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Resumo

Com este trabalho, pretende-se responder à pergunta: “Em relação às pessoas adultas e idosas com feridas das 
extremidades inferiores, quais os benefícios na cicatrização da aplicação da Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB). 
Foi  realizada uma pesquisa em várias fases, tendo sido consultados o motor de busca EBSCO, com acesso a 
várias bases de dados e seleccionados os artigos com as palavras-chave definidas. Os artigos seleccionados 
identificam vários efeitos benéficos da OHB na cicatrização de feridas das extremidades inferiores, 
principalmente, nas úlceras de pé diabético.

PALAVRAS-CHAVE: Oxigenoterapia Hiperbárica;  feridas nos membros inferiores; ulcerações dos membros 
inferiores

ABSTRACT

This work is intended to answer the question: "In relation to adults and older people with lower extremity wounds, 
which the healing benefits of the application of Hyperbaric  Oxygen Therapy (HBO)? Research was carried out in 
stages, having been consulted EBSCO search engine, providing access to various databases and selected 
articles with the keywords defined. Selected items identified several beneficial effects of HBO on wound healing 
of the lower extremities, mainly in diabetic foot ulcers.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho, realizado no âmbito da 
Pós-Graduação em Gestão de Feridas Crónica: 
Uma abordagem de Boas Práticas, dinamizado 
pela Feridasau, teve como finalidade identificar 
os benefícios da aplicação da OHB na 
c i c a t r i z a ç ã o d a s f e r i d a s c o m p l e x a s , 
nomeadamente, ao nível das extremidades 
inferiores. Assim, pretende-se contribuir para a 
sua divulgação desta na comunidade científica, 
de f o rma a se r usada como te rap ia 
complementar no tratamento efectivo de feridas 
complexas.

O aumento da incidência de feridas na 
população e os custos elevados no seu 

tratamento levaram, ao incremento de estudos 
em busca de evidências baseadas na prática 
que promovam a sua cicatrização. O recurso às 
novas tecnologias tem sido, cada vez, mais uma 
constante, em busca de opções eficazes para a 
estimulação da cicatrização de feridas crónicas 
ou complexas.

ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL

1.1 Oxigenoterapia Hiperbárica 

A OHB é, um exemplo de tecnologia que pode 
ser usada na promoção da cicatrização de 
feridas complexas. 
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“A Medicina hiperbárica trata-se da área médica 
que se dedica ao estudo das adaptações 
f is io lóg icas, act iv idades recreat ivas e 
profissionais em meios hiperbáricos (em partilha 
com a Medicina Subaquática); e que estuda, 
coordena e prescreve a aplicação terapêutica do 
oxigénio em meio hiperbárico” (FERNANDES, 
2009, p.323). 

Esta terapia foca-se no estudo e tratamento de 
“doenças susceptíveis de regredirem ou de 
melhorarem com a exposição dos seus 
portadores a elevadas pressões, ambiente e de 
oxigénio molecular, por meio de inalação deste 
gás, de ar, ou de outras misturas gasosas 
respiráveis, no interior de compartimentos 
estanques hiperpressurizados (câmaras 
hiperbáricas) ”, englobando a terapêutica 
hiperbárica e a OHB (ALBUQUERQUE, 2006, p.
2).

“nos últimos anos, com o aumento da formação 
e evidência científica neste campo, as novas 
unidades de Medicina Hiperbárica passaram a 
estar também cada vez mais ligadas a centros 
v o c a c i o n a d o s p a r a o t r a t a m e n t o d e 
feridas” (FERNANDES, 2009, p.324).

1.2 Mecanismos Fisiológicos, Bioquímicos 
e Celulares da OHB 

A OHB “consiste na inalação de oxigénio puro a 
100%”, estando a pessoa submetida a uma 
pressão superior à atmosférica, no interior de 
uma câmara hiperbárica (SILVA, 2010, p.32).

“este aumento de pressão irá resultar num 
aumento da pressão arterial e tecidular de   
oxigénio muito significativa (perto de 2000 
mmHg e 400 mmHg respectivamente) o que 
estará na base da maioria dos efeitos 
f isiológicos e terapêuticos do oxigénio 
hiperbárico” (FERNANDES, 2009, p. 324).

“o aumento da quantidade de O2 molecular 
dissolvido no plasma, das tensões arteriais 
deste gás e da sua transferência para os 
tecidos, proporcionado pela sua inalação, no 
estado puro, em ambiente hiperbárico, são os 
mecanismos fisiológicos que fundamentam o 
recurso à OHB em determinadas situações 
patológicas que resultam da hipoxia a nível dos 
tecidos” (ALBUQUERQUE, 2008, p.8).

A pressão atmosférica a que estamos 
submetidos, correspondente à pressão exercida 
pela atmosfera sobre o corpo, é traduzida numa 
atmosfera de pressão. A cada dez metros de 
profundidade, aumenta-se uma atmosfera à 
pressão sobre o corpo. Os tratamentos 
hiperbáricos são realizados a uma pressão que 
varia de 2,5 a 3,0 atmosferas. O aumento do 
oxigénio dissolvido nos tecidos é responsável 
pelos efeitos terapêuticos da OHB (LACERDA et 
al, 2006. P.120). Os seus efeitos terapêuticos 
resultam da elevada concentração de oxigénio 
dissolvido nos líquidos teciduais, sendo quatro 
os seus principais efeitos: proliferação de 
fibroblastos; neovascularização; actividade 
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Recomendações
Tipo I

- Intoxicação por Monóxido de Carbono
- Síndrome de Esmagamento
- Prevenção da osteoradionecrose após extracção dentária
- Osteoradionecrose (mandíbula)
- Radionecrose de tecidos moles (cistite)
- Acidente Descompressivo
- Embolia Gasosa
-Infecções bacterianas por anaeróbios ou mistas anaeróbicas

Recomendações
Tipo II

- Lesão do Pé Diabético
- Retalho de pele ou musculocutâneo comprometido
- Osteoradionecrose (outros ossos que não mandíbula)
- Proctite/enterite radio-induzida
- Lesões dos tecidos moles radio-induzidas
- Cirurgia e implante em tecidos irradiados (acção preventiva)
- Surdez súbita 
- Úlcera Isquémica
- Osteomielite Crónica Refractária
- Neuroblastoma Estádio IV

Recomendações Tipo III

- Encefalopatia Pós-anoxica
- Radionecrose Laríngea
- Lesão do Sistema Nervoso Central radio-induzida
- Síndrome de reperfusão pós-procedimento vascular
-Reimplantação de Membro
- Queimaduras de 2º grau em mais de 20% da superfície
corporal
- Doenças oftálmicas isquémicas agudas
- Feridas seleccionadas de difícil cicatrização secundária a
processos inflamatórios
- Pneumatosis cystoides intestinalis

Quadro 1: Recomendações para a utilização da OHB. In: FERNANDES [et al] – Medicina Hiperbárica in Acta Med 
Port Vol 22(4)(2009). p.323-334.
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os teoc lás t i ca e os teob lás t i ca ; acção 
antimicrobiana (LACERDA, et al, 2006, p.120).

“a maior disponibilidade local de oxigénio 
molecular ao nível das lesões hipóxicas, 
promove a sua cicatr ização (aumento, 
quantitativo e qualitativo, do colagéneo 
fibroblástico, depositado ao nível da matriz 
extracelular de tecido conjuntivo, estimulação da 
angiogénese local e da reepitelização) e 
combate a infecção local (aumento da 
actividade fagocitária das bactérias e da sua lise 
ao nível dos granulócitos polimorfonucleares 
neutrófilos, sinergismo em relação a certos 
antibióticos, efeito bacteriostático e bactericida, 
este último em anaeróbios estritos). Para além 
disso, a OHB, causa uma vasoconstrição 
hiperóxica, não hipoxemiante, selectiva, que 
ocorre predominantemente ao nível dos tecidos 
sãos, com atenuação do edema e redistribuição 
da volémia periférica a favor dos tecidos 
hipóxicos (…) reforçando os efeitos anti-
i s q u é m i c o s e a n t i - h i p ó x i c o s d e s t a 
terapêutica” (ALBUQUERQUE, 2008, p.8).
( Figura 1)

“Para que seja possível realizar OHB são 
necessárias instalações capazes de suportar 
pressões que podem chegar a ser muito 

superiores à atmosférica – câmaras hiperbáricas 
no interior das quais se respirará oxigénio a 
100%” (FERNANDES, 2009, p.324).

“As câmaras hiperbáricas são compartimentos 
estanques, habitualmente cilíndricos (para uma 
mais uniforme distribuição das pressões sobre a 
sua superfície interna), construídas com 
m a t é r i a s r e s i s t e n t e s a e l e v a d a s 
pressões” (ALBUQUERQUE, 2006, p. 3).

No caso das câmaras monolugar (capacidade 
para apenas uma pessoa) o oxigénio será 
inalado directamente do ambiente da câmara. 
Nas câmaras multilugar o oxigénio poderá ser 
administrado via máscara facial, tenda cefálica 
(capacete estanque) ou tubo endotraqueal 
(FERNANDES, 2009, p.324) (Figura 2). No 
interior da câmara, os pacientes inalam oxigénio 
puro, ou outras misturas gasosas, através de 
uma máscara buço-nasal, de tenda cefálica ou 
de tubo endo-traqual, “em circuito semi-aberto, 
isto é, o gás inspirado é conduzido através de 
uma t raqueia munida de uma válvula 
unidireccional, e os gases expirados são 
drenados directamente para o exterior da 
câmara através de uma outra traqueia” que 
p o s s u i u m a v á l v u l a a n t i - r e t o r n o 
(ALBUQUERQUE, 2006, p.4).
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Figura 1: Mecanismos Fisiológicos da OHB In: FERNANDES [et al] (2009), Medicina Hiperbárica. Acta Med Port. 
Vol 22(4) p.323-334
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1.3 Indicações Terapêuticas 

N o s ú l t i m o s a n o s , o O H B t e m s i d o 
recomendada e aplicada numa ampla variedade 
de patologias, frequentemente, sem a adequada 
validação científica da sua eficácia ou 
segurança. Este facto gerou conceitos errados e 
um grande cepticismo na comunidade médica 
face a esta modalidade terapêutica. Foram 
criadas várias organizações cientificas (UHMS, 
1985), pela necessidade de regulamentar as 
suas aplicações (OLIVEIRA, 2010). Existem 
recomendações baseadas na evidência 
científica emitidas pelo European Committee for 
Hyperbaric Medicine (ECHM)” (FERNANDES, 
2009, p.326). A OHB não é ausente de efeitos 
secundários. O baurotrauma (lesão orgânica 
resultante das variações volumétricas e ou de 
pressão dos gases) a nível timpânico (mais 
frequente), seios perinasais, dentário, pulmonar 
ou a nível de outras cavidades fechadas do 
organismo, é uma das principais complicações 
da OHB (ALBUQUERQUE, 2006, p. 4). A 
embolia arterial gasosa pode surgir durante a 
descompressão, sendo uma das complicações 
mais graves (LACERDA et al, 2006, p.121). 
Pode, ainda, surgir uma irritação cortical, 
manifestada por crises convulsivas, devido a 
u m a p r e s s ã o p a r c i a l d e o x i g é n i o 
excessivamente elevada e toxicidade pulmonar, 
após exposições prolongadas (FERNANDES, 
2009, p.331). Uma vez que, os tratamentos são 
realizados em espaços fechados, podem 
também acontecer crises de claustrofobia 
(ALBUQUERQUE, 2006, p.7).

Segundo Albuquerque (2006), “utilizando 
tabelas terapêuticas com uma duração inferior a 
duas horas e uma pressão máxima de 3 
atmosferas”, a possibilidade de ocorrerem 
efeitos secundários são mínimas. O risco de 
incêndio e de explosão também está presente, 
passando a sua prevenção pela implementação 
de protocolos que preconizem medidas de 
segurança rigorosas (ALBUQUERQUE, 2006, p.
7).

“um dos obstáculos à compreensão da OHB tem 
sido a visão de que se trata de um meio 
tecnicamente complexo e exigente com o 
objectivo único de melhorar o transporte de 

oxigénio. Novos estudos revelam, contudo, que 
este é apenas um dos aspectos da sua acção, 
já que está agora bem estabelecido o papel do 
oxigénio no aumento da expressão de enzimas 
anti-oxidativas bem como na modulação da 
expressão de factores de crescimento e 
citocinas” (FERNANDES, 2009, p.324).

1.4 FERIDAS DOS MEMBROS INFERIORES 
E OHB

Estudos indicam que um porcento da população 
dos países ocidentais, sofrerá algum tipo de 
ferida dos membros inferiores durante o seu 
cic lo de vida, sal ientando que com o 
envelhecimento da população perspectiva-se o 
seu aumento (BAKER et al, 1991 citado por 
Fernandes, 2009). O papel do oxigénio é 
fundamental na fisiopatologia da cicatrização, 
como já foi referido, sendo a lesão isquémica 
um dos quatro factores que podem induzir à 
cronicidade da ferida. 

A hipoxia tecidular, concomitante com a 
presença de infecção é, segundo NEMIROFF 
(1988) citado por Fernandes (2009), a razão 
para a aplicação da OHB no tratamento de 
feridas. A OHB tem sido proposta como terapia 
adjuvante no tratamento multidisciplinar em 
feridas crónicas, nomeadamente úlceras de pé 
diabético e úlceras venosas e arteriais, estando 
actualmente a ser alvo de vários estudos, pelo 
que, não estão definidos quais os benefícios da 
OHB e quais os utentes que melhor poderão 
beneficiar desta (FERNANDES, 2009). A OHB 
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Figura 2: Câmara Multilugar. In: FERNANDES [et al] - Medicina 
Hiperbárica. Acta Med Port. 
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tem disponibilidade reduzida no nosso país, 
dado a amplitude das suas indicações e 
consequente importância para a saúde, 
contudo, a passos largos vem conquistando o 
seu lugar como tratamento adjuvante na 
cicatrização de feridas, no combate a infecções 
severas, na proliferação de tecidos, na 
neovascularização, no crescimento ósseo e no 
tratamento de osteomielite crónica (LACERDA 
et al, 2006, p.124).

A escolha desta temática surgiu da necessidade 
de conhecer os benefícios da OHB na promoção 
da cicatrização de feridas crónicas, visto que, 
esta é ainda uma terapia pouco divulgada em 
Portugal. Os recentes avanços e estudos 
científicos transmitem uma mensagem de 
esperança quanto ao valor e utilidade da OHB. 
Apesar de ser uma área ainda pouco divulgada, 
está sobe um olhar “optimista e de interesse 
p r e s e n t e e f u t u r o n a M e d i c i n a 
Hiperbárica” (FERNANDES, 2009, p.332).

METODOLOGIA

O ponto de partida da pesquisa foi a formulação 
de uma pergunta no formato PI[C]O: “ Em 
relação às pessoas adultas e idosas com feridas 
das extremidades inferiores (Population), quais 
os benefícios na cicatrização (Outcome) da 
aplicação da OHB (Intervention)? ”. Foi 
consultado o motor de busca EBSCO, com 
acesso a três bases de dados: CINAHL (Plus 
with full text), MEDLINE (Plus with full text) e 
Cochrane Database of  Systematic Reviews; 
bem como a base de dados electrónica Nursing 
Reference Center (NRC),  National Guideline 
Clearinghouse™ (NGC), b.on e a plataforma 
Google, sendo procurados artigos científicos 
publicados em texto integral entre 2000 e 2010 
e usados os seguintes descritores (palavras-
chave): “Hyperbaric oxygen therapy”, “ Leg 
wounds”, “Chronic wounds” e “Wounds in the 
lower extremities” tendo sido seleccionados 15 
artigos (Esquema 1), com base em critérios de 
inclusão, que privilegiaram os que focam a 
problemática delineada, com metodologia 
quantitativa e/ou qualitativa ou revisão 
sistemática da literatura. Relativamente aos 
critérios de exclusão, foram excluídos todos os 
artigos com metodologia pouco clara, sem co-

relação com o objecto de estudo, repetidos e 
com data anterior a 2000. Considerou-se um 
período temporal de dez anos, de modo a 
beneficiar de uma maior abrangência face ao 
conhecimento existente sobre a matéria em 
análise. 
Para conhecer e organizar os diferentes tipos de 
produção de conhecimento e metodologias 
científicas patentes nos artigos filtrados, utilizou-
se a escala de seis níveis de evidência de 
GUYATT & RENNIE (2002).

DISCUSSÃO DOS DADOS

Com a análise dos artigos seleccionados, 
pretendeu-se validar os objectivos estabelecidos 
e dar resposta à pergunta PI[C]O. 

Segundo THACKHAM, MECELWAIN E 
ROBERT (2008), ZAMBONI, BROWDER e 
MARTINEZ (2003) os efeitos positivos da OHB, 
na cicatrização das feridas crónicas, resultam do 
aumento da pressão de oxigénio nos tecidos. 
Com este aumento, a capacidade bactericida 
dos neutrófilos fica aumentada; são destruídos 
microorganismos anaeróbios e inibida a 
formação de toxinas por parte destes; é 
estimulada a angiogénese e promovida a 
actividade dos fibroblastos. Assim, os seus 
efeitos passam por: redução do edema; 
promoção da proliferação celular; aceleração do 
processo de síntese de colagénio; diminuição 
dos efeitos isquémicos; alteração no efeito dos 
factores de crescimento e das citocinas; 
influência na proliferação bacteriana e alteração 
na resposta imunológica. GURDOL, et al (2010) 
faz referência ao efeito da OHB no aumento da 
síntese de colagénio de tipo I e II, como um 
benefício da sua aplicação. A exposição repetida 
à OHB aumenta a síntese de colagénio, 
promovendo a cicatrização da ferida. Os autores 
ONG (2008) e ZAMBONI, BROWDER e 
MARTINEZ (2003) dão enfase à OHB como 
terapia impulsionadora da cicatrização da ferida 
complexa, através da promoção de um 
ambiente favorável. FLEGG et al (2009) mostra 
que a OHB acelera o processo de cicatrização, 
desde que mantida até ao fim da cicatrização 
completa da ferida, aumentando a sua taxa de 
cicatrização em treze vezes (ALBUQUERQUE e 
SOUSA,2008). ALBUQUERQUE e SOUSA 
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(2008) defendem que os efeitos anti-isquémicos 
e pró- cicatrizantes da OHB se prolongam, 
mesmo depois de terminados os tratamentos, 
contribuindo para o aumento das taxas de 
cicatrização das feridas que não cicatrizaram 
quando a terapia foi cessada. O potencial da 
OHB é advogado no tratamento de feridas 
complicadas, nomeadamente, na úlcera de pé 
diabético (STEPHANIE, 2010). Os autores ONG 
(2008), KALANIA et al (2002) e LONDAHL et al 
(2010) vêm mostrar que com a aplicação da 
OHB, há uma maior poss ib i l idade de 
cicatrização da úlceras de pé diabético, em 
comparação com situações em que esta não é 
usada como terapia complementar. 

ALBUQUERQUE e SOUSA (2008), KRANKE et 
al (2009), STEPHANIE (2010), KALANIA et al 
(2002) mostram que, há um aumento da taxa de 
cicatrização das úlceras de pé diabético e de 
manutenção da integridade cutânea, tal como 
uma redução do número de amputações major, 
em comparação com situações em que esta não 
é usada como terapia complementar. LIPSKY et 
al (2004), salienta a sua utilidade no tratamento 
de feridas com infecções graves ou que não 
respondem à terapêutica farmacológica, 
destacando-a como terapia adjuvante no 
tratamento da infecção no pé diabético. Como 
todos os tratamentos, podem surgir efeitos 
secundários, como tal, é necessário. WANG et 
al (2003) mostra que, pelos efeitos secundários 
que a OHB pode provocar a médio e longo 
prazo devem ser realizados estudos que 
comprovem a importância da sua utilização, 
visando contornar o facto de existirem poucos 
estudos que dêem base científica ao uso desta 
terapia. THACKHAM, MCELWAIN e ROBERT 
(2008) também reconhecem a necessidade de 
serem realizados estudos que, permitam 
identificar os factores exactos, que levam ao 
atraso da cicatrização da ferida e de que modo 
a OHB pode actuar como um tratamento 
adjuvante no seu combate. Face a isto, o estudo 
pormenorizado dos efeitos da OHB, pode ser 
fulcral para a criação de protocolos onde esta 
terapia poderá ser incluída como tratamento 
efectivo para a cicatrização de feridas 
complicadas. A eficácia da OHB na cicatrização 
de feridas crónicas de outras etiologias, como é 
o caso das venosas e as arteriais, acenta 

segundo NKRANKE et al (2009) num número 
reduzido de estudos que comprovem a eficácia. 
Visto serem elevados os gastos com o 
tratamento de úlceras de etiologia arterial e 
venosa, pela grande prevalência destas na 
população mundial, talvez fosse importante a 
aplicação de estudos nesta área, uma vez que, 
a OHB poderá ser uma mais-valia para o seu 
tratamento. STEPHANIE C. (2010) referência à 
acção preventiva da OHB no aparecimento de 
feridas em pacientes com alterações arteriais ou 
com diabetes. Mais uma vez, se diz que são 
insuficientes os estudos acerca dos benefícios 
da utilização da OHB. Com a análise dos vários 
artigos seleccionados, conseguiu-se identificar a 
efectividade da OHB na cicatrização da ferida 
complexa.

CONCLUSÃO

A OHB é um elemento importante para a 
cicatrização da ferida complexa, quando usada 
como terapia adjuvante aos tratamentos 
habituais, acelerando este processo. “O 
oxigénio actua como substrato para as enzimas 
e n v o l v i d a s n o p r o c e s s o c i c a t r i c i a l , 
desempenhando impor tante pape l : na 
epitelização; na síntese e depósito de colagénio; 
na angiogénese; na resistência e combate à 
infecção” (MARCONDES, 2003, p. 3).  Assim, as 
recomendações para o uso da OHB passam 
pela sua utilização sempre como terapia 
complementar aos tratamentos tradicionais, 
onde a preparação do leito da ferida, o uso de 
apósitos adequadas às características da ferida 
e o desbridamento devem ser a primeira linha 
de actuação. Contudo, são necessários mais 
estudos, mais investigação científica para 
determinar os mecanismos fisiológicos, 
bioquímicos e celulares da OHB na cicatrização 
de modo a fazer parte integrante no tratamento 
de feridas. Este estudo revelou-se importante, 
no sentido em que nos permitiu explorar 
conceitos e conteúdos pouco claros no âmbito 
de terapias complementares no tratamento de 
feridas, nomeadamente em Portugal, revelando-
nos dados e factos que reformulam as nossas 
ideias pré-concebidas, assim como os 
pressupostos formulados por nós inicialmente.
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