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INTRODUÇÃO 

A estimativa atual (2021) da International Diabetes Federation (IDF) prevê que 537 

milhões de pessoas vivam com Diabetes Mellitus (DM) em todo o mundo (IDF, 2021). 

Segundo a mesma organização, a projeção da prevalência global de diabetes em 2045, na faixa 

etária dos 20 aos 79 anos, é de 783 milhões de pessoas (10,1% da população mundial) (IDF, 

2021). Tais estimativas evidenciam a relevância da temática no âmbito acadêmico, 

governamental e de saúde pública e privada, visto que DM não controlada resulta em declínio 

da qualidade de vida por complicações multissistêmicas, com elevadas taxas de 

morbimortalidade. As úlceras de pé-diabético ou Diabetic Foot Ulcers (DFUs), correspondem 

a forma mais grave de lesões epiteliais em pacientes diabéticos, caracterizadas por prejuízo no 

processo cicatricial, inflamação prolongada e redução da cinética de epitelização, podendo 

ocasionar amputações e morte. (Baltzis et al., 2014; Schwarz et al., 2013). A est imativa de 

desenvolvimento de DFU em pacientes diabéticos gira em torno de 19 a 34%, e a IDF relata 

que 9,1 a 26,1 milhões de pessoas desenvolverão DFUs anualmente, resultando em grandes 

impactos nos sistemas de saúde com relação aos recursos humanos e financeiros mobilizados 

para o atendimento a essa demanda. (Everett E, 2018; IDF, 2021). A partir desse cenário 

alarmante, diversas terapias estão sendo desenvolvidas como adjunto à terapia convencional já 

estabelecida. Nesse sentido, o presente trabalho pretende revisar os efeitos da aplicação de 

“substitutos de pele”, ou seja, todos os tipos de enxertos de pele e pele desenvolvida por 

bioengenharia, pele equivalente a humana (humam skin equivalente), tanto celulares quanto 

acelulares, no tratamento de úlceras de pé-diabético. (Chouhan and Mandal, 2020; Nita et al., 

2020; Santema et al., 2016). 



MÉTODO 

Revisão sistemática da literatura científica, seguindo as recomendações do PRISMA 

(Principais Itens para Relatar Revisões sistemáticas e Meta-análises). Para formular a pergunta 

de pesquisa, foi utilizada a estratégia PICO, resultando na seguinte questão norteadora: “Quais 

os efeitos dos substitutos de pele na cicatrização de feridas de pé-diabético?”. 

A busca sistemática pelos estudos primários foi conduzida em cinco bases de dados 

eletrônicas: WEB OF SCIENCE; MEDLINE/PUBMED- Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (via PubMed); SCOPUS; SCIELO e LILACS. Dessa forma, para a 

busca dos artigos na MEDLINE, foram usados descritores controlados do Medical Subject 

Headings (MeSH), sendo eles: wound healing; diabetic foot; skin equivalent; skin dressings. 

Nas demais bases de dados, foram empregados os Descritores de Saúde (DECS), sendo eles: 

wound healing; diabetic Foot e artificial skin, bem como os termos correspondentes em 

português e espanhol. Entretanto, observou-se que com essa combinação de termos não se 

obtinham os resultados esperados nas plataformas Lilacs e Scielo e, por isso, os termos skin 

dressings/biological dressings foram excluídos da busca, pois abrangiam artigos de diversas 

temáticas e que não respondiam à pergunta de pesquisa.  

A partir disso, foi realizada uma nova seleção de artigos em todas as bases de dados 

mencionadas, utilizando os termos Medical Subject Headings (MeSH): wound healing; 

diabetic foot e skin dressings e os Descritores de Saúde (DECS): wound healing; diabetic Foot 

e artificial skin. Após a seleção, os pesquisadores FCD e EPA consideraram que os resultados 

obtidos nas bases de dados MEDLINE/PUBMED e Scopus abarcavam o conteúdo presente nas 

outras bases de dados. Estudo mostrou que apenas o PubMed-NCBI contém mais de 90% dos 

artigos MEDLINE, fornecendo um recurso biomédico amplamente acessível (Williamson & 

Minter, 2019). Restringimos a data de publicação, entre junho de 2011 e junho de 2021 (últimos 

10 anos) e idioma (português, inglês e espanhol).  

Desta forma, foram incluídos 48 artigos MEDLINE e 47 do Scopus. A partir deste 

montante, foi realizada uma seleção por meio da leitura dos resumos, na qual foram excluídos 

66 artigos, segundo os seguintes critérios: I. Meta-análises; II. Revisões sistemáticas; III. Texto 

em um idioma diferente do inglês ou espanhol; IV. Artigos que não respondiam à pergunta de 

pesquisa; V. Sobreposições. Por fim, 29 artigos foram incluídos nesta revisão até o presente 

momento. 



Foram eles, estudos com abordagem quantitativa, observacionais ou experimentais, 

conduzidos com pacientes com úlceras do pé diabético (do inglês Diabetic Foot Ulcers - 

DFUs), de qualquer faixa etária, de ambos os sexos, com diagnóstico de Diabetes Mellitus 

(DM) do tipo I ou II, bem como estudos que abarcassem a efetividade de quaisquer terapias 

com “substitutos de pele” em humanos ou animais, ou seja, todos os tipos de enxertos de pele 

e pele desenvolvida por bioengenharia, pele equivalente a humana (humam skin equivalente), 

tanto celulares quanto acelulares (Chouhan and Mandal, 2020; Nita et al., 2020; Santema et al., 

2016). E, para a extração dos dados, a partir da leitura integral dos artigos selecionados (n=29), 

foram elaboradas duas tabelas do Microsoft Word® pela pesquisadora FCD para sintetizar os 

dados dos estudos incluídos. A primeira foi dividida em: título, ano e local de publicação e 

número de participantes. A segunda, por sua vez, foi dividida em: autor, número de 

participantes, método, resultados e limitações. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A partir da leitura integral dos artigos incluídos nesta revisão, bem como a elaboração 

de duas tabelas no Microsoft Word® para a extração dos dados obtidos, constata-se a 

superioridade clínica das terapias que utilizam “substitutos de pele” no tratamento de úlceras 

de pé-diabético (DFUs), em comparação ao tratamento convencional. Os pacientes que 

receberam a aplicação semanal ou quinzenal de “substitutos de pele” mostraram-se 

significativamente mais propensos a cura completa das DFUs do que aqueles que receberam o 

tratamento convencional, nos grupos controle.  

Foram agrupados diversos tipos de “substitutos de pele” nesta revisão, exemplificando 

a extensa gama de produtos disponíveis no mercado. A título de classificação, os substitutos 

dérmicos podem ser categorizados segundo três critérios: camada da pele a ser substituída, 

subdivididos em epidérmicos (E), dérmicos (D) e compostos dermoepidérmicos (C); 

durabilidade no leito da ferida, subdivididos em temporários (T) e permanentes (P); e origem 

do material constituinte, subdivididos em biológicos (b), biossintéticos (bs) e sintéticos (s).²¹  

Além das comparações entre a aplicação de “substitutos de pele” e do tratamento 

convencional para feridas, alguns artigos compararam dois ou três “substitutos de pele” 

aplicados no tratamento de DFUs. Em suma, os resultados demonstraram que a aplicação de 

“substitutos de pele” pode: proporciona uma angiogênese adequada; melhora a formação de 

tecido de granulação; aumenta a epitelização do leito da ferida; acelera direta e indiretamente 

a cicatrização e a vascularização; melhora o tempo de regressão, diminuindo o tempo médio 



de cura; aumenta a proporção de pacientes que alcançam o fechamento completo da ferida; 

diminui as taxas de recorrência; diminui a incidência de amputação e/ou ressecção óssea; 

diminui a ocorrência de eventos adversos e melhora os componentes da qualidade de vida. 

Sabemos que a aplicação de “substitutos de pele” incorre em maiores custos de 

tratamento direto e um importante incremento na necessidade de procedimentos de consultório 

médico. No entanto, em uma análise recente de resultados econômicos que avaliou os dados 

de reivindicações administrativas do Medicare, os pacientes com DFUs que receberam 

substituto dérmico derivado de fibroblastos humanos (HFDS) tiveram menos amputações de 

membros inferiores (-22%), menos visitas ao departamento de emergência (-25%) e menos dias 

de hospitalização em comparação com os equivalentes de cuidados convencionais. (-42%).²² 

E, sendo assim, ocorre uma importante compensação de custos no decorrer do tratamento com 

substitutos de pele, especialmente quando comparamos com as terapias convencionais de 

tratamento de DFUs, além da melhora dos componentes da qualidade de vida dos pacientes. 

CONCLUSÕES 

Através da análise dos dados extraídos a partir da leitura integral dos artigos e elencados 

na forma de duas tabelas do Microsoft Word®, constatamos a superioridade clínica das terapias 

que utilizam “substitutos de pele” no tratamento de úlceras de pé-diabético (DFUs), em 

comparação ao tratamento convencional. Além disso, observamos a redução potencial de 

custos derivada da aplicação de “substitutos de pele” no tratamento das DFUs, especialmente 

quando comparada a terapia convencional. Pretendemos nos debruçar no detalhamento das 

terapias com “substitutos de pele”, descritas nos artigos incluídos nesta revisão, nas próximas 

etapas deste trabalho.  
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