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RESUMO
Relatar um caso de tratamento de uma úlcera hipertensiva e descre-
ver os resultados obtidos com o uso da espuma de poliuretano com 
ibuprofeno. Trata-se de um estudo de caso clínico, realizado em um 
hospital público de Salvador, Bahia, Brasil, paciente apresentando 
lesão de 3 cm de diâmetro, com 40% de tecido de granulação, 60% 
de esfacelo, bordas maceradas, com exsudato moderado, sem odor, 
referindo dor intensa e em tratamento convencional com gaze e soro 
fisiológico sem cicatrização completa da ferida há seis anos. Para o 
tratamento, utilizou-se, durante cinco meses, a espuma hidrofílica 
de poliuretano com ibuprofeno, a qual se mostrou efetiva para o tra-
tamento de úlcera hipertensiva dolorosa, com fechamento completo 
da lesão. Evidências científicas sugerem que a espuma com ibuprofe-
no pode ser uma solução efetiva no tratamento de feridas exsudativas 
dolorosas com amplas variedades de etiologias.
Descritores: Feridas, enfermagem, tratamento, úlcera
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ABSTRACT
Report a case of treating a hypertensive ulcer 
and describe the results obtained with the  use of 
polyurethane foam with ibuprofen. Treat yourself 
to a case study conducted in a public hospital in 
Salvador, Bahia, Brazil, patient with lesion of 
3 cm in diameter, with 40% granulation tissue, 
60% of slough, macerated edges with moderate 
exudate without odor, complaining of intense 
pain and conventional treatment with gauze 
and saline without complete healing of the 
wound for six years. For treatment, was used 
for five months, the hydrophilic polyurethane 
foam in which ibuprofen has proved effective 
for treatment of hypertensive painful ulcer, 
with complete closure of the lesion. Scientific 
evidence suggests that the foam with ibuprofen 
can be an effective solution in the treatment of 
painful exudative wounds with wide variety of 
etiologies.
Descriptors: Wounds, nursing, treatment, ulcer

RESUMEN
Presentamos un caso de tratamiento de una úlcera 
hipertensiva y describir los resultados obtenidos con el 
uso de espuma de poliuretano con ibuprofeno. Disfrute 
de un estudio de caso realizado en un hospital público 
en Salvador, Bahia, Brasil, paciente con lesión de 3 
cm de diámetro, con tejido de granulación 40%, 
el 60% de Slough, bordes maceradas con exudado 
moderado sin olor, quejándose de dolor intenso y el 
tratamiento convencional con una gasa y solución 
salina sin la curación completa de la herida durante 
seis años. Para el tratamiento, se utilizó durante 
cinco meses, la espuma de poliuretano hidrófila en 
el que el ibuprofeno ha demostrado ser eficaz para el 
tratamiento de úlcera dolorosa hipertensiva, con el 
cierre completo de la lesión. La evidencia científica 
sugiere que la espuma con ibuprofeno puede ser una 
solución eficaz  en el tratamiento de heridas exudativas 
dolorosas con amplia variedad de etiologías.
Descriptores: llagas, enfermería, el tratamiento, la 
úlcera
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INTRODUÇÃO
 Profissionais do mundo inteiro têm di-
rigido esforços no sentido de desenvolver tec-
nologias de cuidado para abreviar o tempo de 
cicatrização, prevenir complicações e, conse-
quentemente, encaminhar à cura milhares de 
pessoas que apresentam feridas1.

 As feridas que não evoluem espontanea-
mente para a resolução recebem o nome de feri-
das crônicas2. As diversas formas de abordagem 
para o tratamento visam interromper o proces-
so infeccioso, evitar sequelas e deformações.

Dentre as feridas crônicas, encontramos a úl-
cera hipertensiva, que foi descrita em 1945 por 
Martolell como uma complicação da hiperten-
são arterial sistêmica (HAS) grave. É referida 
como úlcera de forma arredondada, de dois a 
quatro centímetros de diâmetro, de base gra-
nulosa ou necrótica, localizada no membro in-
ferior, geralmente no terço inferior externo da 
perna, extremamente dolorosa (dor despropor-
cional ao tamanho da lesão), com predominân-
cia do sexo feminino, com HAS grave, de longa 
duração e mal controlada3.

 O diagnóstico é essencialmente clínico 
e deve preencher os seguintes critérios: presen-
ça de hipertensão, pulsos palpáveis nas pernas, 
ausência de distúrbios na circulação venosa, si-
metria das lesões, ausência de calcificações arte-
riais e úlcera superficial na face anterolateral de 
membro inferior, na união do terço médio com 
inferior4.

 A lesão parece ocorrer por diminuição 
da pressão cutânea, que se deve ao aumento lo-
calizado da resistência vascular. A incapacidade 
de vasodilatação, em resposta ao estreitamen-
to arteriolar causado pela hipertensão arterial, 
pode levar à diminuição tecidual de oxigênio, 
em nível que resulta na formação de úlcera por 
isquemia4.

 O tratamento das feridas crônicas repre-
senta um significativo desafio, não apenas em 
termos de custos diretos para os serviços de 
saúde, mas também em termos de dor, perdas 
econômicas e deterioração da qualidade de vida 
dos pacientes3.

 Na assistência aos pacientes com feri-

ÚLCERA HIPERTENSIVA: USO DA 
COBERTURA DE ESPUMA DE 

POLIURETANO COM IBUPROFENO

56REVISTA PELLE SANA Volume 3 | Número 01 - 2016



das diversas, principalmente as lesões crônicas, 
caracterizadas pela dificuldade de cicatrização 
e causadoras de grande incômodo, observa-se 
que a dor está associada à grande parte destas 
lesões, principalmente àquelas localizadas nos 
membros inferiores. Dentre estas, encontramos 
a lesão hipertensiva.

 A mensuração da dor clínica constitui-se 
em desafio aos pesquisadores, considerando-se 
a subjetividade, complexidade e multidimen-
sionalidade da experiência dolorosa. Com os 
avanços ocorridos nos últimos tempos, muito 
tem sido discutido sobre a necessidade de se ob-
terem instrumentos que possibilitem mensurar 
a dor. 

 Existem algumas escalas para avaliar a 
dor. Dentre elas, a escala alfa numérica de 0 a 
10 recebe a preferência entre profissionais da 
área médica e indica facilmente o nível da dor 
experimentado pelo paciente no momento da 
avaliação. Como exemplo, o nível “0” signifi-
ca ausência de dor, enquanto que o nível “10” 
significa a pior dor imaginável ou sentida pelo 
indivíduo em toda a vida. Outra grande van-
tagem da utilização da escala visual analógica 
é o acompanhamento do quadro doloroso e a 
avaliação periódica de melhora ou piora em de-
corrência do tempo, das atividades realizadas 
(atividades de vida diária, esportes) ou das ações 
de tratamento (medicamentos, cirurgia, reabili-
tação, repouso)5.

 Sabendo que algumas coberturas são de 
extrema valia para favorecer o manejo do exsu-
dato da lesão, assim como a melhora da dor e 
a aceleração do processo cicatricial da ferida, o 
intuito deste trabalho foi relatar o uso de um 
produto que associasse tais características no 
tratamento de lesões crônicas de difícil cicatri-

zação. O estudo relata um caso de tratamento 
de uma úlcera hipertensiva e descreve os resul-
tados obtidos com o uso da espuma de poliure-
tano com ibuprofeno.

MÉTODO
 Trata-se de relato de caso de um pacien-
te com úlcera hipertensiva de difícil cicatrização 
associada à dor intensa e restrição de mobilida-
de, quadro clínico de HAS, úlcera hipertensiva 
diagnosticada pelo médico angiologista, em uso 
de tratamento convencional com gaze e soro fi-
siológico nos últimos seis anos.

 O acompanhamento foi realizado em um 
hospital público de grande porte na cidade de Sal-
vador - BA, no período de janeiro a maio de 2013.

 Para realização da pesquisa foi necessária 
a autorização do responsável legal do pacien-
te, por meio de um Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, além de aprovação do co-
mitê de ética. Para a preservação da identida-
de de todas as pessoas envolvidas, assegurando 
assim a sua confidencialidade, o estudo obede-
ceu aos princípios éticos e legais da Resolução 
466/2012, não havendo, portanto, conflitos de 
interesse. O projeto foi apresentado e aprovado 
pelo Comitê de Ética em pesquisa da Universi-
dade Federal da Bahia (UFBA), sob o protocolo 
13395613.7.0000.5531. 

 A avaliação e evolução foram realizadas 
por meio de exame clínico e registros fotográ-
ficos com máquina digital, antes de ser inicia-
do o tratamento e no decorrer da evolução da 
lesão. 

57REVISTA PELLE SANA Volume 3 | Número 01 - 2016



 O atendimento foi acompanhado pelas 
enfermeiras do grupo de atenção às lesões de pele 
com utilização de espuma de poliuretano com 
ibuprofeno até completa cura da lesão.

CASO CLÍNICO
 Paciente J.M.S, sexo feminino, 43 anos, 
brasileira, atendida no início de janeiro de 
2013 no ambulatório de um hospital público 
de Salvador, Bahia, Brasil, pelo grupo de pele, 
com lesão de três centímetros de diâmetro no 
terço inferior do MID, próximo ao maléolo 
lateral, com 40% de tecido de granulação e 
60% de esfacelo, bordas maceradas, exsudato 
moderado, sem odor, em uso de tratamento 
convencional com gaze e soro fisiológico nos 
últimos seis anos.

 Foi avaliada por uma angiologista, o 
qual solicitou ultrassom Doppler de membros 
inferiores, não sendo evidenciados sinais de 
trombose venosa recente ou insuficiência val-
vular. A paciente informou ser hipertensa em 
uso de captopril e anlodipino regularmente, 
negava outras comorbidades e referia algia in-
tensa no membro afetado.

 Foi acompanhada pelos enfermeiros do 
grupo de pele do hospital, sendo adotado tra-
tamento com o uso da espuma de poliuretano 
com ibuprofeno após limpeza da ferida com 
SF a 0,9%, além de desbridamento manual 
com gaze.

 A espuma de poliuretano com ibupro-
feno é hidrofílica e libera o ativo na ferida na 
presença de fluido ou exsudato. Por se tratar da 
primeira vez, foi aprazada a troca para três dias, 

para melhor observação do exsudato e da evolu-
ção da lesão.

 Utilizamos a Escala Alfanumérica 
(EAN), que consiste em uma reta horizontal 
de 10 cm de comprimento, numerada de 0 
a 10, que permite a avaliação da intensidade 
da sensação dolorosa ao assinalar-se um dos 
valores entre 0 e 10, sendo zero ausência de 
dor e dez a dor máxima. Nas sessões de troca 
de curativos, os enfermeiros solicitavam que 
os pacientes pontuassem a dor antes da troca 
do curativo, durante a troca e quinze minutos 
após a troca, utilizando a EAN. No primeiro 
dia de realização do curativo, a paciente referiu 
nível de dor dez.

 Durante o período do tratamento, per-
cebemos, a cada curativo realizado, controle do 
exsudato, diminuição do esfacelo e consequente 
aumento do tecido de granulação e manuten-
ção da integridade das bordas. Associado a este 
resultado houve o relato da melhora da dor que, 
no segundo curativo, era nível sete, e a cada 
novo curativo esse nível diminuía, chegando a 
nível zero nas últimas trocas.

RESULTADO E DISCUSSÃO
 Após cerca de cinco meses, a lesão ci-
catrizou e houve melhora na restrição de mo-
bilidade devida ao alívio da dor. Sendo assim, 
a paciente foi orientada quanto à importância 
do controle da pressão arterial, com uso de 
medicações, exercícios regulares e alimentação 
saudável em cada encontro, durante a realiza-
ção dos curativos.

 Constatou-se que a cobertura cria um 
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ambiente fisiológico favorável à cicatrização e 
à diminuição das queixas álgicas devido à libe-
ração do ibuprofeno. Para a paciente, a cober-
tura demonstrou proporcionar maior confor-
to, segurança, melhor mobilidade física devida 
à redução da dor e cura completa da lesão, im-
pactando diretamente em suas atividades diá-
rias.

 Estudo duplo-cego realizado no Cen-
tro de feridas de Copenhagen, na Dinamarca, 
com 1012 pacientes com úlceras em perna de 
etiologia venosa mostra que a espuma com 
ibuprofeno pode causar redução dos níveis de 
dor e promover a cicatrização mais rápida, já 
que a dor estimula a secreção de catecolamina, 
o que provavelmente resulta em contração ca-
pilar periférica local, reduzindo a quantidade 
disponível de oxigênio na ferida, que, por sua 
vez, pode prolongar o processo de cicatrização, 
além de diminuir a resistência às infecções2,7.

 Além disso, a dor e os traumas durante 
a troca de curativos provocam demora na cica-
trização, já que existe ligação direta entre es-
tresse psicológico e o processo de cicatrização. 
O estresse aumenta o nível de glicocorticoides, 
reduzindo a resposta inflamatória, o que resul-
ta em uma cicatrização demorada1.

 Estudo internacional realizado na Di-
namarca, Alemanha e República Tcheca com 

122 pacientes com feridas exsudativas, doloro-
sas comparou dois curativos, ambos espuma de 
poliuretano, sendo que 62 usaram a espuma de 
poliuretano com ibuprofeno e 60 espuma de 
poliuretano sem ibuprofeno. Esse estudo mos-
tra que o grupo que utilizou a espuma com 
ibuprofeno teve uma redução de 40% do nível 
de dor quando comparado ao grupo que utili-
zou a espuma sem o ibuprofeno. Confirma que 
essa cobertura espuma com ibuprofeno é ideal 
para cicatrização de feridas úmidas e pode ser 
uma solução efetiva no tratamento de feridas 
exsudativas dolorosas com amplas variedades 
de etiologias6.

CONCLUSÃO
 A cobertura de poliuretano com ibupro-
feno evidenciou-se como alternativa para trata-
mento de úlcera hipertensiva dolorosa, levando à 
cicatrização sem complicações, promovendo re-
dução da dor, remoção atraumática e facilidade 
de manuseio por parte da equipe de saúde. 

CONSIDERAÇÕES
 Diante dos resultados obtidos com o caso 
relatado e da completa cura da lesão da paciente, 
que vinha tentando cicatrização da lesão há seis 
anos, percebe-se que o uso de coberturas espe-
ciais é de valia para favorecer a melhora da dor, 
assim como o manejo do exsudato da lesão, a 
aceleração do processo cicatricial da ferida, além 
de diminuir queixas álgicas.

A ESPUMA COM 
IBUPROFENO PODE CAUSAR 
REDUÇÃO DOS NÍVEIS 
DE DOR E PROMOVER A 
CICATRIZAÇÃO MAIS RÁPIDA
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fotos – acompanhamento do caso
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