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Biofilme em feridas crônicas e complexas”

Elaborado por:
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Em novembro de 2018, houve a publicação do documento intitulado “1ª
Recomendação Brasileira para o gerenciamento biofilme em feridas crônicas e complexas”1,
durante

o

VII

Congresso

Brasileiro

de

Prevenção

e

Tratamento

de

Feridas

(https://www.feridas2018.com.br/).
Trata-se de uma iniciativa importante, pois, no Brasil, até àquela data, não havia
qualquer consenso nacional publicado a respeito do tema. Ressalta-se que, neste caso, um Guia
de Recomendações deve auxiliar os profissionais da área da saúde na tomada de decisões para
o gerenciamento da prevenção e manejo de feridas complexas, de modo assertivo e baseado
em evidências.
No entanto, após a leitura e discussão do documento pelo Grupo de Pesquisa em
estomaterapia: estomas, feridas agudas e crônicas e incontinências urinária e anal da Escola de
Enfermagem da Universidade de São Paulo (GPET-EEUSP), como exercício acadêmico,
constatou-se que, desde seu título, não há correlação com o conteúdo da proposta, uma vez que
não inclui qualquer lista de intervenções ou algoritmo para manejo de feridas infectadas ou
com suspeita de biofilme.

O documento carece de percurso metodológico, não sendo possível enquadrá-lo como
revisão sistemática ou integrativa da literatura atual. A utilização de citações desatualizadas, a
ausência de trabalhos clássicos e a omissão de importantes consensos internacionais de alta
qualidade científica, publicados nos últimos três anos2–6, fragilizam o documento. Verificouse a reprodução literal de alguns parágrafos extraídos dos textos citados. Ademais, algumas
citações não condizem com o conteúdo dos artigos primários citados. Finalmente, os autores
não empregaram qualquer método de avaliação das evidências ou validação por especialistas,
como etapa metodológica fundamental. Não foram detectadas ainda especificações do contexto

1

brasileiro, seja com respeito à epidemiologia, seja quanto à disponibilidade dos produtos
antimicrobianos.
Considerando-se tais aspectos, o GPET-EEUSP, composto de profissionais com
formação e expertise em diversas áreas como Enfermagem em Estomaterapia e Ciências
Básicas, visando contribuir com a prática avançada e baseada em evidências em saúde,
realizou a análise crítica do documento e declara a necessidade de fundamentação científica
rigorosa para utilização de qualquer guia de recomendações clínicas. Reforça-se que a prática
clínica baseada em evidências de boa qualidade é imprescindível para a segurança do
paciente.
Detalhamento do conteúdo aqui descrito encontra-se em fase final de elaboração e será
publicado em revista indexada.
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