
MORE THAN
 SILVER™

78% de chances 
de biofilme

VOCÊ TEM O PODER PARA
INTERROMPER E DESTRUIR O BIOFILME
PARA CHEGAR À CICATRIZAÇÃO
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O BIOFILME ESTÁ PRESENTE EM PELO MENOS 78% DAS FERIDAS CRÔNICAS12O BIOFILME ESTÁ PRESENTE EM PELO MENOS 78% DAS FERIDAS CRÔNICASO BIOFILME ESTÁ PRESENTE EM PELO MENOS 78% DAS FERIDAS CRÔNICAS

75% DAS FERIDAS QUE NÃO CICATRIZAM TÊM BIOFILME13

O bio�lme é um inimigo que vale a pena perseguir

Visão macroscópica Microgra�as eletrônicas de varredura de alta resolução
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Estimativas apontam que 1% da população geral possa ser afetada pelas feridas crônicas1.
Espera-se que as feridas crônicas aumentem devido ao envelhecimento das populações e à obesidade2,3.

Na batalha para cicatrizar as feridas crônicas, há um inimigo invisível. O bio�lme 
é a principal causa de infecção crônica,14 bloqueando a ação efetiva do antibiótico
e agentes antissépticos.15

O custo estimado por ano 
é alto. Alguns estudos 
apontam cerca de 4% 
dos gastos para cuidados 
de saúde.4-6

No Reino Unido, estima-se 
que estes os custos são 
comparáveis para gerenciar 
a obesidade.7

Uso exagerado de Antibióticos
Altas taxas de prescrição 
de antibióticos (60% -75%) 
são relatadas em pacientes 
com feridas crônicas sem 
cicatrização,8,9 e há uma 
preocupação em relação 
ao uso excessivo.10

Custo das feridas infectadas
O custo por paciente de uma 
úlcera do pé diabético foi 4x 
maior naquelas que foram 
infectadas, com custos 
largamente atribuídos 
a antibióticos, amputações 
e hospitalização.11

O bio�lme está em toda parte
Na área da saúde, o bio�lme 
é responsável por mais de 80% 
de todas as infecções.16

Na natureza, 99% das bactérias 
existem em bio�lmes.17

Di�cil de eliminar
O bio�lme é difícil de ser 
removido completamente, 
mesmo com desbridamento.
Ele reforma-se rapidamente18 
e é um precursor da infecção.15 
É tolerante a antissépticos 
e antibióticos e capaz de
escapar da resposta imune 
do organismo.15,19

Atrasos na cicatrização 
das feridas20,21

O bio�lme cria uma sustentada, 
mas ine�caz, resposta 
in�amatória.22 Também prejudica 
a granulação, e epitelização.22

Uma avaliação real das feridas estagnadas13 
con�rmou os resultados de prevalência de 
bio�lme na metanálise12:

• 16 feridas estagnadas foram selecionadas,
nas quais a causa primária de estagnação
foi atribuída à presença de bio�lme.

• Biópsia e subsequente análise
microscópica con�rmou a presença de
bio�lme em 75% das feridas.

Feridas crônicas são uma batalha na qual
vale a pena lutar



MODO DE RECUPERAÇÃO

Como se comporta o bio�lme na ferida

 Substância Polimérica
Extracelular (SPE)

MODO DE ATAQUE

MODO DE DEFESA

Conheça seu inimigo
O biofilme pode ser definido como células microbianas 
aderentes a uma superfície viva ou não viva, que estão 
embutidas em uma matriz autoproduzida de substâncias 
poliméricas extracelulares (SPE). O bio�lme tem tolerância 
aos agentes antimicrobianos e pode resultar em persistente 
in�amação e infecção.22, 23

SPE protege os micro-organismos 
de antibióticos, antissépticos e da 
resposta imune do hospedeiro.23

Esta defesa bioespecí�ca 
e a incapacidade de violar a matriz 
de SPE, contribui para uma estado 
in�amatório crônico no microclima 
da ferida.22

O bio�lme é difícil de remover completamente, 
pois está ligado ao leito da ferida. O bio�lme 
pode reformar-se em menos de 24h, mesmo 
sendo feito o desbridamento agressivo.18

Para prevenir a reformação do bio�lme, a e�cácia 
duradoura do antimicrobiano é necessária.18

O bio�lme pode se espalhar e formar 
novas colônias, liberando constantemente 
micro-organismos da estrutura 
do bio�lme maduro.24

Isso pode aumentar o risco de infecção cruzada, 
tanto na ferida como no meio ambiente.25

É uma matriz de proteção 
autoproduzida que envolve 
as bactérias. Em grande parte 
composta de água, mais açúcares, 
proteínas, glicolipídios e DNA 
bacteriano, é um dos mecanismos 
de defesa do bio�lme maduro.23

Imagem obtida com microscopia em alta resolução13
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 SILVER™

ASSOCIAÇÕES POTENCIAIS
FORAM IDENTIFICADAS
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* Quando comparado ao curativo AQUACEL®  Ag  Extra™ e outros curativos somente com prata: curativos não-aderentes ACTICOAT™ 7 e SILVERCEL™.

250.000

60.000
FORAM TESTADAS

O resultado de anos de pesquisa

MORE THAN SILVER™

Interrompe e destrói o bio�lme
com nossa Tecnologia inovadora.

Unidos na batalha contra o bio�lme

Desenvolvido especi�camente para vencer a batalha contra o bio�lme, a Tecnologia 
MORE THAN SILVER™ contém três componentes: prata iônica junto com um surfactante 
e agente quelante de metais, que trabalham em sinergia para fornecer um desempenho 
antibio�lme superior *26

Nas suas orientações de 2014 sobre 
o diagnóstico e manejo de infecções 
por bio�lme,27 a Sociedade Europeia 
de Microbiologia  Clínica e Doenças 
Infecciosas reconheceu o bio�lme como 
a principal causa de infecção 
em feridas crônicas.

É mais provável que o bio�lme se desenvolva se o manejo do exsudato for de�ciente.28 
A Tecnologia Hydro�ber® trabalha em conjunto com a Tecnologia MORE THAN SILVER™ 

para absorver, reter e remover o excesso de exsudato da ferida e interromper a SPE 
das bactérias, ajudando a manejar a umidade da ferida, estimulando a cicatrização.29

Além disso, a sociedade expressou uma 
urgente necessidade de pesquisas para 
melhorar a prevenção e tratamento 
de infecções por bio�lme, incluindo 
pesquisa em agentes quelantes e sua 
capacidade de tornar o bio�lme mais 
passível de gerenciamento.27

Desenvolvendo a Tecnologia MORE THAN SILVER™, 
envolveram-se pesquisas de uma ampla gama 
de produtos que interrompiam o bio�lme 
e surfactantes em combinação 
com antimicrobianos.26



DISSOLVE

DESTRÓI

ROMPE

2. EDTA: AGENTE QUELANTE
DE METAIS

3. PRATA IÔNICA

1. BEC: UM SURFACTANTE

Surfactantes ajudam a dissolver e remover 
a contaminação das superfícies, diminuindo a tensão 
super�cial e podem ser encontrados em produtos 
como lenços para pele. 
A Tecnologia MORE THAN SILVER™ incorpora BEC
(cloreto de benzetônio).
BEC reduz a tensão super�cial no bio�lme para
melhorar a capacidade do EDTA de remover os
íons de metal no bio�lme. BEC e EDTA trabalham
sinergicamente para interromper as estruturas 
do bio�lme, auxiliando na absorção e remoção 
da SPE e dos micro-organismos pelo curativo.30-34

Um antimicrobiano de amplo espectro.

A prata é um antimicrobiano seguro, de amplo espectro, que só é e�caz em sua forma 
iônica. Atraído por sítios em paredes celulares bacterianas, ela se acumula e depois entra 
na célula, dani�cando o DNA, desnaturando proteínas e enzimas, e interferindo na síntese 
proteica. A parede celular se torna porosa e o conteúdo vaza, levando à morte celular.35, 36

Agentes quelantes são compostos que fortemente 
atraem e ligam-se a certos íons metálicos, 
aumentando a ação dos surfactantes. A Tecnologia 
MORE THAN SILVER™ incorpora EDTA (ácido 
etilenodiamino tetra-acético).
O EDTA ajuda a romper o bio�lme, removendo 
íons de metal que mantêm a matriz de SPE unida e, 
então, expõe os micro-organismos aos efeitos 
antimicrobianos da prata iônica.30-33
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Tecnologia MORE THAN SILVER™ nos curativos AQUACEL® Ag+ Extra™ proporciona atividade
antibio�lme em comparação com outros curativos com prata.

Resultados

Quantidade de microrganismos viáveis totais recuperados após exposição de 24 horas a 72 horas 
em um bio�lme pré-formado multiespécies.

Curativos: A = AQUACEL® Ag+ Extra™, B = UrgoClean™ Ag, C = Exu�ber™ Ag+,
D = Maxorb™ Extra Ag+, E = Kerracel™ Ag

Tecnologia MORE THAN SILVER™ em curativos AQUACEL® Ag+ Extra™ permite atividade 
antibio�lme superior e sustentada contra micro-organismos resistentes a antibióticos 
e impede a reformação do bio�lme.

Teste
Staphylococcus aureus resistente à 
meticilina adquirida na comunidade 
(MRSA-AC) em modelo in vitro de 
bio�lme de ferida 

Teste
Para imitar as condições da ferida, um 
modelo in vitro de bio�lme multiespécies 
foi desenvolvido com base em um 
sistema modelo de reator credenciado 
pela UKAS CDC (Centro para Prevenção 
de Controle de Doenças). O CDC reator 
foi incubado por 72 horas usando uma 
suspensão contendo Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa 
e Candida albicans. Curativos foram 
aplicados por 24 horas.38

Objetivo
Comparar a atividade antibio�lme do curativo AQUACEL® Ag + Extra™ 
com uma variedade de curativos com prata de �bras geli�cantes 

Apenas o curativo AQUACEL® Ag+ Extra™ 
reduziu micro-organismos viáveis 
a níveis indetectáveis após 24 horas 
de exposição.

Objetivo
Para estabelecer a atividade antimicrobiana do AQUACEL® Ag + Extra™ e outros 
curativos à base de prata contra micro-organismos resistentes a antibióticos 
em termos de:
   • Habilidade para romper o bio�lme e matar os micro-organismos.
   • Prevenir a reformação do bio�lme seguido de reinoculação.

Ganhando a batalha para interromper,
destruir e impedir a reformação do bio�lme.

Atividade antimicrobiana de AQUACEL® Ag + Extra™, AQUACEL® Ag Extra™, Acticoat 7, Silvercel® não aderente 
e curativos Urgotul® Ag / Silver contra MRSA-CA; ilustração de eliminação e prevenção de novo crescimento 
durante 9 dias.

Resultados
AQUACEL® Ag + Extra™ 
demonstrou:

• Taxa de mortalidade mais rápida  
    contra o MRSA-AC.

• Níveis reduzidos de bio�lme dentro 
   de 6 horas de aplicação do curativo.

• Atividade sustentada depois     
    de reinoculação até 05 dias para  
    prevenir a reformação do bio�lme.
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Os curativos AQUACEL® Ag+ Extra™ promovem a cicatrização em feridas crônicas estagnadas 
e que estão piorando.

0%
Frequência

20% 40% 60% 80%80% 60% 40% 20%
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CICATRIZADA
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Condição da ferida no início do estudo (azul claro) e depois da avaliação (azul escuro).

Relatos de Casos: avançando para a cicatrização em feridas crônicas

Na avaliação 10 dias 37 dias

Na avaliação 15 dias 45 dias

Imagens gentilmente cedidas por Vitor Santos, Centro de Tratamento 
de Feridas São Peregrino - Med Caldas

Resultos
• 78% das feridas progrediram para 
a cura, 13% cicatrizaram completamente 
durante um período de avaliação médio 
de 3,9 semanas.
• 83% das feridas progrediram nos 
principais parâmetros de cicatrização 
de feridas (exsudação, suspeita de bio�lme 
e estado de cicatrização da ferida).
• O bio�lme foi z suspeita mais frequente 
(54%) do que outro sinal clínico de 
infecção no início do estudo. Isso 
reduziu para 27% na avaliação �nal.

Exemplo 1:
Úlcera do pé diabético (6 meses ou mais) com 
o seguintes sinais clínicos: odor, exsudado, esfacelo 
e suspeita de bio�lme.
Resultos 
AQUACEL®  Ag + Extra™: pele perilesional melhorada, 
leito da ferida melhorado e cicatrização em 5 semanas.

Resultados
AQUACEL® Ag+ Extra™: mudança de esfacelo para 
tecido de granulação. Úlcera cicatrizada em menos 
de 7 semanas

Exemplo 2:
Úlcera estagnada no pé (3 meses) com os seguintes 
sinais clínicos: antibióticos e curativos padrão com 
prata haviam falhado.

Ganhando a batalha para
chegar à cicatrização

Teste
111 pacientes, com feridas estagnadas
desa�adoras de 60 centros em todo 
o Reino Unido e Irlanda.39

Objetivo
Demonstrar a capacidade dos curativos AQUACEL® Ag+ Extra™ para promover 
a cicatrização em feridas crônicas que estavam estagnadas ou estavam 
piorando no início do estudo.



ICC Cód. SAP

10Aquacel Foam Adesivo 10x10cmBR10236420680 1705399
420619 BR10237 Aquacel Foam Adesivo 12,5x12,5cm 101703936
420621 BR10238 Aquacel Foam Adesivo 17,5x17,5cm 101703941
420625 BR10240 Aquacel Foam Adessivo 19,8x14cm Calcâneo 51703954
420626 BR10241 Aquacel Foam Adesivo 20x16,9cm Sacral 51703958

420633 BR10244 Aquacel Foam N/Adesivo 10x10cm 101703990
420635 BR10245 Aquacel Foam N/Adesivo 15x15cm 51703996
420636 BR10246 Aquacel Foam N/Adesivo 20x20cm 51704000

Cód. INT Descrição Un. Cx. 
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Por que esperar que uma ferida piore?
Se você se deparar com a cicatrização atrasada, é hora 
de focar no inimigo. Com os curativos AQUACEL® 
Ag+ Extra™, você tem o poder de romper e destruir 
bio�lme para avançar na cicatrização.

Parceiros perfeitos
Os curativos AQUACEL® Ag+ Extra™ podem ser usados 
em uma ampla gama de feridas agudas e crônicas e em 
parceria perfeita com curativos AQUACEL® Foam.

Não perca tempo: faça do bio�lme seu alvo
com os curativos AQUACEL® Ag+ Extra™

ICC Cód. INT Descrição Un. Cx. Cód. SAP

5Aquacel Ag+ Extra 20x30cm1708335413569 1708335
5Aquacel Ag+ Extra 15x15cm413568 1708334BR10378

5Aquacel Ag+ Extra 2x45cm 413571 1708337BR10375
Aquacel Ag+ Extra 10x10cm413567 1708331BR10377 10


