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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar e comparar o uso da pasta de unna no 

tratamento de doenças venosas crônicas. Divulgar e ampliar o conhecimento para os 

profissionais da área de saúde e pacientes, referente ao tratamento com bota de unna 

em úlceras venosas, que tanto compromete a qualidade de vida dos portadores desta 

ferida, provocando dor e sofrimento devido a sua cronicidade. Este trabalho foi 

realizado através de uma pesquisa bibliográfica, no qual foram pesquisados artigos 

relacionados com o tema e publicados em periódicos nas bases de dados Scielo, 

Google Acadêmico e PubMed. Como resultado percebe-se que o medicamento pode 

ser facilmente manipulado, visto que os componentes de sua fórmula são acessíveis, 

podendo ser ofertados durante todo o tratamento. Além disso, a equipe 

multiprofissional de saúde deve estar preparada para atender as demandas dos 

pacientes pois os mesmos apresentam-se fragilizados. É necessário que essas 

informações e conhecimento sejam divulgadas para que seja possível disponibilizar 

esta terapia nas unidades de saúde. Pode-se dizer que o emprego da bota de unna 

em pacientes portadores de úlceras venosas, apresenta um diferencial em relação ao 

tempo de tratamento e o restabelecimento da saúde, a cicatrização desta condição 

clínica, permite que o indivíduo possa voltar a exercer suas atividades normalmente. 

 

Palavras-chave: Insuficiência venosa; Pacientes; Úlcera varicosa; Óxido de zinco; 

Equipe de assistência ao paciente. 
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ABSTRACT 

The present work had the objective of evaluating and comparing the use of unna paste 

in the treatment of chronic venous diseases. To disseminate and expand the 

knowledge for health professionals and patients regarding the treatment with an unna 

boot in venous ulcers, which both compromise the quality of life of patients with this 

wound, causing pain and suffering due to their chronicity. This research was carried 

out through a bibliographical research, in which articles related to the theme were 

searched and published in journals in the Scielo, Google Academic and PubMed  

databases. As a result one realizes that the medicament can be easily manipulated, 

since the components of its formula are accessible and can be offered throughout the 

treatment. In addition, the multiprofessional health team must be prepared to meet the 

needs of patients, because they are fragile. It is necessary that this information and 

knowledge be divulged, so that it is possible to make this therapy available in the health 

units. It can be said that the use of the unna boot in patients with venous ulcers, 

presents a differential in relation to the time of treatment and the restoration of health, 

the cicatrization of this clinical condition, allows the individual to resume his normal 

activities. 

Key-words: Venous insufficiency; Patients; Varicose ulcer; Zinc oxide; Patient care 

team. 



 
 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

 

Figura 1 – Úlcera venosa em porção medial da perna esquerda ............................ 17 

Figura 2 – Técnica de aplicação da bota de unna ................................................... 25 

 



 
 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 
Tabela 1 – Características da úlcera venosa e diagnóstico diferencial de úlcera 

isquêmica  ................................................................................................................ 18 

Tabela 2 – Classificação de compressão elástica  .................................................. 22 

 

 
 



 
 

 

 

LISTA DE QUADROS 
 
 
Quadro 1 -  Mecanismo fisiopatológico da insuficiência venosa ..............................15 

Quadro 2 -  Fórmula para o preparo da pasta de unna ........................................... 24 

Quadro 3 -  Respostas dos pacientes em relação a cada uma das 4 categorias ... 30 

 

  
 



 
 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

CEAP Clinical Etiological Anatomical Pathophysiological 

CID-10 Classificação Internacional de doenças, versão 10. 

DVC Doença Venosa Crônica 

IVC Insuficiência Venosa Crônica  

SUS Sistema Único de Saúde 



 
 

 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 11 

1. DOENÇA VENOSA CRÔNICA .......................................................................13 

1.1  ÚLCERA VENOSA DOS MEMBROS INFERIORES .......................................13 

1.2 INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA .............................................................14 

1.2.1 Diagnóstico da insuficiência venosa ................................................................15 

1.3 FISIOPATOLOGIA DA ÚLCERA VENOSA .....................................................16 

1.4 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DA ÚLCERA VENOSA ................................16 

2 TRATAMENTO DAS DOENÇAS VENOSAS CRÔNICAS ............................. 20 

2.1 PASTA DE UNNA ........................................................................................... 20 

2.1.1 Breve histórico ................................................................................................ 21 

2.1.2 Compressão ................................................................................................... 21 

2.1.3 Composição ................................................................................................... 23 

2.1.4 Farmacotécnica .............................................................................................. 24 

2.1.5 Uso ................................................................................................................. 25 

3 QUALIDADE DE VIDA EM PORTADORES DE ULCERA VENOSA ............ 27 

3.1 FATORES QUE INTERFEREM NA CICATRIZAÇÃO .....................................27 

3.2 PACIENTES ................................................................................................... 29 

3.3 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ........................................................................ 31 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 33 

 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................ 35 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A úlcera venosa, varizes e edema é uma lesão que afeta os membros inferiores, 

apresentando-se como uma condição clínica grave e de caráter crônico. A população 

idosa e, especialmente, o público feminino é a mais afetada, porém, indivíduos em 

plena atividade laborativa também podem desenvolver este tipo de lesão. A ocorrência 

de problemas no sistema venoso superficial, e a falta de oxigenação tecidual local 

causa o aparecimento dessa doença, portanto, o emprego de meias de compressão             

e/ou associados a um fármaco pode ser usada na terapia para úlcera venosa. 

Os portadores desta doença crônica, são diretamente prejudicados em relação 

à qualidade de vida, provocando prejuízos socioeconômicos, situação que pode 

interferir na resposta terapêutica. Além disso, feridas por úlceras venosas apresentam 

algumas restrições no tratamento, como exemplo, não devendo ser administrada 

quando houver constatação de lesão infeccionada; nos indivíduos portadores de 

doenças vasculares arteriais e em casos de reação alérgica. Também é relevante 

ressaltar que a equipe de saúde deve estar qualificada, com domínio do conhecimento 

técnico, oferecendo orientações e um tratamento de qualidade ao paciente até a 

completa cura.      

Nesse contexto, a pasta de unna desenvolvida no século XIX, pode ser 

importante para o tratamento das úlceras venosas de membros inferiores, um fármaco 

de fácil acesso, colocado em gases e bandagens pode ser aplicado como uma bota 

através de compressão, em regiões que apresentam lesões em membros inferiores. 

Desse modo, o objetivo deste trabalho é avaliar e comparar o uso da pasta de 

unna no tratamento de úlceras venosas, varizes e edemas. Descrever doença venosa 

crônica, além disso, discorrer sobre o tratamento das úlceras venosas, varizes e 

edemas utilizando a pasta de Unna. Descrever as dificuldades físicas, emocionais e 

os fatores de risco que são enfrentados pelo paciente e analisar a influência da equipe 

multiprofissional de saúde e do farmacêutico durante o tratamento. 

Trata-se de uma revisão bibliográfica, na qual será realizada pesquisa 

bibliográfica nas bases de dados, Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Pubmed, 

Google Acadêmico e, também livros textos. Os descritores de saúde (DEC) usados 

na pesquisa bibliográfica nas plataformas Google Acadêmico, Pubmed e Scielo serão: 

“Pasta de Unna”; “tratamentos” e “varizes”; “Bota de Unna” e “varizes”; “Bota de Unna”, 

“edema” e “varizes”; “úlcera varicosa” e “tratamentos”; “úlcera varicosa” e “óxido de 
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zinco”; “óxido de zinco” e “ação farmacológica”. Os artigos selecionados serão aqueles 

que permitiram a pesquisa por ocorrência de palavras-chave; com abrangência 

temporal no período fixado para a pesquisa-ano de 1996 a 2017; sendo consideradas 

aquelas disponibilizadas ou redirecionadas a partir das páginas de artigos e livros. 
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1 DOENÇA VENOSA CRÔNICA 

 

1.1 ÚLCERA VENOSA DOS MEMBROS INFERIORES 

  

A doença venosa crônica (DVC) acomete indivíduos a partir dos 20 anos de 

idade, porém com o gradativo envelhecimento da população, os idosos tornam-se os 

mais afetados por úlceras nos membros inferiores, devido às alterações fisiológicas, 

interferem na qualidade de vida do paciente. Por ser uma condição clínica comum, 

produz grande impacto socioeconômico e na saúde pública, quadro que pode 

manifestar uma variedade de condições clínicas que vão desde telangiectasias1 a 

úlceras abertas (DE AGUIAR et al., 2005; ALLEGRA, 2011). 

A classificação dessa doença foi elaborada após consenso internacional, 

composto por peritos e que posteriormente foi revisado pelos mesmos membros 

participantes, com nome de Clinical Etiological Anatomical Pathophysiological (CEAP) 

na qual a letra C corresponde a avaliação clínica; a letra E indica a classe etiológica; 

a letra A refere-se localização anatômica e P refere-se à fisiopatologia (ALLEGRA, 

2011).  

A classificação clínica da doença venosa crônica está dividida em sete 

categorias, cada uma corresponde a um determinado nível de gravidade, sendo a) 

Classe 0, ausência ou percepção de sinais; b) Classe 1, telangiectasias1 e / ou veias 

reticulares; c) Classe 02, veias varicosas; d) Classe 3, edema; e) Classe 4a, 

pigmentação ou eczema; f) Classe 4b, lipodermatoesclerose ou atrofia branca; g) 

Classe 5, úlcera venosa curada; h) Classe 6, úlcera venosa ativa. Em relação à 

classificação etiológica, a doença apresenta-se dividida em três classes: congênita 

(EC); primária (EP); secundária (ES) ou pós trombótica e sem causa identificável (EM). 

Na classificação anatômica venosa dos membros inferiores, há divisão em quatro 

classes: veias superficiais (AS); veias profundas (AD); veias perfurantes (AP) e as 

sem localização venosa identificada (ANA). Por último a classificação fisiopatológica, 

a DVC pode manifestar-se de um refluxo (PR); obstrução (PO); refluxo e obstrução 

(PR, O) e sem mecanismo patofisiológico identificável (PN) (CASTRO et al., 2005; 

ALLEGRA, 2011). 

                                            

1 Telangiectasias: confluência de vênulas intradérmicas dilatadas com calibre inferior a 1 mm (Castro 
et al., 2005). 
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1.2  INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA 

 

A úlcera proveniente da insuficiência venosa crônica (IVC) manifesta-se em 1 

a 3% da população com idade a partir dos 20 anos, na Europa 5 a 15% dos adultos 

entre 30 e 70 anos apresentam esta doença, e 1% apresentam úlcera venosa. Na 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 

Saúde (CID-10), seu código identificador é o I87.2 descrito como insuficiência venosa 

(crônica) (periférica). Esta doença apresenta-se como uma condição clínica 

proveniente do mau funcionamento do sistema venoso, que opera como reservatório 

sanguíneo, transportando o sangue sem oxigênio de volta ao coração (FRANÇA; 

TAVARES, 2003; DE AGUIAR et al., 2005; SEIDEL et al., 2011). 

As veias da panturrilha em conjunto com os tecidos circundantes formam um 

sistema denominado bomba muscular ou coração periférico operando ativamente na 

drenagem do sangue venoso durante o exercício. A doença afeta os membros 

inferiores, devido a uma hipertensão venosa de longa duração, provocada por 

insuficiência valvular com ou sem obstrução do fluxo nervoso que pode afetar o 

sistema venoso superficial, sistema venoso profundo ou os dois simultaneamente. 

Provocam dor e desconforto ao portadores, sendo a de maior ocorrência clínica entre 

as DVC (FRANÇA; TAVARES, 2003; DE AGUIAR et al., 2005; SEIDEL et al., 2011). 

O aumento dos casos de insuficiência venosa crônica, está intimamente ligada 

ao envelhecimento da população, que pode ser agrupada em quatro formas clínicas: 

as varizes primárias ou essenciais, a síndrome pós-trombótica, as varizes por 

angiodisplasias congênitas e as varizes por fístulas arteriovenosas adquiridas. A 

hipertensão venosa possui dois mecanismos, na qual o primeiro está relacionado a 

pressão hidrostática, ligada a pressão sanguínea no átrio direito, normalmente o fluxo 

venoso percorre o sistema venoso superficial em direção ao profundo, utilizando as 

veias comunicantes com válvulas competentes capazes de impedir o retorno 

sanguíneo para as veias superficiais. O desenvolvimento da hipertensão venosa é o 

resultado do mau funcionamento das válvulas do sistema venoso profundo e 

comunicante que e conjunto favorecem o refluxo do sangue. O segundo mecanismo 

que leva a hipertensão venosa, está relacionado a musculatura da panturrilha que 

atua no retorno venoso, a disfunção dessa bomba, associada ou não a disfunção 

valvular, produz um acúmulo excessivo de líquido e de fibrinogênio no tecido 

subcutâneo, provocando edema, lipodermatoesclerose e finalmente a úlcera nos 
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membros inferiores. A elevação da pressão venosa nos membros inferiores durante a 

deambulação, deveria estar diminuída em condições normais, assim os tecidos 

adjacentes ficam sobrecarregados continuamente enquanto o portador dessa doença 

estiver com as pernas abaixadas. O quadro 1, apresenta os dois tipos de mecanismos 

envolvidos no desenvolvimento da insuficiência venosa (FRANÇA; TAVARES, 2003).  

 

Quadro 1 – Mecanismo fisiopatológico da insuficiência venosa 

Mecanismo 1  Pressão hidrostática 

 Átrio direito 

 Sistema venoso superficial 

 Veias comunicantes com válvulas competentes 

 Veias superficiais 

 Mau funcionamento das válvulas do sistema venoso 

 Retorno venoso 

Mecanismo 2  Musculatura da panturrilha 

 Retorno venoso 

 Disfunção associada ou não a válvulas 

 Acúmulo de líquido e fibrinogênio no tecido subcutâneo 

 Edema 

 Lipodermatoesclerose 

Fonte: Adaptado de França; Tavares (2003) 

 

1.2.1 Diagnóstico da insuficiência venosa 

 

O diagnóstico é clínico, sendo realizado anamnese, avaliação física.  Na 

anamnese pesquisa-se as queixas do paciente e a duração dos sintomas que incluem 

peso e dor nos membros inferiores especialmente no fim do dia; histórico da doença 

atual; atividade laborativa; características de doenças pregressas; traumas nos 

membros e possibilidade de doença venosa. O exame físico deve ser realizado com 

boa iluminação, o paciente deve ficar de pé, pesquisa-se a presença de 

hiperpigmentação nas pernas, lipodermatoesclerose caracterizada pela substituição 

da pele e tecido subcutâneo pela fibrose, edema com aspecto visual maior na perna 

sintomática; presença de veias varicosas; aumento no comprimento do membro e 
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varizes de localização atípica devem ser visualizadas (FRANÇA; TAVARES, 2003; 

CASTRO et al., 2005; DE AGUIAR et al., 2005;). 

 

1.3  FISIOPATOLOGIA DA ÚLCERA VENOSA 

 

A úlcera venosa é uma das mais graves condições clínicas decorrentes da 

insuficiência venosa crônica. Aproximadamente 90% dos atendimentos tem relação 

com este tipo de lesão na pele, que afeta os membros inferiores, na qual é responsável 

por onerar os cofres públicos, por apresentar tratamento de longa duração e passível 

de internação. Dependendo do estágio da ferida, pode afetar diretamente a qualidade 

de vida e a atividade laboral dos portadores desta lesão crônica (BELCZAK et al., 

2011; SILVA et al., 2015). 

O desenvolvimento da úlcera venosa deve-se ao comprometimento das 

válvulas do sistema venoso superficial e / ou profundo, que diminuem a oxigenação 

tecidual da região local. Por ser uma lesão de natureza crônica, as células apresentam 

baixa atividade mitótica, redução dos fatores de crescimento e baixa resposta celular. 

No sistema cardiovascular, o sangue retorna dos membros inferiores para o coração, 

utilizando o sistema de veias, o mau funcionamento desse sistema, compromete o 

retorno venoso, levando ao desequilíbrio do fibrinogênio e da fibrina. A baixa 

oxigenação da derme e a ação dos leucócitos desencadeia a obstrução dos capilares 

que irão expressar a isquemia na região afetada, pode levar a lesão local. Assim a 

presença da ferida ocorre devido à obstrução do retorno ou refluxo do sangue venoso 

(PEREIRA, 2002; OLIVEIRA et al., 2012). 

 

1.4  CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DAS ÚLCERAS VENOSAS 

 

A úlcera venosa afeta comumente a parte distal dos membros inferiores, 

causando destruição das camadas da pele, pode ser classificada quanto a 

profundidade da lesão podendo ser superficial ao atingir a epiderme e a derme, 

profunda superficial quando atinge o subcutâneo; e profundo total quando atinge os 

músculos e regiões adjacentes como ossos, cartilagens e tendões. Geralmente as 

úlceras venosas são superficiais, as localizadas perto do maléolo e profundas são 

mais dolorosas. Na figura 1 é possível observar aspecto de uma úlcera venosa de 

membros inferiores. A ferida visualmente apresenta-se de forma regular, com bordas 
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definidas e com exsudato que é um processo fisiológico normal na inflamação. Para 

constatar se há infecção ou inflamação prolongada, avalia-se o volume, odor e cor do 

exsudato. (PEREIRA, 2002; OLIVEIRA et al., 2012). 

 

Figura 1 – Úlcera venosa em porção medial da perna esquerda 

 

Fonte: Aldunate et al. (2010, p. 160). 

 

Uma boa cicatrização depende do exsudato presente que pode ser seroso, 

purulento ou sanguinolento cada qual, responsável por uma resposta no tecido de 

cicatrização. O exsudato seroso está associado as lesões limpas possuindo 

característica plasmática, transparente e aquoso composto por leucócitos e 

microrganismos vivos ou mortos; o exsudato purulento refere-se a processos 

infecciosos com cores variando entre amarelo, verde ou marrom; o exsudato 

serosanguinolento evidencia a presença de lesão vascular dos vasos novos que 

surgiram pelo processo de cicatrização. A presença de grande quantidade de 

exsudato, pode ser indicativo de infecção ou mesmo uma inflamação prolongada, 

interferindo no processo de cicatrização da lesão (OLIVEIRA et al., 2012).   

O odor exalado pela ferida indica infecção, podendo ser de origem bacteriana, 

o mau cheiro normalmente costuma incomodar o paciente, principalmente no âmbito 

de suas relações pessoais e profissionais (OLIVEIRA et al., 2012).  

O tipo de tecido granuloso ou desvitalizado presente na lesão é um importante 

parâmetro de avaliação cicatricial ou epitelização. O tecido de granulação apresenta 

coloração vermelha, com brilho na qual está presente os vasos sanguíneos e o 

colágeno, este tecido indica uma boa estimativa, pois a próxima etapa é a epitelização 

que é o fechamento da lesão por meio deste tecido na região afetada. O tecido 

desvitalizado permite o desenvolvimento da infecção, por ofertar material nutritivo para 
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as bactérias, inibindo a fagocitose e o reparo da pele. As bordas das úlceras que 

apresentam tecido epitelizado, fino e rosado em direção ao centro da lesão levam ao 

fechamento da lesão. A maceração perilesional dificulta o processo de regeneração 

tecidual devido ao uso prolongado e / ou incorreto de medidas curativas estimulando 

o aumento de exsudato nas feridas (OLIVEIRA et al., 2012).  

A pele próxima das úlceras que apresentam eritema, hiperpigmentação e 

descamação são indicações clássicas de úlceras venosas, dificultando a cicatrização 

tecidual além de contribuir com o aparecimento de novas lesões. A hiperpigmentação 

é a presença de hemoglobina liberada após extravasamento nas hemácias para o 

interstício, sofrendo degradação transforma-se em hemossiderina conferindo 

coloração com aspecto castanho-azulada ou marrom-acinzentada nos tecidos.           

Torna-se imperativo o completo fechamento da ferida para lograr os melhores 

resultados terapêuticos. Já as úlceras isquêmicas representam de 5% a 20% dos 

casos que afetam o dorso do pé, decorrentes da insuficiência arterial e estão 

associadas a diabetes mellitus e a hipertensão arterial sistêmica. A tabela 1 compara 

as características entre a úlcera venosa e a úlcera isquêmica (OLIVEIRA et al., 2012; 

OLIVEIRA; SOARES; ROCHA, 2016). 

 

Tabela 1 – Características da úlcera venosa e diagnóstico diferencial de úlcera 

isquêmica 

Úlcera de insuficiência venosa crônica Úlcera isquêmica 

Geralmente rasa (1/3 inferior, face medial 
perna) 

Funda bem delimitada 

Edema Base da úlcera pouco perfundida e 

pálida 

Eczema Perna e pés frios 

Eritema submaleolar interno Pele lisa brilhante, inelástica 

Lipodermatoesclerose Eritrocianose com pé pendente 

Veias varicosas Pés pálidos ou cianóticos 

Hiperpigmentação Gangrena nos pododáctilos 

Atrofia branca  

Fonte: De Aguiar et al. (2005, p. S197) 

 

Na comparação entre dois tipos diferentes de úlceras em membros inferiores, 
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é possível analisar as características clínicas da úlcera venosa em relação a úlcera 

isquêmica, e assim, definir a melhor abordagem terapêutica que será empregada, com 

vistas a oferecer ao paciente tratamento adequado e de qualidade. 
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2 TRATAMENTO DAS DOENÇAS VENOSAS CRÔNICAS  

 

 2.1 PASTA DE UNNA 

 

 Os tratamentos convencionais para úlceras são compostos por classes como: 

botas (gesso moldada); creme (sulfadiazina de prata a 1%); curativo (ácidos graxos 

essenciais, alginato de cálcio; carvão ativado impregnado com prata; gaze estéril 

umedecida em solução fisiológica a 0,9%; filme transparente); gel ou pó (papaína); 

gel, pasta ou placa (hidrocoloide) e de uso tópico (óleo mineral). Além disso, existem 

outros tratamentos como a bota de unna, que é uma pasta composta por óxido de 

zinco, gelatina, glicerina e água destilada, impregnada em ataduras para a terapia 

compressiva empregada no tratamento de úlceras venosas (PEREIRA, 2002). 

A bota de unna é formada por gaze ou bandagens de algodão envolvidas pela 

pasta de unna, com aplicação na cicatrização das úlceras venosas. Emprega-se o 

tratamento com bota em terapias compressivas, fazendo uso de meias ou bandagens 

que podem ser classificadas em elásticas e inelásticas. O tratamento pode ser ideal 

para úlceras varicosas, varizes e edemas dos membros inferiores, devido à sua ação 

redutora na hipertensão venosa crônica. Possui propriedade secante e antisséptica, 

permitindo diminuir o edema e melhorar a circulação venosa (TIAGO, 1996; MACEDO 

et al., 2010; CAROLLO, 2012; OLIVEIRA et al., 2012). 

Existem contraindicações para o uso da bota de unna, não devendo ser 

administrado em portadores de insuficiência arterial, úlceras mistas e arteriais, lesões 

infeccionadas, insuficiência cardíaca descompensada, nos portadores de trombose 

venosa sistêmica aguda e pessoas alérgicas as substâncias presentes no fármaco 

(TIAGO, 1996; SILVA, 2002; MACEDO et al., 2010; CAROLLO, 2012; OLIVEIRA et 

al., 2012).     

A bota de Unna associado com curativos de carvão ativado já demostrou 

resultados positivos, de 47 pacientes selecionados, 41 tiveram a ferida cicatrizada, 4 

não apresentaram cicatrização e dois abandonaram o tratamento. Na primeira 

semana de aplicação, ocorreu redução no edema e na quantidade de secreção de 

lesões, além de favorecer a diminuição no consumo de analgésicos (TIAGO, 1996). 

A aplicação da bota de Unna em conjunto com a cirurgia radical de varizes 

demonstrou ser uma terapia eficiente, que diminuiu o tempo de cicatrização, o que 

pode implicar em redução de gastos no Sistema Único de Saúde (SUS), em 
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comparação com o uso de curativos simples utilizados nas úlceras varicosas, além 

disso, não foi constatado nenhum tipo de reação alérgica nos 15 pacientes submetidos 

ao tratamento nesta técnica (BELCZAK et al., 2011). 

 

 2.1.1 Breve histórico 

 

 O dermatologista alemão Paul Gerson Unna, nascido em 08 de setembro de 

1850 na cidade de Hamburgo, descendente de uma família médica que remonta ao 

século XVII, foi o responsável por desenvolver a Pasta de Unna em 1896. Formado 

nas Universidades de Heidelberg, Leipzig e Straussburg e com pós-graduação 

dermatológica em Viena, exerceu com primor suas atividades como médico e 

professor. A pasta de unna possui os seguintes componentes óxido de zinco, gelatina, 

glicerina e água destilada (MACEDO et al., 2010; SILVA et al., 2015).  

   

2.1.2 Compressão 

 

 A terapia compressiva contribui para a cicatrização, podendo ser utilizada 

independente do curativo aplicado no local da lesão; a ação de compressão é obtida 

através do uso de meias ou bandagens, podem ser classificadas em elásticas e 

inelásticas, com uma ou variadas camadas de aplicação (MACEDO et al., 2010). 

 Estas terapias de compressão são as formas mais eficientes de controlar o 

edema de origem venosa ou linfática, associada a elevação dos membros até a altura 

do coração no momento do repouso do paciente. A bota de unna, é classificada como 

um tratamento compressivo inelástico, razão pela qual os pacientes costumam relatar 

queixas de dor, isto ocorre devido ao fato de conter poucas fibras elastométricas ou 

nenhuma, a bota não se molda conforme as mudanças que ocorrem na perna do 

paciente. A sensação de desconforto relatada, está relacionada as grandes pressões 

na panturrilha durante o repouso e a deambulação. Após a suspensão da bota de 

unna, o paciente deverá usar meia elástica (PEREIRA, 2002; ABREU; OLIVEIRA, 

2015). 

A compressão elástica favorece a redução do calibre do vaso, suprime ou 

atenua o refluxo, diminui a pressão venosa e atua aumentando o fluxo venoso e a 

função da bomba muscular na panturrilha, existem vários tipos de classificação e 

indicação para o uso de meias de compressão elástica. A tabela 2 apresenta os tipos 
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de compressão elástica utilizados e suas respectivas indicações clínicas (FRANÇA; 

TAVARES, 2003). 

 

Tabela 2 – Classificação de compressão elástica 

Classificação  Indicação 

   

Leve compressão – 18-25 mmHg/15-21 

mmHg 

 Prevenção de trombose venosa 

profunda e pequenas veias varicosas 

com sintomatologia leve  

 

Média compressão – 26-34 mmHg/23-32 

mmHg 

  

Insuficiência venosa crônica 

moderada, após tratamento cirúrgico 

de varizes, tromboflebites, úlcera 

varicosa e prevenção de trombose 

venosa profunda em pacientes de alto 

risco 

   

Alta compressão – 37-49 mmHg/34-46 

mmHg    

 Insuficiência venosa crônica avançada 

com edema reversível 

   

Muito alta compressão – > 50 mmHg/>49 

mmHg  

 Linfedema e Insuficiência venosa 

crônica muito avançado com edema 

irreversível 

Fonte: França; Tavares (2003, p. 324) 

 

 O emprego de meias de compressão com pressão de 30 a 50 mmHg são 

aconselháveis para prevenir o edema e auxiliar a ação da bomba muscular. A 

aplicação de compressão externa, através de meias ou ataduras elásticas até o joelho, 

tem por finalidade prevenir o desenvolvimento ou recidivas das úlceras venosas, 

devendo ser utilizadas durante todo o dia e retiradas à noite e recolocadas pela 

manhã. As contraindicações de uso são: doença arterial obstrutiva crônica em 

membros inferiores, insuficiência cardíaca descompensada, presença de abscessos, 

dermatite exsudativas, úlcera de membros inferiores e alergia a algum material 

constituinte da meia. Pode ocorrer a colocação incorreta da meia pelo paciente e a 
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perda da elasticidade devido as constantes lavagens do produto (PEREIRA, 2002; 

FRANÇA; TAVARES, 2003; ALDUNATE et al., 2010; ABREU; OLIVEIRA; MANARTE, 

2013; MORAIS; JOAQUIM; CAMACHO, 2017; SILVA et al., 2017).  

  

2.1.3 – Composição 

  

 Na preparação da pasta de unna, o óxido de zinco é o principal princípio ativo, 

e os outros componentes presentes, comportam-se como coadjuvantes técnicos ou 

adjuvantes farmacotécnicos, que tem por função estabilizar a fórmula em nível 

químico, físico ou microbiológico (FERREIRA, 2008).   

O óxido de zinco é um pó fino, amorfo, de coloração branca, uma substância 

química encontrada na natureza no mineral denominado zincita, com baixo potencial 

de irritabilidade e adstringência. Um metal de transição, com capacidade de reagir 

com ácidos e bases, fornecendo sal e água, possui propriedades entre os óxidos 

ácidos e os óxidos básicos, relativamente barato e pouco tóxico, o óxido de zinco 

exibe uma série de nanoestruturas, com diversas morfologias e atende as mais 

variadas tecnologias como: catalisadores, aditivos e óleos lubrificantes, materiais 

luminescentes, pigmentos, protetor solar, materiais farmacêuticos entre outros 

(COSTA et al. 2007; MAYRINK et al., 2014).  

A gelatina atua como agente de revestimento e consistência, por formar uma 

camada fina, que serve para revestir as substâncias ou para adequar a formulação de 

acordo com a sua administração, e para aumentar a consistência e a dureza em 

cremes e pomadas. A gelatina também pode atuar como agente levigante 

(FERREIRA, 2008). 

A glicerina é empregada em variados tipos de formulações farmacêuticas, 

porém em formulações de uso tópico, possui propriedades umectantes e levigantes; 

como agente umectante, auxilia na prevenção do ressecamento das preparações, 

devido a sua capacidade de retenção de água; como agente levigante, pode ser usado 

como líquido, e agir facilitando a redução das partículas na preparação do fármaco 

em pó no momento da trituração simultânea com o pistilo em um gral. A concentração 

usual máxima não deve ultrapassar 30% nas preparações em que for utilizada. Pode 

causar explosão se misturado a agentes oxidantes fortes; pode escurecer na presença 

de luz ou contato com óxido de zinco (FERREIRA, 2008).    

A água destilada, utilizada na preparação de formas farmacêuticas não 
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estéreis, deve atender as exigências sanitárias legais em relação as características 

físicas, químicas e microbiológicas. Atua como veículo na fórmula, ou seja, como 

agente transportador para uma substância farmacêutica, na qual são misturados os 

princípios ativos. Pode ser empregado em uma variedade de formulações líquidas 

para uso oral, parenteral ou tópica (FERREIRA, 2008).  

  

2.1.4 Farmacotécnica 

 

A pasta de unna é uma preparação semissólida com aplicação externa da pele, 

possuem maior quantidade de material sólido, tornando-as mais absorventes, firmes 

e espessas. Com proporção de pó igual ou superior a 20%, são menos gordurosos 

que as pomadas, isto é possível, devido a utilização da gelatina e glicerina na 

composição da pasta de unna, que são classificados como excipientes hidrófilos. As 

pastas são responsáveis por absorver secreções no local da aplicação, e atuam nos 

casos de lesões agudas, responsáveis por formar crostas, vesículas ou exsudação 

(FERREIRA, 2008; ANSEL; JR; POPOVICH, 2013;).        

Para preparar o medicamento, deve-se derreter a gelatina em banho-maria sem 

deixar ferver; mistura-se a água destilada, o óxido de zinco tamisado e a glicerina. 

Colocar todos os ingredientes misturados no recipiente com a gelatina em banho-

maria. No quadro 2, apresenta-se duas fórmulas para a preparação do fármaco, a 

variação de peso presente na gelatina, modificará a consistência do medicamento 

(PEREIRA, 2002). 

 

Quadro 2 – Fórmula para o preparo da pasta de unna 

COMPONENTE Pasta dura Pasta mole FINALIDADE 

Óxido de Zinco 10 g 10 g Antisséptico e Secativo 

Gelatina 30 g 15 g Consistência e Revestimento  

Glicerina 30 ml 25 ml Levigante e Umectante 

Água destilada 

Quantidade 

suficiente para 

(qsp) 

100 ml 100 ml Veículo 

Fonte: Adaptado de Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira 2ª Edição (2012, p. 131-132) 

 



25 
 

 

 

Na manipulação e preparo, os instrumentos utilizados são: gral ou placa de 

vidro, pistilo, espátula, balança e béquer (FERREIRA, 2008). Após o preparo do 

medicamento, o mesmo deve ser acondicionado em embalagem de plástico ou vidro 

de boca larga, resistente a temperatura de banho-maria, enquanto ainda estiver 

quente, para evitar que solidifique, a solidificação torna a tarefa de envasamento difícil. 

Manter protegido ao abrigo da luz, da umidade e em temperatura ambiente 

(FERREIRA, 2008).   

 

2.1.5 Uso 

 

O recipiente contendo a pasta de unna, deve ser colocada em água quente até 

amolecer, o medicamento estará pronto para uso quando atingir o estado pastoso, ou 

seja, aproximadamente quinze minutos em banho-maria. Efetuar a antissepsia no 

local da lesão, o enfaixamento deve começar logo acima dos dedos do pé na região 

metatársica, passando pela panturrilha, continuando até o nível dos joelhos abaixo do 

tubérculo medial, ou seja, da parte distal para a proximal, com 50-75% de 

sobreposição em largura em cada círculo, com cuidado para ficar muito apertado e 

não deixar dobras. Aplicar o medicamento por toda a superfície que foi enfaixada, 

aplicar 4 camadas da pasta, colocar outra faixa por cima e aguardar cinco minutos até 

secar. Existem botas industrializadas e de pronto uso, nesses casos, deve-se seguir 

as instruções do fabricante. Na figura 2 é possível observar a técnica empregada na 

aplicação da bota de unna (TIAGO, 1996; PEREIRA, 2002; CAROLLO, 2012). 

 

Figura 2 – Técnica de aplicação da bota de unna 

 

Fonte: Pereira (2002, p. 44) 
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 No momento da aplicação, o paciente deve estar em posição de decúbito 

dorsal, e o membro afetado deve estar elevado a 45 graus, por no mínimo 30 minutos. 

A troca do curativo é realizado semanalmente, o tempo de vida útil para a substituição, 

não deve exceder o prazo máximo de duas semanas, além disso, alterações 

observadas pelo paciente como a diminuição do edema ou presença de exsudato 

fétido, sinalizam a troca imediata da bota. Após terminado o curativo, deve-se realizar 

um teste de enchimento capilar, o objetivo da avaliação é determinar se a força 

empregada foi suficiente ou excessiva. Pressiona-se o dedo hálux e se o retorno 

venoso ocorrer em até dois segundos a técnica foi realizada com sucesso, se o tempo 

estiver acima dos dois segundos será preciso refazer o curativo (TIAGO, 1996; 

PEREIRA, 2002; MACEDO et al., 2017).  
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3 QUALIDADE DE VIDA EM PORTADORES DE ÚLCERA VENOSA 

 

3.1 FATORES QUE INTERFEREM NA CICATRIZAÇÃO 

 

 Vários são os transtornos que afetam o cotidiano das pessoas com úlceras 

varicosas, muitos fatores de risco estão associados, tais como obesidade, idade, sexo, 

condições de vida (etilismo, tabagismo, dieta etc), escolaridade, trabalho, tratamentos 

de reposição de hormonal, gravidez e história familiar entre outros. Em relação à faixa 

etária, a população idosa costuma ser a mais afetada, por apresentar alterações 

físicas relacionadas ao envelhecimento, com a diminuição da resposta inflamatória, 

metabolismo do colágeno e epitelização, associada a má nutrição, insuficiência 

vascular e doenças sistêmicas. No gênero feminino, há uma maior incidência de IVC 

e úlceras venosas, causado por fatores como gravidez, hormônios femininos, além de 

histórico familiar de flebites e veias varicosas. Pessoas em idade reprodutiva não 

estão livres deste mal e também podem desenvolver úlceras (PEREIRA, 2002; 

SEIDEL et al., 2011; SALOMÉ; FERREIRA, 2012;). 

 A queixa de dor é recorrente nos portadores deste tipo de lesão, ela tem efeito 

negativo no processo de cicatrização das feridas. Dependendo do tempo e 

persistência pode-se classificá-la em quatro tipos: a dor aguda, a dor subaguda, a dor 

aguda recorrente e a dor crônica.  A medida que aumenta a intensidade da dor, pior é 

a qualidade de vida dos portadores de úlceras varicosas, a dor diminui o apetite, afetar 

o humor, a autoestima e pode levar a depressão (SALOMÉ; FERREIRA, 2012; 

ABREU; OLIVEIRA; MANARTE, 2013; MARTINS; CAMPOS; CHAVES, 2014; 

ARAÚJO et al., 2016). 

 As relações sociais, o apoio social que recebe, as relações interpessoais, 

afetivas e familiares podem ser abaladas, ocasionado a exclusão social ou a perda de 

privacidade; a reclusão social pode estar relacionada a problemas de deambulação, 

fator que limita a capacidade e compromete as atividades domésticas, e aos sintomas 

clínicos da doença, como o odor e o exsudato da lesão, os pacientes evitam locais 

públicos para não constranger outras pessoas. Problemas financeiros relacionados ao 

custo da terapia, a dor, restrições de mobilidade, associados a fatores psicológicos 

podem desencadear uma infinidade de complicações que irão contribuir para o 

agravamento do estado de saúde e desviar a busca por tratamento adequado. A 

qualidade de vida em saúde é um excelente indicador para avaliar o progresso 
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terapêutico do paciente, no tratamento utilizando compressão e bota de unna, após 

doze meses foram observados melhora física e comportamental dos doentes 

(SALOMÉ; FERREIRA, 2012; ARAÚJO et al., 2016). 

Problemas psicoemocionais estão associados a preocupação, frustração e 

desesperança com o caráter crônico da doença e com as implicações do tratamento 

gerando esgotamento e desânimo. Outros sentimentos com inferioridade, baixa 

autoestima, sentimento de impotência, depressão e ansiedade estão presentes 

(SALOMÉ; FERREIRA, 2012). 

As modificações estéticas, observadas nas pessoas com lesões acima de um 

ano, produziram desconforto e preocupação a medida que a lesão tornou-se crônica. 

A insatisfação com o corpo afetado, uso de ataduras, meias e outros dispositivos de 

uso contínuo, visualmente tornam os indivíduos destoantes da aparência normal, 

retraindo a pessoa do convívio social, levando a desvalorização do indivíduo, 

atrapalhando o seu julgamento e discernimento, para lidar com as dificuldades 

impostas pela incapacidade funcional que o afeta (SILVA et al., 2009; ARAÚJO et al., 

2016).   

 A obesidade configura-se como um sério problema de saúde pública em países 

desenvolvidos, em desenvolvimento e emergentes. Uma parcela considerável da 

população 1/3, composta por adultos e crianças tem obesidade, indivíduos que 

possuem índice de massa corporal com valores entre 30–35 kg/m2 são consideradas 

obesas. O aumento da pressão abdominal nesses indivíduos, tem sido relacionado ao 

desenvolvimento da IVC, levando a um maior refluxo, aumento do diâmetro da veia e 

da pressão venosa. Nos obesos o sedentarismo também pode comprometer a bomba 

muscular, podendo levar a problemas no esvaziamento venoso nos membros 

inferiores, dificultando a aplicação de terapia compressiva graças ao tamanho das 

pernas. Outra situação é que portadores de IVC, devido a sua condição clínica, na 

qual a realização de atividades físicas é comprometida, podem tornarem-se obesos. 

Diante disso, há necessidade de tratamento adequado, a fim de evitar também o 

desenvolvimento das doenças venosas como as úlceras em membros inferiores 

(SEIDEL et al., 2011).  

 O tabagismo produz disfunção pulmonar, reduzindo a hemoglobina funcional 

comprometendo a oxigenação tecidual; a nicotina é responsável por provocar 

vasoconstrição, aumentando o risco de necrose e úlceras periféricas. Indivíduos 

alcoólatras, podem ter problemas para aderir ao tratamento, além disso, o álcool pode 
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ocasionar lesões cerebrais, hepáticas, no pâncreas e no coração, interferindo 

diretamente na terapia (PEREIRA, 2002). 

 O paciente para obter uma boa resposta cicatricial, deve ter uma alimentação 

equilibrada, o consumo de proteínas, calorias e vitaminas promove o restabelecimento 

da saúde, e previne problemas como a desnutrição; a anemia responsável por 

interferir no reparo das úlceras; na má absorção gastrointestinal e dietas inadequadas 

que levam a obesidade (PEREIRA, 2002). 

 A transmissão e compreensão de orientações, pode ser prejudica nos casos 

em que os pacientes apresentem baixa escolaridade, afetando o entendimento e 

adesão de tratamentos, a equipe multidisciplinar de saúde deve levar em 

consideração este fator e planejar ações de assistência adequada (ARAÚJO et al., 

2016).    

 Realizar caminhada e exercício para elevar o calcanhar, auxilia na flexão e 

contração muscular na panturrilha, mantendo o funcionamento da bomba muscular. 

Quando em repouso manter a perna afetada elevada trinta centímetros acima do 

quadril auxiliando o sistema venoso; evitar traumatismos (PEREIRA, 2002).   

   

3.2 PACIENTES 

 

Silva e colaboradores (2017) criou 4 categorias, para avaliar a opinião dos 

pacientes quanto ao tratamento e assistência dispensada.  

 Categoria 1, o incômodo da bota de unna versus a melhora da ferida, os 

pacientes mencionam problemas relacionados ao odor exalado com a 

bota, e das várias trocas de gazes durante o dia, até observarem a 

gradativa diminuição, dificuldades de locomoção, higiene pessoal, dor e 

do constrangimento relativo a aparência das pernas quando vistas por 

outras pessoas, apesar desses transtornos, os pacientes apontam os 

bons resultados da terapia com bota de unna e a melhora na úlcera 

venosa em comparação a outros tratamentos não exitosos que eles 

tinham usado anteriormente como alginato, hidrocoloide e pomadas;  

 Categoria 2, dificuldade de acesso ao cuidado com a bota de unna, os 

questionamentos foram direcionados ao serviço de saúde que dificultam 

o tratamento da lesão, entre as respostas destacam-se a longa fila de 

espera, a falta de materiais nas unidades de saúde, obrigando os 



30 
 

 

 

pacientes a comprar os insumos no comércio, para não interromper o 

tratamento, problemas relacionados a estrutura da rede de serviços para 

o atendimento, dificuldade de acesso a médicos e agendamento de 

consultas;  

 Categoria 3, cuidados de cicatrização e prevenção de recidivas, uma 

ferida em processo de cicatrização, significa cuidados dispensados com 

a úlcera e diminuição da dor, melhorando a qualidade do sono, as 

relações sociais e reinserção social, pois a melhora caracteriza ausência 

de odor, aparência e mobilidade da perna melhorada, permite o uso de 

calçados, roupas, permite o retorno de atividades com o trabalho e lazer. 

Diante da possibilidade de uma vida sem limitações, os indivíduos 

procuram manter os cuidados para ficarem o máximo de tempo sem as 

feridas, controlando a alimentação, o descanso, protegendo a região 

afetada de possíveis esbarrões, arranhões, fazendo uso das meias de 

compressão após a retirada da bota de unna;  

 Categoria 4, recebimento de atenção dos profissionais de saúde, pode 

ser um impedimento ao bom andamento da terapia, uma barreira entre 

o doente e os profissionais, devido a fragilidade em que se encontra o 

paciente, existe a necessidade de acolhimento, de atenção e de uma 

resposta satisfatória dada pela equipe de saúde, com orientações 

técnicas capazes de promover a saúde e que possam motivar o retorno 

e adesão da terapia. A relação do profissional de saúde e da pessoa 

portadora de úlcera venosa deve ser face a face. O quadro 3, apresenta 

as respostas fornecidas pelos pacientes nas 4 categorias (SILVA et al., 

2017).             

  

Quadro 3 – Respostas dos pacientes em relação a cada uma das 4 categorias 

Categoria 1: O 

incômodo da Bota 

de Unna versus a 

melhora da ferida 

 Odor exalado e higiene pessoal 

 Troca de gases e Dificuldade de locomoção 

 Dor 

 Constrangimento aparência das pernas 

 Melhora em comparação a outros tratamentos como 

alginato, hidrocoloide e pomadas 
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Quadro 3 – Continuação 

Categoria 2: 

Dificuldades para 

o acesso ao 

cuidado com a 

Bota de unna 

 Serviços de saúde e dificuldade de tratamento 

 Fila de espera e falta de materiais 

 Comprar insumos no comércio 

 Interrupção do tratamento 

 Problemas estrutura rede atendimento 

 Dificuldade acesso a médicos 

 Dificuldade agendamento de consultas 

Categoria 3: 

Cuidar para 

cicatrizar e 

prevenir recidivas  

 Diminuição da dor 

 Qualidade do sono 

 Relações sociais  

 Reinserção no mercado de trabalho 

 Aparência e mobilidade da perna 

 Uso de calçados e roupas 

 Retorno as atividade de trabalho e lazer 

 Controle da alimentação 

 Proteção da região com a úlcera 

 Meias de compressão após retirada da bota 

Categoria 4: 

Receber mais 

atenção do 

profissional de 

saúde 

 Recebimento e acolhimento pela equipe de saúde 

 Fragilidade do paciente 

 Orientação técnica e resposta satisfatória 

 Retorno e adesão a terapia pelo paciente 

Fonte: Adaptado de Silva et al. (2017) 

 

O tratamento possibilita a cicatrização da ferida, porém as repercussões 

negativas em relação ao bem-estar físico e mental, além da dor, exsudato, odor e 

restrições de mobilidade e atendimento médico podem prejudicar a cicatrização da 

lesão e comprometer o restabelecimento da saúde (SILVA et al., 2017). 

  

3.3 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR   

 

 Os pacientes atendidos por uma equipe multidisciplinar de saúde, podem ser 
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melhor assistidos e orientados. Em um ambiente composto por profissionais de várias 

áreas, a interação com o portador de feridas venosas, reflete diretamente na qualidade 

da assistência prestada. Programas de promoção da saúde, de educação e 

divulgação de conhecimento entre equipe e assistidos é fundamental, para esclarecer 

quaisquer dúvidas. Dinâmicas de grupo permitem a interação entre os participantes, 

que podem emitir opiniões acerca dos problemas enfrentados e dos caminhos até o 

restabelecimento da saúde. As pessoas seguem os conselhos dos profissionais de 

saúde quando compreendem, acreditam nesses trabalhadores, e percebem que os 

benefícios podem ser alcançados, as informações precisam ser passadas de acordo 

com o perfil do assistido no cuidado de sua doença crônica. O farmacêutico é um 

profissional que compõem a equipe multidisciplinar, sua participação pode ser um 

diferencial, devido aos seus conhecimentos sobre medicamentos, neste estudo o 

farmacêutico orientou sobre o uso de plantas e substâncias utilizadas na cultura 

popular na ferida, além dos fármacos empregados e autorizados pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (NEVES; AZEVEDO; SOARES, 2014; SILVA et al., 

2017).  

 O acompanhamento individual também deve ser continuado, mesmo após a 

cicatrização da ferida, podem ocorrer recidivas e desencadear novo sofrimento ao 

doente, na qual também acarretará prejuízos, mais investimentos e trabalho dos 

profissionais de saúde. A convivência em harmonia com os profissionais de saúde, 

ajuda a diminuir o sentimento de solidão, melhora a relação do doente com a 

sociedade em geral, sendo essencial para a continuidade do tratamento. Cabe aos 

farmacêuticos que participam de equipes multidisciplinares, desenvolverem e 

aplicarem conhecimentos a serviço do paciente para que seja possível alcançar bons 

resultados (ARAUJO et al., 2016).      
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O Objetivo deste trabalho foi alcançado, sendo possível observar diante dos 

dados da literatura científica, a importância da incorporação de novos tratamentos 

paras as doenças venosas crônicas que são condições clínicas graves, capazes de 

afetar a qualidade de vida de idosos e de indivíduos em plena atividade laborativa. 

Problemas cardiovasculares, afetam o funcionamento do sistema venoso, e produzem 

a insuficiência venosa, a cronicidade desta doença torna-a um sério problema de 

saúde pública. 

 Diante da progressão da doença, ocorre o aparecimento das úlceras venosas, 

caracterizada pela localização nos membros inferiores, na altura do tornozelo. A 

avaliação clínica torna-se o melhor método para diagnóstico deste tipo de lesão. Os 

efeitos físicos e emocionais decorrentes da longa duração e cronicidade das úlceras, 

afetam o paciente e a qualidade de vida do mesmo, a dor, a vergonha com a aparência 

e o odor exalado pela ferida podem interferir na evolução e disposição para que o 

paciente procure atendimento médico. Os tratamentos convencionais muitas vezes 

não produzem a melhora esperada; o tratamento com a bota de unna, uma terapia 

compressiva, é capaz de tratar e proteger a lesão do paciente, até que ocorra a 

cicatrização tecidual.  

 A pasta de Unna, desenvolvida em 1896 pelo dermatologista alemão Paul 

Gerson Unna, é utilizada até os dias atuais. Composta por substâncias como óxido de 

zinco, gelatina, glicerina e água destilada, pode ser facilmente manipulado, sua 

aplicação é em forma de uma bota inelástica, na qual bandagens ou gazes são 

impregnadas pela pasta, e colocadas na região acometida pela lesão. Com a correta 

orientação dispensada ao paciente, o mesmo pode aplicar a técnica em sua 

residência, otimizando o tempo, permitindo que seja possível acompanhar o 

andamento do tratamento nas unidades de saúde. Existem limitações para o emprego 

da bota de unna, seu uso é exclusivo em úlceras venosas; a compressão exercida 

pode incomodar e causar dor ao paciente; a dificuldade com a troca da bota ou a 

indisponibilidade nos serviços de saúde pode piorar agravar o quadro clínico; a 

necessidade de comprar o produto no varejo limita a terapia pois nem todos podem 

custeá-la e, apesar de não haver relatos de reações alérgicas nos pacientes 

submetidos a este tratamento, caso ocorra reações de hipersensibilidade suspender 

o tratamento. 
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 É necessário novos estudos, para divulgar entre os meios acadêmicos e 

científicos a necessidade de uma maior utilização desta terapia, com ensaios clínicos 

em grande escala, realizados em todo o território nacional, capazes de ampliar o atual 

conhecimento existente acerca desta matéria, para que a assistência oferecida aos 

pacientes seja de qualidade e atenda às necessidades desta população.     

A equipe multiprofissional de saúde deve estar apta para lidar com a demanda, 

e exercer com excelência uma abordagem que possa oferecer ao paciente, além do 

restabelecimento de sua saúde, amparo afetivo, pois os mesmos apresentam-se 

debilitados emocionalmente. Durante todo processo o farmacêutico deve estar 

presente, sendo o profissional mais capacitado nas questões técnicas relativas aos 

medicamentos, seus conhecimentos podem e devem ser empregados, sendo um 

profissional diferenciado e comprometido em afirmar o seu importante papel perante 

aos outros profissionais e a sociedade.      
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