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Prática Clínica: Uso de plantas medicinais
no tratamento de feridas
Palestrante:Gabriela Deutsch

• Farmacêutica, mestre e doutoranda em Tecnologias em Saúde em úlceras crônicas (UFF)
• Voluntária no ambulatório de fitoterapia da Associação Brasileira de Fitoterapia (ABFIT)
• Membro comissão curativos Ambulatório de Reparo de Feridas do Hospital Universitário
Antonio Pedro (HUAP/UFF)
• Integrante do @consulteseufarmaceutico
• Diretora Executiva do Aprendendo a Formular
• Coordenadora Arte de Formular da SBDRJ
• Autora em parceria do Livro Aprendendo a Formular
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ÚLCERAS CRÔNICAS
• Cicatrização por segunda intenção
• Prevalência vem crescendo, como reflexo do envelhecimento da população
• Requer aporte nutricional adequado de proteínas, calorias e

vitaminas
• Obesidade dificulta a mobilização e deambulação
•Uso de agentes tópicos inadequados pode retardar a
epitelização e a granulação
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(DULMOVITS; HERMAN, 2012; SINNO; PRAKASH, 2013).
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Úlcera Venosa

Úlcera Arterial

Feridas crônicas
Úlcera Diabética

Lesão por pressão

O QUE TRATAR
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GLICAÇÃO
GLICAÇÃO OU
CARAMELIZAÇÃO
CELULAR

DEGRADA
COLÁGENO

• Tão danoso quanto radicais livres
• Causada por elevado índice glicêmico, fumo, consumo de lipídios oxidados
• Consequências:
• Potente geração estresse oxidativo celular e de processo inflamatórios – neutrófilos,
monócitos e macrófagos, IL1e 6, tromboxanos, etc.

• Destruição celular e danos aos tecidos e órgãos

OXIDAÇÃO
• Estresse oxidativo: Alta formação de radicais livres
no processo inflamatório
• Antioxidante: efeito protetor sobre novas células

na lesão em regeneração
• Oxidação de fosfolipídeos na membrana celular
diminui

liberação

de

prostaglandinas

e

tromboxano ambos importantes na cicatrização
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VASCULARIZAÇÃO
• Aumento na permeabilidade vascular é importante
para fechamento da ferida
• Permeabilidade elevada dos vasos permite a
deposição de matriz rica em fibrina, fundamental
para a migração celular

DOR
• Muito frequente: prevalência entre 80 e 96% pacientes
• Persistente ou exacerbada durante as trocas de curativo
• Influencia negativamente a cicatrização: estimula mediadores
inflamatórios, que reduzem a reparação tecidual e regeneração

• Afeta a qualidade de vida
• Gera instabilidade de humor, provoca alterações no sono e
mobilidade, aumentando o risco de quedas
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CICATRIZACÃO E RECIDIVAS
• Recidiva em torno de 30% no primeiro ano após cura, e 80% após 2 anos
• Baixas escolaridade condições socioeconômicas para manutenção das
práticas preventivas

• Difícil acessibilidade aos serviços especializados
• Prevenção de recidiva: conhecimento, habilidade e apoio para medidas de autocuidado
• Causa problemas físico, sociais e psicológicos além do aumento dos gastos para saúde
• Tratamento rotineiro é desgastante e o paciente sonha com a cura definitiva da lesão

HUMIDADE E MACERAÇÃO
• Maceração: resultado de umidade excessiva nas superfícies
epiteliais,

conferindo

ao

tecido

perilesional

aspecto

esbranquiçado e intumescido
• Atrapalha a migração dos queratinócitos para o centro da lesão,
evitando o surgimento do tecido de epitelização
• Pode ocorrer devido ao uso prolongado ou errôneo de curativos que
estimulam a exsudação excessiva

• Escolher curativo que controle o exsudato, mantendo humidade no leito
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AUTO CUIDADO E
QUALIDADE DE VIDA
• Elevados índices de recidiva
• Lesão

causa

sofrimento

e

prejuízos

à

qualidade de vida dos portadores e familiares
• Onera gastos do SUS e interferem

INFECÇÃO
• Complicação com maior impacto na situação
global
• Atrasa cicatrização, eleva custos e gera consequências
na qualidade de vida

• Úlcera crônica é altamente colonizada: cobertura
deve minimizar o risco de infecção

• Prevenida

mediante

observação

clínica

e

identificação dos fatores de risco e sinais:
edema, calor, rubor e dor
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OBRIGADA!
gd85@globo.com
SIGAM-ME
OS BONS!

(21) 98153-9668

@msc.gabrieladeutsch
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