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Resumo

Os microrganismos são estruturas simples, que estão presentes nos mais diversos habitats, mas 
capazes de desenvolverem comportamentos bastante complexos.O conceito de biofilme tem emergido 
gradualmente de estudos científicos durante longo período de tempo, porém, nas últimas duas 
décadas, essa concepção tem avançado consideravelmente.Estima-se que mais de 90% dos 
microrganismos vivem sob a forma de biofilmes  e praticamente não existe nenhuma superfície que 
não possa ser ou vir a ser colonizada por bactérias . Em suma, os microrganismos apresentam-se nos 
ambientes aquosos, tanto na forma planctónica com na forma séssil. Na forma planctónica os 
microrganismos encontram-se em suspensão e dispersos no meio aquoso, e na forma séssil 
encontram-se aderidos a superfícies sólidas sob a forma de biofilmes. As  feridas  não são excepção e 
a presença de biofilme nestas é um fenómeno importante a considerar. Com este artigo, pretende-se 
demonstrar a aplicação de estratégias para a gestão de biofilmes, com recurso à metodologia de 
estudo de caso.
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Abstract

Microorganisms are simple structures that are present in various habitats, but able to develop enough 
complexos.O behavior of biofilm concept has emerged gradually scientific studies for a long period of 
time, however, the last two decades, this design has advanced considerably . it is estimated that over 
90% of living microorganisms in the form of biofilms and practically there is no surface which can not be 
or become colonized by bacteria. In sum, the microorganisms are presented in aqueous environments, 
either as planktonic to the sessile form. In order planktonic microorganisms are suspended and 
dispersed in the aqueous medium and form sessile are adhered to solid surfaces in the form of 
biofilms. The wounds are no exception and the presence of these biofilms is an important phenomenon 
to consider. With this article, we intend to demonstrate the application of strategies to manage biofilms, 
using the case study methodology.
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Enquadramento da Problemática                                                                                          

Para Rhoads et al. (2008), é necessário fazer 
u m u p d a t e d o p a r a d i g m a c o n t i n u u m 
contaminação-infecção, porque ele não tem em 
consideração os biofilmes, o seu ciclo de vida, 
que em muito constrasta com o defendido: 
i nvasão ( con tam inação ) , p ro l i f e ração 
(colonização) e reacção do hospedeiro 
(infecção), verificando-se que mesmo a 
presença de bactérias parece ter um efeito 
indesejável, com atraso na cicatrização. Esta 
situação tem  sido designada de colonização 
crítica. O conceito de colonização crítica foi 
desenvolvido na tentativa de reconhecer o papel 
crítico da carga bacteriana (bioburden) 
responsável pelo atraso na cicatrização, mas 
sem sinais óbvios de infecção (Edwards & 
Harding, 2004, citados por Phillips et al., 2010). 
Na realidade, o conceito de colonização crítica, 
provavelmente, descreve a presença de um 
biofilme numa ferida crónica (Phillips et al., 
2010). A microbiologia tradicional caracterizou 
durante anos as células encontradas em 
suspensões como planctónicas (Widgerow, 
2008). Estas células foram exaustivamente 
avaliadas, isoladas e identificadas. Algumas das 
bactérias planctónicas estudadas têm a 
capacidade de aderir em várias superfícies, 
formando biofilmes, assumindo assim a forma 
séssil. 

Para Rhoads et al. (2008), todas as feridas 
crónicas têm bactérias na sua superfície, para 
além disso as bactérias do biofilme não estão 
uniformemente distribuídas no leito da ferida. 
Actualmente, o método mais confiável para 
confirmar a presença de biofilme microbiano é a 
microscopia especializada (Phillips et al., 2010). 
Foi realizado um estudo de referência por 

James et al. (2008), citados por Phillips et al., 
(2010) e Wolcott e Rhoads (2008), através de 
microscopia de imagem electrónica a 50 feridas 
crónicas e 16 agudas. Os autores verificaram 
que, 60% das feridas crónicas possuíam 
biofilme e apenas 6% das feridas agudas 
apresentavam biofilme (Steinberg, 2011; James 
et al., 2008; Widgerow, 2008). Estes resultados 
sugerem para os autores que, não só as feridas 
crónicas apresentavam biofilme, como, também, 
a sua presença pode prejudicar a cicatrização, 
contribuindo para a cronicidade das feridas. 

Trata-se portanto de uma entidade, com grande 
relevância clínica, no que concerne ao 
tratamento de feridas crónicas e sendo urgente 
a definição de medidas sistematizadas para o 
seu controlo, com base em evidência cientifíca 
credível. Biofilme microbiano é definido como 
uma associação de células microbianas fixadas 
às superfícies, bióticas ou abióticas, envolvidas 
numa complexa matr iz extracelular de 
substâncias poliméricas.

De acordo com Costerton (1984) e Bester et al. 
(2010) citados por Phillips et al. (2010):

- Fixam-se em poucos minutos;

- As microcolónias formam-se dentro de 2-4 
horas;

- A matriz forma-se em 6- 12 horas, tornando o 
biofilme cada vez mais resistente a biocidas e a 
antibióticos;

O biofilme maduro pode começar a desprender 
bactérias planctónicas dentro 2-4 dias. Um 
biofilme maduro depois de libertar células 
bacterianas pode recuperar num espaço 
temporal de 24 horas. Gibson et al. (2009), 
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refere que a persistência de biofilme estabelece 
uma fonte inflamatória a longo prazo:

- Espécies reactivas de oxigénio (EROS);

- Proteases (MMP’s);

Para Rhoads et al. (2008), o biofilme pode 
desencadear uma resposta imunitária com 
a u m e n t o d e M M P, s e n e s c ê n c i a c o m 
incapacidade funcional dos fibroblastos, 
queratinócitos, e das células endoteliais para 
iniciar a angiogénese.

Muito se tem debatido sobre o diagnóstico dos 
biofilmes nas feridas crónicas e se estes podem 
ser observados a olho nú. De acordo com 
Phillips et al., (2010), os biofilmes são estruturas 
m i c r o s c ó p i c a s , c o n t u d o , q u a n d o s e 
desenvolvem durante um longo período sem 
sofrerem qualquer perturbação podem tornar-se 
espessos o suficiente para serem observados a 
olho nú. 

Clinicamente, os biofilmes têm sido observados 
com frequência como uma camada fina 
translúcida, brilhante na ferida infectada, não 
respondendo a terapias antimicrobianas e não 
mostrando sinais de cicatrização (Widgerow, 
2008). É de advertir que, nem todas as espécies 
bacterianas que formam  biofilmes são 
observáveis a olho nú (Phillips et al., 2010). 
Para os mesmos autores, alguns biofilmes 
microbianos podem ser visualmente detectados 
por causa da produção de pigmentos, como por 
exemplo, o verde pyocyanin produzido por 
Pseudomonas (Dietrich et al., 2006, citados por 
Phillips et al., 2010). Por vezes, também se 
verificam dificuldades na distinção de biofilmes e 
tecido desvital izado pouco aderente e 
consistente (slough – depósitos de fibtina/
resíduos). O slough tem sido descrito como 
viscoso, amarelo, e relativamente opaco, 
enquanto que os biofilmes encontrados nas 
feridas têm uma aparência mais gelificada e 
brilhante (Hurlow  & Bowler, 2009, citados por 
Phillips et al., 2010).
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As feridas crónicas são muitas vezes geridas 
através de uma única estratégia de cada vez. 
De facto, estratégias sequenciais muitas vezes 
resultam em fracasso para cicatrizar a ferida 
(Association for the Advancement of Wound 
Care, 2008). De acordo com o estudo de 
Wolcott e Rhoads (2008)  realizado a 190 
pessoas com úlceras de perna, entre 2002 e 
2006, recorreu-se às estratégias de gestão do 
biof i lme e, veri f icaram que 146 (77%) 
apresentaram cicatrização completa e 44 (23%) 
não apresentaram cicatrização completa. Deste 
modo, as estratégias de gestão de biofilme têm 
os seguintes objectivos:

- Reduzir a carga biofilme;

- Evitar a reconstituição do biofilme (Phillips et 
al., 2010).

Steinberg (2011) acrescenta, referindo que há 
cinco principais formas de, possivelmente, 
prevenir, reduzir e controlar os biofilmes: 1) 
Prevenir a fixação de bactérias; 2) Prevenir a 
formação de biofilme; 3) Interromper o biofilme 
para permitir a penetração tópica de agentes 
antimicrobianos; 4) Interferir com quorum-
sensing; 5) Melhorar a dispersão de bactérias 
dos biofilmes para as bactérias planctónicas 
poderem ser mais facilmente destruidas.

Stoodley et al. (2001), citados por Association 
for the Advancement of Wound Care (2008), 
também, referem que o biofilme leva cerca de 
24 horas para restabelecer a sua biomassa. 
Após a ruptura com desbridamento e tratamento 
tópico – ex. Surfactantes - há uma janela de 
opor tun idade de 24 horas , u t i l i zando 
an t im i c rob ianos , de f o rma a não se 
recuperarem.
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Agentes Anti-Biofilme em Tratamento de 
Feridas

Surfactantes

Surfactante é uma abreviação de “agente activo 
de superfícies”, que significa “activo à 
superfície”. Um surfactante é caracterizado pela 
sua tendência de adsorver em superfícies e 
interfaces. Este permite reduzir a tensão 
super f ic ia l dos f lu idos aquosos. Esta 
característica permite-lhes actuar como 
substâncias detergentes, agentes humificantes, 
e emulsionantes, sendo intensivamente usados 
no controlo da formação de biofilmes no 
equipamento industrial, especialmente na 
indústria alimentar. Os surfactantes utilizados na 
eliminação de biofilmes nas feridas aumentam a 
solubilidade e melhoram a limpeza. O resultado 
da baixa tensão superficial induzida pelo 
surfactante ajuda na remoção de detritos e 
bactérias (Andriessen & Eberlein, 2008, citados 
por Cutting, 2010). Os surfactantes existentes 
no mercado português são a betaíne, sob a 
forma associada com polihexanida, que será 
posteriormente mencionada e a espuma de 
poliuretano com surfactante F-68 com e sem 
prata.

A betaína é um alcalóide surfactante que é 
encontrado na cana-de-açúcar, em outras 
plantas e animais. Tem alta solubilidade em 
água e induz um efeito de stress osmótico no 
factor rhamnolipid, factor de virulência produzido 
pela P. aeruginosa, que causa lise de 
macrófagos e leucócitos polimorfonucleares 
(Van Gennip et al., 2009, citados por Cutting, 
2010). A betaína interfere também na produção 
de homoserina lactona (factor de virulência) e 
na actividade de sinalização célula-célula 

(quorum sensing) (Goldberg et al., 2008, citados 
por Cutting, 2010). 

Antimicrobianos 

 É importante referir que o biofilme é mais 
susceptível a antimicrobianos quando ainda não 
está aderido a um substrato de forma 
irreversível (Association for the Advancement of 
Wound Care, 2008). Os antimicrobianos têm o 
objectivo de evitar a reconstituição do biofilme, 
eliminando as células planctónicas que foram 
desagregadas por mecanismos físicos (Phillips 
et al., 2010).

Antibióticos sistémicos

Quando os antibióticos são usados como um 
único agente, não conseguem eliminar a causa 
da cronicidade da ferida na maioria das vezes, 
devido aos mecanismos de sobrevivência dos 
biofilmes. Estes eliminam os sintomas da 
infecção provocada pelos biofilmes, mas não o 
próprio biofilme, levando ao aparecimento de 
infecções recorrentes. Clinicamente verifica-se, 
muitas vezes, uma melhoria a curto prazo no 
leito da ferida após a administração do 
ant ibiót ico, seguida por uma poster ior 
deterioração ou recalcitrância. Tal facto, 
possivelmente, deve-se à falha do antibiótico 
para reduzir a biocarga (bioburden) a um nível 
em que as defesas do hospedeiro podem 
prevalecer, resultando em reconstrução do 
biofilme e sua resistência (Association for the 
Advancement of  Wound Care, 2008). Costerton 
et al. (1999) acrescenta, referindo que, as 
infecções continuam a se propagar mesmo após 
o término do tratamento dos antibióticos, pois 
somente as células planctónicas são destruídas. 
Rhoads et al. (2008) referem que, os antibióticos 
são eficazes apenas 25-32%, eliminando 
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somente as células superficiais, ou seja, 
aquelas metabolicamente activas. Assim, as 
bactérias incorporadas na matriz que estavam 
em estado de hibernação começam a 
metabolização. Para além disso, as células 
bacterianas podem separar-se da estrutura do 
biofilme em qualquer fase da infecção e 
estabelecer uma nova infecção aguda 
(Costerton et a.l, 1999).

Anti-Microbianos

Uma vez que o tratamento inclui técnicas de 
desbridamento e antibióticos sistémicos, os anti-
microbianos poderão ser eficazes, pois 
penetram  na membrana do próprio biofilme e 
causam  morte celular (Rhoads et al. , 2008). Os 
biocidas não selectivos como o álcool, o 
hipoclorito de sódio, a água oxigenada, lesam 
as células do hospedeiro, mas não as bactérias 
em biofilme (Wolcott & Rhoads, 2008).  Os 
biocidas mais amplamente utilizados no 
tratamento de feridas com biofilmes são a prata, 
mel, iodo e PHMB (Phillips et al., 2010, 
Steinberg, 2011). Anti-microbianos tópicos, tais 
como prata (Chaw  et al., 2006; Percival et al., 
2008 c i tados por Assoc ia t ion fo r the 
Advancement of  Wound Care, 2008), o mel 
(Okhiria et al., 2004; Irish et al., 2006, citados 
por Association for the Advancement of  Wound 
Care, 2008), o iodo sob forma de cadexomero 
fornecem alguma evidência do seu valor na 
gestão de biofilme, não com o objectivo da sua 
erradicação, mas através da aplicação de 
m ú l t i p l a s e s t r a t é g i a s ( b i o c i d a s e 
desbridamento), desencadeiam stress ao 
biofilme, fazendo com que os anti-microbianos 
possam ser mais bem-sucedidos.

Figura nº1 – Penetração do anti-microbiano 
antes e depois da acção de surfactantes e 
biocidas

Mel

A inibição de biofilmes por mel in vitro tem sido 
relatado (Alandejani et al, 2009; Merckoll et al, 
2009; Okhiria et al., 2009 citados por Cooper, 
2010). O mel tem sido proposto como uma 
intervenção anti-biofilme, ainda mais porque a 
sua molécula de açúcar mais comum (frutose) 
interfere com a adesão de P. aeruginosa às 
células hospedeiras. Constatou-se que no caso 
dos Staphylococcus Aureus, o mel reduz 
significativamente a formação de biofilme na 
concentração de 1% (w/v) e a na concentração 
de 5% (w/v) impediram a formação de biofilme. 
Assim, os autores Irish, Cartere Blair (2007) 
defendem a aplicação do mel como profilaxia na 
formação de biofilmes, sendo que outros como 
Merckoll et al (2009), focam a carente 
informação sobre a acção do mel no biofilme, 
argumentando que, a maioria dos estudos in 
vitro são referentes a microorganismos sobre a 
forma planctónica. Okhiria et al (2009) salientam 
ainda a necessidade da realização de mais 
estudos in vivo, para determinar a concentração 
inibitória minima (CIM) de mel para o biofilm, de 
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forma, que a sua acção não promova o 
crescimento do biofilme.

Iodo

Num  modelo de biofilmes desenvolvido por Hill 
et al. (2006), vários pensos foram avaliados 
contra biofilmes de 7 dias (maduros) e biofilmes 
de 3 dias (jovens). Os pensos com iodo 
exterminaram todas as células bacterianas do 
biofilme.  Num estudo de Phillips et al. (2010), 
realizada em pele suína, comprovou-se que o 
cadexómero de iodo eliminou um biofilme de 
Pseudomonas Aeruginosa. Contudo, o iodo, 
como a iodopovidona apresenta toxicidade 
celular, inibe fortemente o crescimento celular e 
em concentrações superiores a 0,1% elimina 
to ta lmente a ac t i v idade mi tó t i ca . Em 
concentrações mais baixas, a inibição 
observada é aproximadamente proporcional à 
dose. Balin et al. (2002) observaram uma menor 
taxa de cicatrização de feridas, em pessoas 
t ra tadas com a l tas concent rações de 
iodopovidona. No entanto, o iodo noutras 
formulações, como cadexemero de iodo, não 
apresenta citotoxicidade, pois o iodo é liberto de 
forma gradual e é eficaz contra biofilmes 
(Rhoads et al., 2008). Outra desvantagem 
prende-se com o facto de nas feridas 
exsudativas, ficar inactivado mais rapidamente, 
o que pode permitir mais facilmente a 
reconstituição do biofilme, por eventual 
escassez de anti-microbiano.

PHMB

A polihexanida influencia muito pouco os lípidos 
neutros presentes nas membranas celulares 
humanas, pelo que, não afecta os tecidos e 
possui a capacidade de especificidade de acção 
eliminando organismos de forma selectiva, 

sendo considerada uma solução eficaz na 
limpeza de feridas, preferencialmente adequada 
nas feridas contaminadas, colonizadas e 
infectadas (Faria, 2009). A sua actividade pico 
ocorre entre um pH 5-6 (Broxton et al., 1984, 
citados por Cutting, 2010). É considerado um 
produto seguro, com baixa taxa de reacções 
adversas (Schnuch et al, 2007, citados por 
Cutting, 2010) e é compatível com outros 
produtos ao nível do tratamento de feridas em 
ambiente húmido assim como é eficaz na 
eliminação de biofilmes (Gray et al., 2010; Faria, 
2009).  Num estudo in vitro realizado por Kaehn 
(2009), citado por Cutting (2010), comparando a 
eficácia de quatro soluções esterilizadas 
(solução salina, solução de Ringer, solução de 
PHMB com betaína e dicloridrato octenidine) 
numa ferida, PHMB com Betaína foi a única 
solução completamente eficaz na limpeza da 
ferida.

Foi realizado um estudo retrospectivo sobre a 
eficácia da lavagem com PHMB e betaína em 
solução ou gel (Moller et al., 2008), onde foram 
incluídos vários tipos de feridas. Em cada 
mudança de penso, a ferida foi limpa com 
solução de PHMB para irrigação e, dependendo 
da decisão clínica, o PHMB gel também foi 
utilizado. Posteriormente foi aplicado um penso 
de espuma. No início do estudo, 41% das 
pessoas tinham a ferida com sinais de infecção. 
Estas receberam antibioterapia sistémica em 
conjunto com o PHMB solução ou gel. Após o 
tratamento, a taxa de infecção da ferida desceu 
de 41% para 3%. A cicatrização foi conseguida 
em 80% das feridas e 3% não apresentaram 
melhoria. A avaliação demonstra que o PHMB 
gel ou solução foi indolor em 99% dos casos e 
cerca de 66% das pessoas relataram uma 
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melhoria no odor da ferida. O tratamento foi bem 
tolerado, com uma melhoria na qualidade de 
vida das pessoas.

Prata

Percival et al. (2007), citados por Rhoads et al. 
(2008) realizaram um estudo in vitro, e 
concluíram que a prata em forma iónica tem 
capacidade de prevenir a formação de biofilmes. 
De acordo com Bjarnsholt et al. (2007), citados 
por Steinberg (2011) e Percival et al. (2007, 
2008), citados por Rhoads et al. (2008), vários 
estudos em laboratório demonstraram que a 
prata tem um efeito letal sobre os organismos 
do biofilme. 

Contudo, um estudo in vitro concluiu que a 
concentração de prata nos diversos pensos é 
baixa para eliminar o biofilme (Bjarnsholt et al., 
2007 citados por Rhoads et al., 2008). De 
acordo com Bjarnsholt et al. (2007), citados por 
Steinberg (2011), a prata só poderá ter efeito 
sobre o biofilme em altas concentrações, o que 
pode ser superior 1 a 10 vezes que a 
concentração necessária para eliminar em 
forma planctónica. No entanto, este estudo foi 
realizado in vitro em biofilmes de P. aeruginosa 
e não in vivo em biofilmes em feridas crónicas 
(Rhoads et al., 2008). Contudo, com o estudo de 
Newman et al. (2006), citados por Widgerow 
(2008), levantam-se algumas questões: será 
que a prata apresenta igual eficácia para todos 
os agentes microbianos? O seu estudo sugeriu 
que o S. aureus é menos susceptível a prata 
iónica do que P. aeruginosa, pois foi preciso 
mais tempo de exposição de prata para induzir a 
morte celular em S. aureus (24 horas) em 
comparação com P. Aeruginosa

Estudos de Caso

De modo a demonstrar os efeitos das várias 
estratégias de gestão de Biofilme, foram 
realizados estudos de caso que procuraram 
evidenciar as vantagens de alguns dos agentes 
antibiofilme descrito. Para tal foi efectuada uma 
documentação do historial clínico do doente e 
ca rac te r i zação da f e r i da , bem como 
monitorização da área desta, com recurso a 
planimetria digital, recorrendo à análise de fotos 
digitais no software OsiriX. Esse mesmo registo 
fotográfico serviu como base para uma 
avaliação mais qualitativa da evolução da ferida.

Caso n.º 1: Sr. A. P.

Homem com 72 anos de idade, com ulceração 
venosa na face interna da perna, acompanhada 
de eczema venoso e edema moderado (++). Foi 
calculado o Indice de Pressão tibio-braquial 
(IPTB), cujo valor era de 0.93. Ferida com 40 
d i a s d e e v o l u ç ã o , s e m r e s p o s t a a 
antimicrobianos tópicos, superficie coberta de 
fibrina. Apresenta critérios diagnósticos 
compatíveis com a presença de biofilme.

Tr a t a m e n t o I m p l e m e n t a d o : Te r a p i a 
Compressiva de curta tracção, cadexómero de 
iodo + Compressa não-aderente com 
iodopovidona, aplicação de pomada corticóide 
(betametasona) na pele perilesional. A ferida 
cicatrizou 3 dias depois, pelo que se assumiu a 
e f i c á c i a d o c a d e x ó m e r o d e i o d o n a 
neutralização de algum eventual biofilme 
presente na ferida (Figuras 2 a 4).
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Figura 2: Ferida exsudativa, coberta de 
fibrina, com eczema venoso na área 
circundante.

Figura 4: A ferida apesar das suas reduzidas 
dimensões cicatrizou ao fim de 3 dias, com um 
único tratamento. Também o eczema venoso, 
regrediu completamente. Doente ficou com meia 
elástica para a prevenção de recidivas.

Figura 3
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Caso n.º 2: Sr. S. B.

Homem com 78 anos de idade, pé diabético, 
com status pós amputação trans-metatarsica 
dos dedos do pé esquerdo há 5 semanas, 
aquando do inicio do estudo.

Tratamento anterior da deiscência com 
hidrofibra com prata, sem sucesso, houve 
agravamento com aumento da área e aumento 
de tecido inviável.

Tratamento Implementado: Desbridamento 
Cortante Conservador, lavagem com solução 
salina e aplicação de Alginato com mel manuka
+ Espuma de poliuretano (Figuras 5 a 9), com o 
objectivo de contribuir para remoção de tecido 
inviável, bem como evidenciando a acção do 
mel numa ferida com suspeita de biofilme, 
infectada, com aparente “resistência” ao 
antimicrobiano prata.
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Figura 5

Figura 6
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Figura 9: Em menos de um mês 
obteve-se uma evolução visivel tanto 
com a redução da área bem como 
atendendo à qualidade do leito da 
ferida.

Figura 7: Ligeiro aumento da área, 
a s s o c i a d o a o p r o c e s s o d e 
desbridamento,  no entanto começam a 
distinguir-se focos de tecido de 
granulação.

Figura 8
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Caso n.º 3: Sr. F. M.

Homem anos 67 anos de idade, com úlcera 
venosa na face externa da perna esquerda, com 
evolução de 6 meses, tratamento anterior com 
apósito de hidrofibras com prata e terapia 
compressiva de longa tracção. A lesão 
aparentemente evoluiu de forma positiva 
durante os primeiros 4 meses, estando 
estagnada à dois meses, de acordo com o 
doente. Aparentemente apresenta metade do 
seu tamanho original. De acordo com o doente o 
tratamento inicial foi feito com hidrofibras sem 
prata, passando a hidrofibras com prata, quando 
a ferida estagnou, começou a apresentar 
exsudado espesso e de cheiro fétido, embora 
sem sucesso. Assim temos uma ferida com 
alguns sinais clinicos de infecção/colonização 
critica, no que respeita ao compartimento 
superficial da ferida, mas sem resposta ao 
antimicrobiano aplicado, pelo que é válido 
considerar a hipotese de ter biofilme bacteriano. 
Ao iniciar o estudo de caso foi de novo 
efectuada avaliação vascular, apresentando um 
IPTB de 0.88, válido para aplicação de terapia 
compressiva, que já estava inclusive em curso. 

No que respeita ao restante quadro clinico, o 
doente apresentava dor, edema algo acentuado, 
apesar da terapia compressiva de longa tracção, 
cerca de 50% da superficie da ferida coberta por 
fibrina. Sem evolução há dois meses e com 
tratamento dirigido à etiologia e quadro clinico 
da ferida, optei por excluir então o biofilme com 
a aplicação do surfactante betaina, associado a 
PHMB.

Tratamento Implementado: Aplicação de 
compressas em não tecido com solução de 
PHMB + Betaína durante 15 minutos; Penso de 
poliuretano + Ac. Hialurónico com iodo; terapia 
compressiva de curta-tracção, que pareceu 
fazer mais sentido num doente que é autónomo 
e ao qual foi explicado os beneficios de 
caminhadas diárias com este tipo de material e 
realização de exercicios em repouso que 
activem a bomba gemelar. Os resultados foram 
bastante positivos, levando a crer que o 
principal problema residia mesmo numa 
eventual presença de biofilme, como podemos 
verificar pela evolução positiva descrita nas 
figuras 10 a 13.
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Figura 10: Ferida coberta 
de fibrina, com tecido de 
granulação escurecido. 
De notar que se trata de 
uma úlcera venosa de 
a p r e s e n t a ç ã o r e t r o -
maleolar.
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Figura 13: Ao fim 3 dias apenas, 
confirmam-se as suspeitas de biofilme, 
com a ferida a evoluir de forma positiva, 
pondo fim a 2 meses de estagnação. Foi 
colocado uma espuma de poliuretano e ao 
fim de 2 dias foi novamente observado, 
estando a lesão encerrada.

Figura 11: Aspecto da ferida após 
a ap l i cação de compressas 
embebidas em solução de betaina
+PHMB, durante 15 minutos

Figura 12: Medição da área com 
recurso a Planimetria Digital,  serve 
de ponto de referência para medir a 
eficácia do tratamento instituido.
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Caso n.º 4: Dona C. G.

O caso da Dona C.G. de 81 anos de idade, é 
um caso de desespero, por parte de uma 
pessoa que convivia há 2 anos  com uma úlcera 
venosa na face antero-externa da perna direita,  
e na maior parte do tempo com dor, exsudado 
espesso, odor fétido, edema acentuado. 
Distingue-se à superficie da ferida uma aparente 
camada translúcida. Trata-se de uma lesão 
tratada por vários profissionais diferentes ao 
longo deste período de tempo, em que de 
acordo com a doente se alternou entre períodos 
de estagnação e agravamento da lesão.  O 
tratamento mais recente inclui um apósito com 
prata e antibiótico sistémico, sem resposta 
positiva, apenas houve uma ligeira melhoria na 
dor e exsudado aquando da toma do 
antibiótico , que rapidamente reverteu com o fim  
deste (de acordo com a doente). 

Procurando excluir causas mais graves, deste 
atraso e agindo de acordo com as boas práticas, 
avaliou-se o IPTB, que revelou 0.85, logo 
complementado pela restante observação de 
sinais clinicos na perna e historial da doente, 
permitiu excluir doença arterial periférica e 
apostar em terapia compressiva. Assim, uma 
vez mais se apostou na betaina com PHMB, 
visto que com este quadro clinico é legitimo 
pensar na eventual presença de biofilme.

Tratamento Inst i tu ido: Ap l i cação de 
compressas em não tecido com solução de 
PHMB + Betaína durante 15 minutos; Aplicação 
PHMB+ Betaína em gel, Penso de poliuretano 
com prata e terapia compressiva de curta-
tracção, efectuando os respectivos ensinos 
acerca dos cuidados a ter com a terapia 
compressiva e de como fazer uma eficaz 
activação da bomba gemelar (ver figuras 14 a 
17).
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Figura 14: Aspecto inicial da ferida. Leito da ferida inviável , com bordos encovados, vastos 
depósitos de fibrina, tecido de granulação muito escurecido, foi aplicada Betaina com PHMB.
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Figura 17: A lesão continuou a evoluir 
de forma positiva e gradual,  uma vez 
removido o eventual biofilme. Acabou 
por cicatrizar completamente, mas com 
os devidos ajustes no plano de 
tratamento, de acordo com a propria 
evolução da ferida. 

Figura 15: Medição da área com 
recurso a Planimetria Digital.

Figura 16: Apenas 3 dias 
depois e apesar de ainda 
exibir bastante fibrina, é 
visível a contracção da 
fer ida, coloração mais 
saudável do tecido de 
granulação e bordos menos 
e n c o v a d o s , e v o l u ç ã o 
confirmada pela redução da 
área.
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Caso n.º 5: Sra. E. M.

Senhora com 89 anos de idade, diabética, 
úlcera de pressão de categoria 4 na região 
sagrada, com evolução de 2 anos, de acordo 
com a família. Tem ainda como problemas 
activos, anemia e hipertensão arterial, que se 
encontra controlada e demência cerebro-
vascular. Está acamada, incontinente de ambos 
os esfincteres e sem capacidade para 
mobilização. Desde há uns meses a familia 
colocou uma cobertura de colchão de pressão 
alterna, mas de eficácia duvidosa, devido ao 
reduzido tamanho das células de ar. 

Num primeiro contacto, apresentava sinais de 
infecção, como descoloração do tecido de 
granulação, exsudado aumentado, odor fétido. 
O tratamento anterior consistia em compressa 
não aderente com iodopovidona e compressas. 

Tratamento Instituido: Aplicada phmb + 
betaina associado a antimicrobiano com prata 
(Ag+). Mais uma vez se optou pela terapêutica 
dirigida ao biofilme, pois a ferida encontrava-se 
com sinais de infecção estagnada à vários 
meses. Registou-se boa evolução cicatricial 
(Figuras 18 e 19)
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Figura 19: Tendo em conta, 
o s f a c t o r e s d e r i s c o 
associados, a ferida evoluiu 
de forma satisfatória como se 
pode comprovar na análise 
por planimetria digital ao fim 
de 2 meses, que evidencia a 
remoção de um factor de 
cronicidade presente na 
ferida ao longo destes 2 
anos.

Figura 18: Aspecto inicial da lesão.
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Caso n.º 6: Sra. M. C.

Mulher de  48 anos de idade, com úlcera venosa 
no terço inferior, face interna, da perna esquerda 
de apresentação retro-maleolar, desde há 7 
meses. Trata-se de uma senhora com factores 
de risco laborais acentuados, pois trabalha 
numa unidade fabril de enlatados, que obriga a 
várias horas de pé no posto de trabalho, sem 
activação da bomba gemelar. A terapia 
compressiva que uti l izava foi instituida 
empiricamente, com recurso a meia elástica, 
que possuiu um perfil mais associado à 
prevenção e não é tão eficaz na fase de 
tratamento de uma úlcera venosa. Apesar de 
não ter outros factores de risco, acresce 
complexidade à ferida o facto de se localizar na 
região posterior do maléolo.  Obteve-se um 
IPTB de 0,99. Tratamento anterior com 
hidrofibra, tem 90% da área da ferida com 
fibrina.

Tratamento Implementado: Aplicação de 
PHMB + betaina solução durante 15 minutos – 
manteve 20% da área da ferida com fibrina. De 
seguida foi aplicada Betaina+PHMB gel e uma 
espuma de poliuretano; terapia compressiva de 
curta tracção, com “reshaping “ da zona retro-
maleolar. Mais uma vez pretende-se demonstrar 
a eficácia de um plano de tratamento dirigido de 
acordo com um diagnóstico minucioso da 
etiologia da ferida e suas implicações 
anatómicas, bem como da avaliação do leito da 
ferida, cruzando estes dados com o historial da 
doente. De facto dois aspectos emergem: 
necessidade de optimização da terapia 
compressiva e excluir a presença de um 
provável biofilme (Figuras 20 a 23). Foram 
efectuados ensinos acerca de exercicios para 
minimizar a imobilidade no posto de trabalho.

Página 92
                                                                                                                                                                                           

Figura 20: Aspecto inicial da ferida, coberta por fibrina, com algumas áreas de tecido de granulação 
escurecido. O exsudado era espesso e fétido.
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Figura 23: Após a última avaliação 
da ferida pediu-se à doente que 
voltasse dentro de uma semana, 
tendo-se veri f icado completa 
cicatrização da ferida num prazo de 
10 dias, com apenas 2 tratamentos 
instituidos.

Figura 21: Avaliação por planimetria 
Digital.

Figura 22: Com uma 
adequada correcção da 
insuficiência venosa e 
remoção de eventual 
biofilme, deparamo-nos 
com uma acen tuada 
redução do tamanho da 
lesão em apenas 3 dias.
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Nesta série de estudos de caso, destaca-se sem 
dúvida a utilização de Betaina+PHMB, pois 
permite destacar todos os detritos do leito da 
ferida, incluindo eventual biofilme, sem 
necessidade de desbridamento e com minimo 
dano  para os tecidos saudáveis (Figuras 24 a 
28). 

Permite ainda associar outros tipos de apósitos, 
visto que nenhum destes elementos interage 
com os restantes principios activos que integram 
materias para tratamento de feridas. Verifica-se 
claramente uma maior eficácia associado a um 
antimicrobiano de libertação gradual, embora 
em casos colonização critica, sem infecção 

clinica, por si só seja eficaz, como se pode 
verificar no caso nº 6. 
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Figura 27: Aplicação das compressas embebidas com 
Betaina + PHMB

Figura 24: Antes e depois da aplicação da Betaina com 
PHMB.

Figura 25: Detritos de fibrina nas compressas 
embebidas em betaina com PHMB

Figura 28: Restam apenas alguns detritos de fibrina no 
leito da ferida estando a maioria alojada nas compressas.

Figura 26: Lesão com Fiblina.
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Considerações Finais

As estratégias de gestão do biofilme, são algo 
que acaba por ser efectuado na preparação do 
leito da ferida, no entanto há ganhos positivos 
se a aplicação destas estratégias for orientada 
por uma observação clinica rigorosa da ferida e 
seu historial.

Deve ser dado enfâse ao papel do biofilme na 
ferida crónica/complexa e mobil izar as 
estratégias de forma sistemática para este 
problema. Em feridas que reunam critérios para 
suspeita de biofilme, deve ser aplicado um 
agente anti-biofilme, para excluir a sua 
presença, quanto mais não seja um surfactante 
no processo de limpeza desta. Devem-se dirigir 
esforços no sent ido de maximizar as 
possibilidades de erradicação desta entidade, 
que causam inevitávelmente atraso cicatricial, 
que vai implicar mais sofrimento para a pessoa 
com ferida e gastos enormes no seu tratamento, 
bastando ter em conta os exemplos acima 
demonstrados, que evidenciam a resolução em 
poucos dias, de casos que implicavam 
consumos prolongados de material por largos 
meses, em que as feridas permaneciam 
estagnadas. Tudo isto são aspectos a 
considerar e que vêm reforçar a importância de 
uma avaliação clínica rigorosa  e eficaz por 
parte do enfermeiro, de modo a optimizar as 
opções terapêuticas de que dispõe e conseguir 
também melhores resultados sob o ponto de 
vista económico social e logo, na qualidade de 
vida da pessoa com ferida.
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