ética e entidades regulamentares, os quais poderão aceder aos 
dados clínicos, em absoluto respeito pela sua confidencialidade, em 
conformidade com a Lei de Protecção dos dados pessoais. 
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Aceito pois, participar livremente neste estudo nas 

condições assim especificadas 
  
e comprometo-me por minha livre vontade e por minha honra a, 
durante o decorrer deste estudo e durante o período de exclusão que 
me foi indicado a não aderir a qualquer outro estudo a desenvolver em 
humanos, mesmo que realizado por um investigador deste centro ou de 
qualquer outro. 
 
O meu consentimento não dilui as responsabilidades dos 
organizadores do estudo. 
 
Conservo todos os direitos que me são garantidos por lei. 
 
O presente Consentimento Informado é constituído por dois exemplares 
assinados pelas partes, para que um seja dado ao voluntário e outro mantido 
pelo Investigador. 
 
 
Feito em _______  de __________________ de ____________ 
 

Assinatura do Investigador 
Responsável 

Assinatura do Voluntário 
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ANEXO 3 
 

Folha de Carga 
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Folha de Carga 
 

 
 
Nome do Vol: ______________________________  Nº Vol: ______ 
 
 

 
    
    
    
    
11,,  22,,  33,,  44  ee  55  ––  AApplliiccaaççããoo  ddee  LLSSSS  55%%  
  
66  ––  CCoonnttrroolloo  nneeggaattiivvoo  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
11  ––  AAppóóssiittoo  ddee  hhiiddrrooxxiippoolliiuurreettaannoo;;  
22  ––  AAppóóssiittoo  ddee  áácc..  HHiiaalluurróónniiccoo;;    
33  ––  AAppóóssiittoo  sseeccuunnddáárriioo;;  
44  --  GGaazzee  ++NNaaccll  00,,99%%  
55  ––  AAuussêênncciiaa  ddee  oocclluussããoo  
66  --  CCoonnttrroolloo  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Antebraço Dto Antebraço Esq 

Antebraço Dto 

4 
 
5 
 
6 

1 
 
2 
 
3 

Antebraço Esq 

1 
 
2 
 
3 

4 
 
5 
 
6 
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Recolha de dados 
 

 
 

1. Medidas de controlo 
 

 
a. Temperatura da pele 
 

 D0 D1 
 

D4 D8 D11 D13 D15 D20 

  
 

       

 
 
 
 
 
 

 
b. Temperatura ambiente 
 

 

 D0 D1 
 

D4 D8 D11 D13 D15 D20 

  
 
 

       

 
 

c. Humidade relativa 
 

 D0 D1 
 

D4 D8 D11 D13 D15 D20 

  
 
 
 

       

 
 
 
 

2. Medidas Biométricas  
 

a. PTEA (g/h.m2) 
 

 

Sitios D0 D1 
 

D4 D8 D11 D13 D15 D20 

1  
 
 

       

2  
 
 

       

3  
 
 

       

4  
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5  
 
 

       

6  
 
 

       

b. Hidratação (UA) 
 

Sitios D0 D1 
 

D4 D8 

 Corn. Delfin 
sup. 

Delfin 
prof. 

Corn. Delfin 
sup. 

Delfin 
prof. 

Corn. Delfin 
sup. 

Delfin 
prof. 

Corn. Delfin 
sup. 

Delfin 
prof. 

1  
 
 

           

2  
 
 

           

3  
 
 

           

4  
 
 

           

5  
 
 

           

6  
 
 

           

 
 

Sitios D11 D13 
 

D15 D20 

 Corn. Delfin 
sup. 

Delfin 
prof. 

Corn. Delfin 
sup. 

Delfin 
prof. 

Corn. Delfin 
sup. 

Delfin 
prof. 

Corn. Delfin 
sup. 

Delfin 
prof. 

1  
 
 

           

2  
 
 

           

3  
 
 

           

4  
 
 

           

5  
 
 

           

6  
 
 

           

 

c. Grau de Eritema (a*) 
 

Sitios D0 D1 
 

D4 D8 D11 D13 D15 D20 

1  
 
 

       

2  
 
 

       

3  
 
 

       

4  
 
 

       

5  
 
 

       

6  
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3. Medidas Estruturais 
 
 

a. Ultrasonografia (espessura total de pele) 
 

Sitios D0 D1 
 

D4 D8 D20 

1  
 
 

    

2  
 
 

    

3  
 
 

    

4  
 
 

    

5  
 
 

    

6  
 
 

    

 
 
 
 
b. Ultrasonografia (Segmentação 0-30) 

 
Sitios D0 D1 

 
D4 D8 D20 

1  
 
 

    

2  
 
 

    

3  
 
 

    

4  
 
 

    

5  
 
 

    

6  
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c. Laser Doppler (BPU) 

 
 

Sitios D0 D1 
 

D4 D8 D11 D13 D15 D20 

1  
 
 

       

2  
 
 

       

3  
 
 

       

4  
 
 

       

5  
 
 

       

6  
 
 

       

 
 

 
 


