
Tratamentos de pés diabéticos, queimaduras, feridas 
por acidentes de moto, entre outros, ganham um novo 

aliado com o curativo Biatain Silicone AG  
  

Estudos internacionais confirmam a eficiência do mais novo curativo do 
mercado, que oferece cicatrização mais rápida, menor custo de 
tratamento e alta hospitalar em um menor espaço de tempo  

  
A rapidez na cicatrização e a possibilidade de uso prolongado são os grandes diferenciais 
do Biatain Silicone AG, curativo de alta performance que acaba de chegar ao Brasil, 
unindo em um só produto as características dos já conhecidos e premiados curativos 
Biatain Silicone e Biatain AG. Com a exclusiva tecnologia da espuma 3DFit, desenvolvida 
após anos de estudo pela dinamarquesa Coloplast, esse é o único produto do segmento 
capaz de aliar a absorção vertical do exsudato da ferida e liberação de prata para ação 
antibacteriana com o conforto do silicone, acelerando a cicatrização em até 25% em 
relação a seus concorrentes. Esta vantagem torna o Biatain Silicone AG a melhor opção 
para um tratamento mais barato e uma alta hospitalar mais rápida. Por isso, é 
considerado o mais avançado do mercado para tratamento de pés diabéticos, 
queimaduras, feridas causadas por acidentes de moto ou pós-operatórias.   
  
“Ele conta com a liberação contínua de íons de prata no leito da lesão, para uma ação 
rápida contra infecções, matando 99,99% dos biofilmes bacterianos. E, para uma fixação 
confortável, segura e resistente a água, o silicone permite o uso contínuo por até sete 
dias, sem agredir a pele, com uma dor mínima durante a remoção devido à sua 
flexibilidade”, enfatiza a enfermeira estomaterapeuta Bruna Rafaldini, Gerente de 
Marketing Clínico da Coloplast. 
  
O Biatain Silicone AG, já presente em cerca de 30 países, chega ao mercado brasileiro 
para atender a um público de grandes proporções:   
 

• De acordo com dados de 2017 do Ministério da Saúde, cerca de um milhão de 
brasileiros se queimam por ano e 2.500 morrem em decorrência das 
queimaduras.   

• O Ministério também informa que os motociclistas são os que mais se 
acidentam no trânsito, sendo oito em cada dez atendimentos no SUS. Com a 

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46168-motociclistas-sao-os-que-mais-se-acidentam-no-transito


pandemia, só na cidade de São Paulo, os acidentes de moto aumentaram em 
90% na capital, de acordo com dados de março da Infosiga SP.   

• E, segundo a International Diabetes Federation, o Brasil é o quarto país com 
maior número de diabéticos no mundo, atingindo cerca de 12,5 milhões de 
brasileiros. Conforme dados da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 
Metabiologia, estima-se que 50% deles terão pés diabéticos.  

  
Estudos internacionais confirmam eficiência na cicatrização com relação aos 
concorrentes 
  
Desde 2005, um estudo da Universidade de Leeds, na Inglaterra, já confirmava que 
curativos com íons de prata promovem cicatrização mais ágil e, com isso, menor tempo 
de hospitalização. Outro estudo comparativo de 2006, patrocinado pelo Innovation 
Technology Fund, de Hong Kong, analisou a performance do Biatain Silicone com outros 
concorrentes e foi confirmado que a rapidez na cicatrização torna o custo do tratamento 
menor do que outros curativos semelhantes do mercado.   
  
Estudos de 2013 da University of Hudderfield, na Inglaterra, já confirmavam a eficácia 
do antecessor Biatain AG para a cura de feridas decorrentes de doenças arteriais 
crônicas denominadas úlceras vasculogênicas. Com a espuma 3DFit gerenciando a 
absorção vertical do exsudato, não há acúmulo de secreção, a espuma se molda à ferida 
em profundidades de até 2cm e o risco de vazamento é reduzido, possibilitando menos 
trocas do produto. Desta forma, o curativo alivia a pele e fica menos doloroso para o 
usuário.   
  
Além disso, devido à distribuição homogênea e contínua dos íons de prata, o Biatain 
Silicone AG também combate bactérias encontradas em feridas que não cicatrizam, 
conforme mostrado na pesquisa de 2010 do cirurgião plástico Dr. Yavuz Basteri, 
Professor do Medicana Hospital Kadıkoy, em Istambul, Turquia.  
 
O Biatain Silicone AG pode ser comprado na loja online da Coloplast 
(loja.coloplast.com.br) em cinco tamanhos quadrados que variam de 7,5cm a 17,5cm, 
com 20% de desconto na primeira compra. Por ser um tratamento voltado para feridas 
infectadas, é importante o acompanhamento de um profissional de saúde. 
  
Para mais informações acesse o site da empresa: Coloplast  
Ou ligue para: 0800.285.8687.   

Informações para a imprensa:  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16722864/
https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm/10.1099/jmm.0.46124-0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3699549/
https://www.woundsresearch.com/content/vitro-comparison-antimicrobial-efficacy-various-wound-dressing-materials
https://www.coloplast.com.br/
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