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RESUMO 

Objetivo: avaliar a eficácia do Cloreto de Diaquil Carbamoil no manejo de úlceras venosa criticamente colonizadas 
em um Ambulatório de feridas de um hospital público de Belo horizonte, Minas gerais, Brasil. Métodos: Trata-se de 
um estudo exploratório de caráter descritivo, do tipo série de casos, realizado de setembro a outubro de 2016. 
Resultados: Foram avaliados dois adultos que desenvolveram úlcera venosa e apresentavam retardo na cicatrização 
devido a colonização crítica. Conclusão: Durante o estudo foi possível avaliar uma melhora significativa das úlceras 
venosas criticamente colonizadas tratadas com Cloreto de Diaquil Carbamoil em menos de um mês de tratamento.  

Descritores: Úlcera Varicosa, Estomaterapia; Úlcera Cutânea. 

ABSTRACT  

The objective of this study case was to evaluate the effectiveness of the Diaquo Charbamoil Chloride at the 
management of Colonized venomos Ulcer in a Wound Ambulatory inside a hospital in Belo Horizonte, Minas Gerais - 
Brazil. It is a descriptive exploratory serial-case study, which happenned from September to October, 2016. Two 
adults who acquired Colonized Venomous Ulcer were observed, they presented a delay in their healing due to a 
critical colonization. During the study, a significant improvement in the healing of the Colonized Venouz Ulcer 
treated with Diaqui Charlmoil Chloride was observed in the period of less than one month.  

Descriptors: Varicose Ulcer, Critical Colonization, Stomatherapy. 
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INTRODUÇÃO  

No Brasil, as úlceras venosas 

constituem um sério problema de saúde 

pública, o elevado número de pessoas com 

úlceras venosas contribui para onerar o gasto 

público no Sistema Único de Saúde (SUS), 

além de interferir na Qualidade de Vida (QV) 

da população em virtude de complicações 

que podem resultar em significativa 

morbidade1.  

Assim, devido ao aumento do custo 

com o tratamento das úlceras, torna-se 

necessário realizar estudos para a busca de 

novos recursos e tecnologias, com menor 

custo e maior eficácia, tendo por objetivo 

acelerar o processo de cicatrização e reduzir 

as complicações 2. 

 Alguns fatores são imprescindíveis a 

serem considerados para a indicação do 

tratamento mais adequado para as úlceras, 

tais como o aspecto do leito da ferida, do 

exsudato, e se há presença de colonização, 

colonização crítica ou infecção. Estes dois 

últimos têm sido considerados um dos 

principais influenciadores no retardo da 

cicatrização e subsequente cronicidade da 

ferida.  

A cicatrização torna-se prejudicada a 

partir do momento que a colonização 

bacteriana atinge um nível crítico. Nessa 

fase é necessário intervenção para evitar 

evolução para a infecção, o que provocará 

maiores danos, como celulite, sepse ou até 

mesmo a morte 3.  

A infecção prolonga o estágio 

inflamatório da cicatrização à medida que as 

células combatem grande número de 

bactérias e também inibe a capacidade dos 

fibroblastos de produzir colágeno 4. 

 Atualmente, o tratamento de úlcera 

crônica criticamente colonizada ou infectada 

no Brasil permeia-se por antimicrobianos 

tópicos ativos como a prata, iodo e 

polihexametileno biguanida. Estes 

antimicrobianos muitas vezes possuem 

propriedade bactericida, cuja sua ação 

controla a carga microbiana matando 

bactérias e fungos no leito da ferida 3,5.  

Outras alternativas tem sido sugeridas 

por especialistas, como o uso de 

antimicrobianos passivo. O modo de ação 

deste método inclui sequestro de bactéria 

dentro do curativo ou ligação hidrofóbica de 

patógenos da úlcera a um substrato do 

curativo, por exemplo, Cloreto de Diaquil 

Carbamoil (DACC) 6.  

O DACC é uma substancia sintética 

hidrofóbica (falta de afinidade para 

moléculas de água) derivado de ácidos 

graxos naturais. A interação hidrofóbica 

ocorre quando as células ligam-se umas as 

outras por meios de estruturas hidrofóbicas 

na superfície da célula (CSH). Quando duas 

moléculas hidrofóbicas estão em um 

ambiente aquoso, aumentam a 

probabilidade para a quarta ocorrência desta 

interação com o objetivo de reduzir as 

moléculas de água entre elas. Desta 

maneira, elas agregam-se e são mantidas 
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juntas pelas moléculas de água 

circundantes7.  

Considerando tais implicações, 

coberturas de última geração têm sido 

desenvolvidas e aplicadas com vistas a 

auxiliar e favorecer um meio adequado à 

cicatrização favorecendo e o controle 

microbiano, sendo sua seleção associada a 

um processo de avaliação crítico e contínuo 

e à promoção de uma terapêutica com base 

na visão holística do paciente.  

OBJETIVO  

Avaliar a eficácia do DACC no manejo 

de úlceras venosas criticamente colonizadas.  

MÉTODOS  

Trata-se de um relato de caso clínico 

acompanhado pela autora no período de 

agosto a outubro de 2016. O relato descreve 

o uso tópico do DACC por 2 pacientes com 

úlcera venosa criticamente colonizada. O 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de 

estudo pelo parecer consubstanciado 

1.854.311, conforme preconiza a Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

Obtiveram-se, ainda, o termo de 

consentimento livre e esclarecido dos 

pacientes e a assinatura da autorização do 

termo de uso de imagem.  

Os dados foram coletados a partir de 

entrevista, prontuário do paciente, 

avaliação e acompanhamento da evolução 

por meio das medidas mensuradas a cada 

troca do curativo com régua de papel 

milimetrada.  

RESULTADOS  

Caso 1: Trata-se de I.N.S., 59 anos, do 

sexo feminino, com diagnóstico de 

insuficiência venosa crônica. Lesão recidiva 

de longa data (5 anos) sem progressão do 

tecido de epitelização a mais de um ano. 

Presença de deformidades ósseas em mãos e 

pés devido artrite reumatóide.  

Em 13 de setembro de 2016 foi 

iniciado o tratamento com DACC e 

bandagem multicamadas, a paciente 

apresentava duas lesões na região do 

maléolo medial com leito granuloso e 

presença de tecido necrótico de aspecto 

membranoso. A ferida 1 media: 2x1,4 cm e a 

ferida 2: 4x1,3 (Figura 1). 

                      

 

Figura 1. Caso 1: pré-tratamento com DACC em 
úlcera venosa em maléolo medial. Terapia tópica: 
DACC + bandagem multicamadas (13/09/2016) 

 

Na primeira troca foi possível observar 

redução da área na ferida 1 (2 x1,1 cm), na 

ferida 2 houve redução da área (2,1 x 1,1cm) 

e área epitelizada (Figura 2), melhora do 
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aspecto do tecido de granulação, controle 

do exsudato e dor. 

 

Figura 2. Caso 1: 1ª troca da cobertura DACC em 
úlcera venosa em maléolo medical. Terapia tópica: 
DACC + bandagem multicamadas (19/09/2016) 

 

Na Figura 3, pode-se observar, que 

com 28 dias de tratamento (7º troca), havia 

a áreas com presença de tecido de 

granulação, na ferida 2 e epitelização da 

borda superior, medindo 1,9x1,1 cm. Em 

uma visão geral, observou-se que 80% da 

lesão estava com tecido de granulação 

saudável e expansão do tecido de 

epitelização nas bordas. 

 

Figura 3. Caso: 7º troca da cobertura DACC em úlcera 
venosa em maléolo medial. Terapia tópica: DACC + 
bandagem multicamadas (11/10/2016). 

 

Caso 2 : Trata-se de M.C.M., 59 anos, do 

sexo feminino, com diagnóstico de 

insuficiência venosa crônica. Lesão recidiva 

(Figura 4) de longa data (8 anos) sem 

progressão do tecido de epitelização a mais 

de 2 anos, medindo: 8,1x3,9 cm. Em 17 de 

agosto de 2016 foi iniciado o tratamento 

com DACC e bota de Unna. Na primeira troca 

da cobertura foi possível analisar uma 

redução da área (Figura 5) lesionada, 

medindo 8 x 3,7 cm, bem como a presença 

de ilhas de epitelização. Observou-se ainda a 

redução da maceração, controle do 

exsudato, minimização de queixas álgicas e 

uma melhora significante do tecido de 

granulação.                

 

Figura 4. Caso 2: pré–tratamento com DACC em 
úlcera venosa em maléolo medial. Terapia tópica: 
DACC + bota de Unna, 17 de agosto de 2016. 

                  

 

Figura 5. Caso 2: 1º troca da cobertura DACC em 
úlcera venosa em maléolo medial. Terapia tópica: 
DACC + bota de Unna, 19 de agosto de 2016. 
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DISCUSSÃO  

Feridas crônicas como úlceras venosas 

rapidamente se colonizam podendo levar a 

infecção e complicações ao paciente quando 

a carga microbiana não é gerenciada. A 

infecção complica o tratamento e impede o 

processo de cicatrização danificando o 

tecido, reduzindo a força da tração da ferida 

e induzindo uma resposta inflamatória 

indesejável. O objetivo da gestão de uma 

ferida é potencializar a cicatrização sem 

complicações8.  

Nesta perspectiva, deve ser 

considerado tratamento tópicos 

antimicrobianos que evitam complicações 

como absorção sistêmica de agentes 

químicos e citoxidades que podem retardar o 

processo da cicatrização ou comprometer a 

saúde do paciente. Nesses casos, podem-se 

usar o cloreto de diaquilcarboloil para 

reduzir a carga microbiana de feridas 

criticamente colonizadas ou infectadas sem 

risco ao paciente 7.  

No Brasil, as condutas para gerenciar 

as úlceras venosas criticamente colonizadas 

ou infectadas, permeassem por condutas 

baseadas em prescrições de antibióticos 

sistêmicos e antimicrobianos tópicos 

químicos. No entanto, atualmente alguns 

estudos tem revelado maior compreensão 

sobre os efeitos de resíduos mortais de 

bactérias e endotoxinas deixado no leito 

após a ação de alguns antimicrobianos 

químicos 6. 

 Nesta perspectiva, os antimicrobianos 

físicos como DACC tem sido recomendado, 

pois removem a carga microbiana do leito da 

lesão sem a necessidade de produtos 

químicos potencialmente tóxicos e indutores 

de resistência 9 . 

 A redução da área lesada foi 

observada neste estudo. Este dado corrobora 

com estudo 11 na qual as feridas tratadas 

com DACC obtiveram uma ótima evolução 

durante o tratamento. A melhora do aspecto 

do tecido de granulação foi observada em 

ambos os casos. Este fato pode ser 

justificado pela redução do influxo venoso e 

melhora do aporte de oxigênio decorrente 

do uso da terapia compressiva bem como o 

mecanismo de ação do DACC. Devido a 

remoção física de bactérias do leito da 

ferida, minimizando restos mortais de 

bactérias e endotoxinas que podem 

estimular o desenvolvimento de células 

necróticas. Outra observação importante foi 

que ao longo do tratamento as lesões 

criticamente colonizadas tratadas neste 

estudo não evoluíram para infecção local e 

sistêmica. O que fortalece a indicação do 

antimicrobiano físico para prevenção de 

infecção de úlceras venosas criticamente 

colonizadas.  

Uma análise semelhante foi observada 

em um estudo randomizado10 realizado 2016, 

na qual os autores confirmaram a eficácia e 

a relação custo-eficácia dos curativos 

impregnados com DACC na prevenção de 
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infecção no sitio cirúrgicos entre as 

mulheres submetidas à cesárea 9. 

CONCLUSÃO  

Durante o estudo foi possível avaliar 

uma melhora significativa das úlceras 

venosas criticamente colonizadas tratadas 

com antimicrobiano físico e terapia 

compressiva. Observou-se uma redução das 

áreas lesadas menos de um mês de 

tratamento. Além da redução da dor, 

melhora do aspecto de tecido de granulação, 

gerenciamento do exsudato e redução de 

maceração de bordas. 

 A falta de estudos publicados pode 

ser justificada por se tratar de uma nova 

tecnologia. Desta maneira os resultados 

encontrados nesta pesquisa foram relevantes 

para a prática clínica.  

Considerando que a colonização 

bacteriana é um dos principais pilares para o 

retardo da úlcera cutânea e subsequente 

possíveis prejuízos na saúde e aumento do 

custo hospitalar. Tornasse imprescindíveis 

estudos clínicos que avaliem respostas de 

antimicrobianos com ação passiva vista seus 

benéficos contra a resistência bactérias, 

absorção sistêmica e profilaxia de infecção 

sistêmica e local. Recomendam-se mais 

estudos robustos sobre a tecnologia para 

melhores evidencias na pratica clínica.  
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