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BASTOS, M.D.R. Avaliação da eficácia de composição semissólida precursora 
de filme formado in situ contendo anestésico tópico local para tratamento de 
pacientes com Herpes simplex tipo 1. 149p. Tese de Doutorado – Faculdade de 
Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 

Infecções causadas pelo vírus herpes simplex 1 (HSV-1), comumente chamadas de 
herpes simples labial (HSL), são um problema de saúde pública, atingindo em torno 
de 20 a 40% da população mundial, sem preferência por raça, sexo ou idade. Esta 
patogenia não possui cura e permanece em estado latente no indivíduo durante todo 
o ciclo de vida. Assim, a busca de alternativas terapêuticas eficazes no controle das 
limitações causadas por esta virose durante os estágios de evolução da doença, se 
faz necessária, uma vez que impactam diretamente na qualidade de vida dos 
portadores. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar, em humanos 
portadores do vírus herpes simplex 1 (HSV-1), a eficácia de composição semissólida 
precursora de filme in situ, no tratamento das lesões herpéticas labiais. Para este 
estudo, inicialmente foi realizada a prova de conceito em relação à eficácia do gel 
para o tratamento do herpes simplex, bem como a análise do impacto desta 
patogenia na qualidade de vida desses pacientes, por meio da aplicação e 
interpretação de questionários preenchidos pelos pacientes. Os questionários 
tiveram como objetivo comparar a qualidade de vida dos pacientes antes e após os 
tratamentos realizados com a utilização da composição semissólida precursora de 
filme desenvolvida exclusivamente para esta pesquisa. A segunda etapa deste 
projeto foi realizada após a aplicação clínica da composição semissólida com o 
princípio ativo. Para esta etapa, foram avaliados 81 pacientes, portadores de herpes 
labial simplex e realizadas três aplicações, sendo a primeira no tempo zero (consulta 
inicial) e as outras duas a cada 8 horas, após a aplicação inicial (T0, T8 e T16). O 
total de anestésico aplicado em 16 horas foi de 90mg. Para análise qualitativa e 
comparativa, foram efetuadas fotografias durante os estágios da lesão, sendo um 
registro inicial, após 24 horas e 72 horas da primeira aplicação. Para o prognóstico, 
foram realizados acompanhamentos após três e seis meses, para verificação de 
remissão dos sinais/sintomas ou recidiva. Pela análise de frequência, foi possível 
observar que a maioria dos participantes tratados (40,7%) teve a remissão dos 
sinais/sintomas em até um dia após a terceira aplicação, ou seja, 24 horas após o 
tratamento. Conclui-se que a composição semissólida (com patente em fase de 
depósito) tem ótimo potencial de mercado, oferecendo um tratamento bem mais 
eficaz que os disponíveis, e ainda desmistifica o constrangimento de uso das 
pomadas/cremes que deixam uma marca branca, estigmatizando os portadores das 
lesões, por ser uma formulação transparente e esteticamente melhor aceita. 
 

Palavras chaves: Herpes Simplex 1, Filme, Anestésico Tópico, HSV-1, Gel. 
 

 

 

 

 

 



 

  



BASTOS, M.D.R. Evaluation of the efficacy of semi-solid film precursor 
composition formed in situ containing local topical anesthetic for the treatment 
of patients with herpes simplex type 1. 149p. Thesis (PhD) – School of Dentistry 
of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

Infections caused by the herpes simplex virus 1 (HSV-1), commonly called herpes 
simplex labialis (HSL), are a public health problem. This infection affect around 20-
40% of the world population, with no preference for race, sex or age. This 
pathogenesis has no cure and remains latent in the individual throughout the life 
cycle. Te search for effective therapeutic alternatives in the control of the limitations 
caused by the HSL during the stages of evolution is necessary, since they have a 
direct impact on the quality of life of the patients. Thus, the objective of this study was 
to evaluate the efficacy of in situ film precursor semisolid composition in treatment of 
herpes simplex lesions in humans with herpes simplex virus 1 (HSV-1). For this 
study, it was initially performed the proof of concept regarding the efficacy of gel for 
treatment of herpes simplex, as well as the analysis of impact on quality of life in 
these patients, through the application and interpretation of questionnaires filled out 
by the patients. The questionnaires aimed to compare the patients' quality of life 
before and after the treatments performed with the use of the semisolid film precursor 
composition developed exclusively for this research. The second stage of this project 
was performed after the clinical application of the semisolid composition with active 
principle. For this stage, 81 patients with HSL were evaluated and three applications 
were performed: for the first application, it was considered time zero (T0) and others 
two every 8 hours (T0, T8 and T16). The total anesthetic applied in 16 hours was 
90mg. For qualitative and comparative analysis, photographs were taken during the 
stages of the lesion, being an initial record, after 24 hours and 72 hours of the first 
application. For the prognosis, follow-ups were performed after three and six months, 
to verify remission of signs/symptoms or relapse. From the frequency analysis, it was 
possible to observe that most of the treated participants (40.7%) had remission of the 
signs/symptoms within one day after the third application, that is, 24 hours after the 
treatment. It is concluded that the semi-solid composition (patent-pending) has great 
market potential, offering a much more effective treatment than those available, and 
also demystifies the constraint of using ointments / creams that leave a white mark, 
stigmatizing the carriers of the lesions, since it is a transparent and aesthetically 
accepted formulation. 
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1. Introdução 

As infecções pelo vírus Herpes simplex (HSV) continuam sendo problema de 

saúde pública (BERNSTEIN et al. 2013; WHITLEY 2013; XU et al. 2006). Os vírus 

do herpes são altamente contagiosos e classificam-se em: tipo 1, indutor de quadros 

clínicos extragenitais, especialmente a parte superior do corpo, principalmente a 

pele, mucosas bucal, orofaríngea e conjuntiva, gânglio trigeminal e sistema nervoso; 

e tipo 2, indutor de quadros clínicos genitais e perigenitais e demais regiões 

inferiores do corpo, como a pele e gânglios sacrais (CONSOLARO & CONSOLARO, 

2009). 

O HSV tipo 1 (HSV-1) ou simplesmente herpes simples labial (HSL) apresenta 

uma soroprevalência estimada de >90% em muitos países (SMITH & PENTHERER, 

1967; WHITLEY et al., 1998; STOCK et al., 2001; ARDUINO & PORTER, 2006). Nos 

Estados Unidos, a soroprevalência do HSV-1 diminuiu de 62% entre 1988 e 1994 

para 57,7% entre 1999 e 2004 (XU et al., 2006). Em uma pesquisa com estudantes 

universitários norte-americanos, a prevalência de anticorpos para HSV-1 foi de 

37,2% em recém-nascidos e 46,1% em estudantes do quarto ano (GIBSON et al., 

1990).  

A transmissão do vírus ocorre pelo contato direto com secreções das áreas 

infectadas, entra no hospedeiro através da mucosa, membranas ou pele ferida e é 

então transportado ao longo dos neurônios sensoriais periféricos para os gânglios 

onde permanecem em estado não replicante (BIRKMANN & ZIMMERMANN, 2016; 

JIANG et al., 2016; ROSEN, 2016; DANAHER et al., 2017; DELMONTE et al., 2017; 

HOU et al., 2017; YURA, 2017). 

O vírus permanece inativo por um período de tempo variável (USATINE & 

TINITIGAN, 2010). A doença não possui cura e permanece no indivíduo em estado 
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latente por toda a vida, atingindo populações sem preferência por etnia, sexo ou 

idade (BIRKMANN & ZIMMERMANN, 2016; JIANG et al., 2016; ROSEN, 2016; 

DANAHER et al., 2017; DELMONTE et al., 2017; HOU et al., 2017; YURA, 2017). 

As infecções recorrentes podem ser provocadas por vários estímulos, como 

estresse, febre, exposição ao sol, extremos de temperatura, radiação ultravioleta, 

imunossupressão ou trauma (USATINE & TINITIGAN, 2010). O HSV-1 geralmente 

ocorre de uma a seis vezes por ano (CERNIK et al., 2008). Uma pequena proporção 

de pacientes tem focos que ocorrem mensalmente ou mais frequentemente 

(SPRUANCE & KRIESEL, 2002).  

As manifestações clínicas da infecção são variadas, desde a doença 

assintomática até à doença com risco de vida, especialmente em recém-nascidos e 

indivíduos com baixa resistência imunológica (SMITH & ROBINSON, 2002; BRADY 

& BERNSTEIN, 2004; WHO, 2015; BIRKMANN & ZIMMERMANN, 2016; JIANG et 

al., 2016; ROSEN, 2016; DANAHER et al., 2017; DELMONTE et al., 2017; HOU et 

al., 2017; YURA, 2017). 

Tipicamente, a infecção primária é mais severa do que as recorrências, e a 

excreção viral é maior no episódio inicial, embora a quantidade de vírus liberada não 

esteja relacionada à gravidade da doença (RABORN & GRACE, 2003). No HSV-1 

oral primário, os sintomas podem incluir febre, perda de apetite e mal-estar geral, 

linfadenopatia submandibular e cervical e lesões na boca (gengivoestomatite 

herpética) que consistem em vesículas dolorosas que ocorre nos lábios, gengiva, 

palato e/ou na língua (RABORN & GRACE, 2003; USATINE & TINITIGAN, 2010). As 

lesões ulceradas e a dor podem ser graves e costumam cicatrizar em 10 a 14 dias 

(CERNIK et al., 2008; USATINE & TINITIGAN, 2010).  
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Já no herpes labial recorrente, seis estágios são definidos: prodrômico, 

eritema, pápula ou edema, úlcera, crostas e cicatrização (SPRUANCE & KRIESEL, 

2002; JIANG et al., 2016; HOU et al., 2017; YURA, 2017).  Sintomas de 

formigamento, dor, parestesia, prurido e queimação precedem as lesões em 60% 

das pessoas (CERNIK et al., 2008). Em seguida, as lesões aparecem como pápulas 

que evoluem para vesículas e bolhas preenchidas por exsudato inflamatório, fase 

em que há a maior probabilidade de transmissão (WALD et al., 1997; CENTERS 

FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2002; COREY, 2002; BRADY & 

BERNSTEIN, 2004; CONSOLARO & CONSOLARO, 2009; BIRKMANN & 

ZIMMERMANN, 2016; JIANG et al., 2016; ROSEN, 2016; DANAHER et al., 2017; 

DELMONTE et al., 2017; HOU et al., 2017; YURA, 2017). 

As lesões posteriormente ulceram e formam uma crosta (CERNIK et al., 

2008). Geralmente as lesões desaparecem espontaneamente, entre 7-14 dias, mas 

são caracterizadas por um aspecto desagradável e sintomas como desconforto, dor 

e restrições sociais (CUNNINGHAM et al., 2012; DE PAULA EDUARDO et al., 2014; 

HOU et al., 2017). 

O herpes orofacial é uma doença benigna comum, entretanto, podem afetar 

significativamente a qualidade de vida (QV) dos indivíduos afetados (LORETTE et 

al., 2006; DRENO et al., 2012; DRENO et al., 2013). LORETTE et al., 2006 

avaliaram a prevalência anual de herpes orofacial na França, sua epidemiologia e 

seu impacto na QV. Entrevistas domiciliares foram realizadas em uma amostra 

aleatória de 10.263 adultos e a prevalência anual de herpes orofacial foi de 14,8%. 

Ao comparar os indivíduos com 1 a 5 episódios por ano e os indivíduos com 6 ou 

mais episódios por ano apresentaram escores de QV significativamente mais baixos. 
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DRENO et al., 2012 avaliaram a qualidade de vida de cerca de 2000 

indivíduos com lesão herpética nos EUA e na França. Os resultados demonstraram 

que, nos EUA, 33% dos indivíduos foram afastados do trabalho por orientação 

médica e 14% na França. O afastamento por conta própria representou 12% nos 

EUA e 7% na França. Em pacientes em que a doença é muito recorrente, a 

ausência no trabalho chegou a 45% dos indivíduos, por cerca de seis dias. (DRÉNO 

et al., 2012). DRENO et al., 2013 estudaram o perfil, comportamento, tratamento e 

qualidade de vida em pacientes com herpes labial recorrente nos EUA (n=1002) e na 

França (n=1005) e concluíram que a qualidade de vida foi significativamente 

prejudicada na maioria dos pacientes, ainda mais quando os episódios de 

recorrência foram mais frequentes. 

Em relação ao tratamento, fatores importantes devem ser considerados, como 

o estado imunológico do hospedeiro, o local da infecção e se a infecção é primária 

ou recorrente (BRADY & BERNSTEIN, 2004). O tratamento de infecções primárias 

orais ou genitais por HSV em pacientes saudáveis geralmente é administrado por via 

oral durante 7 a 10 dias com aciclovir, valaciclovir ou famciclovir, por exemplo 

(CENTERS FOR DISEASE CONTROL and PREVENTION, 2002; BIRKMANN & 

ZIMMERMANN, 2016; JIANG et al., 2016; ROSEN, 2016; DANAHER et al., 2017; 

DELMONTE et al., 2017; HOU et al., 2017). 

O tratamento para a doença recorrente pode ser episódico por 1-5 dias para 

diminuir os sintomas de infecção por HSV ou supressivo para prevenir recorrências 

(STANBERRY et al., 1999; COREY, 2002 BIRKMANN & ZIMMERMANN, 2016; 

JIANG et al., 2016; HOU et al., 2017). A terapia supressiva crônica com agentes 

antivirais orais deve ser considerada para pacientes com recorrências graves ou 

frequentes (seis ou mais episódios por ano) (LEUNG & BARANKIN, 2017). Já o 
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tratamento episódico justifica-se especialmente se o paciente deseja tratamento 

para fins estéticos ou para alívio da dor, pois a terapia antiviral encurta a duração da 

dor e do desconforto, acelera a cicatrização e reduz o derramamento viral (LEUNG & 

BARANKIN, 2017). Esse tratamento deve ser iniciado imediatamente, idealmente no 

estágio prodrômico e não mais que 48 horas a partir do início das lesões para que 

seja alcançado os melhores resultados (LEUNG & BARANKIN, 2017).  

A seleção de um composto antiviral adequado e o formato de administração 

do medicamento (intravenoso, oral ou tópico) para pacientes com HLR com sistema 

imunológico normal consiste em um dilema para os profissionais, pois há inúmeros 

medicamentos e preparações de venda livre disponíveis em todo o mundo e a 

maioria deles se concentra no tratamento dos sintomas (RABORN & GRACE, 2003). 

Dentre os medicamentos disponíveis no mercado, destacam-se o aciclovir (tópico, 

oral e intravenoso), valaciclovir (oral), penciclovir (tópico), famciclovir (oral) e 

docosanol (tópico), que podem ser utilizados isoladamente ou em conjunto (RABOR 

& GRACE, 2003; BRADY & BERNSTEIN, 2004; ARDUINO & PORTER, 2006; 

CUNNINGHAM et al., 2012; LEUNG & BARANKIN, 2017).  

A terapia antiviral de dose alta de curta duração oferece maior conveniência 

para o paciente e para o médico, custo-benefício e pode melhorar a adesão do 

paciente (GILBERT, 2007; COREY & STANBERRY, 2007).  

SPRUANCE et al., 2006 realizaram um ensaio clínico randomizado (ECR) 

com 701 pacientes que iniciaram terapia com famciclovir (Famvir; 1500mg uma vez 

ou 750mg duas vezes ao dia por um dia) ou placebo dentro de uma hora após o 

início dos sintomas prodrômicos. O tempo médio de cicatrização das primeiras 

lesões vesiculares nos grupos de famciclovir de dose única, famciclovir em duas 

doses e placebo foram de 4,4, 4 e 6,2 dias, respectivamente. Dessa forma, o 
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famciclovir mostrou tempos de cicatrização diminuídos, sem diferença significativa 

entre os grupos dose única ou dividida. 

Embora agentes sistêmicos tenham se mostrado altamente eficazes no 

tratamento do herpes labial com base em dados de ensaios controlados por placebo, 

ensaios clínicos controlados randomizados que comparam diretamente terapias 

sistêmicas versus tópicas são necessários (CUNNINGHAM et al., 2012). 

As terapias antivirais tópicas (TAT) aplicadas numerosas vezes ao dia por até 

5 dias são amplamente utilizadas (CUNNINGHAM et al., 2012), pois são mais 

acessíveis do que os medicamentos prescritos e geralmente são mais baratas 

(WHITE PAPER ON THE BENEFITS OF OTC MEDICINES IN THE UNITED 

STATES, 2010). Estudos clínicos demonstraram que esses produtos proporcionam 

um pequeno benefício clínico ao reduzir a duração dos sintomas (WORRAL, 2009).  

SPRUANCE et al., 1997 realizaram um ECR para comparar a segurança e a 

eficácia do creme tópico de penciclovir 1% com creme tópico placebo no tratamento 

de um episódio recorrente de HLS em 1573 pacientes imunocompetentes. O 

tratamento foi iniciado pelo próprio paciente dentro de 1 hora do primeiro sinal ou 

sintoma da recidiva e as aplicações foram feitas a cada 2 horas enquanto estavam 

acordados por 4 dias consecutivos. O creme de penciclovir reduziu a duração média 

da dor de 4,1 para 3,5 dias, acelerou a cicatrização de lesões clássicas (vesículas, 

úlceras, crostas) de 5,5 a 4,8 dias e não alterou o tempo de disseminação viral. Além 

disso, a eficácia do creme de penciclovir foi aparente quando a terapia foi iniciada 

precocemente (fase de lesão de prodrômica ou eritema) e quando iniciada 

tardiamente também (fase de pápula ou vesícula).   

SACKS et al, 2001 avaliaram a atividade do Docosanol creme (Abreva®), um 

álcool alifático com atividade antiviral, disponível sem receita médica. Um ECR com 
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743 pacientes com HLR resultou em tempo de cicatrização mais rápido em 

pacientes tratados com Docosanol 10% aplicado cinco vezes ao dia e dentro de 12 

horas do início do episódio em comparação com creme placebo (4,1 versus 4,8 

dias). Além disso, observou-se redução da duração da dor (2,2 versus 2,7 dias) e 

90% dos pacientes em ambos os grupos se recuperaram completamente dentro de 

10 dias. Desta forma, concluiu-se que o tratamento com creme docosanol foi seguro, 

entretanto, pouco eficaz. 

KHEMIS et al., 2012 avaliaram a eficácia e segurança de um gel protetor 

CS20 (Acura 24®) versus aciclovir tópico e placebo no tratamento de sintomas (dor, 

ardor, coceira e sensação de formigamento) nas recorrências labiais do HSV-1 em 

106 pacientes. Além disso, avaliou-se por escores clínicos específicos as alterações 

da pele (edema, crostas e eritema). Observou-se uma melhora significativa na 

pontuação total dos sintomas após 1 dia de tratamento no grupo CS20, e apenas 

após 7 dias de tratamento no grupo do aciclovir tópico. As sensações de queimação 

foram significativamente reduzidas com o CS20 em comparação com o aciclovir (1-2 

dias) ou placebo (1-7 dias). O CS20 induziu melhora significativa e precoce nos 

escores clínicos de edema e crostas em comparação ao placebo. O tempo de cura 

foi semelhante para o CS20 e o aciclovir. Os tratamentos foram bem tolerados e os 

eventos adversos foram comparáveis nos três grupos de tratamento. Conclui-se que 

o CS20 mostrou eficácia superior contra sintomas funcionais (dor e queimação) 

associados às recorrências labiais do HSV-1 e foi semelhante ao aciclovir quanto ao 

tempo de cura. 

BIEBER et al., 2014 avaliaram a pastilha bucal mucoadesiva Aciclovir 

Lauriad®, um sistema inovador de administração de fármaco que proporciona uma 

exposição elevada e prolongada do aciclovir na cavidade oral. Neste estudo, 775 
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pacientes com HLR foram aleatoriamente designados para uma única aplicação de 

50 mg de Aciclovir Lauriad® ou um placebo correspondente assim que os sintomas 

prodrômicos ocorreram. O uso de Aciclovir Lauriad® promoveu um tempo médio de 

cicatrização da lesão vesicular primária de sete dias e o grupo placebo de 7,3 dias 

(p=0,015). A duração média dos episódios de herpes foi reduzida (5,6 versus 6,4 

dias, p=0,003). Durante o período de 9 meses de acompanhamento, a recorrência 

de lesões de herpes foi menos frequente (64,2% versus 73,6%; p=0,027) e tardia 

(205 versus 165 dias, p=0,041) no Aciclovir Lauriad®. Ambos os tratamentos foram 

seguros. Uma única aplicação de Aciclovir Lauriad® melhorou o tempo de 

cicatrização, diminuiu a incidência e atrasou o início da próxima recidiva. 

No ensaio clínico randomizado de HULL et al., 2009, 81 pacientes com HLR 

foram selecionados e randomizados de acordo com o tratamento em dois grupos: 

valaciclovir oral (Valtrex) associado ao clobetasol tópico (Temovate) e placebo. Os 

pacientes utilizaram valaciclovir oral (2g duas vezes ao dia) e aplicaram clobetasol 

gel 0,05% (duas vezes por dia) por três dias no início dos sintomas. Houve maior 

número de lesões abortadas no grupo valaciclovir-clobetasol em comparação ao 

grupo placebo (50% versus 15,8%) e a terapia combinada reduziu a média do 

tamanho máximo da lesão (9,7mm versus 54 mm) e o tempo de cicatrização (5,8 

versus 9,3 dias) das lesões. Diante disso, os autores concluíram que este estudo 

piloto suporta a adição de corticosteróides tópicos a um agente antiviral oral para o 

tratamento de HLR. 

Uma formulação tópica combinando ação antiviral com a supressão da 

resposta inflamatória pode ser útil para o tratamento ou supressão de HLR 

(RABORN & GRACE, 2003). Uma combinação de antiviral e corticosteroide poderia 

superar esse problema, em que o antiviral o composto poderia suprimir a infecção 
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interrompendo a replicação viral, controlando assim a disseminação da lesão, e o 

corticosteróide poderia acelerar a cicatrização e suprimir a resposta inflamatória 

(RABORN & GRACE, 2003). 

Terapias recentemente alternativas, como o uso de terapia com laser, foram 

introduzidas para infecção labial recorrente por herpes (DE PAULA EDUARDO et al., 

2014; HONARMAND et al. 2017). Segundo a literatura, nenhuma das modalidades 

de tratamento com laser é capaz de eliminar completamente o vírus e sua 

recorrência (DE PAULA EDUARDO et al., 2014). No entanto, a fototerapia com laser 

parece diminuir fortemente a dor e o intervalo de recorrências, além de não 

apresentar efeitos colaterais e interações medicamentosas, que são especialmente 

úteis para pacientes idosos e imunocomprometidos (DE PAULA EDUARDO et al., 

2014). 

HONARMAND et al. 2017 avaliaram a eficácia do laser de diodo para 

tratamento de herpes labial recorrente por meio de ensaio clínico randomizado. No 

total, 60 pacientes com HLR foram divididos aleatoriamente em três grupos (n=20) 

de acordo com o tratamento: laser de diodo, creme aciclovir 5%, laser-off (placebo). 

Observou-se que o tempo médio de recuperação (dia) nos grupos laser, laser-off e 

aciclovir foi de 2,20 ± 0,41, 4,30 ± 1,03 e 3,4 ± 1,142, respectivamente, com 

diferença significativa entre três grupos (p<0,0001). A duração média da dor (dia) foi 

de 1,35 ± 0,74, 2,65 ± 1,27 e 2,30 ± 0,92 para os grupos laser, laser-off e aciclovir, 

respectivamente (p<0,0001). Os autores concluíram que o tratamento com laser de 

diodo reduziu a duração do tempo de recuperação e a intensidade da dor mais 

rapidamente do que o tratamento com creme aciclovir. 

O desenvolvimento de vacinas contra HSV tem sido desafiador porque o vírus 

estabelece latência e reativações ocorrem na presença de imunidade humoral e 



38 | Introdução 

 
 

mediada por células (BERNSTEIN & STANBERRY, 1999). Metas potenciais para as 

vacinas contra o HSV incluem: (1) prevenção ou melhoria da doença com ou sem 

proteção parcial contra infecção; (2) proteção dos gânglios sensitivos da infecção 

latente; (3) prevenção de recorrências em indivíduos que já estão infectados de 

forma latente com o HSV (BRADY & BERNSTEIN, 2004).   

As vacinas antivirais contra o HSV-2 possuem problemas de prosseguimento, 

uma vez que não consegue prevenir a transmissão (COREY et al. 1999) e não 

conseguem provocar a queda de virulência deste tipo de herpes quando 

administrada em altas doses (JOHNSTON et al., 2012). Novas vacinas ainda estão 

em fases de testes, uma vez que vacinas combinadas com terapias antivirais podem 

ter efeitos benéficos para o futuro (COHEN, 2017). Estudos com teste de vacinas em 

camundongos e minipigs produziram efeitos muito benéficos, porém os mecanismos 

destas vacinas em humanos precisa ser melhor estudado (KEMBLE & SPAETE, 

2007). O uso de endonucleases, como por exemplo a CRISPR/Cas9, para mirar na 

virulência e na genômica do herpes vírus dentro de células contaminadas está em 

prosseguimento (CHEN et al., 2018). 

Além disso, o uso de terapia genica para editar os genes do vírus localizado 

nos neurônios representará grandes desafios para o futuro (WHITLEY & BAINES, 

2018). O uso de adenovírus ou outros vetores neurotrópicos associados 

representam uma promissora abordagem para a terapia vacinal contra a herpes 

(WHITLEY & BAINES, 2018). 

Enquanto o desenvolvimento de uma terapia tópica local efetiva para o herpes 

recidivante possui um futuro mais promissor, o uso em indivíduos imunocompetentes 

também enfrenta vários desafios, entre outros, a cura natural da lesão é 

relativamente rápida, o que dificulta a demonstração da eficácia clínica; dificuldade 
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de desenvolver formulações tópicas que promovam penetração do fármaco através 

da pele em quantidade que atenda a necessidade clínica, sem causar irritação ou 

outros danos e que sejam esteticamente aceitáveis (SPRUANCE & KRIESEL, 2002). 

O uso de anestésicos locais com finalidade de dessensibilização e prevenção 

da sensação dolorosa representa um dos grandes avanços na área da saúde 

humana. Na odontologia é de fundamental importância para o sucesso de 

tratamento que envolve procedimentos clínicos com manipulação de tecidos vivos 

com terminações nervosas abundantes. Quando associados a vasoconstritores 

pode-se prevenir a ocorrência de hemorragias favorecendo um tratamento cirúrgico 

“limpo” com melhor visualização do campo operatório, contribuindo para o sucesso 

da intervenção. 

Aos anestésicos locais também é atribuída: a) ação anti-inflamatória superior 

aos agentes anti-inflamatórios não esteroidais e alguns esteroidais, e reduzidos 

efeitos colaterais (CASSUTO et al., 2006); b) ação antimicrobiana: são considerados 

adjuvantes ou alternativas aos tradicionais agentes antimicrobianos em função da 

habilidade de desestruturar ou aumentar a permeabilidade da membrana celular 

(BATAI et al., 1999; JOHNSON et al., 2008) e c) atividade antiviral (CASSUTO et al., 

2006). 

No estudo duplo cego sequencial e controlado por placebo, desenvolvido por 

CASSUTO, 1989, pacientes com herpes simplex dos tipos 1 e 2 foram submetidos 

ao tratamento com creme contendo anestésico tópico local (lidocaína/prilocaína) e 

avaliou-se a duração dos sintomas nas fases prodrômica e ativa da doença. No 

período prodrômico, a duração dos sintomas foi reduzida em cerca de 60% para o 

tipo 1 e 65% para o tipo 2 e na fase ativa o efeito foi ainda mais pronunciado, 
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havendo redução de 65 e 75% para os tipos 1 e 2, respectivamente (CASSUTO, 

1989). 

Em estudo similar, YANAGI & HARADA, 1989 avaliaram a capacidade de 

diminuir a infectividade do HSV-1 com o tratamento com vários anestésicos locais 

(lidocaína, dibucaína e tetracaína) sendo o mecanismo de ação relacionado a 

ocorrência de interações físico químicas entre os anestésicos e o envelope do vírus 

ou por inibição da replicação viral a qual foi dependente da presença de epinefrina 

(DE AMICI et al., 1996). Outros mecanismos também foram propostos, tais como 

inibição da fusão do vírus com a parede celular (POSTE & REEVE, 1972) e inibição 

da ATPase (KUTCHAI & GEDDIS, 2001). 

Assim, o desenvolvimento de formulações mais eficazes para o tratamento do 

herpes requer um enfoque multidisciplinar, sendo necessário o conhecimento da 

doença, da área de desenvolvimento de formulações, mas também que se 

estabeleça um protocolo clínico que possibilite a demonstração da eficácia clínica 

das formulações. 

Nesse sentido, o presente estudo teve como prerrogativa, o desenvolvimento 

de formulações para uso no tratamento do herpes, com base na experiência 

acumulada pelos dois grupos de pesquisa, com o devido respaldo da literatura 

cientifica no que diz respeito à atividade antiviral de anestésicos e seu uso em 

lesões herpéticas. Não há no mercado nacional produto para aplicação em herpes 

contendo anestésicos locais e não foram localizados estudos clínicos em 

andamento. 

O racional da proposta contempla: a) ações farmacológicas atribuídas ao(s) 

fármaco(s), minimizar ou evitar o processo inflamatório, atuar no combater ao herpes 

e nos casos de ferida herpética, reduzir a contaminação bacteriana e; b) relacionado 
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à formulação, o uso de polímeros biocompatíveis, não irritantes, bioadesivos e 

filmógenos, que possibilitem a obtenção de gel precursor da formação de filme in 

situ. 

A forma gel facilita a aplicação/espalhamento e a sua transformação em uma 

película fina sobre a lesão; após um curto período de tempo, favorece a manutenção 

da formulação no local, e por consequência a penetração do fármaco. A formação 

de um filme transparente torna o aspecto final mais discreto e oferece proteção à 

lesão. Em comparação à injeção de anestésico, que também é eficaz, é um sistema 

não invasivo e que não ocasiona desconforto durante a aplicação. 

Considerando as limitações físicas e sociais que o herpes labial ocasiona e o 

seu impacto na diminuição da qualidade de vida, associado às expectativas que os 

anestésicos tópicos têm demonstrado, torna-se relevante estudar a eficácia de 

novas formas de apresentação e uso dos anestésicos tópicos, no tratamento e 

prevenção do herpes labial, no intuito de disponibilizar ao público outras alternativas 

de tratamento mais eficazes e menos discriminatórias. Assim, este estudo propõe-se 

avaliar a efetividade do gel precursor da formação de filme in situ, no tratamento de 

portadores de lesões herpéticas labiais, bem como o impacto desta terapêutica na 

qualidade de vida dos pacientes. 
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2. Proposição 

O presente estudo tem como objetivo avaliar a eficácia de composição 

semissólida precursora de filme in situ para o tratamento de portadores de lesões 

herpéticas labiais. 
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3.1 Material 

Como material experimental, foi utilizado um semissólido desenvolvido com 

apoio do projeto FAPESP nº 2015/26138-4, pelo Laboratório de Pesquisa e 

Desenvolvimento Farmacotécnico (LPDF) da Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

de Ribeirão Preto (FCFRP) composto pela mistura dos fármacos prilocaína e 

lidocaína (1:1), hidroxipropilmetilcelulose, propilenoglicol e outros adjuvantes 

dispersos em tampão fosfato de sódio pH 6,8. 

 

3.2 Aspectos éticos  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, previamente a sua 

execução, via Plataforma Brasil, na forma de ementa do projeto original número 

CAAE: 45356915.6.0000.5419 – (Anexo 1). Em tempo, já trabalhando com 

pensamento na extroversão dos resultados do estudo para publicação e 

apresentação em congressos, foi cadastrado o estudo na Plataforma REBEC - 

http://www.ensaiosclinicos.gov.br/ com registro RBR-4kkq8c (Anexo 2). 

 

3.3 Casuística  

Portadores de Herpes Simplex labial recorrente foram convidados a participar 

do estudo por meio de anúncio na Rádio USP local e cartazes nas Unidades da 

USP/RP, onde foi divulgado o contato do pesquisador responsável para primeira 

entrevista. Explicou-se o objetivo do projeto e os procedimentos a serem realizados. 

Os participantes pré-selecionados foram então atendidos pela cirurgiã-dentista 

responsável pelo presente projeto, Mônica Danielle Ribeiro Bastos, sob orientação 

do Prof. Dr. Vinicius Pedrazzi, juntamente com as alunas de graduação Amanda 
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Rodrigues da Rocha e Natália Cristina Ferreira. Anteriormente houve a realização de 

estudo piloto para calibração das alunas em relação ao atendimento, anamnese e 

aplicação da composição semissólida nos participantes da pesquisa. As demais 

aplicações foram realizadas pelos sujeitos da pesquisa após criteriosa orientação.  

Com base no estudo clínico de Khemis et al. (2007), determinou-se a amostra 

do estudo em 90 indivíduos, obedecendo-se o estabelecido nos Critérios de 

inclusão (3.5) e Critérios de exclusão (3.6). 

 

3.4 Métodos 

Após leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 

03) e aceite para a participação, o participante da pesquisa assinou o TCLE e assim 

recebeu a informação de onde procurar o pesquisador assim que perceber o 

primeiro sintoma de manifestação do Herpes. Neste momento, o participante foi 

direcionado à Clínica de Odontologia da FORP/USP e após o diagnóstico da lesão, 

o mesmo foi submetido ao questionário 01: Caracterização e informações prévias ao 

tratamento com a nova formulação (Anexo 05). Este questionário é constituído em 

cinco partes: A) Caracterização; B) Histórico e Características interpessoais do 

Herpes; C) Tratamento medicamentoso para o Herpes; D) Tratamento 

Medicamentoso para outros problemas de saúde e E) Influência psicossocial do 

herpes.  

Em seguida, juntamente com o participante da pesquisa foi preenchida a 

Ficha de Atendimento (Anexo 06) e entregue as Orientações Gerais ao participante 

(Anexo 07). Foram efetuadas tomadas fotográficas da lesão para registro inicial e 

cada participante recebeu um kit (Figura 01) etiquetado com o lote e data do envase 

e que contém: três doses de F1 (com fármaco) - 180mg (Figura 1A), previamente 
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pesado em balança de precisão; uma dose de formulação inerte (sem o fármaco) – 

180mg (Figura 1B); e quatro espátulas descartáveis sem pontas. O paciente foi 

orientado a manter o kit em geladeira durante todo o período do estudo com o lado 

vedado voltado para cima.  

 

Figura 01. Kit contendo a formulação que foi entregue ao paciente, para 
aplicação em casa. A. Kit contendo as formulações do fármaco F1; B. Kit 
contendo formulação inerte e C. Kit completo com as 4 formulações e a 
espátula sem ponta para aplicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A formulação inerte foi utilizada para ensinar ao participante como aplicar a 

pasta na lesão. A aplicação clínica da composição semissólida precursora de filme 

com o princípio ativo foi realizada em três momentos, sendo uma no tempo zero 

(consulta inicial) e as outras duas a cada 8 horas, após a aplicação inicial (T0, T8 e 

T16). Em cada tempo, uma quantidade de formulação equivalente a 180 mg ou 
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0,1800g, contendo 30mg de anestésico, ou seja, 15mg de cada sal anestésico 

(princípios ativos) foi aplicado e espalhado na região onde estava ocorrendo o 

prurido/queimação (fase pré-vesicular). Desta forma, o total de anestésico aplicado 

em 16 horas foi de 90mg.  

Após a primeira aplicação, o participante foi orientado a manter a composição 

semissólida no local da lesão por no mínimo 1 hora, até que houvesse a formação 

do filme transparente, cujo tempo deverá ser registrado. Decorridos os 60 minutos, a 

película poderia ser removida. 

Em todas as aplicações o participante foi orientado a registrar: a) facilidade ou 

não da aplicação, o tempo para a indução da anestesia e sua duração, e se a 

sensação de anestesia incomoda ou não e b) o tempo de remissão dos sintomas do 

herpes. Em casos que a manifestação esteja na fase pós-vesicular, o gel foi aplicado 

sobre a vesícula e adjacências.  

Após 24 horas da primeira aplicação o pesquisador entrou em contato com o 

participante por meio de ligações para verificar a evolução e preenchimento do 

questionário 2: Experiência sobre aplicação da nova formulação (Anexo 08), dividido 

em quatro partes: F) Caracterização da lesão; G) Aspectos e sensações sobre a 

nova formulação; H) Resultados do tratamento com a nova formulação; I) Influência 

psicossocial após aplicação da nova formulação. 

Tomadas fotográficas da lesão foram solicitadas ao participante para registro 

final e comparação da evolução do quadro. Um contato de três e seis meses para 

acompanhamento do caso e verificação de remissão dos sinais/sintomas ou mesmo 

de recidiva foi realizado.  
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Se neste período ocorreu recidiva de Herpes, o participante foi submetido 

novamente ao tratamento e respondeu o questionário 03: Tratamento com nova 

Formulação após recidiva durante o período do estudo (Anexo 09).  

Para finalizar, todos os participantes foram submetidos a questionários de 

satisfação, sendo o primeiro realizado após 06 meses, questionário 04: Satisfação 

sobre o novo tratamento (Anexo 10) e o segundo após 1 ano, questionário 05 

(Anexo 11), para validação do anterior. O segundo questionário de satisfação da 

pesquisa, foi elaborado utilizando a Escala Likert como referência para as 

alternativas das respostas. 

 

3.5 Critérios de inclusão 

Foram incluídos neste estudo adultos legais ou menores com 

acompanhamento de responsável legal, de ambos os gêneros, imunocompetentes, 

incluindo tabagistas e etilistas. 

 

3.6 Critérios de exclusão 

Os participantes em uso ou que usaram medicação antiviral específica 

sistêmica, nos 15 dias que precedem o estudo, bem como gestantes e portadores de 

doença cardíaca não foram incluídos na pesquisa. 

3.7 Análise estatística 

As variáveis contínuas foram expressas em termos de média e desvio-padrão. 

O teste T pareado foi utilizado para comparação entre os tempos. Para se 

determinar a correlação entre variáveis foi utilizado o Coeficiente de Correlação de 

Pearson. Para comparar as variáveis qualitativas ordinais foi utilizado Test exato de 
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Fisher e Qui-quadrado de Pearson. O nível de significância estatística de 5% foi 

adotado em todos os casos. 
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4. Resultados 

A formulação testada no estudo foi disponibilizada para 98 participantes 

durante o período da pesquisa. Entretanto, de acordo com os critérios de exclusão, 

11 participantes foram excluídos devido ao uso de medicação antiviral específica 

sistêmica para o herpes antes do uso da formulação, sendo que seis usaram 

Aciclovir oral, dois Aciclovir e Penvir oral, um usou Herpesil, um Resisit e outro 

Corticorten. Além disso, seis participantes não enviaram o questionário 2 de 

avaliação da experiência sobre aplicação da nova formulação. Um total de 22 

participantes apresentaram recidiva e foram submetidos ao questionário 03. Por fim, 

dos 81 participantes, apenas 36 responderam aos questionários de satisfação 

(Figura 02). 

Figura 02. Fluxograma contendo o desenho do estudo 
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4.1. Questionário 1 

4.1.1. Caracterização 

A tabela 1 descreve o perfil sócio demográfico da amostra (n=81). 

Tabela 1. Perfil sócio demográfico da amostra. 

Características N % 

Gênero   

      Masculino 21 25,9 

      Feminino 60 74,1 

Cor da pele   

      Branco 70 86,4 

      Pardo 10 12,3 

     Amarelo 1 1,2 

Escolaridade   

      12 anos ou mais 73 90,1 

      Entre 8 e 12 anos 5 6,2 

      Entre 8 e 4 anos 2 2,5 

      Até 1 ano 1 1,2 

Renda familiar   

      Até 1 salário mínimo 2 2,5 

      1 a 5 salários mínimos 38 46,9 

      5 a 10 salários mínimos 21 25,9 

      Mais de 10 salários 20 24,7 

 

4.1.2 Histórico e Características interpessoais do Herpes; 

Em relação ao histórico e características interpessoais do Herpes, 38 (46,9%) 

participantes relataram que o diagnóstico do Herpes foi feito por médicos, 28 

(34,9%) por dentistas e 15 (18,5%) por outros profissionais. Quanto ao tempo de 

convívio com a doença, quatro (4,9%) conviviam a menos de um ano, um (1,2%) 

convivia entre um e dois anos, 11 (13,6%) entre dois e cinco anos e 65 (80,2%) há 
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mais de cinco anos. Quanto à frequência de aparecimento dos sintomas/sinais da 

lesão, três (3,7%) participantes apresentaram recidivas da lesão herpética 

quinzenalmente, 12 (14,8%) com recidiva mensal, 29 (35,8%) apresentaram 

recidivas mais de uma vez ao ano e 37 (45,7%), anualmente. 

Em relação ao local do aparecimento da lesão herpética, 49 (60,5%) 

participantes relataram que ela não aparece no mesmo local, enquanto que 32 

(39,5%) relataram o contrário. A lesão herpética acomete a boca toda para 30 

participantes (37%), apenas na região inferior em 20 participantes (24,7%) e na 

região superior para 19 sujeitos (23,5%). Além disso, nove (11,1%) participantes 

relataram que costumam apresentar lesões tanto em boca como em outras regiões 

da face e três (3,7%) apresentaram a lesão somente em outras regiões, como no 

queixo e nariz por exemplo.  

Dentre as manifestações clínicas que são características das lesões 

herpéticas labiais, 10 (12,3%) participantes relataram a presença de incômodo 

latejante, 16 (19,8%) ardência e três (3,7%) dor. Além disso, foi relatada a presença 

de prurido e coceira por cinco (6,2%) participantes. A presença de dois ou mais 

sintomas foi relatada em 47 (58%) participantes.  

A maioria dos participantes (72,8%) relataram a ocorrência do herpes em 

mais alguém da família e apenas 22 (27,2%) não possuem familiar com a doença. 

 

4.1.3. Tratamento medicamentoso para o herpes 

Em relação aos participantes experimentarem outro tratamento para o Herpes 

labial, cinco (6,2%) não experimentariam, enquanto que 76 (93,8%) sim. 

Quando não utiliza medicamento para o tratamento do herpes, quatro (4,9%) 

participantes relataram que os sintomas duram de um a três dias, 22 (27,2%) de três 
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a sete dias, 36 (44,4%), mais de sete dias e 19 participantes (23,5%) nunca deixam 

de usar medicamento quando estão com a lesão. 

Dos participantes atendidos na pesquisa, 14 (53,8%) relataram utilizar 

medicamento para o tratamento da doença na fase inicial (sintomas, sem lesão), 

enquanto 12 (46,2%) esperam até a fase de vesícula fechada. No período que 

precede o primeiro atendimento com a nova formulação, 26 (32,1%) dos 

participantes utilizaram outro tipo de medicamento para a lesão herpética, enquanto 

que 55 (67,9%) não utilizaram. Dentre os 26 que utilizaram algum medicamento, 17 

(65,4%) optam pelo Aciclovir Creme e apenas um (3,8%) participante optou pelo 

Zovirax Creme. Sendo que para 21 (80,8%) participantes o medicamento habitual 

usado é o tópico. A administração sistêmica do Aciclovir é a opção para quatro 

(15,4%) participantes. Apenas quatro (15,4%) optam pela associação tópico e 

comprimido. A utilização de outra via de administração como a injetável foi à opção 

de um (3,8%) participante. Porém, de acordo com a população avaliada, 76 (93,8%) 

participantes experimentaria outro tratamento para o Herpes labial e apenas cinco 

(6,2%) não.  

Considerando o tempo de uso do medicamento habitual, sete (26,9%) 

participantes relataram utilizar por um a três dias, 10 (38,5%) por três a sete dias e 

nove (34,6%) por mais de sete dias. Além disso, um (3,8%) participante relatou que 

quando utilizado tais medicamentos habituais à remissão dos sintomas ocorre em 

menos de um dia, para quatro dos participantes (15,4%) de um a três dias, 13 (50%) 

de três a sete dias e oito (30,8%) em mais de sete dias do início do tratamento.  

A avaliação dos participantes sobre o uso habitual de tratamento tópico é 

apresentada na Tabela 2. Para os pacientes que não fazem uso deste tipo de 

tratamento foi considerado que não se aplica. 
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Tabela 2. Avaliação do paciente quanto ao uso de tratamento tópico para Herpes. 

 Não se aplica Não Pouco Razoável Muito 

Considera prático? 7,7%(2) 19,2%(5) 38,5%(10) 19,2%(5) 15,4%(4) 

Tem aparência 

satisfatória? 
11,5%(3) 62,5%(16) 3,8%(1) 15,4%(4) 7,7%(2) 

Evita sair de casa 

logo após aplica-lo? 
11,5%(3) 23,1%(6) 31,8%(8) 15,4%(4) 19,2%(5) 

 

4.1.4. Tratamento medicamentoso para outros problemas de saúde 

Dos 81 participantes da pesquisa, nenhum fazia uso de medicação que 

pudesse influenciar a resposta imunológica ao tratamento proposto. Destes, 58 

(71,6%) não estavam usando medicamento para outra doença que não o herpes. 

Porém, dos 23 (28,4%) que estavam, um (4,3%) fazia uso de antibiótico, um (4,3%) 

de corticoide, um (4,3%) de antiviral e 20 (87,0%) de outros medicamentos. Dentre 

estes outros medicamentos, estão medicamentos para acne, alergia, ansiedade, 

contraceptivo, depressão, disfunção da Tireoide, neuropatia, ovário policístico, pós-

cirurgia bariátrica, enxaqueca, gastrite, hipertensão, queda de cabelo, sinusite e 

profilaxia pré-exposição ao HIV. Dentre os participantes que estavam sob outro 

tratamento, oito (36,4%) utilizavam tal medicamento a menos de um ano, seis 

(27,3%) de um a dois anos, um (4,5%) de dois a cinco anos e sete (31,8%) a mais 

de cinco anos. 

4.1.5. Influência psicossocial do herpes 

A Tabela 3 apresenta os relatos para o levantamento psicossocial realizado 

nos participantes quanto ao convívio com o herpes. 
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Tabela 3. Respostas aos questionamentos psicossociais em relação à doença herpética. 

 Não Pouco Razoável Muito 

Modifica hábitos rotineiros 17,3%(14) 28,4%(23) 29,6%(24) 24,7%(20) 

Deixa de sair de casa para lazer 34,6%(28) 21,0%(17) 14,8%(12) 29,6%(24) 

Depressão 69,1%(56) 14,1%(11) 11,1%(9) 6,2%(5) 

Constrangimento 11,1%(9) 29,6%(24) 18,5%(15) 40,7%(33) 

Prejudica o desempenho 

profissional 
42,0%(34) 23,5%(19) 22,2%(18) 12,3%(10) 

 

4.2 Questionário 2: Experiência sobre aplicação da nova formulação 

Levando em consideração se o participante do estudo usou algum outro 

tratamento tópico após o aparecimento da lesão e antes da aplicação da nova 

formulação, 53 (65,4%) dos participantes não fizeram nenhum tratamento e 28 

(34,6%) utilizaram outro tipo de tratamento. Em relação a qual medicamento foi 

usado nesse período, 18 (72%) dos participantes usaram o Aciclovir tópico e sete 

(28%) optaram por outro medicamento. Em relação ao tempo em que foi utilizado, 

sete (28%) dos participantes usaram o medicamento menos de um dia, seis (24%) 

um dia, oito (32%) dois dias e quatro (16%) mais de dois dias. Em relação à 

frequência de doses, nove (36%) participantes utilizaram uma vez ao dia, seis (24%) 

duas vezes ao dia, cinco (20%) três vezes ao dia e cinco (27%) mais de três vezes 

ao dia. 

4.2.1 Caracterização da lesão 

Em relação à fase da lesão herpética em que o paciente se encontrava no 

momento da aplicação da nova formulação, 14 (17,3%) estavam na fase inicial da 

lesão, 36 (44,4%) vesícula fechada, 10 (12,3%) vesícula aberta e 21 (25,9%) ferida 

secando.  
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Quanto à identificação do local da lesão, 21 (25,9%) participantes relataram 

apresentar a lesão no lábio superior esquerdo, 17 (21%) no lábio superior direito, 12 

(14,8%) no inferior esquerdo, 14 (17,3%) no inferior direito e 17 (21%) em outro local 

como nariz ou queixo. Os sintomas para 31 (38,3%) participantes já duravam um 

dia, para 17 (21%) dois dias, para nove (8%) três dias, para seis (7,4%) quatro dias, 

para cinco (6,2%) seis dias, para sete (8,6%) sete dias ou mais e para três (3,7%) 

relataram em horas. 

4.2.2 Aspectos e sensações sobre a nova formulação 

 

A Tabela 4 apresenta a satisfação quanto aos aspectos e sensações dos 

participantes sobre o uso da nova formulação.  

Tabela 4. Número e percentual de participantes quanto aos aspectos e sensações sobre a 
nova formulação.  

 Não Pouco Razoável Muito 

Facilidade de aplicação 0% (0) 4,9% (4) 28,4% (23) 66,7% (54) 

Espalhamento 0% (0) 6,2% (5) 49,4% (40) 44,4% (36) 

Aparência 4,9% (4) 24,7% (20) 53,1% (43) 17,3% (14) 

Evitaria sair de casa 

após a aplicação 
29,6% (24) 25,9% (21) 25,9% (21) 18,5% (15) 

Irritação/ incômodo no 

local da aplicação 
60,5% (49) 25,9% (21) 11,1% (9) 2,5% (2) 

 
 

A figura 03 apresenta a média e desvio padrão do tempo necessário para a 

formação do filme no primeiro ciclo de utilização da nova formulação após as três 

aplicações. 
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Figura 03. Média e desvio padrão do tempo para a formação do filme no 
primeiro ciclo de utilização da nova formulação após as três aplicações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

A Tabela 5 apresenta a avaliação da satisfação dos participantes com o 

aspecto do filme formado após cada aplicação do primeiro ciclo de uso da nova 

formulação. 

 
Tabela 5. Número e percentual de participantes quanto a satisfação com o aspecto do filme 
formado durante o primeiro ciclo de uso da nova formulação.  

 Não Pouco Razoável Muito 

Primeira aplicação 4,9%(4) 22,2%(18) 53,1%(43) 19,8%(16) 

Segunda aplicação 2,5%(2) 18,5%(15) 51,9%(42) 27,2%(22) 

Terceira aplicação 3,7%(3) 12,3%(10) 51,9%(42) 32,1%(26) 

 
 

Ao comparar a satisfação do paciente em relação às aplicações, verificou-se 

que houve diferença significante entre as aplicações, com aumento da satisfação a 

cada aplicação (Tabela 6).  
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Tabela 6. Comparação da satisfação do paciente quando ao aspecto do filme após as 
aplicações durante o primeiro ciclo de uso da nova formulação.  

 1ª vs 2ª 2ª vs 3ª 

O aspecto do filme é satisfatório? <0,001 <0,001 

*Pearson Qui-Square 
 

 

A figura 04 apresenta a média e o desvio padrão do tempo em que o filme 

permanece no local após cada aplicação no primeiro ciclo de utilização da nova 

formulação. 

 
Figura 04. Média e desvio padrão do tempo de permanência do filme no primeiro 
ciclo de utilização da nova formulação após as três aplicações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A figura 05 apresenta a média e desvio padrão do tempo necessário para 

início da sensação anestésica após cada aplicação no primeiro ciclo de utilização da 

nova formulação. 
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Figura 05. Média e desvio padrão do tempo para inicio da sensação anestésica após 
as três aplicações no primeiro ciclo de utilização da nova formulação. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 06 apresenta a média e desvio padrão do tempo de duração do efeito 

da anestesia no local após cada aplicação no primeiro ciclo de utilização da nova 

formulação. 

Figura 06. Média e desvio padrão do tempo de duração da anestesia após as três 
aplicações no primeiro ciclo de utilização da nova formulação. 
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O resultado da avaliação do desconforto da sensação anestésica após cada 

aplicação do primeiro ciclo de uso da nova formulação é apresentado na Tabela 7. 

 
Tabela 7. Número e percentual de participantes em relação ao desconforto causado pela 
sensação anestésica durante o primeiro ciclo de uso da nova formulação.  

 Não Pouco Razoável Muito 

Primeira aplicação 46,9%(38) 30,9%(25) 17,3%(14) 4,9%(4) 

Segunda aplicação 60,5%(49) 29,6%(24) 8,6%(7) 1,2%(1) 

Terceira aplicação 71,6%(58) 22,2%(18) 6,2%(5) 0,0%(0) 

 
 

A Tabela 8 apresenta a avaliação dos participantes quanto a intensidade da 

sensação anestésica após cada aplicação do primeiro ciclo de uso da nova 

formulação. 

 

Tabela 8. Número e percentual dos participantes em relação à avaliação sobre a 
intensidade da sensação anestésica durante o primeiro ciclo de uso da nova formulação.  

 Nenhuma Fraca Regular Forte 

Primeira aplicação 2,5% (2) 25,9% (21) 43,2% (35) 28,4% (23) 

Segunda aplicação 6,2% (5) 34,6% (28) 49,4% (40) 9,9% (8) 

Terceira aplicação 9,9% (8) 43,2% (35) 40,7% (33) 6,2% (5) 

 
 

Em relação ao desconforto da sensação anestésica houve diferença 

significante entre as aplicações com diminuição do desconforto a cada aplicação. 

Além disso, para a sensação causada pela anestesia, houve diferença significante 

na intensidade a cada aplicação (Tabela 9). 
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Tabela 9. Comparação quanto a sensação anestésica e intensidade da sensação 
anestésica do paciente após as aplicações durante o primeiro ciclo de uso da nova 
formulação.  

 1ª vs 2ª 2ª vs 3ª 

A sensação anestésica gera desconforto? <0,001 <0,001 

Qual a intensidade da sensação causada pela anestesia? <0,001 0,006 

*Pearson Qui-Square 
 

 
4.2.4 Resultados do tratamento com a nova formulação 

O sinal de melhora após o uso da nova formulação foi percebido por 20 

(24,7%) participantes logo após a primeira aplicação, 22 (27,2%) após duas 

aplicações, 36 (44,4%) após as três aplicações estabelecidas no protocolo de uso e 

três (3,7%) relataram melhora antes das aplicações.  

Em relação a qual situação houve o desaparecimento dos sintomas, 

nenhum participante relatou ter desaparecido antes da primeira aplicação, porém 

seis (7,4%) deles relataram que antes da segunda aplicação os sintomas já tinham 

desaparecido. Em 10 (12,3%) participantes desapareceram antes da terceira, em 17 

(21%) em menos de um dia após a terceira aplicação, em 10 (12,3%) entre um e 

dois dias após a terceira aplicação, em 12 (14,8%) entre dois e três dias após a 

terceira aplicação e 26 (32,1%) em três dias ou mais após a terceira aplicação. 

Considerando as fases que a lesão herpética atingiu, em seis (7,4%) dos 

participantes a lesão atingiu apenas a fase inicial, em 10 (12,3%) vesícula fechada, 

três (3,7%) vesícula aberta, 15 (18,5%) ferida secando. Ademais, os participantes 

relataram mais de uma fase que a lesão herpética atingiu, sendo que em seis (7,4%) 

atingiu a fase inicial e de vesícula fechada, um (1,2%) inicial e ferida secando, três 

(3,7%) vesícula fechada e ferida secando, um (1,2%) vesícula aberta e ferida 

secando, um (1,2%) inicial, vesícula fechada e vesícula aberta, oito (9,9%) inicial, 
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vesícula fechada e ferida secando, cinco (6,2%) vesícula fechada, vesícula aberta e 

ferida secando e 22 (27,2%) relataram passar por todas as fases da lesão desde 

inicial, vesícula fechada, vesícula aberta e feriada secando. 

Foi realizado teste de correlação entre o estágio que a lesão herpética se 

encontrava e o número de aplicações necessárias para ser percebido sinal de 

melhora e não foi observada correlação entre essas duas variáveis (ρ=0,027, 

p=0,806). 

 

4.2.5 Influência psicossocial após aplicação da nova formulação 

A Tabela 10 apresenta os relatos para o levantamento psicossocial realizado 

aos participantes quanto ao convívio com o herpes após o uso da nova formulação. 

Tabela 10. Número e percentual de participante em relação a influência psicossocial  em 
relação a doença herpética. 

 Não Pouco Razoável Muito 

Modifica hábitos rotineiros 39,5% (32) 40,7% (33) 9,9% (8) 9,9% (8) 

Deixa de sair de casa para lazer 44,4% (36) 27,2% (22) 18,5% (15) 9,9% (8) 

Depressão 81,2% (67) 8,6% (7) 6,2% (5) 2,5% (2) 

Constrangimento 32,1% (26) 40,7% (33) 14,8% (12) 12,3% (10) 

Prejudica o desempenho 

profissional 
64,2% (52) 17,3% (14) 9,9% (8) 8,6% (7) 

 

 

4.3 Questionário 3 

Dos 81 participantes considerados na pesquisa que utilizaram a nova 

formulação, 22 deles apresentaram recidiva de lesão herpética dentro dos seis 

meses de duração da pesquisa, podendo ter apresentado apenas uma recidiva ou 

mais de uma. 
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Seis (27,3%) dos participantes fizeram o uso de outro medicamento após o 

aparecimento da lesão e antes da aplicação da nova formulação no momento da 

recidiva. Para os participantes que usaram outro medicamento, cinco (83,3%) 

optaram por Aciclovir tópico e um (16,7%) Penvir tópico, ou seja, os seis (100%) 

participantes utilizaram medicamento tópico na lesão herpética. Quanto ao tempo, 

um (16,7%) utilizou por menos de um dia, três (50%) por um dia e dois (33,3%) por 

dois dias. A frequência com que fizeram as doses foi de duas vezes ao dia para três 

(50%) participantes e para os outros três (50%) três vezes ao dia.  

 

4.3.1 Caracterização da lesão 

Em relação ao número de recidivas após o início do tratamento com a nova 

formulação, 19 (86,4%) participantes apresentaram apenas uma recidiva, um (4,5%) 

três recidivas e dois (9,1%) apresentaram quatro recidivas. Sendo que 15 (68,2%) 

relataram que o local da nova lesão não foi o mesmo em que foi realizado o 

tratamento com a nova formulação em alguma outra vez e sete (31,8%) deles 

relataram que o local coincidiu com o que já tinha sido tratado antes.  

Seis (27,3%) participantes estavam na fase inicial da lesão herpética, 11 

(50%) na de vesícula fechada, um (4,5%) vesícula aberta e quatro (18,2%) ferida 

secando. Quanto ao local da lesão, um (4,5%) apresentou lesão no lábio superior 

esquerdo, sete (31,8%) no lábio superior direito, seis (27,3%) lábio inferior esquerdo, 

três (13,6%) lábio inferior direito e cinco (22,5%) em outra região da face, podendo 

ser nariz ou queixo. Oito (36,4%) participantes estavam com os sintomas há um dia, 

sete (31,8%) há dois dias, três (13,6%) há três dias, dois (9,1%) há dois dias, um 

(4,5%) há cinco dias e um (4,5%) há sete dias ou mais. 
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4.3.2 Aspectos e sensações sobre a nova formulação 

Não houve mudança na sensação de irritação ou incômodo com o uso da 

nova formulação nos participantes que tiveram recidivas (Tabela 11).  

Tabela 11. Comparação dos aspectos e sensações quanto à nova formulação entre o 
primeiro ciclo e ciclo de recidiva 

Aspectos e sensações quanto à nova Formulação F2 vs F3* 

O tratamento com a nova formulação causou alguma irritação ou 
incômodo? 

0,429 

*Pearson Qui-Square 
 

A figura 07 apresenta a média e desvio padrão do tempo para a formação do 

filme (película seca e transparente) na recidiva da lesão herpética.  

Figura 07. Média e desvio padrão do tempo para a formação do filme no ciclo de 
recidiva após utilização da nova formulação em três aplicações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados relacionados à satisfação quanto ao aspecto do filme para os 

participantes da pesquisa na recidiva da lesão herpética são vistos na Tabela 12. 
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Tabela 12. Número e percentual de participantes quanto a satisfação com o aspecto do 
filme formado durante o primeiro ciclo de uso da nova formulação. 

 Não Pouco Razoável Muito 

Primeira aplicação 4,5% (1) 27,3% (6) 45,5% (10) 22,7% (5) 

Segunda aplicação 9,1% (2) 4,5% (1) 59,1% (13) 7,1% (6) 

Terceira aplicação 4,5% (1) 13,6% (3) 54,5% (12) 27,3% (6) 

 
 

A figura 08 apresenta a média e desvio padrão do tempo que o filme 

permanece no local após cada aplicação na recidiva da lesão herpética. 

 
Figura 08. Média e desvio padrão do tempo de permanência do filme no ciclo de 
recidiva de utilização da nova formulação após as três aplicações. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 09 apresenta a média e desvio padrão do tempo necessário para 

iniciar a sensação anestésica após cada aplicação na recidiva da lesão herpética. 
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Figura 09. Média e desvio padrão do tempo para início da sensação anestésica 
após as três aplicações no ciclo de recidiva. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 10 apresenta a média e desvio padrão do tempo de duração do efeito 

da anestesia no local após cada aplicação na recidiva da lesão herpética. 

 

Figura 10. Média e desvio padrão do tempo de duração do efeito anestésico no 
ciclo de recidiva após a utilização da nova formulação nas três aplicações. 
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Os dados relacionados ao desconforto da sensação anestésica para os 

participantes no ciclo de recidiva da lesão herpética são vistos na Tabela 13. Já os 

dados relacionados à intensidade da sensação causada pela anestesia no ciclo de 

recidiva da lesão herpética são vistos na Tabela 14. 

 
Tabela 13. Número e percentual de participantes em relação ao desconforto causado pela 
sensação anestésica durante o ciclo de recidiva. 

 Não Pouco Razoável Muito 

Primeira aplicação 50% (11) 45,5% (10) 4,5% (1) 0% (0) 

Segunda aplicação 63,6% (14) 27,3% (6) 4,5% (1) 4,5% (1) 

Terceira aplicação 68,2% (15) 18,2% (4) 13,6% (3) 0% (0) 

  
 

Tabela 14. Número e percentual dos participantes em relação à avaliação sobre a 
intensidade da sensação anestésica durante o ciclo de recidiva. 

 Nenhuma Fraca Regular Forte 

Primeira aplicação 0% (0) 36,4% (8) 50% (11) 13,6% (3) 

Segunda aplicação 4,5% (1) 36,4% (8) 50% (11) 9,1% (2) 

Terceira aplicação 4,5% (1) 40,9% (9) 45,5% (10) 9,1% (2) 

 
 
 

Ao avaliar os aspectos e sensações sobre a nova formulação após cada 

aplicação no mesmo ciclo (Tabela 15), verificou-se que houve diferença significante 

na satisfação quanto ao aspecto do filme entre as aplicações, com aumento da 

satisfação a cada aplicação. Para o desconforto causado pela sensação anestésica 

houve diferença significante, sendo que o desconforto diminuiu no ciclo de recidiva. 

Houve diferença significante também entre as aplicações, com diminuição do 

desconforto a cada aplicação. Em relação à intensidade da sensação anestésica 

houve diferença significante no mesmo questionário, com a intensidade a cada 

aplicação. 



Resultados | 75 

 

Tabela 15. Comparação quanto ao aspecto do filme, sensação anestésica e intensidade da 
sensação anestésica dos participantes após as aplicações durante o ciclo de recidiva 

*Pearson Qui-Square 

 

4.3.3 Resultados do tratamento, após recidiva, com a nova formulação 

Para 10 (45,5%) participantes houve sinal de melhora após duas aplicações, 

para oito (36,4%) após três aplicações, para um (4,5%) houve melhora após uma 

aplicação e apenas para um (4,5%) participante houve piora do quadro. Para dois 

(9,1%) participantes a melhora foi após cinco dias da primeira aplicação e outro 

(4,5%) relatou que houve melhora com nenhuma aplicação. 

Em relação ao desaparecimento dos sintomas, dois (9,1%) participantes 

relataram que os sintomas desapareceram antes da segunda aplicação, quatro 

(18,2%) antes da terceira aplicação, quatro (18,2%) entre um e dois dias após a 

terceira aplicação, 10 (45,5%) entre dois e três dias após a terceira aplicação, e 

apenas dois (9,1%) três dias ou mais após a terceira aplicação. De acordo com as 

fases que a lesão herpética atingiu três (13,6%) participantes disseram ter atingido 

apenas a fase inicial, quatro (18,2%) vesícula fechada, dois (9,1%) vesícula aberta, 

um (4,5%) ferida secando, sendo que alguns dos participantes relataram mais de 

uma fase durante o ciclo da doença, dentre esses, um (4,5%) relatou ter atingido a 

fase inicial e vesícula fechada, um (4,5%) vesícula fechada e ferida secando, cinco 

(22,7%) inicial, vesícula fechada e ferida secando e cinco (22,7%) relataram que a 

lesão atingiu todas as fases da doença, passando por inicial, vesícula fechada, 

vesícula aberta e feriada secando.  

 
1ª vs 2ª 2ª vs 3ª 

O aspecto do filme é satisfatório? 0,001 <0,001 

A sensação anestésica gera desconforto? <0,001 <0,001 

Qual a intensidade da sensação causada pela anestesia? <0,001 <0,001 
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Realizou-se teste de correlação entre o estágio que a lesão herpética se 

encontrava e o número de aplicações necessárias para ser percebido sinal de 

melhora, onde não foi observada correlação entre essas duas variáveis (=0,259, 

p=0,245). 

A Tabela 16 apresenta os relatos para o levantamento psicossocial realizado 

nos participantes quanto ao convívio com o herpes sabendo que poderiam contar 

com a nova formulação se apresentassem uma nova recidiva da lesão herpética. 

Tabela 16. Número e percentual de respostas dos participantes quanto a questionamentos 
psicossociais em relação à doença na recidiva da lesão herpética. 

 Não Pouco Razoável Muito 

Modifica hábitos rotineiros 31,8%(7) 27,3%(6) 31,8%(7) 9,1%(2) 

Deixa de sair de casa para lazer 27,3%(6) 18,2%(4) 27,3%(6) 27,3%(6) 

Depressão 72,7%(16) 22,7%(5) 0,0%(0) 4,5%(1) 

Constrangimento 27,3%(6) 31,8%(7) 27,3%(6) 13,6%(3) 

Prejudica o desempenho 

profissional 
54,5%(12) 13,6%(3) 13,6%(3) 18,2%(4) 

*Pearson Qui-Square 

 

Em relação ao número de recidivas após o início do tratamento com a nova 

formulação, 19 (86,4%) participantes apresentaram apenas uma recidiva, um (4,5%) 

três recidivas e dois (9,1%) apresentaram quatro recidivas. Sendo que 15 (68,2%) 

relataram que o local da nova lesão não foi o mesmo em que foi realizado o 

tratamento com a nova formulação em alguma outra vez e sete (31,8%) deles 

relataram que o local coincidiu com o que já tinha sido tratado antes.  

 

4.4 Comparação entre os ciclos de utilização 
 
4.4.1. Antes do uso da nova formulação e 1º ciclo de utilização  

 
4.4..1.1 Aspectos psicossociais 
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A Tabela 17 mostra a melhora dos aspectos psicossociais após o 1º ciclo de 

utilização da nova formulação, que foi significativo para todos os quesitos, com 

exceção para a mudança de hábitos rotineiros. Houve correlação positiva entre o 

tempo em que a lesão desaparecia sozinha e o número de aplicações da formulação 

necessárias para eliminar os sintomas (=0,279, p=0,010).  

 
Tabela 17. Comparação dos aspectos psicossociais após o 1° ciclo de uso da nova 
formulação. 

*Pearson Qui-Square 

 

A Figura 11 mostra o percentual dos participantes em relação à 

avaliação dos aspetos psicossociais antes e após o primeiro ciclo de uso da 

nova formulação. 

 

 

 

 

 Q1 vs Q2* 

Modifica hábitos rotineiros 0,052 

Deixa de sair de casa para lazer <0,001 

Depressão <0,001 

Constrangimento <0,001 

Prejudica o desempenho profissional <0,001 
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Figura 11. Percentual dos participantes em relação à avaliação dos aspectos psicossociais antes e após o primeiro ciclo de uso. 
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4.4.2. Comparação entre o 1º ciclo de utilização e 1ª Recidiva 

Em relação à primeira utilização da nova formulação com a recidiva, apenas 

22 participantes tiveram recidiva da lesão herpética durante os 6 meses de duração 

da pesquisa. Assim as comparações entre o primeiro ciclo de utilização e a recidiva 

serão feito a partir das respostas apresentadas por estes 22 participantes. 

 

4.4.2.1. Aspectos e sensações sobre a nova formulação 

Quanto à comparação da irritação/incômodo causado pela nova formulação, 

não houve mudança na sensação de irritação/incomodo entre o primeiro ciclo de uso 

e na recidiva (p=0,429) (Figura12) 

 

Figura 12. Percentual dos participantes em relação à avaliação sobre a 
irritação/incômodo causado pela nova formulação durante o primeiro ciclo de uso 
e ciclo de recidiva. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 18 apresenta a comparação estatística entre os tempos relatados na 

utilização da nova formulação no primeiro ciclo e no ciclo de recidiva. Houve 

diminuição significante no tempo em que o filme permanece no local na primeira 
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aplicação (p=0,040) ao comparar os dois ciclos de utilização da nova formulação. 

Para as demais quantificações não houve alteração significante entre o primeiro 

ciclo e o ciclo de recidiva. 
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Tabela 18. Comparação do tempo entre o primeiro ciclo de uso da nova formulação e o ciclo de recidiva 

Paired Samples Test 

 Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Para a primeira aplicação, em quanto tempo há 

formação do filme (película seca e transparente)? 
10,636 28,176 6,007 -1,856 23,129 1,771 21 ,091 

Para a segunda aplicação, em quanto tempo há 

formação do filme (película seca e transparente)? 
4,818 25,322 5,399 -6,409 16,045 ,892 21 ,382 

Para a terceira aplicação, em quanto tempo há 

formação do filme (película seca e transparente)? 
5,227 23,938 5,104 -5,386 15,841 1,024 21 ,317 

Para a primeira aplicação, quanto tempo o filme 

permanece no local? 
43,727 93,835 20,006 2,123 85,331 2,186 21 ,040 

Para a segunda aplicação, quanto tempo o filme 

permanece no local? 
34,545 151,303 32,258 -32,539 101,630 1,071 21 ,296 

Para a terceira aplicação, quanto tempo o filme 

permanece no local? 
35,727 209,554 44,677 -57,184 128,638 ,800 21 ,433 

Para a primeira aplicação, em quanto tempo se 

inicia a sensação de anestesia 

(dormência/formigamento)? 

-2,136 8,380 1,787 -5,852 1,579 -1,196 21 ,245 

Para a segunda aplicação, em quanto tempo se 

inicia a sensação de anestesia 

(dormência/formigamento)? 

,000 6,437 1,372 -2,854 2,854 ,000 21 1,000 

Para a terceira aplicação, em quanto tempo se inicia 

a sensação de anestesia 

(dormência/formigamento)? 

-,500 4,373 ,932 -2,439 1,439 -,536 21 ,597 

Para a primeira aplicação, quanto tempo dura o feito 

da anestesia? 
-32,818 209,149 44,591 -125,549 59,913 -,736 21 ,470 

Para a segunda aplicação, quanto tempo dura o 

feito da anestesia? 
-35,909 216,433 46,144 -131,870 60,052 -,778 21 ,445 

Para a terceira aplicação, quanto tempo dura o feito 

da anestesia? 
-59,091 203,784 43,447 -149,444 31,262 -1,360 21 ,188 
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A figura 13 apresenta o percentual dos participantes em relação a avaliação 

do tempo em que há formação do filme, quanto tempo o filme permanece no local, 

em quanto tempo se iniciou a sensação anestésica e a duração do efeito da 

anestesia causado pela nova formulação durante o primeiro ciclo de uso e ciclo de 

recidiva. 

 

Figura 13. Percentual dos participantes em relação à avaliação sobre os 
aspectos e sensações causados pela nova formulação durante o primeiro ciclo 
de uso e ciclo de recidiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao avaliar os aspectos e sensações, como a satisfação do aspecto do filme, 

desconforto da sensação anestésica e intensidade anestésica, sobre a nova 

formulação após cada aplicação no mesmo ciclo, verificou-se que houve diferença 

significante no desconforto da sensação anestésica, que diminuiu na recidiva. 

(Tabela 19). 
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Tabela 19. Comparação dos aspectos e sensações provocadas pelo uso da nova 
formulação na mesma aplicação em diferentes ciclos. 
 

Aspectos e sensações 
quanto a nova Formulação  

F2.1ªA vs F3.1ªA* F2.2ªA vs F3.2ªA* F2.3ªA vs F3.3ªA* 

O aspecto do filme é 
satisfatório? 

0,724 0,439 0,291 

A sensação anestésica 
gera desconforto? 

0,028 0,001 0,147 

Qual a intensidade da 
sensação causada pela 
anestesia? 

0,181 0,655 0,305 

*Pearson Qui-Square 
 
 

4.4.2.2. Resultados do tratamento com a nova formulação 

A Tabela 20 mostra que não houve diferença significante quanto aos 

resultados do tratamento com a nova formulação entre o primeiro uso da nova 

formulação e o ciclo de recidiva. 

 
Tabela 20. Comparação dos resultados do tratamento com a nova formulação nos 
diferentes ciclos 

 F2 vs F3* 

Após quantas aplicações foi percebido sinal de melhora 0,675 

Em qual situação os sintomas desaparecerem 0,074 

Fases que a lesão herpética atingiu 0,625 

*Pearson Qui-Square 

 

4.4.2.3. Influência psicossocial após aplicação da nova formulação 

A Figura 14 e Tabela 21 apresentam os resultados e a comparação dos 

aspectos psicossociais entre o 1º ciclo de utilização e o ciclo de recidiva. Após a 

recidiva houve piora no quesito “Deixar de sair de casa para lazer”, com diminuição 

do numero de participantes que não deixavam de sair (36,4% para 27,3%) e 

aumento dos participantes que responderam muito (18,2% para 27,3%). Após a 

recidiva houve melhora nos quesitos “Constrangimento”, com aumento do numero 

de participantes que não sentiam constrangimento (18,2% para 27,3%). Após a 

recidiva houve piora no quesito “Prejudica o desempenho profissional”, com 
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diminuição do numero de participantes que não sentiam prejuízo no desempenho 

profissional (59,1% para 54,5%) e aumento dos participantes que responderam 

muito (13,6% para 18,2%). 

 
Figura 14. Percentual dos participantes em relação à avaliação dos aspectos psicossociais 
causado pela nova formulação durante o primeiro ciclo de uso e ciclo de recidiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 21. Comparação dos aspectos psicossociais entre o 1° ciclo de uso da nova 
formulação e o ciclo de recidiva 

 Q2 vs Q3* 

Modifica hábitos rotineiros 0,196 

Deixa de sair de casa para lazer 0,018 

Depressão 0,088 

Constrangimento 0,005 

Prejudica o desempenho profissional 0,025 

*Pearson Qui-Square 
 

 
4.5 Satisfação sobre o novo tratamento 

Foram disponibilizados dois questionários para avaliar a satisfação dos 

participantes quanto a nova formulação, sendo que um foi respondido por 26 

participantes (Questionário 4) e o outro por 10 participantes (Questionário 5). 
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4.5.1. Questionário 4 - Primeiro questionário de Satisfação da pesquisa 

Os participantes que utilizaram a nova formulação responderam um 

questionário de satisfação sobre o novo tratamento. Três (11,5%) participantes 

avaliaram o tratamento como regular, 10 (38,5%) como bom e 13 (50%) como 

excelente. Quando comparado com os tratamentos convencionais já utilizados, dois 

(7,7%) participantes relataram que o novo tratamento é pior do que os já existentes 

no mercado, seis (23,1%) igual e 18 (69,2%) participantes relataram que o novo 

tratamento é melhor que os convencionais. Já em relação a qual tratamento o 

participante escolheria se tivesse que tratar sua próxima lesão herpética, dois (7,7%) 

escolheriam Aciclovir oral, cinco (19,2%) Aciclovir pomada, 18 (69,2%) participantes 

escolheria o novo tratamento e um (3,8%) participante escolheria outro tipo 

tratamento.  

Quanto à segurança que os participantes tiveram em relação ao novo 

tratamento, 17 (65,4%) relataram que ofereceu segurança igual e nove (34,6%) 

relataram maior segurança que tratamentos convencionais utilizados previamente. 

Em relação ao conforto da nova formulação, sete (26,9%) participantes relataram 

menor conforto, seis (23,1%) dos participantes relataram igual conforto e 13 (50%) 

dos participantes relataram que ofereceu maior conforto do que os tratamentos que 

utilizou previamente ao estudo.  

Quanto à confiança do participante no tratamento teste, os 26 (100%) que 

responderam o primeiro questionário de satisfação da pesquisa confiaram no novo 

tratamento. Além disso, dois (7,7%) participantes ficaram parcialmente insatisfeitos 

em relação à organização da pesquisa, dois (7,7%) parcialmente satisfeitos e 22 

(84,6%) totalmente satisfeitos.  

A Tabela 22 apresenta a avaliação dos participantes em relação à pesquisa. 



86 | Resultados  

 
 

Tabela 22. Número e percentual de participantes em relação a satisfação dos mesmos em 
relação à pesquisa. 

 
Totalmente 

insatisfeito 

Parcialmente 

insatisfeito 
 Indiferente 

Parcialmente 

satisfeito 

Totalmente 

satisfeito 

Organização da 

pesquisa 
0% (0) 7,7% (2) 0% (0) 7,7% (2) 84,6% (22) 

Atendimento dos 

pesquisadores 
0% (0) 7,7% (2) 0% (0) 0% (0)        92,3% (24) 

Contato do 

profissional nos 

momentos em 

que apresentou a 

lesão 

 

0% (0) 

 

7,7% (2) 

 

0% (0) 

 

7,7% (2) 

 

84,6% (22) 

Contato dos 

profissionais para 

garantir seu 

atendimento em 

momentos 

esporádicos 

0% (0) 7,7% (2) 0% (0) 7,7% (2) 84,6% (22) 

Disposição dos 

profissionais em 

atendê-lo 

0% (0) 7,7% (2) 11,5% (3) 11,5% (3) 88,5% (23) 

Forma de 

responder os 

questionários 

0% (0) 7,7% (2) 11,5% (3) 11,5% (3) 69,2% (18) 

Conteúdo dos 

questionários 
0% (0) 7,7% (2) 3,8% (1) 23,1% (6) 65,4% (17) 

Facilidade de 

comunicação, 

considerando 

vias interativas 

0% (0) 7,7% (2) 0% (0) 7,7% (2) 84,6% (22) 
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4.6 Questionário 5 - Segundo questionário de satisfação da pesquisa 

Este questionário foi respondido por 10 participantes.  Em relação à maior 

facilidade de aplicação da nova formulação quando comparada as outras já 

utilizadas anteriormente, um (10%) participante discordou parcialmente, um (10%) foi 

indiferente, um (10%) concordou parcialmente e sete (70%) concordaram 

totalmente. Dois (20%) participantes concordaram parcialmente que a formulação 

testada no estudo promoveu desaparecimento dos sintomas iniciais mais 

rapidamente do que o tratamento anterior que o participante utilizava para tratar o 

herpes e oito (80%) concordaram totalmente com essa afirmação.  

Em relação a melhor aparência da nova formulação quando comparada ao 

tratamento tópico habitual para tratar o herpes, um (10%) participante foi indiferente 

com a afirmação, seis (60%) concordaram parcialmente e três (30%) concordaram 

totalmente. 

Quanto ao processo de formação da ferida ser mais rápido quando utilizada a 

nova formulação em relação aos outros tratamentos já utilizados, quatro (40%) 

concordaram parcialmente com a afirmação e seis (60%) concordaram totalmente.  

A formulação testada no estudo foi mais eficaz do que a usada habitualmente, 

pois diminuiu o tempo de duração da doença com menos aplicações. Segundo essa 

afirmação, dois (20%) participantes concordaram parcialmente e oito (80%) 

concordaram totalmente. 

A formulação testada no estudo promoveu maior conforto durante o período 

em que permaneceu aplicada no local da lesão, quando comparada ao tratamento 

tópico habitual que você utilizava para tratar o herpes. De acordo com essa 

afirmação, um (10%) participante discordou totalmente, quatro (40%) concordaram 

parcialmente e cinco (50%) concordaram totalmente. 
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Para a afirmação, a formulação seria sua escolha caso esse novo tratamento 

estivesse disponível nas farmácias e drogarias do Brasil com preço semelhante ao 

do tratamento habitual que utilizava para tratar o herpes, um (10%) discordou 

parcialmente, dois (20%) concordaram parcialmente e sete (70%) concordaram 

totalmente. 

 

4.7 Análise qualitativa 

 

Aproximadamente 40 minutos após as aplicações, houve a formação de um 

filme transparente, que poderia ser removido após 60 minutos. 

Figura 15. Medicamento em toda a superfície da lesão (A); Filme formado minutos após a 

aplicação do medicamento (B); Aspecto da película após remoção (C). 

 

 

 

 

 

 

 

As Figuras 16 e 17 mostram a fase inicial da lesão herpética e após 72 horas 

da primeira aplicação da nova formulação, sendo possível obervar a cicatrização da 

lesão e a fase de ferida secando. 

 

 

 

 

A B C 
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Figura 16. Setas pretas indicando a presença de Vesícula fechada e ferida secando em 
processo de cicatrização.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Setas pretas indicando a presença de Vesícula fechada e ferida secando em 
processo de cicatrização.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

As Figuras 18 e 19 mostram os resultados clínicos iniciais, 24 horas após a 

primeira aplicação e 72 horas após a utilização da nova formulação  

 
Figura 18. Análise dos resultados clínicos após aplicação da formulação. A. No momento da 
aplicação, onde pode-se observar a presença de vesículas bolhosas; B. 24 horas após a 
aplicação, com início do processo de cicatrização da lesão e, C. 72 horas após a aplicação, 
com cicatrização completa e delimitação da área da lesão. 
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Figura 19. Análise dos resultados clínicos após aplicação da formulação. A. No momento da 
aplicação, onde pode-se observar a presença de vesículas bolhosas; B. 24 horas após a 
aplicação, com início do processo de cicatrização da lesão e, C. 72 horas após a aplicação, 
com cicatrização completa e delimitação da área da lesão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7.1 Relato de participante com experiência clínica da nova formulação 
 

Caso Clínico: Participante voluntária C.S.B.S.S 

Participante do sexo feminino, 44 anos. As aparições das lesões não 

apresentavam uma frequência específica e o primeiro surto herpético foi há 20 anos, 

no entanto, a exposição solar era um dos fatores que mais provocavam recidivas. 

Desta forma, a presença do vírus limitava momentos de lazer da participante, como 

ir à praia em determinados horários. 

Os sintomas da lesão, quando não fazia uso de medicamento, costumavam 

desaparecer com mais de 7 dias.   

Ao procurar pelo novo tratamento, a participante não fez uso de qualquer 

medicamento. A lesão havia aparecido há aproximadamente seis horas e 

encontrava-se em fase inicial, localizada no lábio superior direito. A participante 

avaliou como razoável a facilidade de aplicação e espalhamento do gel anestésico, 

aparência pouco satisfatória e não apresentou irritação ou incômodo no local.  

Notou-se significativa melhora dos sintomas após três aplicações e os 

sintomas desapareceram com três dias ou mais após a terceira aplicação.  

Após a utilização do novo tratamento, os hábitos rotineiros foram modificados 

razoavelmente, não deixou de sair de casa, o constrangimento foi razoável e não 
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prejudicou o desempenho profissional. A lesão herpética passou pelas fases de 

vesícula fechada, aberta e ferida seca.  

Após o tratamento, a participante relatou ter ficado exposta ao sol por 21 dias, 

todos os dias, e não apresentou nenhuma lesão, o que para ela e para toda a equipe 

do estudo foi muito gratificante. No último contato com a participante, após um ano e 

11 meses do tratamento, não houve recidivas. 
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5. Discussão 

As infecções por HSV estão entre as doenças mais comuns dos seres 

humanos, consistindo em um continuo problema de saúde pública em todo o mundo 

(SPRUANCE & KRIESEL, 2002; BRADY & BERNSTEIN, 2004; DANAHER et al., 

2017; DELMONTE et al., 2017). 

 A doença não possui cura e permanece no indivíduo em um estado latente 

por toda a vida, atingindo populações sem preferência por etnia, sexo ou idade 

(BIRKMANN & ZIMMERMANN, 2016; JIANG et al., 2016; ROSEN, 2016; DANAHER 

et al., 2017; DELMONTE et al., 2017; HOU et al., 2017; YURA, 2017).  

Entretanto, no presente estudo, a maioria dos pacientes foram do gênero 

feminino (74,1%), etnia branca (86,4%), com escolaridade superior a 12 anos 

(90,1%) e de baixa renda salarial, de 1 a 5 salários (46,9%). Na Austrália, uma 

pesquisa nacional de base populacional reportou soroprevalência de HSV-1 de 76%, 

sendo maior nas mulheres (80,4%) e na faixa etária de 35 a 44 anos 

(CUNNINGHAM et al., 2006). O maior nível socioeconômico está associado à menor 

prevalência de HSV-1 (ARDUINO & PORTER, 2008) e avaliações transversais 

identificaram alguns fatores de risco para herpes labial, incluindo gênero feminino, 

idade avançada (65-74 anos), raça/etnia branca, infecções respiratórias superiores 

frequentes e baixa contagem de linfócitos (CUNNINGHAM et al., 2006; PARKS et 

al., 2007). 

O HSV estabelece latência nos gânglios sensitivos após a aquisição inicial, 

causando uma infecção que persiste por toda a vida. (SMITH & ROBINSON, 2002; 

BRADY & BERNSTEIN, 2004; WHO, 2015). Episódios recorrentes de herpes labial 

podem ser frequentes, dolorosos, de longa duração e desfigurantes (ARDUINO & 

PORTER, 2008; ST PIERRE et al., 2009).  
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Em relação à frequência de recidivas, observou-se no presente estudo que a 

maioria (45,7%) dos indivíduos apresenta recidivas anualmente. As infecções 

recorrentes ocorrem em intervalos variáveis, variando de meses a anos (NEVILLE et 

al., 2002). Nosso trabalho corrobora com os achados de ROONEY, 1993 e CELIK, 

2013, onde a maioria das pessoas com HLR tem menos de dois episódios por ano, 

mas 5% a 10% das pessoas afetadas têm um mínimo de seis recorrências por ano. 

Porém, não encontramos relação com o estudo de CERNIK et al., 2008, que 

encontrou uma frequência de recidivas de uma a seis vezes por ano.  

Dentre as manifestações clínicas que são características das lesões 

herpéticas labiais a maioria dos pacientes relatou a presença de sintomas como 

ardência (39%), incômodo latejante (26%), dor (19%) ou a presença de dois ou mais 

sintomas (58%). Resultados estes que corroboram que a literatura, onde sintomas 

prodrômicos, como parestesia, sensibilidade, dor, sensação de ardor, queimação ou 

sensação de coceira no local da reativação, surgem em 46% a 60% dos pacientes 

(ARDUINO & PORTER, 2008; CERNIK et al., 2008). 

Apesar de evidências sugerirem que os agentes antivirais orais são mais 

benéficos do que os agentes tópicos para o tratamento de episódios recorrentes, 

seu uso não é frequente, pois a maioria destes medicamentes estão disponíveis 

apenas por prescrição (WORRALL, 2009). Estudos clínicos demonstraram que 

esses produtos proporcionam um pequeno benefício clínico ao reduzir a duração 

dos sintomas (WORRAL, 2009).  

No presente estudo, a maioria dos pacientes utilizam para tratamento em 

casos de recidiva o medicamento Aciclovir tópico, cujo tempo variou em 1 a 3 dias 

(26,4%), 3 a 7 dias (34,6%) e mais de 7 dias (34,6%). O benefício terapêutico das 

formulações de creme antiviral contendo aciclovir, penciclovir, ndocosanol, 
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foscarnet, vidarabina (adenino arabinosídeo), edoxudina e idoxuridina permanece 

questionável (NIKKELS & PIERARD, 2001).  

No estudo de SPRUANCE et al., 2002 observou-se resultados positivos com 

o uso do Aciclovir. Foram realizados dois ECR com adultos saudáveis com história 

frequente de recorrência de herpes labial. Avaliou-se o tratamento com creme 

aciclovir 5% versus placebo. Solicitou-se que a aplicação fosse realizada cinco 

vezes por dia durante quatro dias, começando dentro de uma hora do início do 

episódio recorrente. No primeiro ECR, a duração média dos episódios foi de 4,3 dias 

para pacientes tratados com creme aciclovir e 4,8 dias para aqueles tratados com 

placebo e no segundo estudo, a duração média dos episódios foi de 4,6 dias para 

pacientes tratados com aciclovir e 5,2 dias para aqueles tratados com placebo.  

Já nos estudos de FERNIANO et al., 2001 e SPRUANCE et al., 1997, o 

tratamento tópico com o creme de penciclovir demonstrou resultados terapêuticos 

melhorados em comparação com o creme de aciclovir. 

Quanto a nova formulação, a maioria dos pacientes iniciou o tratamento na 

fase vesícula fechada (44,4%), 38,3% quando os sintomas já duravam 1 dia e 

apenas 17,3% iniciaram na fase inicial. Entretanto, a literatura indica que o 

tratamento dos episódios recorrentes de HL deve iniciar no estágio prodrômico e não 

mais que 48 horas a partir do início das lesões para que seja alcançado os melhores 

resultados (LEUNG & BARANKIN, 2017).  

Apesar disso, 53% dos sujeitos declararam que os sinais de melhoras foram 

percebidos logo após a terceira aplicação (44,4%) e desaparecimento dos sintomas 

foi de 1 a 2 dias após as três aplicações, resultados estes superiores a literatura. 

SPRUANCE et al., 1997 observaram que o uso de creme de penciclovir reduziu a 

duração média da dor de 4,1 para 3,5 dias e acelerou a cicatrização de lesões 
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clássicas (vesículas, úlceras, crostas) de 5,5 a 4,8 dias. SACKS et al, 2001 

observaram que o Docosanol creme (Abreva®) resultou em tempo de cicatrização de 

4,1 dias, redução da duração da dor para 2,2 dias, porém a recuperação completa 

ocorreu em 10 dias. KHEMIS et al., 2012 ao comparar o gel protetor CS20 (Acura 

24®) e aciclovir tópico, observou-se uma melhora significativa dos sintomas após 1 

dia de tratamento no grupo CS20, e apenas após 7 dias de tratamento no grupo do 

aciclovir tópico. As sensações de queimação foram significativamente reduzidas com 

o CS20 em comparação com o aciclovir (1-2 dias).  

Durante o estudo, 22 pacientes apresentaram novo ciclo de HLR, e os 

resultados foram semelhantes ao primeiro ciclo. A maioria iniciou o tratamento na 

fase vesícula fechada (50%). Os sinais de melhora já foram observados após a 

segunda (45,5%) e terceira aplicação (36,4%), e o desaparecimento dos sintomas foi 

após 2 dias para 45,5% e de 2 a 3 dias para 45,5%. Sugere-se que, tanto para o 

primeiro ciclo quanto ao ciclo de recidiva, os rápidos sinais de melhora foram 

declarados pelos pacientes devido ao efeito anestésico da nova formulação que 

elimina a sintomatologia: dor, incômodo, ardência, sensação de queimação.  

Além disso, aos anestésicos locais também é atribuída ação anti-inflamatória, 

antimicrobiana e antiviral (CASSUTO, 1989; BATAI et al., 1999; CASSUTO et al., 

2006; JOHNSON et al., 2008). Em 1972, POSTE & REEVE realizaram um estudo 

inicial que investigou os efeitos de vários anestésicos locais (dibucaína, tetracaína, 

cocaína, lidocaína e procaína) na fusão de células renais bovinas induzida pelo HVS 

e os autores relataram que todos os agentes anestésicos locais induziram uma 

inibição significativa da fusão celular e propuseram que os anestésicos locais 

exercem essa inibição ocupando locais dentro da membrana plasmática, que devem 

estar vazios para que ocorra a fusão da membrana induzida pelo vírus.  
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CASSUTO, 1989 avaliou um tratamento com lidocaína/prilocaína no início dos 

sintomas prodrômicos e sugeriu que os efeitos inibitórios do anestésico local tópico 

sobre o herpes simplex envolvem mecanismos como a interrupção dos reflexos 

axônicos locais na pele envolvidos na resposta inflamatória associada à ativação do 

vírus ou por interferência nas interações da membrana viral interferindo na 

penetração do vírus. KUTCHAI & GEDDIS, 2001 sugeriram efeitos antivirais dos 

anestésicos locais, pois estes agentes possuem a capacidade de inibir a ATPase de 

membrana, bem como a liberação de lisozimas e radicais livres. Diante disso, pode-

se sugerir que o baixo tempo de cicatrização das lesões (1-3 dias) encontrado neste 

estudo é devido a atividade anti-viral não definida dos anestésicos tópicos. 

 Quanto aos medicamentos de uso tópico, a maioria considera pouco prático 

(38,5%) e que não apresentam aparência satisfatória (62,5%). Entretanto, quanto a 

nova formulação, 66,7% dos pacientes declararam que a aplicação foi muito fácil, 

53,1% consideraram uma aparência razoável e 60,5% não declararam incômodo ou 

irritação no local após as aplicações. Sugere-se que a boa avaliação quanto a 

aparência seja devido ao fato de que este formulação permite a formação de um 

filme aproximadamente 40 minutos após a aplicação, o que torna esteticamente 

aceitável (Figura 15). 

O herpes orofacial é uma doença que afeta significativamente a qualidade de 

vida (QV) dos indivíduos (LORETTE et al., 2006; DRENO et al., 2012; DRENO et al., 

2013). No presente estudo, a maioria dos pacientes relatou muito constrangimento 

(40,7%) em episódio de HLR, entretanto não prejudica o desempenho profissional e 

poucas ou sem restrições em sair para lazer. No estudo de LORETTE et al., 2006 

observou-se que os indivíduos com 1 a 5 episódios por ano e os indivíduos com 6 ou 

mais episódios por ano apresentaram escores de QV significativamente mais baixos. 
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Nos EUA, em pacientes em que a doença é muito recorrente, a ausência no trabalho 

chegou a 45% dos indivíduos, por cerca de seis dias (DRÉNO et al., 2012). DRENO 

et al., 2013 concluíram que a qualidade de vida foi significativamente prejudicada na 

maioria dos pacientes, ainda mais quando os episódios de recorrência foram mais 

frequentes.  

Destaca-se que após o uso da nova formulação, observou-se redução 

significativa nos aspectos psisossociais em relação ao herpes. Sugere-se que essa 

melhor avaliação resulta do aspecto esteticamente favorável da medicação, além de 

acelerar uma melhora dos sintomas e reduzir o tempo de cicatrização. 

 
Contribuição Clínica do Estudo 

 

Com o trabalho interdisciplinar envolvendo farmacêuticos e cirurgiões-

dentistas, foi possível desenvolver um produto com boas perspectivas de uso 

comercial, através de um protocolo de aplicação bem definido, e com resultados que 

se mostraram promissores para novos estudos e uso na clínica diária, favorecendo a 

recuperação da saúde em indivíduos acometidos pela periodontite, ainda uma 

patogenia de caráter controlável e muito dependente da motivação dos clientes por 

ela acometidos. 
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6.Conclusões 

Com base nos resultados encontrados, pode-se concluir que após a utilização 

da nova formulação houve diminuição efetiva dos sinais e sintomas das lesões 

herpéticas labiais e peribucais, assim como houve a aceleração do processo 

cicatricial e a remissão de episódios de recidivas. 

Em relação às influências psicossociais quando comparado a tratamentos 

convencionais, o novo tratamento melhorou a forma de relacionamento dos 

participantes, devido à redução do desconforto, dor e/ou irritação; reduziu o tempo 

de exposição das lesões ativas em meio social e, por fim, possibilitou a redução do 

tempo de tratamento e permanência da lesão em até 72 horas, minimizando as 

ocorrências de tratamento incompleto, que é facilmente observado em tratamentos 

prolongados. 

Além disso, os portadores do vírus também têm a opção de realizar todo o 

protocolo de aplicação do fármaco em horários de menor contato social.  

O novo tratamento proposto promoveu uma melhora psicossocial e bem-estar 

dos participantes, frente a uma patogenia tão inconstante e de características 

peculiares. A grande aceitação do novo produto agrega valores fundamentais para a 

adesão ao tratamento com melhor eficácia e evita o estigma da cor do creme-

referência do mercado, que destaca a(s) lesão(ões). 
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Anexo 1. Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa via Plataforma Brasil. 
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Anexo 2. Aprovação de Ensaios Clínicos em Humanos Plataforma REBEC. Número 
de Protocolo Aprovado: RBR-4kkq8c 
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Anexo 3. TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

Nós, Prof. Dr. Vinícius Pedrazzi e Mônica Danielle Ribeiro Bastos, convidamos você 

_____________________________________________, a participar da pesquisa 

“Avaliação da eficácia de composição semissólida precursora de filme formado in situ 

contendo anestésico tópico local para tratamento de pacientes com Herpes simplex”. 

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a eficácia de um medicamento no 

tratamento de pessoas portadoras do herpes (ferida nos lábios). O estudo é composto por 

três encontros presenciais: no primeiro você receberá informações detalhadas sobre a 

pesquisa para você decidir se quer ou não participar. Após a leitura completa deste termo e, 

feitos os esclarecimentos que você solicitar, caso aceite participar da pesquisa, passaremos 

nosso contato e assim que você perceber as primeiras manifestações do herpes, isto é, 

quando tiver a sensação de ardência ou coceira nos lábios, entre em contato conosco para 

agendarmos horário para iniciar o tratamento. Nesta oportunidade será preenchido o anexo 

1 que foi lido para você e faremos a primeira aplicação do medicamento explicando todos 

os procedimentos. Assim você estará apto(a) a fazer a segunda e a terceira aplicações. A 

segunda aplicação deverá ser feita 08 horas após a primeira e a terceira e última 

aplicação, 08 horas após a segunda, na sua residência. Após 72 horas da primeira 

aplicação você deverá comparecer ao mesmo local para o pesquisador avaliar a progressão 

ou remissão da lesão e preencher o anexo 2. Se a lesão aparecer novamente, você pode 

procurar os pesquisadores a qualquer momento, caso não haja reincidência os 

pesquisadores entrarão em contato com você, para isto será necessário nos fornecer 

endereço, telefone para contato, e-mail, etc. 

O medicamento está na forma de uma pasta e após a aplicação, forma uma película 

(filme) discreta sobre o local de aplicação. Os produtos utilizados no medicamento são 

utilizados pelos dentistas na anestesia infiltrativa (injeção) há décadas. Como os fármacos 

utilizados no medicamento são os mesmos utilizados na anestesia odontológica, você 

poderá sentir o lábio dormente, esta sensação deve iniciar em torno de 10 minutos após a 

aplicação e durar por mais ou menos 60 minutos. A aplicação do gel não trará quaisquer 

riscos clínicos previsíveis aos participantes. Os pesquisadores se comprometem a prestar 

assistência integral no decorrer da pesquisa; assim, caso ocorra algum prejuízo em razão da 

sua participação na pesquisa, os pesquisadores serão responsáveis pelo ressarcimento de 

despesas do sujeito da pesquisa e de eventuais acompanhantes, como transporte e 

alimentação. 

Todos os dados relacionados com você serão confidenciais e sua identidade será 

mantida em sigilo. A divulgação dos resultados será realizada, preservando a sua 

identidade, pois não serão publicados nomes e/ou documentos dos participantes, nos 

artigos a serem publicados ou apresentados na forma de painel científico. As fotografias das 

lesões poderão ser publicadas, mas estas serão restritas ao local da lesão (ferida), não 

divulgando em hipótese alguma a identidade ou rosto completo do (a) participante. 
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A sua participação não é obrigatória, e você poderá desistir a qualquer momento, 

retirando o seu consentimento. A não participação neste projeto de pesquisa não trará 

prejuízo algum em sua relação com os pesquisadores ou com a Faculdade de Odontologia 

de Ribeirão Preto da USP.  

Os resultados obtidos a partir da análise das respostas dos participantes poderão 

trazer ganhos muito significativos para o estabelecimento de tratamento eficaz e seguro 

para a cura das lesões. 

Você receberá uma via idêntica deste termo, com o endereço e telefone dos 

pesquisadores e da secretaria do comitê de ética em Pesquisa da FORP/USP. Caso tenha 

alguma dúvida você poderá entrar em contato conosco pelos telefones e endereços abaixo. 

 

_________________________________________ 

Doutoranda Mônica Danielle Ribeiro Bastos 

Telefones para contato: (16) 98119 5800                                    E-mail: 

monica.danielle.bastos@usp.br  

 

______________________________________ 

Prof. Dr. Vinícius Pedrazzi – Associado 3 

Telefones para contato: (16) 33152-4008 / 3315-3983             E-mail: pedrazzi@forp.usp.br  

 

Secretaria do CEP: Endereço e telefone do CEP: Seção de Apoio Acadêmico, Prédio da 

Administração FORP/USP. Fone (16) 3315-0493 / cep@forp.usp.br 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e 

concordo em participar. 

_______________________________________________Sujeito da pesquisa, 

nº_________ 

RG: _________________Fone:(___) ______________ 

Endereço:___________________________________________________________

_____data:__/__/201_ 

____________________________________________________ 

Assinatura do(a) sujeito(a) da Pesquisa  

mailto:monica.danielle.bastos@usp.br
mailto:pedrazzi@forp.usp.br
mailto:cep@forp.usp.br
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Anexo 4. Pedido de Depósito de Invento 
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Anexo 5. Questionário 1. 
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Anexo 6. Ficha de Atendimento do Participante da Pesquisa. 
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Anexo 7. Orientações Gerais ao Participante. 
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Anexo 8. Questionário 2. Experiência sobre aplicação da Nova Formulação. 
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Anexo 9. Questionário 3. Tratamento com nova formulação após recidiva durante o 
período do estudo. 
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Anexo 10. Questionário 4. Satisfação sobre o novo tratamento. 
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Anexo 11. Satisfação sobre o novo tratamento (Questionário 5). 
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