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RESUMO. O aparecimento da úlcera de pressão (Up) é uma lesão gradativa que pode alcançar diferentes
estágios e levar á grandes perda de tecido, dentre as soluções indicadas. Para comprovar o efeito do gel de
nifedipina no tratamento das Ups, foi selecionando um grupo de pessoas que apresentavam Ups, sendo di-
vididas em: grupo controle (laserterapia e curativo padrão) e grupo teste (gel de nifedipina a 8% e laserte-
rapia). Durante o acompanhamento destes pacientes as lesões do grupo controle apresentaram-se estagna-
das, porém as UPs do grupo teste apresentaram uma diminuição significativa de seus diâmetros após 81
dias de tratamento. O gel de nifedipina apresentou-se como um ótimo tratamento para UPs acelerando o
processo de cicatrização das mesmas.
SUMMARY: “The Effect of Nifedipine Gel in the Treatment For Pressure Sores”. Pressure Sore (PS) is a gradual
lesion which can have different levels and lead to great tissue losses, among the suggested solutions. In order to
prove the effect of nifedipine gel in the treatment for pressure sores (PSs), a group of people who suffered from
PSs were selected and divided into two groups: control group (laser therapy and standard dressing) and test
group (gel with 8% nifedipine and laser therapy). During the assistance to these patients, the lesions in the con-
trol group proved themselves stable while the PSs in the test group showed a slight reduction in their diameters
after 81 days of treatment. Nifedipine gel has been proved to be a successful treatment for PSs, enhancing the
healing process of the sores. 

INTRODUÇÃO
As úlceras de pressão (UP) são focos locali-

zados de necrose celular, causados devido à in-
terrupção do fluxo sangüíneo que irriga os teci-
dos, ocasionando assim a falta de oxigenação e
conseqüentemente a morte celular. O apareci-
mento das úlceras é um processo gradativo que
pode alcançar diferentes estágios e levar á per-
da grandes extensões e camadas de tecido ne-
crosado 1,2.

Vários fatores podem causar UPs, todos eles
geram o mecanismo de oclusão do fluxo san-
güíneo e assim a má oxigenação dos tecidos
que leva a morte celular. Os casos mais comuns
são os quais o paciente esta acamado, se movi-
menta pouco no leito, não é reposicionado nos
intervalos de tempo corretos, quando o paciente
esta inconsciente, tem sua sensibilidade reduzi-

da ou não é capaz de sentir e identificar o local
da dor para mover o membro 3.

As áreas mais afetadas são: calcanhares, sa-
cro, epicôndilos do cotovelo, osso occipital e
trocanteres maiores. Porém outras áreas também
podem gerar úlceras de pressão, como: a face,
orelha, nuca, costelas, escápula, cristas ilíacas,
espinha ilíaca póstero-superior e ântero-superior
superfícies lateral, medial e superior do joelho e
maléolos 2,4,5.

Vários fatores locais ou sistêmicos podem
atrasar ou interromper a cicatrização das úlceras
de pressão, dentre os fatores locais, podem ser
mencionados: a pressão excessiva e contínua
sobre a ferida, desidratação das células ocasio-
nadas pelo ambiente seco da ferida, traumatis-
mos ou privação de irrigação sangüínea, in-
fecção local, tecido necrótico e a incontinência
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urinária ou fecal que pode vir á provocar conta-
minações cutâneas; já os fatores sistêmicos, po-
dem ser: idade avançada, biótipo, doenças crô-
nicas, condições nutricionais, insuficiência vas-
cular, imunossupressores e radioterapia. Depen-
dendo da profundidade da lesão e os tecidos
comprometidos, pode acarretar sérias compli-
cações, como: osteomielite, septicemia ou levar
o paciente a óbito 1,6.

Alguns aspectos da úlcera devem ser obser-
vados durante a avaliação, como: descolamen-
tos, localização anatômica da úlcera, presença
de exsudato, tecido de granulação, tecidos ma-
cerados, fibrina, celulites e presença de infecção
7.

Diante da falha ou da não prevenção das
UPs torna-se necessário o planejamento de um
tratamento rigoroso, processo este que será de
longa duração e que trará transtornos físicos e
emocionais a vida do paciente. Além dos cuida-
dos na prevenção são necessários outros cuida-
dos durante o tratamento, como os curativos,
estes empregados à terapêutica quando há in-
tenção de se prevenir à contaminação, proteger
a ferida, promover a cicatrização, absorver as
secreções e facilitar a drenagem, promover he-
mostasia, aliviar a dor, dentre estes tratamentos
temos a irradiação das lesões com o laser que
causa um aumento do tecido de granulação;
aceleração do processo cicatricial; aumento do
colágeno; regeneração de fibras nervosas; incre-
mento da atividade fagocitária; aumento na
tensão de ruptura das cicatrizes; neoformação
de vasos sangüíneos e regeneração dos linfáti-
cos; mudança da motricidade do sistema linfáti-
co e edema; efeito antiinflamatório e analgésico.
O efeito cicatrizante ocorre devido á produção
de ATP que gera o aumento do número de pro-
cessos mitóticos e também ao efeito da neovas-
cularização 2,8.

O gel de nifedipina foi criado em 1990 por
Marthy Jones, especialista de fórmulas magis-
trais, o Plurinic Lecitin Organogel (PLO), que
corresponde á uma base na qual drogas podem
ser incorporadas. Este gel amarelo-claro atua co-
mo um veículo para liberação de drogas por via
transdérmica, uma destas drogas é a nifedipina,
que possui ação vasodilatadora periférica, causa
bloqueio dos canais de cálcio e gera neovascu-
larização e assim melhora a vascularização no
local da lesão, o gel de nifedipina desorganiza a
bicamada lipídica da pele sem danificá-la, en-
quanto que outros agentes ao serem aplicados
na pele dissolvem a composição lipídica 9-12.

Torsiello & Kopacki 9 trataram com gel de

nifedipina uma paciente de 43 anos de idade
que apresentava uma úlcera diabética no cal-
canhar direito,com déficit do suprimento vascu-
lar no local, esta paciente passou a fazer uso do
gel transdérmico, com 80 mg/mL de nifedipina,
duas vezes ao dia. O tratamento obteve sucesso
reduzindo o tempo de cicatrização de 16 a 20
semanas para 6 a 8 semanas. Embora um possí-
vel efeito adverso do uso do gel seja a rápida
absorção sistêmica, que pode levar a hipotensão
e bradicardia, neste caso relatado, não foi visto
nenhum efeito adverso devido ao uso do gel de
nifedipina. 

Em um estudo recente realizado por Pedrozo
et al. 13, onde foi proposto o tratamento para úl-
ceras diabéticas, com gel transdérmico de nife-
dipina 8% (80 mg/mL) aplicado duas vezes ao
dia sobre a lesão, este estudo foi realizado com
um paciente do sexo feminino, 50 anos de ida-
de e diagnóstico de Diabetes Mellitus (DM) há
15 anos, onde o paciente apresentava duas úlce-
ras, uma na parte anterior do membro inferior
esquerdo (úlcera teste) e a outra na porção
plantar do dedão do pé esquerdo (úlcera con-
trole), na lesão controle foi utilizado óleo de gi-
rassol com calêndula duas vezes ao dia. Ao final
deste estudo a úlcera controle não obteve me-
lhora na cicatrização, enquanto que a úlcera tes-
te cicatrizou no 24º dia de tratamento.

O objetivo deste trabalho foi comparar o tra-
tamento convencional (laserterapia e curativo
padrão) em úlceras de pressão com uma nova
proposta que é o tratamento com o gel de nife-
dipina e verificar o aparecimento de qualquer
efeito colateral do tratamento.

MATERIAIS E MÉTODOS
Características da População

A população foi composta por dois pacientes
do sexo masculino (25 e 86 anos) e um do sexo
feminino (23 anos), todos os pacientes apresen-
tavam duas úlceras, num total de 6 úlcera de
pressão (UPs), sendo que 3 UPs fizeram parte
do grupo teste e 3 UPs do grupo controle. Cada
paciente apresentava uma úlcera controle e uma
úlcera teste, as úlceras eram localizadas nas re-
giões sacrais e trocantéricas. Os pacientes foram
orientados a realizar seu tratamento diariamente
duas vezes ao dia por 81 dias, sendo o trata-
mento avaliado pelos pesquisadores a cada três
dias.

Preparo do Gel Transdérmico
com Nifedipina 8%

A nifedipina foi pesada (80 mg/mL) em ba-
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lança analítica Gehaka BG400 e solubilizada em
graal com 2 mL de propilenoglicol. O gel trans-
dérmico foi preparado por método de extrusão
da fase oleosa e fase aquosa, com o auxílio de
duas seringas e um conector de seringas. Pesou-
se 2,2 mL da fase oleosa (PCCA do Brasil, lote:
358-4) e adicionou-se à nifedipina (Galena, lote:
nfd-m/16/03-04) pré-solubilizada em 0,1 mL de
propilenoglicol (Galena, lote: ph931gt03), ho-
mogenizando por 1 minuto. A fase oleosa com
a nifedipina foi colocada em uma seringa, em
temperatura de 25 °C, e na outra seringa foi co-
locado 6,9 mL de fase aquosa, que estava a tem-
peratura de 10 °C. Após conectadas as seringas
da fase aquosa e oleosa, pressiona-se o êmbolo
da seringa com fase aquosa até que o conteúdo
entre totalmente na seringa que contem a fase
oleosa, o processo deve ser realizado de manei-
ra inversa para a outra fase, pressionando-se o
êmbolo da seringa onde ficou contida as duas
fases para que o conteúdo total passe para a
outra seringa e assim sucessivamente até que se
complete 30 a 34 extrusões a fim de que as
duas fases se homogenizem por completo.

Avaliação e Tratamento das Úlceras de
Pressão

O grupo controle realizou laserterapia
em um ângulo de 90° e limpeza da ferida com
realização do curativo mais adequado para o
paciente. O grupo teste fez uso do tratamento à
base de laserterapia em um ângulo de 90° e lim-
peza da ferida com realização do curativo com
gel de nifedipina. Foi adotada posologia descrita
por Torsiello & Kopacki 9, onde o paciente an-
tes de aplicar o tratamento, lavava o local com
soro fisiológico e após aplicava no local 1 mL
de gel transdérmico (equivalendo a 80mg de ni-
fedipina), duas vezes ao dia através de seringa
de 20 mL sem o uso de agulha. A cada três dias
foi feita a aferição dos traços horizontal e verti-
cal das úlceras, utilizado um paquímetro Vonder

Avaliações
Avaliação Avaliação Pressão Arterial

Inicial Final PS PD

Controle
Largura (mm) 22,0 ± 11,8 30,0 ± 10,6 109,5 ± 2,2 71,4 ± 1,5
Comprimento (mm) 34,3 ± 13,3 38,0 ± 11,5

Teste
Largura (mm) 26,5 ± 3,5 4,5 ± 0,5* 118,3 ± 1,6 70,7 ± 1,1
Comprimento (mm) 35,5 ± 7,5 14,0 ± 5,0*

Tabela 1. Mensuração das Úlceras Controle e Teste no início e fim do tratamento. Média ± erro padrão.
* p< 0,05. PS: Pressão sistólica. PD: Pressão diastólica.

e registro fotográfico a uma distância de 12 a 15
cm com o auxílio de uma régua centimétrica.
Além disto, foi feita à verificação da pressão ar-
terial de cada paciente durante as avaliações.

ANÁLISE ESTATÍSTICA
As análises foram realizadas através da análi-

se de variância (ANOVA) e o teste de Tukey
empregando-se o programa de análise estatística
computadorizada Statistica 6.0 (Stat Soft). As
análises foram apresentadas como média e o
erro padrão da média, sendo os resultados con-
siderados como estatisticamente significativos
com valores de p < 0,05.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A primeira avaliação foi feita antes do início

do tratamento e logo após a primeira medida já
teve início os tratamentos e o uso da nifedipina
em gel transdérmico. A coleta dos dados foram
realizadas a cada 3 dias a partir do início do tra-
tamento (dia 0).

Ao se observar os valores iniciais das úlceras
tanto o grupo controle como o grupo teste são
semelhantes entre si (Tabela 1), isso é importan-
te para manter a homogeneidade dos grupos,
sendo escolhidos pacientes jovens e idosos para
o teste, pois os pacientes apresentam metabolis-
mos diferentes, sendo a cicatrização em pacien-
tes jovens mais eficiente do que em idosos.
Além da avaliação das lesões, os pacientes tive-
ram o acompanhamento da sua pressão arterial,
pois devido a possível ação sistêmica da nifedi-
pina, mas como se pode observar, tanto o gru-
po controle como o grupo teste mantiveram
pressões muito semelhantes e estáveis.

Na Figura 1 (A e B) pode-se observar a evo-
lução das úlceras quanto a largura e o compri-
mento das lesões, no início do tratamento os va-
lores estão muito próximas, com o andamento
do tratamento a úlcera teste apresentam uma re-
dução constante na sua largura e comprimento
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chegando ao valor final de 4,5  ± 0,5 por 14,0 ±
5,0 mm, enquanto isso a úlcera controle apre-
senta uma involução durante o tratamento che-
gando ao valor de 30,0 ± 10,6 por 38,0 ± 11,5
mm, indicando que o tratamento a laser por si
só não apresenta um valor terapêutico em úlce-
ras de pressão.

O resultado do grupo teste está ligado a
ação da nifedipina, pois ela induz o bloqueio
do fluxo de cálcio na vascularização do múscu-
lo, permitindo uma redução do tônus vascular,
promovendo o fluxo de sangue e através disso
cria-se vascularização periférica localizada acele-
rando a formação de epitélio e conseqüente ci-
catrização 9. Resultado este que também pode

Figura 1. Comparação da largura e do comprimento da úlcera teste com a úlcera controle durante o tratamento.

Figura 2. Imagem das úlceras controle na fase inicial
(esquerda) e fase final (direita) do tratamento.

ser visto em um estudo realizado por Pedrozo,
et al. 13, o qual comprovou a eficácia do gel
transdérmico de nifedipina, através da cicatri-
zação da úlcera teste com apenas 24 dias de tra-
tamento enquanto que a úlcera controle mos-
trou-se em estado de estagnação. 

Na Figura 2 temos o acompanhamento das
úlceras controle durante tratamento convencio-
nal com laserterapia e curativo padrão. No iní-
cio as lesões apresentavam bordas bem defini-
das, pouca secreção e pequena profundidade, o
que veio á aumentar ao término dos três meses
de tratamento. Ao último dia de acompanha-
mento ficou claro que as lesões não haviam so-
frido alteração e não apresentaram um quadro
de evolução da cicatrização, portanto a laserte-
rapia em curto prazo não promove cicatrização
de úlceras de pressão.

Na Figura 3 temos o acompanhamento das
úlceras teste durante tratamento com gel de ni-
fedipina transdérmico. Ao início as lesões teste
apresentavam bordas maceradas, pouco exsuda-
tivas e com exposição de tecido ósseo e cartila-
gens. Durante o tratamento as úlceras apresen-
taram uma discreta secura na pele ao redor da
lesão, o que também foi observada por Torsiello
& Kopacki 9 e Israel 14, sendo esta reação asso-
ciada a atuação do gel de nifedipina no local.
Ao se observar a imagem das úlceras teste fica
evidente a capacidade da nifedipina em promo-
ver uma importante cicatrização, indicando a
uma melhor vascularização local, com formação
de tecido de epitelização, intensa formação de
tecido de granulação, iniciando a contração da
ferida e permitindo um menor tempo de cicatri-
zação das úlceras.

Dentre as úlceras que fizeram parte dos gru-
pos teste e controle, 3 delas apresentavam grau
de profundidade razoável, algumas chegavam a
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curto prazo não é um tratamento com valor te-
rapêutico em úlceras de pressão. São necessá-
rios mais estudos para a avaliação do uso do gel
transdérmico de nifedipina, mas de acordo os
estudos já feitos ele é uma ótima saída para o
tratamento domiciliar, pois ele é de fácil apli-
cação e de baixo custo se comparado com os
gastos durante os outros tratamentos.
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atingir outros tecidos, como tecido cartilaginoso
e ósseo. No grupo controle, as úlceras apresen-
tavam pequena profundidade se comparadas as
do grupo teste, mas com o tratamento apenas a
úlcera do grupo teste que apresentava o dobro
de profundidade da úlcera controle conseguiu
cicatrizar, enquanto que as úlceras do grupo
controle apresentaram um quadro pior durante
o tratamento.

Durante o tratamento realizado não foi ob-
servado sinais compatíveis com as reações ad-
versas ao uso do medicamento, os pacientes
não relataram ter qualquer tipo de reação ao
medicamento. 

CONCLUSÃO
Portanto, embasado nestes resultados o gel

de nifedipina acelerou o processo de cicatri-
zação das UPs. Ficou claro que a ferida controle
que estava sendo tratada com laserterapia e cu-
rativo padrão obteve diferenças insignificantes e
manteve-se estabilizada no processo de cicatri-
zação, provando assim que o laserterapia a um

Figura 3. Imagem das úlceras teste na fase inicial (es-
querda) e fase final (direita) do tratamento.


