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1 INTRODUÇÃO

A úlcera de estase é a manifestação clínica mais grave da insuficiência

venosa crônica, e a mais freqüente das úlceras em membros inferiores

representando em torno de 70% de todas as úlceras1.

De acordo com Maffei (1995)2 a úlcera venosa é uma das complicações

tardias, consideradas graves da insuficiência venosa crônica acometendo

1,5% da população adulta.

Segundo Dale (1983)3 5,6% das pessoas de 65 anos ou mais tiveram

uma úlcera de membro inferior aberta ou cicatrizada, sendo que 2,4% da

população adulta acima de 15 anos também já tiveram úlcera. Dados

europeus afirmam que 1,5% dos adultos sofrerão úlcera de estase em algum

ponto de suas vidas.

Apesar dos grandes avanços dos conhecimentos médicos e da

evolução da terapêutica clínica, esta patologia tem sido negligenciada em

sua importância, seja pelo doente, pelos médicos não especialistas, pelos

seguros médicos privados e até pelos médicos que trabalham na perícia da

previdência social4.

Clinicamente, o tratamento de úlceras  indolentes envolve muitos

gastos, aumenta o tempo de permanência do paciente no hospital,

diminuindo assim a disponibilidade de leitos e profissionais especializados,

além de acarretar dor e limitações funcionais. Assim, é de interesse

individual e comunitário que o tratamento desses pacientes seja otimizado5.
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Num enfoque recente, Hume (1996)6 lembrou que por muitos anos os

cuidados das úlceras de estase venosa foram deixados a cargo de pessoas

não familiarizadas com este problema de tão grande importância. O

tratamento era somente com sintomáticos, de custos enormes e sem

resultados convincentes. A experiência foi demonstrando que mesmo com

um tratamento adequado, o tempo médio de cicatrização girava em torno de

seis meses e o índice de recidiva alcançava cifras de 100% após 36 meses.

Atualmente nos Estados Unidos da América, o custo médio por

paciente/mês de tratamento de uma úlcera de estase gira em torno de 925

dólares, o que representa um total de 90 milhões de dólares por mês dos

cofres do povo americano. Estes números financeiros não levam em conta o

tempo de afastamento do trabalho nem a dor do paciente.

1.1 Justificativa

As ulcerações de pele constituem complicações geralmente tardias

decorrentes de alterações tróficas da pele e do tecido subcutâneo. Essas

alterações são agravadas pela diminuição do trabalho de bombeamento

sangüíneo muscular, especialmente dos músculos da região da panturrilha,

causada pela dificuldade de deambulação que o paciente apresenta. A

capacidade funcional do paciente fica progressivamente prejudicada pela

dor, limitação na amplitude dos movimentos e pela diminuição da atividade

muscular, comprometendo as atividades de vida diária.
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As úlceras de hipertensão venosa crônica constituem um sério

problema epidemiológico brasileiro, em especial, devido à ineficácia dos

tratamentos que objetivam a cicatrização tecidual e as conseqüências

diretas e indiretas disto, a começar pelo afastamento do mercado de

trabalho e culminando muita vezes em total exclusão social e óbito.

Dentre os recursos fisioterapêuticos, a orientação adequada desses

pacientes associada a estimulação elétrica com corrente de alta voltagem

apresenta-se como uma opção para acelerar o processo de cicatrização,

além de minimizar a dor causada pela doença.

1.2 Objetivo Geral

Avaliar a os efeitos da fisioterapia, através de orientações e aplicação

de estimulação elétrica com corrente de alta voltagem, em pacientes

portadores de úlcera hipertensiva venosa crônica.

1.3 Objetivos Específicos

Verificar a existência de efeitos adversos com o uso da eletroestimulação.

Quantificar a área e a velocidade de cicatrização.

Quantificar a mudança de intensidade da dor referida pelos pacientes.

Avaliar a possibilidade de futuramente realizar estudo controlado,

randomizado com a mesma terapêutica para portadores dessa enfermidade

por meio da aceitação da terapia por parte do paciente.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Anatomia e Fisiologia do Sistema Venoso

As veias das extremidades inferiores compõem três sistemas: o

profundo, o superficial e o das veias perfurantes-comunicantes7, 8.

O sistema profundo compreende as veias tibiais anteriores, tibiais

posteriores e fibulares, as quais se unem na veia poplítea. Na continuidade

da veia poplítea está a veia femoral superficial, desde o canal dos adutores

até a região inguinal, onde se une com a veia femoral  profunda e segue

como veia femoral comum, a qual, ao ultrapassar o ligamento inguinal,

passa a ser denominada veia  ilíaca. Este sistema é responsável por

aproximadamente 85% do retorno venoso do membro inferior7, 8.

O sistema venoso superficial, responsável pelo restante do retorno

venoso, é composto pelas veias safena interna (ou magna), safena externa

(ou parva) e vasos da pele e do subcutâneo. A veia safena interna começa

no nível do tornozelo, em sua face medial, e segue ao longo de todo o

membro inferior, sempre medialmente até a região inguinal, chegando no

nível da veia femoral comum. Ao longo do seu trajeto, recebe ramos

venosos que cursam no tecido celular subcutâneo da perna e da coxa, o

ramo anastomótico proveniente da veia safena externa, as veias pudendas

externas superficiais e as veias subcutâneas abdominais. A veia safena

externa estende-se desde o nível do maléolo externo,  tomando direção

ascendente, lateral ao tendão de Aquiles, longitudinalmente entre os
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músculos gêmeos até o cavo poplíteo, onde desemboca na veia poplítea,

recebendo também várias tributárias subcutâneas da região posterior e

lateral da perna7, 8.

Tanto o sistema venoso superficial quanto o profundo possui válvulas

bicúspides que fazem com que o fluxo sangüíneo ocorra na direção do

coração7, 8.

As veias perfurantes-comunicantes ligam o sistema superficial ao

profundo e são assim chamadas porque perfuram a fáscia superficial. O

sentido normal de circulação venosa nas veias perfurantes-comunicantes é

do sistema superficial para o profundo, também regulado por válvulas.

Dispõe-se radialmente em torno da perna, com preponderância da face

medial7, 8.

O retorno sangüíneo venoso ocorre por ação  de vários mecanismos,

como a própria ação da musculatura da panturrilha, a qual comprime as

veias subfasciais, impulsionando o volume de sangue no sentido do coração,

num mecanismo em tudo semelhante à sístole ventricular. A este

mecanismo muscular adiciona-se a ação dos movimentos respiratórios do

diafragma, aumentando e diminuindo periodicamente a pressão intra-

abdominal, e a pulsação arterial sobre as veias contíguas7, 8.

Nos músculos em atividade ocorre um aumento do fluxo sangüíneo por

vasodilatação promovida por fibras simpáticas, aumentando em muito o

número de capilares abertos. Com isso o fluxo sangüíneo passa de

6ml/100g de músculo para cerca de 80ml/100g de músculo9, 10.
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Outros elementos de ação local como potássio, ácido láctico,

adenosina, modificações do pH, diminuição da pressão parcial de O2,

aumento da pressão parcial de CO2 e aumento da temperatura local,

mantêm a abertura dos capilares e das arteríolas, resultando em fluxo de

sangue aumentado para a musculatura em atividade3, 10, 11, 12.

2.2 Fisiopatologia

A insuficiência valvular das veias perfurantes comunicantes é o

principal fator de desenvolvimento das úlceras na hipertensão venosa

crônica13. A inversão do fluxo sangüíneo nas veias de membros inferiores foi

vista pela primeira vez por Rima em 1825, apud Bueno Netto (1974)14, que

reconheceu o refluxo da corrente sangüínea na veia safena interna. John

Gay, em 1867, apud Busetti (1994)15, descreveu as veias perfurantes e

introduziu o termo “úlcera venosa”; em 1873,  Giacomini revelou que o

refluxo também se dá pelas veias perfurantes-comunicantes e em 1910,

John Homans apud Busetti (1994)15 escreveu a respeito da “úlcera varicosa”

do membro inferior, a “doença do homem pobre, trabalhador” e estabeleceu

a relação entre úlcera e trombose venosa profunda. A tentativa de resolução

da trombose faz com a veia comprometida reste desde totalmente ocluída

até totalmente recanalizada, porém, mesmo nestes casos, as válvulas

venosas são destruídas neste processo, desenvolvendo-se a insuficiência

valvular. Esta é determinante da insuficiência venosa crônica e conseqüente
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úlcera de perna. Homans (1917)16 reconheceu a presença, abaixo do leito

da úlcera, “da perfurante grande, dilatada e insuficiente”.

A recanalização das veias trombosadas restaura a perviedade, mas há

perda da competência das válvulas no local,  o que eleva também a pressão

venosa nos segmentos mais distais. Este aumento da pressão transmite-se

às veias perfurantes, as quais sofrem uma dilatação e, conseqüentemente,

perdem a competência valvular, ocasionando refluxo sangüíneo. A

hipertensão venosa é transmitida às vênulas e a microcirculação da pele e

do tecido celular subcutâneo, sofrendo ainda um agravamento em função de

dois mecanismos intrínsecos: perda do reflexo veno-capilar e alteração da

musculatura da panturrilha17, 18, 19, 20.

Estas alterações de fluxo sangüíneo causam extravasamento de fluidos

e acúmulo pericapilar de depósito de fibrina, alterando o equilíbrio entre os

compartimentos extra e intravascular. Os capilares encontram-se dilatados,

alongados, tortuosos e com as paredes afiladas, o endotélio apresenta

superfície irregular e há um alargamento dos espaços interendoteliais. O

extravasamento aumentado decorrente destas alterações gera alargamento

dos espaços pericapilares e edema na camada intersticial, correspondendo

ao achado clínico de edema18, 19, 20.

A hiperpigmentação encontrada nesses pacientes decorre do

extravasamento de eritrócitos e a conseqüente destruição dessas células no

local, uma vez que a hemoglobina é degradada em hemosiderina20.

Atualmente aceita-se que a úlcera seja provocada por lesão capilar.

Esta lesão ocorre pela adesão de leucócitos às células endoteliais capilares
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provocando liberação de radicais livres, catabólitos e substâncias vaso-

ativas. Há então empilhamento das hemáceas e microtromboses nos

capilares20.

A este processo segue-se a formação de tecidos de granulação,

proliferação de capilares e fibroblastos e, finalmente cicatrização de ferida

por formação de tecido cicatricial. Clinicamente este processo se caracteriza

por dermatosclerose, atrofia e na forma mais grave, a úlcera, quando os

mecanismos compensatórios não são suficientemente capazes de reparar a

lesão20.

A falha no bombeamento promovida pela musculatura da panturrilha é

considerada um dos principais fatores agravantes dos pacientes com úlcera

venosa crônica. Estudos anteriores têm mostrado que os pacientes com

úlcera venosa apresentam mudanças histopatológicas de degeneração nos

músculos da panturrilha. Limitação do movimento devido a anquilose

articular é um fator significativo. Outros estudos mostraram que as úlceras

venosas levam a um prejuízo na função dos músculos da panturrilha. Esses

estudos coletivamente sugeriram que a disfunção músculo-esquelética das

pernas está associada com o pobre funcionamento dos músculos da

panturrilha21.

Segundo estudo realizado por Nicolaides (1995) 22, nos pacientes com

varizes primárias de membros inferiores e aquelas vítimas da síndrome pós-

trombótica, parados, em posição ortostática, os valores normais de pressão

em uma veia no dorso do pé é de 90 à 100mmHg, similares à do paciente

sem nenhuma doença venosa. Durante o exercício, em presença de válvulas
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íntegras, a ação dos músculos da panturrilha faz com que o sangue seja

impulsionado para o coração, ocorrendo uma queda de pressão de 90 à 100

mmHg para 30 mmHg. No entanto, quando as válvulas estão insuficientes, o

sangue é impelido em todas as direções, e durante o relaxamento muscular,

as válvulas insuficientes permitem o refluxo venoso, estabelecendo e

perpetuando um estado de hipertensão, não permitindo que a pressão

venosa caia abaixo de 60 mmHg23, 24. Puech-Leão et al. (1965) já haviam

descrito resultados semelhantes em nosso meio25.

Nas úlceras varicosas, normalmente há uma grande quantidade de

exudato e contaminação por bactérias. Quase todo o oxigênio desaparece,

seja o curativo permeável ou não, provavelmente como resultado do

oxigênio utilizado pelas bactérias e células inflamatórias. Isso impede que o

oxigênio chegue na superfície da ferida. A taxa de utilização do oxigênio é

tão alta que mesmo o curativo de maior permeabilidade ao O2 não seria

capaz de transmitir gás suficiente para penetrar na epiderme. Portanto, seria

mais importante selecionar um curativo que favorecesse ou inibisse uma

flora bacteriana em particular. A epiderme cresce mais rapidamente com o

aumento da PO2 sob oxigenação. O oxigênio tem uma função crítica na

cicatrização tecidual. Feridas com boa perfusão, não infectadas, cicatrizam

em uma seqüência ordenada e previsível26.

Uma conseqüência natural e imediata à lesão é a hipóxia. A hipóxia

resulta da trombose intravascular que bloqueia o fluxo externo dos vasos e

cessam o sangramento. A circulação que antes era adequada para suprir as

necessidades torna-se insuficiente quando a demanda no sistema
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circulatório é aumentada com a cicatrização. Assim, a ferida torna-se uma

consumidora de energia, causando o acúmulo de lactato, a acidose local, e

hipóxia tecidual27, 28, 29. Não são raras medições de 30 mmHg de O2 em

tecidos lesados27, 30. Embora esta hipóxia tecidual sirva como um estímulo

para a reparação, ela também põe o tecido em risco de infecção, pois

dificulta a função dos neutrófilos, linfócitos, macrófagos e fibroblastos.

Lesões sistêmicas e ambientais associadas com a vascularização pobre

aumentam o risco de infecção. Essas condições podem interferir nas

defesas e na deposição de colágeno. Os macrófagos em ambientes

hipóxicos e de alta concentração de lactato também produzem um fator

angiogênico que estimula a angiogênese em tecidos adjacentes e mais bem

oxigenados31, 32, 33, 34.

Os leucócitos fagocíticos são a mais importante linha de defesa contra

a infecção. Entretanto, o efeito da leucocitose é diretamente proporcional ao

grau de oxigênio disponível. A morte oxidativa é mais efetiva e eficiente. 63

As células também aumentam suas taxas de respiração na presença do

oxigênio. O oxigênio é equivalente a um antibiótico e oxigena os leucócitos,

que são críticos na luta contra a infecção35, 36, 37.

Uma questão importante no contexto da problemática dos casos de

ulcerações é a recidiva. Mayer et al. (1994) relatam que 30% das úlceras

cicatrizadas reaparecem no primeiro ano e esta taxa sobe para 78% após 2

anos quando não tratadas adequadamente38.
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2.3 Etiologia

A etiologia da hipertensão venosa crônica pode ser congênita, primária

e secundária. A congênita é decorrência de malformações vasculares. A

primária é dita quando não é observada uma causa óbvia de disfunção

valvular, no caso as varizes primárias. A insuficiência venosa secundária é

aquela resultante da recanalização após a trombose venosa profunda. 21

Uma causa importante de insuficiência venosa crônica é a trombose venosa

iliofemoral. Cerca de 85% de doentes com este problema desenvolvem

úlcera venosa no período subseqüente de dez anos39.

Lesões venosas podem ocorrer nos três sistemas dos membros

inferiores e são caracterizadas por insuficiência valvular, obstrução venosa

ou a associação das duas. Nas últimas décadas revelou-se que o refluxo

que ocorre nas veias superficiais, safenas e tributárias, e nas veias

perfurantes, é o refluxo que associa-se às úlceras venosas mais

freqüentemente, em detrimento do refluxo sangüíneo decorrente das

obstruções do sistema venoso profundo40, 41, 42.

A úlcera de estase ou úlcera flebostática é a mais freqüente das

úlceras em membros inferiores, representando 70% de todas as úlceras 43.

E, segundo MaffeI (1995) 2, é uma das complicações tardias da insuficiência

venosa crônica, considerada a mais grave, acometendo 1,5% da população

adulta.

Os fatores desencadeantes, tais como ortostatismo, gestações

repetidas, transtornos endócrinos, uso de anticoncepcionais orais ou outros
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hormônios progestágenos ou estrógenos, poderão estar presentes

simultânea ou isoladamente. Outras condições, como sedentarismo e

obesidade, são também relevantes39, 43.  

2.4 Quadro Clínico

O quadro clínico da hipertensão venosa crônica é variável, porém com

o decorrer do tempo, toda síndrome varicosa resultante da hipertensão local,

devido a alterações do equilíbrio hemodinâmico, traz, além da dilatação dos

vasos superficiais, problemas cosméticos, irritação cutânea conseqüente às

alterações metabólicas de oxigenação e à nutrição inadequada dos tecidos,

podendo levar a graves lesões tissulares, predominantemente nas pernas. A

fadiga e a sensação de peso precedem a fase de dor. Já o prurido, as

parestesias e as cãibras costumam segui-la. Não é rara a concomitância de

todas as queixas. Os sinais clínicos se iniciam com o edema, que pode ser

postural ou vespertino, e induz a uma desvitalização do tecido  tendendo a

evoluir para edema permanente ou de difícil regressão. A hipercromia

cutânea ou dermatite ocre só aparece com a cronicidade da hipertensão

venosa e, em geral, do edema. A evolução para o eczema varicoso e a

úlcera de perna depende de fatores aleatórios que propiciam a solução de

continuidade da pele e a contaminação por fungos e bactérias; essa úlcera

também pode ser desencadeada por trauma de pequena importância43.

A insuficiência valvular venosa dos membros inferiores é responsável

por aproximadamente 90% dos casos de surgimento de úlceras. Em
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aproximadamente 4 a 5% dos casos, a obstrução arterial crônica coexiste

com a doença venosa e em cerca de 4 a 5% o estado isquêmico é o

responsável pela formação da úlcera. O restante, 1 a 2% dos casos, são

atribuídos a diversos fatores, dentre eles as fístulas arteriovenosas, infecção

bacteriana, infecção micótica, tumores e enfermidades hematológicas40, 41, 42.

2.4.1 Dor

Dor é um termo abstrato que se refere ao que é identificado pelas

pessoas. A Associação Internacional para o Estudo da Dor (International

Association for the Study of Pain) propõe a seguinte definição: “Dor é uma

experiência sensorial e emocional desagradável associada com um dano

tissular real ou potencial, ou descrita em termos de tal dano”44, 45, 46. Todas

as sensações são moduladas pelo sistema nervoso central antes que

atinjam o nível consciente.

Quando se reduz a pressão mecânica exercida sobre as terminações

nervosas ou quando se diminui o grau de espasmo ou edema muscular,

eliminam-se os eventos mecânicos e químicos que estimulam a transmissão

da dor. As correntes elétricas podem ser utilizadas para reduzir a dor por sua

influência tanto na transmissão como na percepção da dor. A estimulação

elétrica pode “mascarar” a dor ou encorajar o corpo a liberar substâncias que

controlam a dor, os opiáceos endógenos45, 46.

Em função do aumento de volume nas porções mais distais dos

membros inferiores pelo acúmulo de líquidos e substâncias, a dor é um
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achado clínico que acompanha o paciente portador de hipertensão venosa

crônica desde os primeiros momentos do desenvolvimento da doença. Na

composição dessa dor estão presentes tanto mecanismos mecânicos como

químicos, uma vez que a estase e o edema decorrente geram uma

estimulação mecânica de distensionamento importante na região, e o

acúmulo de catabólitos serve de estímulo irritante para os tecidos

circundantes.

A solução da continuidade da pele na forma de úlceras de estase

diminuem por um momento a pressão mecânica interna da região, porém

acrescentam outros estímulos mecânicos e nociceptivos à dor já existente,

de modo que a dor nos pacientes portadores de úlcera de estase é um

achado importante, responsável em grande parte não somente pela

inatividade como também pelo estado geral do paciente.

Correntes de curta duração e de alta freqüência de pulso, liberadas no

sítio de geração sensorial, fecham o portão para a transmissão da dor. A

estimulação de alta intensidade, baixa freqüência de pulso e de longa

duração estimulam a liberação de opiáceos naturais do corpo, β-endorfinas

produzidas pela glândula hipófise e encefalinas produzidas pela medula

espinhal45, 46.

Nas fases iniciais do controle da dor, os tratamentos eletroterapêuticos

estimulam o corno dorsal da medula espinhal. A ativação dos neurônios

pode fazer com que o corno dorsal transmita menos informação nociva para

os níveis supra-espinhais46.



15

A estimulação com corrente de alta voltagem pode ser empregada

como um tratamento para o controle da dor, por meio de estimulação

sensorial (portão de controle) ou motora (liberação de opiáceos). No nível

sensorial, o mecanismo de portão de controle para a modulação da dor pode

ser ativado com a aplicação de correntes de 60 à 100pps, com duração de

fase menor que 100µs. E embora a duração da fase não ative facilmente as

fibras Aβ, essas fibras podem ser estimuladas pela intensidade elevada de

saída (voltagem), promovendo a liberação de opiáceos. Neste caso a taxa

de pulso é de 2 – 4pps45.

2.5 Prevalência

A ulcera crônica de perna tem sido um problema de saúde através da

História, sendo a terapia de bandagem mencionada já no Velho Testamento

(Isaías 1:6).

Em 1915, John Homans47 publicou o primeiro trabalho sobre o

tratamento de úlceras em membros inferiores.

As úlceras de origem venosa apresentam uma incidência elevada em

relação às demais doenças vasculares periféricas de caráter incapacitante

que acometem os membros inferiores. Em torno de 30% dos que necessitam

de ajuda previdenciária apresentam esta enfermidade. Uma das suas

características está no fato de incidir, na maioria das vezes, em plena

atividade laborativa, o que vem a tornar esta condição uma das mais
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problemáticas, quer no âmbito pessoal, familiar ou mesmo em termos

sociais48, 49.

As úlceras constituem sério problema médico e sócio-econômico, tanto

em países desenvolvidos quanto nos subdesenvolvidos, levando os

indivíduos portadores desta enfermidade a perambular durante anos a

procura de tratamento curativo. No Brasil estima-se que 3,6% da população

tenha úlcera, o que qualifica esta doença como um problema de saúde

pública grave50, 51.

De acordo com o Departamento de Saúde dos Estados Unidos e

revisões similares, a  prevalência das doenças venosas atinge de 10 a 35%

e, segundo alguns outros dados médicos, esta prevalência não é menor de

60%52.

A prevalência das úlceras de membros inferiores nos diferentes países

se encontra entre as mais elevadas em relação a outras enfermidades.

Linton (1953)9 calculou que o número de casos de úlceras pós-trombóticas

nos Estados Unidos estava entre 300.000 a 400.000. Outros autores

estimaram a incidência em torno de 1.750.000 casos em 140 milhões de

habitantes, isto é, 1,25% da população. Na Alemanha há aproximadamente

meio milhão de casos de úlceras venosas. Na Suécia existem cerca de

3.000 homens e 15.000 mulheres com úlceras nas pernas, representando

1,3% da população. Em Portugal, no ano de 1991, a média de dias de

incapacidade para o trabalho por paciente portador de doença venosa

crônica foi 38,751, 52, 53, 54, 55.
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Portanto cerca de 1% à 2% da população dos países desenvolvidos

apresenta úlcera ativa ou cicatrizada. As úlceras ocorrem principalmente nos

indivíduos de classe social mais baixa, em idade de trabalho e

aproximadamente 20% estão limitados ou impossibilitados de trabalhar – a

recidiva periódica durante anos é característica da doença7.

2.6 Classificação e Diagnóstico

A classificação  CEAP adotada pelo “American Venous Forum” e pelo

“Joint Council of the Society for Vascular Surgery and the North American

International Society for Cardiovascular Surgery” leva em consideração o

quadro clínico, etiologia, a anatomia (qual sistema venoso comprometido) e

a fisiopatologia nos pacientes portadores de hipertensão venosa crônica.

Esta classificação permite, através de um sistema de pontuação, classificar

a gravidade clínica e a incapacidade para o trabalho e comparar os

resultados de trabalhos clínicos feitos nas diversas regiões do mundo 40, 43

(Anexo A).

Segundo a classificação CEAP são enquadrados nas classes C5 e C6

os pacientes portadores de úlcera, cicatrizada ou ativa43.

A pletismografia a ar permite detectar as alterações do volume de

sangue nas extremidades inferiores que ocorrem com as mudanças

posturais e com o exercício. Tem valor importante para a insuficiência

venosa crônica, pois mede a hemodinâmica venosa, mostrando o tempo de

enchimento venoso, fração de ejeção após contração da musculatura da
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panturrilha e fração de volume residual. A fração de volume residual

corresponde linearmente à pressão venosa ambulatória, sendo esta de valor

prognóstico para úlcera. Membros com pressões menores que 30 mmHg

têm 0% de probabilidade de ulcerar, enquanto que quando esta pressão

atinge valores em torno de 90 mmHg, a probabilidade de ulcerar é de 100%.

A pletismografia a ar permite construir gráfico que dá o prognóstico do

membro do paciente com insuficiência venosa crônica. Quanto maior o

tempo de enchimento venoso e menor a fração de ejeção, maior a

possibilidade de desenvolver úlcera22, 56, 57, 58.

2.6.1 Diagnóstico da Dor

Historicamente, as tentativas de mensurar a dor clínica foram confusas,

em função do caráter particular e subjetivo da dor59. A maneira pelo qual

uma pessoa expressa dor está relacionada a fatores como personalidade,

experiências passadas, idade, sexo, necessidades comportamentais, etnia e

herança cultural. Diversos métodos foram desenvolvidos para permitir a

avaliação da dor clínica. Desde o final da década de 70, os clínicos têm

ficado mais atentos à validade, confiabilidade e objetividade das técnicas de

avaliação da dor60.

As escalas de dor foram desenvolvidas numa tentativa de quantificar

mais especificamente a dor que o paciente está sentindo ou sentiu no

passado. A estimativa da dor exige que o paciente enumere a intensidade de

sua dor numa escala de 0 a 100. Zero indica “sem dor”, enquanto que 100



19

representa “uma dor tão severa que você cometeria suicídio se tivesse que

suportá-la por mais de um ou dois minutos”61. Com a escala de classificação

verbal (VRS), o paciente seleciona, entre cinco ou mais palavras, aquela que

melhor descreve a dor (por exemplo, nenhuma, leve, moderada, severa,

insuportável). A escala visual analógica (VAS) utiliza uma linha de 100mm,

com expressões verbais como “sem dor” à esquerda e “ a pior dor que possa

existir” à direita. A dor é indicada pelo paciente quando este coloca uma

marca num local da linha, e a distância compreendida entre o início da reta e

a marcação efetuada pelo paciente constitui seu escore. Quanto maior o

escore, maior a intensidade da dor. A escala de mensuração gráfica (GRS)

combina características da VRS e da VAS por meio de palavras descritivas

(por exemplo, leve, moderada, severa) colocadas ao longo da linha

analógica, além das expressões limítrofes como as descritas anteriormente.

Apesar das escalas poderem ser rapidamente utilizadas, os pacientes que

possuam problemas com pensamento abstrato podem ter dificuldades com

algumas delas62. Essas escalas também foram criticadas por avaliarem

apenas a intensidade da dor, pela falta de sensibilidade em algumas

situações e por serem utilizadas com análises matemáticas inadequadas63.

2.7 Tratamento

As úlceras venosas crônicas tendem a ser lesões de longa duração e

freqüentemente resistem a muitas modalidades de tratamento64.
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Segundo Frank & Szeto (1983)65, os fatores responsáveis pela

cicatrização deficiente incluem:

• Incapacidade de formação de um coágulo sangüíneo, ou de promover

uma reação inflamatória adequada;

• Incapacidade de produção de novas células ou de componentes da

cicatriz, em quantidade e/ou qualidade  adequadas;

• Incapacidade de organização da cicatriz num conjunto funcional e/ou

cosmético apropriado.

2.7.1 Histórico

Desde a Antigüidade, o tratamento de feridas passou por muitas fases.

No século XX, até a década de 60, houve um avanço lento na pesquisa e

desenvolvimento de produtos para o cuidado com o ferimento. À partir dos

anos 70, o objetivo e a função dos curativos começaram a se destacar,

porém para muitos pacientes a resposta de reparo da perda tecidual não é

eficiente a ponto de promover a cicatrização49.

Durante muito tempo preconizou-se o repouso absoluto no leito como

parte do tratamento de várias doenças, inclusive aquelas do sistema

circulatório. Posteriormente verificou-se que o repouso prolongado no leito

pudesse ser a causa mais importante da trombose pós-operatória das veias

profundas dos membros inferiores e, como conseqüência, sentiu-se a

necessidade de uma revisão radical daquela conduta anterior. A atividade

física e a marcha precoce passaram a ser recomendadas66.
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Mandelli (1994)48 dividiu o tratamento das úlceras em três fases: a

primeira consiste da limpeza e desinfecção, a segunda da cicatrização da

úlcera e a terceira da correção dos fatores que levam a insuficiência venosa

crônica.

Atualmente o tratamento das úlceras pode ser clínico ou cirúrgico. O

tratamento clínico compõe-se de fisioterapia, antibioticoterapia e curativos67.

O tratamento cirúrgico é dirigido principalmente à retirada das veias

componentes do sistema superficial insuficientes e à ligadura de perfurantes-

comunicantes insuficientes. Foi idealizado com o intuito de diminuir as taxas

de recidiva. Outras técnicas como a valvuloplastia ou interposição de

segmentos venosos ou pontes venosas dirigidas à restauração do sistema

venoso profundo são aplicadas nos casos cuja etiologia seja secundária.

Demonstrou-se que a taxa de recidiva de uma úlcera venosa era

aproximadamente nove vezes mais elevada nos pacientes que não  haviam

sofrido uma intervenção cirúrgica, apesar de o tratamento cirúrgico também

se acompanhar de taxa de recidiva significativa6.

2.7.2 Fisioterapia

A fisioterapia deve ser indicada sempre. O trabalho de drenagem

venosa e cinesioterapia melhora a amplitude de movimento da articulação

tíbio-társica e a função dos músculos da panturrilha, diminuindo a rigidez

articular e as hipotrofias musculares que surgem com o agravamento da

insuficiência venosa crônica48. A atividade física regular passou a ser
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utilizada como recurso terapêutico no acompanhamento clínico e a

caminhada tem sido a forma de atividade física mais indicada66.

A contenção elástica com meias ou faixas é uma combinação perfeita

de simplicidade e eficácia para o auxílio no tratamento de úlceras abertas

não infectadas, ajudando na cicatrização ou, nos casos de úlceras

cicatrizadas, prevenindo a recidiva e dando alívio sintomático68, 69.

Bota de Unna e carvão ativado têm sido usado ao longo dos anos,

porém sua aplicação, talvez por necessitar de contribuição maior do paciente

e seus familiares, por ser realizada em seu próprio domicílio, também se

acompanha de recidiva38.

Diante da dificuldade da reparação dessas úlceras, é de significativo

valor  a investigação de  novas alternativas terapêuticas a fim de se obter um

melhor êxito clínico, já que o tratamento padrão, com exceção de uma ou

outra técnica, sofreu pouca alteração nos últimos vinte anos70. Com essa

finalidade, vários  recursos fisioterapêuticos vem sendo estudados  com

considerável sucesso no tratamento de úlceras agudas e crônicas tais como

o ultra-som, laser de baixa intensidade, luz ultravioleta, termoterapia

superficial, campos eletromagnéticos pulsados e estimulação elétrica71.

Há evidências na literatura de que essas modalidades de terapia

possam estimular diretamente o crescimento de um novo tecido, aumentar a

tensão na cicatriz, melhorar a circulação e a oxigenação local, reduzir o

edema e inibir a proliferação bacteriana71.

O termo “laser” é um acrônimo para Light Amplification by Stimulated

Emission of Radiation (Amplificação da Luz pela Emissão Estimulada da
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Radiação) e ultimamente vem sendo estudadas as possíveis aplicações

clínicas das interações atérmicas da luz do laser com os tecidos. Alguns

trabalhos indicam o potencial da irradiação por laser de intensidade

relativamente baixa aplicada diretamente aos tecidos para a modulação de

certos processos biológicos – em particular a fotobioestimulação de

processo de cicatrização72.

O tratamento de vários tipos de úlceras crônicas foi a primeira

aplicação do laser de baixa intensidade experimentada em humanos durante

o final da década de 60 e início dos anos 70, quando foram utilizadas fontes

de He-Ne (Hélio-Neônio). Nas décadas seguintes, a laserterapia foi avaliada

no tratamento de vários tipos de feridas e lesões ulceradas, com resultados

em geral positivos, especialmente quando a modalidade foi aplicada nos

casos mais crônicos e intratáveis, porém não tendo efeito direto sobre a

diminuição da rigidez articular de tornozelo presente nos portadores de

úlcera de hipertensão venosa27.

A terapia por aplicação de luz ultravioleta já foi utilizada como um dos

tratamentos mais comuns para úlceras de pele. Há comprovações que essa

terapia mata bactérias móveis e pode aumentar a margem de vascularização

da ferida. Há relatos de que o ultravioleta acelera a cicatrização de feridas,

mas outros estudos constataram que alternativas como curativos oclusivos

eram mais eficazes27.

Ultra-som é o som que ocorre entre 17.000 e 20.000Hz, que é o limite

da audição humana. O tratamento de feridas com ultra-som está baseado na

prerrogativa de que, tanto por seu efeito térmico, causando elevação do
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fluxo sangüíneo, do metabolismo e da atividade enzimática, como por seu

efeito não-térmico, como possíveis alterações da permeabilidade da parede

celular, ele seja capaz de acelerar a cicatrização. Um estudo encontrou que

o ultra-som pulsado de baixa intensidade foi ineficaz no tratamento de

pacientes com úlceras de decúbito30.

Estudos com úlceras de estase em membros inferiores mostraram

tanto resultados positivos como negativos com o uso do ultra-som. Enquanto

alguns autores argumentam que a presença de  inflamação e  edema sejam

indicações para o uso de ultra-som nos casos de úlceras de estase, outros

acreditam que o aquecimento e as alterações na permeabilidade de

membrana associadas com o ultra-som são contra-indicações30, 73.

2.7.2.1 Eletroterapia

O corpo tem mecanismos intrínsecos para a cicatrização de feridas que

estão baseados na interação e no equilíbrio de processos endógenos e

exógenos. Boa circulação, limpeza, exercício, hidratação, nutrição e

oxigenação facilitam a cicatrização normal74. Além disso, há evidências de

que correntes elétricas, tanto endógenas quanto exógenas, podem ter uma

participação eficiente e mesmo eficaz na promoção da cicatrização.

As correntes elétricas endógenas são aquelas geradas pelo próprio

organismo e estão presentes no tecido mole normal e saudável. Um

ferimento pode mudar a direção e a intensidade do campo elétrico

endógeno. A pele humana é eletricamente negativa na sua superfície e as
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células mais profundas positivas. Com a carga negativa da pele e a carga

positiva da ferida, cria-se o que conhece como “bateria da pele”. Como as

cargas de polaridade diferente se atraem, as células da epiderme serão

atraídas para os tecidos da úlcera. Este processo de atração de células

sadias para o interior da cavidade da úlcera continua até que a ferida

complete totalmente as fases de cicatrização75.

Um ambiente úmido na ferida é requerido para que o sistema

bioelétrico do corpo funcione em condição ideal; se a ferida for seca, a

possibilidade de uma boa condução da corrente é extremamente diminuída,

contribuindo para retardamento da cicatrização 75.

As correntes elétricas exógenas são classificadas em correntes diretas,

correntes alternadas e correntes em pulso. O termo “direta” descreve o fluxo

de elétrons sem interrupção e em uma direção. O termo “alternada”

descreve o fluxo ininterrupto de elétrons, porém ocorrendo em duas

direções. O termo “em pulso” indica que o fluxo de elétrons é periodicamente

interrompido e pode ser unidirecional (monofásicas) ou bidirecional

(bifásicas)45, 76.

A voltagem (V) é a diferença de potencial entre dois pólos e mede a

tendência de ocorrer fluxo de corrente. As correntes podem ser de alta e

baixa voltagem45.

A freqüência (Hz) é definida como o número de ciclos emitidos por

segundo77.

O desenvolvimento histórico e a evolução dos estimuladores elétricos

clínicos foram caracterizados por um padrão cíclico, alternado entre períodos
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de grande popularidade e de total desprezo. O último foco de interesse

esteve relacionado ao uso da estimulação elétrica para modular a dor. À

partir de meados da década de 80, esse aumento na popularidade se

expandiu para outros problemas físicos. Entre esses, estão o edema de

membros, reações inflamatórias, lesões e feridas de cicatrização lenta,

atonia muscular e déficit de controle motor associado a lesões ortopédicas e

neurológicas, problemas circulatórios, disfunções do movimento articular,

problemas posturais e incontinência associada à fraqueza dos músculos

pélvicos37, 44, 78, 79, 80, 81.

Normalmente os estimuladores elétricos são reconhecidos por meio

dos nomes dos seus inventores ou pelos nomes, na maioria das vezes

impróprios, criados pelas companhias comerciais. Alguns exemplos são:

corrente galvânica, farádica, diadinâmica, alta voltagem, baixa voltagem,

baixa freqüência, média freqüência, TENS e NMES. Isto faz com que haja

uma confusão no que diz respeito aos efeitos fisiológicos e aos benefícios

clínicos das correntes. Todos eles são estimuladores elétricos transcutâneos

(TES) e a maioria é também estimulador elétrico nervoso transcutâneo

(TENS), por serem aplicados através da pele com o objetivo fisiológico de

estimular nervos periféricos44.

Nos últimos anos, foi criado um novo grupo de TES, que apesar de

conduzirem a corrente através de eletrodos de superfície, na maioria dos

casos não excitam os nervos periféricos. Então, na terminologia genérica,

eles não são TENS, mas são classificados como TES subliminares ou não-

perceptíveis44.
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De acordo com a freqüência, podemos classificar os aparelhos de

estimulação elétrica utilizados em estudos com humanos como de baixa,

média e alta freqüência. Os aparelhos de baixa freqüência são aqueles cuja

freqüência não ultrapassa 1000 Hz, sendo que a maior parte deles situa-se

abaixo da faixa de 100 Hz44, 45. Os aparelhos de média freqüência situam-se

entre 1000 e 100.000 Hz e são utilizados em virtude de seus efeitos de

aquecimento, como na diatermia45 Os aparelhos de alta freqüência situam-se

acima de 100.000 Hz.

Os principais efeitos fisiológicos da estimulação com corrente contínua

são as mudanças eletroquímicas que ocorrem em níveis celulares e

teciduais. A mudança do pH da pele sob o eletrodo causa uma vasodilatação

reflexa, aumentando indiretamente o fluxo sangüíneo arterial para a pele.

Como o fluxo desta corrente é baixo, seu efeito direto está limitado aos

tecidos superficiais. O uso desta corrente para o alívio da dor não é indicado

por ser uma estimulação desagradável e potencialmente lesiva  44.

A corrente farádica possui um pulso bifásico e assimétrico. É uma

corrente mais confortável pois a duração de seu pulso (1ms) é mais curto

que a corrente contínua. Possui uma freqüência de 30 à 100 Hz.44, 77.

Um estimulador de alta voltagem, também conhecido como corrente

pulsada de alta voltagem – high voltage pulsed current (HVPC) –, em

português “estimulador de voltagem alta” (EVA) possui picos gêmeos e

também são consideradas uma unidade TENS de corrente pulsada

monofásica, com duração de pulso muito pequena (de 5 a 20µs) e uma

amplitude de corrente de pico muito alta (de 2 a 2,5 A). O motivo da alta
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voltagem é que quando a duração da fase é muito pequena, a corrente de

pico precisa ser muito alta para excitar os nervos periféricos e, para gerar tal

corrente de pico, a voltagem deve também ser alta.  Os intervalos

interpulsos são muito longos e constituem, no mínimo, 99% de cada

segundo; desse modo, a corrente é de intensidade muito baixa, atingindo no

máximo 1,2 a 1,5 mA. A carga máxima da fase também fica limitada a um

máximo de 12 a 14 µC 44.

A combinação de uma duração de pulso muito curta com uma corrente

de pico muito alta permite uma estimulação relativamente confortável. Além

disso, essa combinação é um meio eficaz de se estimular as fibras

sensoriais, motoras e condutoras da dor 44.

Estes estimuladores EVA afetam diretamente o nível celular. Os efeitos

indiretos ocorrem em níveis teciduais, segmentares e sistêmicos. Uma vez

que esse estimuladores possuem polaridade (onda monofásica), eles podem

ser efetivos para conter e absorver edemas agudos, para acelerar a

reparação de tecidos dérmicos e subdérmicos e para o controle da dor 46.

As correntes diadinâmicas são correntes alternadas mono ou bifásicas,

com freqüência de 50 à 100Hz. Estas correntes possuem duas formas

básicas, a corrente monofásica fixa (MF) que apresenta freqüência de 50 Hz

e cada pulso tem duração de 10 ms com intervalos de igual duração e a

corrente bifásica fixa (BF) que se caracteriza por freqüência de 100 Hz e

cada pulso de 10 ms de duração, não havendo intervalo entre eles. Quando

essas duas formas de corrente – MF e BF – são aplicadas alternadamente

por 1s cada uma, a corrente resultante é chamada CP (curtos períodos). Se
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duas correntes MF são aplicadas de modo que uma série de pulsos ocupe

os intervalos de pulso da outra o resultado é chamado de LP (longos

períodos). A corrente de ritmo sincopado (RS) caracteriza-se pela corrente

monofásica com trens de pulso de 1s, intercalada com períodos de repouso

com mesma duração 44, 46,  77, 82.

A corrente interferencial é uma corrente alternada que possui duas

correntes de média freqüência 82.

A corrente russa consiste em uma corrente de média freqüência

homogeneamente alternada de 2500Hz, aplicada a uma série de disparos

separados. Ocorrem assim 50 períodos de 20 ms de duração que consistem

em um disparo de 10ms e um intervalo de 10ms 44, 82.

O uso da estimulação elétrica, como meio de promoção da cicatrização

das feridas, não é uma abordagem nova. Relatos publicados no século XVII

registram o uso de aplicações de lâminas de ouro às lesões cutâneas

associadas à varíola64.

Os tecidos vivos possuem eletropotenciais de corrente direta que

regulam o processo de cicatrização. Após a lesão do tecido é gerada uma

corrente que dispara o reparo biológico. Se a cicatrização de uma ferida é

mediada por sinais elétricos, então pode-se esperar que a exposição de

feridas à estimulação elétrica altere o processo de reparo 64.

Pesquisas em humanos feitas nos últimos 25 anos têm relatado que a

estimulação elétrica leva a melhora da cicatrização de feridas. Úlceras

dérmicas isquêmicas têm sido tratadas de modo similar por vários

pesquisadores ao longo dos anos com bons resultados. Vários estudos
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compararam grupos tratados com controles e o mais recente foi multicêntrico

e duplo cego. Em todos os casos a velocidade de cicatrização foi

aproximadamente duas vezes maior nos pacientes tratados com estimulação

elétrica 46.

Alguns clínicos acreditam que existe um número insuficiente de

trabalhos controlados, tanto de revisão clínica quanto de ciência básica, que

confirmem a efetividade e a adequação das correntes elétricas exógenas

usadas para acelerar o processo de cicatrização, enquanto outros clínicos

acreditam que as pesquisas são inconclusivas e que alguns tipos de

correntes podem potencialmente lesar o tecido comprometido. Os

descrentes ignoram, pois os experimentos anteriores clinicamente

controlados foram realizados com animais como as salamandras e anfíbios,

assim como ratos, porcos e cães, cujos tamanho, pele ou propriedades

regenerativas limitam uma extrapolação plena para humanos. Por exemplo,

uma ferida que representa 25% da superfície corporal de um rato pode

cicatrizar espontaneamente por completo em trinta dias, enquanto uma lesão

profunda da pele representando 25% do corpo humano jamais cicatrizará de

forma espontânea 44, 83.

Segundo Lianza (1995)84 alguns trabalhos têm demonstrado eficácia na

aceleração da cicatrização de úlceras de decúbito ao promover contrações

da musculatura circundante. Outra utilização é na prevenção de tromboses

venosas profundas dos membros inferiores ao evocar contrações

musculares que facilitam o retorno venoso.
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A estimulação elétrica tem o mesmo efeito que a contração muscular

normal voluntária em relação ao aumento temporário no metabolismo

muscular. Há conseqüências associadas de aumento na liberação de dióxido

de carbono, ácido lático e outros produtos metabólicos, bem como o do fluxo

sangüíneo. Não só o fluxo sangüíneo intramuscular aumenta, mas como

conseqüência da contração e relaxamento muscular regular o fluxo nas

veias é aumentado pela ação de bombeamento do músculo. Esse efeito é

usado terapeuticamente para ajudar a controlar o edema nos membros

através do aumento da velocidade do fluxo de sangue nas veias e do fluxo

nos canais linfáticos85.

Apenas alguns estudos enfocaram especificamente a medição do

oxigênio com a estimulação elétrica. O gradiente de tensão lateral na borda

da ferida cria um pólo positivo no centro da ferida e pode atrair o oxigênio.

Gagnier et al (1988)86 trataram as feridas de pacientes paraplégicos usando

três formas de ondas (monofásica, bifásica e corrente alternada). A tensão

de oxigênio transcutânea medida por 1,5 hora mostrou um aumento

significativo no oxigênio após 30 minutos de estimulação com a corrente

monofásica e bifásica, mas não com a corrente alternada. Entretanto, ao

final de 30 minutos, o oxigênio também havia aumentado nas feridas

tratadas com corrente alternada 44, 86.

Efeitos bactericidas têm sido atribuídos à eletroestimulação, em

especial ao emprego da corrente pulsátil de alta tensão75. Estudos com

aplicação de corrente direta in vitro e in vivo evidenciaram, no cátodo, a

inibição do crescimento bacteriano para os organismos comumente
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existentes em feridas crônicas. Porém devido a inconsistência nesses

achados e à ausência de alterações químicas observáveis sob os eletrodos

da corrente pulsátil de alta voltagem, não há certeza se os efeitos

bactericidas são resultado da polaridade ou de algum outro mecanismo,

como o aumento do oxigênio44.

Burr et al. (1938)87 demonstraram mudanças de potencial na lesão, por

toda a extensão da cicatriz, em animais de laboratório; em seguida (1940)

estes autores mediram eletropotenciais de superfície sobre os locais de

cicatrização de incisões em pacientes submetidos à cirurgia abdominal. Foi

observado que os potenciais elétricos sobre as feridas eram, em princípio,

positivos, mas tornavam-se negativos até que se completasse a cicatrização.

O potencial negativo da ferida foi associado à fase proliferativa de

cicatrização.

Barnes (1945)83 mediu os potenciais de feridas em humanos, na

tentativa de estudar a velocidade de cicatrização. Foram medidas as

diferenças de potenciais entre as pontas dos dedos homólogos não lesados

(esquerdos e direitos); em seguida, foram provocadas lesões nas pontas dos

dedos com uma lixa (suficientes para provocar sangramento) nos dedos da

mão esquerda (exceto polegar). Imediatamente em seguida à lesão, foram

obtidas medidas dos potenciais e, subseqüentemente, todos os dias, até o

término do processo de cicatrização. Foi demonstrado que o potencial

positivo desaparece, tão logo a ferida tenha fechado.

Baker et al. (1986)88 estudaram 20 pacientes diabéticos e um grupo

controle com idade similar com corrente monofásica. Os níveis de oxigênio
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transcutâneo foram medidos por 30 minutos durante e após a estimulação.

O aumento do oxigênio transcutâneo ocorreu após 30 minutos,

independente da contração ter sido facilitada ou não.

Dodgens et al. (1987)89 estudaram outro grupo de pacientes diabéticos

tratados com corrente monofásica e com corrente bifásica. O oxigênio

transcutâneo aumentou de 4,9 para 5,8 mmHg.

Pode-se esperar, dentro de limites razoáveis, que a interferência

elétrica com correntes externamente aplicadas por várias formas diferentes

interaja de alguma forma com estes eventos elétricos de ocorrência natural

aparentemente associados à cicatrização da pele 64.

Demonstrou-se que estímulos elétricos exógenos incrementam a

cicatrização de feridas tanto em seres humanos como em modelos de

animais 90, 91, 92.

Dayton (1989)93 relata que os possíveis efeitos da eletroestimulação

nas feridas são: redução do número de bactérias (em decorrência de

alterações locais no pH, liberação de íons bactericidas pelo eletrodo, ou

estimulação de macrófagos), aumento da velocidade de cicatrização da

ferida, aumento da resistência da ferida, melhor qualidade da cicatriz, e

alívio da dor.

Segundo Gentzkow & Miller (1991)94 a cascata de eventos durante e

após o processo inflamatório/proliferativo da cicatrização pode sofrer

interrupção nos casos de feridas crônicas. A estimulação elétrica destas

feridas produz efeitos que podem reiniciar ou dar início a fase de

cicatrização.



34

Uma revisão de várias pesquisas sobre os efeitos da estimulação

elétrica da pele concluiu que alterar a polaridade durante o curso do

tratamento traz melhores resultados do que manter a mesma polaridade até

o final95.

Muitos tratamentos bem sucedidos utilizaram estimulação elétrica meia

hora por dia, diariamente ou cinco vezes por semana. O uso do eletrodo

negativo nos primeiros dias é apoiado por um estudo feito em coelhos que

descobriu que o pólo positivo atrasava a cicatrização nos primeiros quatro

dias, mas aumentava a cicatrização nos dias 5-796.

Myers (1991)97, ao analisar cinco estudos que utilizaram estimulação

pulsada de alta voltagem para tratar feridas crônicas, encontrou uma

diferença altamente significativa entre os grupos experimental e controle e

concluiu que esse tratamento é efetivo.

A corrente contínua direta de microamperagem e baixa voltagem

(micro-correntes) foi utilizada em três estudos clínicos. Wolcott et al.

(1969)96, Gault & Gatens (1976)97 e Carley & Wainapel (1985)98 trataram

úlceras isquêmicas e indolentes98, 99, 100.

Nos três estudos, foi aplicada uma polaridade positiva (ânodo) após um

período de três dias ou mais usando o cátodo. A polaridade foi revertida

todos os dias ou a cada três dias, caso a cicatrização não progredisse. Os

primeiros dois estudos usaram uma amplitude de 200 a 800 µA, e o último,

300 a 700 µA. A duração do tratamento foi de  duas horas, 2 ou 3 vezes ao

dia, ou 42 horas semanais para os dois primeiros estudos, e 20 horas

semanais para o terceiro estudo. Foram tratados, ao todo, 163 pacientes, e
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29 serviram como controles. Na maioria dos casos, o paciente serviu como

seu próprio controle. O tempo médio de cicatrização relatado para os três

estudos foi de 9.6, 4.7 e 5 semanas, respectivamente 98, 99, 100. A diferença

entre os tempos de cicatrização não é clara. É possível que houvesse uma

diferença entre as áreas das feridas nos três estudos e que no estudo de

Wolcott & Wheeler as feridas fossem mais extensas do que nos demais.

Três estudos clínicos controlados com estimulação elétrica com

corrente de alta voltagem foram relatados por Kloth & Feedar (1988)101,

Griffin et al. (1991)102 e Unger et al. (1991)103. No estudo de Kloth & Feedar

(1988)101, um  grupo de 16 pacientes com úlceras de decúbito que não

haviam respondido a tratamentos anteriores foram alocados aleatoriamente

a um grupo de tratamento (n = 9) ou de controle (n = 7). A eletroestimulação

com corrente de alta voltagem foi administrada em sessões de 45 minutos

por dia durante 5 dias por semana. Todos os pacientes do grupo de

tratamento obtiveram cicatrização completa de suas úlceras, numa média de

7,3 semanas, com velocidade de cicatrização de 44,8% por semana. Os

pacientes do grupo controle tiveram aumento médio no tamanho da ferida de

quase 29%. Um subgrupo de pacientes que pertenciam ao grupo controle

passaram a ser submetidos a eletroestimulação. Os três pacientes foram

beneficiados por uma cicatrização completa de suas úlceras ao longo de 8,3

semanas, com uma velocidade média de cicatrização de 38% por semana.

Griffin et al. (1991)102 avaliaram os efeitos do EVA na cicatrização das

úlceras de decúbito num grupo de pacientes com lesão da medula espinhal.

Dezessete pacientes foram separados aleatoriamente no grupo de
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tratamento e controle. Os tratamentos com eletroestimulação foram

realizados durante uma hora por dia durante 20 dias consecutivos e, durante

este período, foram efetuadas várias avaliações das feridas. A redução das

úlceras no grupo de tratamento foi de 80% do tamanho, em comparação

com uma diminuição de 52% para o grupo controle. Entretanto, neste estudo

as úlceras não foram tratadas até a cicatrização.

Unger et al. (1991)103 realizaram um estudo controlado com nove

sujeitos no grupo de tratamento e oito no grupo controle em que a média do

tamanho da ferida era de 460 mm2 e de 118,5 mm2, respectivamente. O

tempo médio de cicatrização foi de 7,3 semanas para o grupo tratado, com

88,9%  das feridas cicatrizadas. No mesmo estudo, Unger relatou um outro

experimento  não controlado usando a estimulação elétrica de alta voltagem

para 223 feridas. O tempo médio de cicatrização nesse experimento foi de

10,9 semanas.

 Em todos os estudos citados anteriormente, a freqüência de

tratamento foi de 5 a 7 vezes semanais, durante 45 a 60 minutos. Todos os

protocolos de tratamento começaram com a polaridade negativa. Após a

ferida estar livre de infecção, a polaridade foi mudada para positiva, com

exceção do estudo de Griffin et al. (1991)102, onde a polaridade foi mantida

negativa pelo período de quatro semanas do estudo.

Alon et al. (1986)104  usaram a polaridade positiva e estimularam as

feridas três vezes por semana durante uma hora; 12 das 15 úlceras tratadas

(80%) cicatrizaram. Um paciente veio a óbito, duas úlceras não cicatrizaram,

uma não respondeu e uma diminuiu significativamente em seu tamanho,
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mas não cicatrizou em 21,6 semanas. Akers & Gabrielson (1984)105

publicaram um estudo que comparava (1) estimulação elétrica com corrente

de alta voltagem com aplicação direta em úlcera de decúbito, duas vezes ao

dia, (2) aplicação de estimulação elétrica com corrente de alta voltagem

utilizando o turbilhão como um eletrodo grande, também duas vezes ao dia,

e (3) apenas o turbilhão, uma vez ao dia. Infelizmente, boa  parte da

informação crítica que se faz necessária para a replicação deste estudo foi

omitida no artigo publicado. Não foi constituído um grupo de controle, e o

estado inicial dos pacientes nos três grupos não foi comparável. A corrente

utilizada foi de alta voltagem, porém os parâmetros  terapêuticos não foram

publicados. Os resultados não atingiram significado estatístico, mas a

aplicação direta do eletrodo ativo no sítio da ferida obteve o melhor

resultado, seguido pela estimulação usando o turbilhão como eletrodo.  O

turbilhão isolado foi o menos efetivo.

A corrente mais comumente usada é a monofásica pulsátil de alta

tensão. O tratamento deve ser geralmente de 30 minutos duas vezes ao dia,

ou 60 minutos uma vez ao dia, podendo variar de três a sete vezes por

semana, conforme a ferida. Aproximadamente em 2 semanas de tratamento,

algum resultado já pode ser notado nos tecidos da ferida ou nas margens da

mesma75.

O eletrodo positivo colocado na ferida atrai neutrófilos e macrófagos

para o debridamento autolítico e estimula o crescimento de novos capilares

ao passo que o eletrodo negativo atrai fibroblastos para a região, os quais

contribuem para a formação de tecido de granulação75.
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Efeitos no sistema vascular vêm sendo relatados em função da

estimulação elétrica, uma vez que a contração muscular rítmica e o

relaxamento de nervos motores devido à estimulação elétrica pulsada de

alta voltagem produzem uma ação de bombeamento, aumentando o fluxo

sangüíneo no músculo e tecidos vizinhos, como já foi considerado. Esse

efeito pode ajudar na redução do edema tissular46.

Sussman (1998)106 utiliza um protocolo de cicatrização  de feridas com

a corrente pulsada de alta voltagem baseado no processo de diagnóstico

completo. O protocolo é diferente em todas as fases da cicatrização de

feridas. No protocolo ele utiliza a corrente monofásica e a técnica monopolar.

A corrente monofásica consiste em pulsos de apenas uma fase e fluxo de

corrente unidirecional. A técnica monopolar consiste na aplicação de um

eletrodo ativo colocado na ferida e um eletrodo dispersivo preso a uma parte

distante, sendo este último maior107.

Sussman (1998)106 determina que na fase de edema, deva-se utilizar a

polaridade negativa na ferida, com uma freqüência de pulsos de 30 – 50

pulsos por segundo, com uma amplitude e onda de 150V ou menor

dependendo da tolerância do paciente e uma duração de 60 minutos. Na

fase de inflamação determina que utilize-se o eletrodo negativo  com uma

freqüência de pulsos de 30 pulsos por segundo, com uma amplitude e onda

de 100 – 150V e uma duração de 60 minutos. Na fase de proliferação deve-

se alternar o eletrodo negativo e positivo a cada 3 dias com uma freqüência

de pulsos de 100 – 128 pulsos por segundo, com uma amplitude e onda de

100 e uma duração de 60 minutos. Na fase de epitelização determina alterar
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a polaridade diariamente com uma freqüência de pulsos 60 – 64  pulsos por

segundo, com uma amplitude e onda de 100 – 150V e uma duração de 60

minutos. Na fase de remodelamento sugere alterar a polaridade diariamente

com uma freqüência de pulsos 60 – 64 pulsos por segundo, com uma

amplitude e onda de 100 – 150V e uma duração de 60 minutos106.

Embora seja apoiada por algumas boas evidências experimentais e

pesquisa clínica, a aplicação terapêutica de correntes elétricas para a

cicatrização não parece ser amplamente utilizada. Isso parece

surpreendente em vista dos benefícios econômicos e sociais decorrentes de

uma redução, ainda que pequena, no tempo de cicatrização de um número

enorme de feridas abertas que precisam ser tratadas a cada ano. Talvez

incertezas quanto às dosagens ideais e à falta de um mecanismo

convincente para explicar porque a cicatrização deva ser estimulada pela

aplicação de cargas elétricas tenham inibido o avanço dessas terapias 46.

Observando as revisões literárias, verifica-se que os pacientes

portadores de insuficiência venosa crônica com  úlcera  de estase são

carentes de um tratamento completo que inclua, além da preocupação com

a cicatrização da ferida, a prevenção da sua recidiva.

Verificando-se através de diversos estudos que a estimulação elétrica

em decorrência de alterações locais de pH e estimulação de fagócitos, leva

a uma redução das bactérias, além de aumentar o fluxo sangüíneo local e

promover a mobilidade articular, temos como objetivo nesta pesquisa avaliar

a exeqüibilidade e os resultados da fisioterapia através de orientações e
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estimulação elétrica com corrente de alta voltagem na cicatrização e na dor

de pacientes portadores de úlcera de hipertensão venosa crônica.
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3 MÉTODOS

3.1 Sujeitos

Participaram desse estudo 13 pacientes portadores de 20 úlceras de

hipertensão venosa crônica na região do tornozelo. Os pacientes foram

tratados durante um período máximo de 17 meses, sendo interrompido os

casos onde houve cicatrização da úlcera ou impossibilidade em continuar o

tratamento por motivos pessoais.

Para a inclusão dos pacientes neste estudo, foram selecionados

aqueles com idade entre 40 a 85 anos, caracterizados como possuindo

feridas de grau 6 da classificação de CEAP e com hipertensão venosa

crônica de etiologia primária ou secundária.

Os critérios de exclusão foram: desenvolvimento de erisipela durante o

período de seguimento, trauma que implicasse em imobilização ou cirurgia

ortopédica de membros inferiores, uso de marcapasso, trombose venosa

profunda, doença reumática, neoplasia ou neuropatia grave durante o estudo

e não aderência ao tratamento proposto.

Para a caracterização desta casuística, todos foram avaliados por um

mesmo protocolo, considerando-se os dados demográficos, avaliação pré e

pós procedimento e reavaliação mensal (Anexo B).
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3.2 Situação

Foi realizado estudo clínico, prospectivo, descritivo.

O trabalho foi desenvolvido no período de outubro de 2002 à março de

2004 no ambulatório da Clínica Cirúrgica (Cirurgia Vascular) do Hospital

Universitário da Universidade de São Paulo.

Todos os pacientes receberam  orientações sobre sua doença e os

cuidados indispensáveis que deviam ser realizados em casa (Anexo C).

3.3 Material

Utilizou-se os seguintes recursos:

§ Material para curativo (solução salina normal – 0,9%, luvas estéreis,

gazes estéreis, micropore);

§ Protocolo de Avaliação (Anexo II);

§ Escala de Avaliação Analógica da Dor (Anexo IV);

§ 2 Divãs;

§ 2 Aparelhos de Estimulação Elétrica com Corrente de Alta Voltagem

(com dois pulsos gêmeos monofásicos, com amplitude de 0 à 350V,

freqüência de pulsos de 2 à 100 Hz, duração  do pulso de 20 µs com

intervalo entre eles de 100 µs);

§ Eletrodos Auto-Adesivos;

§ Eletrodos de carbono;

§ Câmara Fotográfica.



43

3.4 Procedimentos

Todos os sujeitos foram submetidos ao mesmo protocolo de avaliação

(Anexo II), que incluiu os seguintes parâmetros:

Dados Pessoais:  Nome; Endereço; Telefone; Idade; Sexo; Ocupação;

Estado Civil.

Queixa Principal

História Pregressa e da Moléstia Atual: Antecedentes Familiares; Doenças

Associadas; Antecedentes Familiares; Tratamento Submetido; Orientações

que Realiza; Medicamentos de Uso Regular e Eventual; Rigidez Articular;

Anquilose; Estado Atual da Úlcera.

História da dor: Tempo de Dor; Tipo de Dor; Período em que é mais intensa;

Fatores de Melhora ou Piora.

Escala Analógica Visual da Dor (VAS):  A escala visual analógica da dor era

realizada antes e após todas as terapias.

Avaliação morfométrica do reparo da úlcera:  A área da úlcera foi fotografada

no 1º dia de avaliação e uma vez por mês até o fechamento da ferida. Foram

calculados os perímetros e as áreas das úlceras através do Sigma Scan

Image Measurement Software do Jandel Scientific Software.

Sinais Vitais: Pressão Arterial; Freqüência Cardíaca e Freqüência

Respiratória
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3.5 Grupo Experimental

         Os sujeitos participantes do grupo experimental foram avaliados por

um angiologista no início e ao final do estudo.

O preparo do paciente iniciava-se com o posicionamento do mesmo em

decúbito dorsal. Em seguida, a enfermagem procedia à remoção do curativo

e à limpeza da ferida, removendo qualquer substância presente no local que

pudesse interferir na condução da corrente elétrica. Quando necessário, um

médico do corpo de residentes do hospital efetuava o debridamento do

tecido necrótico. A ferida era então preenchida com gazes embebidas em

solução salina normal. O eletrodo ativo era colocado na ferida acima da gaze

úmida e fixado. O eletrodo dispersivo era colocado a aproximadamente

25cm da ferida.

Os parâmetros do aparelho eram regulados de acordo com a fase em

que a ferida se encontrava, segundo o protocolo de Sussman (1998)106, e

estão descritos na Tabela 1.

Os pacientes foram submetidos a três terapias semanais com

estimulação elétrica com corrente de alta voltagem, sendo intercaladas dia

sim, dia não.
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Tabela 1 - Parâmetros do aparelho para eletroestimulação segundo
protocolo de Sussman (1998)106

Fases d

Parâmetros
Edema Inflamação Proliferação Epitelização Remodela-

mento

Polaridade negativo negativo

alternar

negativo/

positivo a

cada 3 dias

alternar

diariamente

alternar

diariamente

Freqüência

(pps)
30-50 30 100-128 60-64 60-64

Amplitude

(V)
≤150 (1) 100-150 100-150 100-150 100-150

Duração

(min)
60 min 60 min 60 min 60 min 60 min

(1) dependendo da tolerância do paciente

3.6 Procedimentos Estatísticos

Foi realizada uma análise exploratória dos dados com a construção de

uma tabela das observações, gráficos de dispersões e de perfis das áreas

das feridas, considerando as medidas da área das feridas ao longo do

período de tratamento.

As variáveis utilizadas para a análise estatística foram idade, sexo,

peso (em Kg), área da ferida (em cm2), período de duração da ferida aberta,
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escore obtido pela escala analógica da dor e presença de doenças

associadas, como hipertensão arterial e/ou diabetes.

Uma vez que as áreas das feridas variavam al longo do tempo, optou-

se por utilizar um modelo que agraciasse essa variação com seu devido

valor, sem contudo ignorar as correlações existentes entre as medidas de

um mesmo paciente, o que poderia levar a uma superestimação dos

coeficientes do modelo utilizado. Em função dessas considerações foi

utilizado na análise inferencial um modelo de efeito misto hierárquico, capaz

de poder explicar essas variações além de permitir incorporar uma estrutura

de correlação entre as observações de cada paciente105.

Esse modelo hierárquico  contém dois níveis: o nível 1 é formado pelas

ocasiões das medidas (meses) das áreas das feridas e o nível 2 é formado

pelos pacientes (Figura 1). A variável resposta é a medida da área da ferida

(cm2) a partir da segunda ocasião. O tamanho inicial (cm2) e o tempo da

ferida (anos) são considerados como covariáveis. As estimativas dos

parâmetros do modelo são obtidas pelo método de máxima verossimilhança

restrita.

No modelo, as observações de cada nível foram vistas como tendo um

efeito aleatório, ou seja, foram consideradas observações de variáveis

aleatórias.

Figura 1 – Ilustração da estrutura dos dados para um modelo
hierárquico em dois níveis.

Paciente 1 Paciente 2 Paciente 13. . . 

T1 T2 Tn1 T1 T2 Tn2 T1 T2 Tn13

nível 1

nível 2

Paciente 1Paciente 1 Paciente 2Paciente 2 Paciente 13Paciente 13. . . 

T1 T2 Tn1T1T1 T2T2 Tn1Tn1 T1 T2 Tn2T1T1 T2T2 Tn2Tn2 T1 T2 Tn13T1T1 T2T2 Tn13Tn13

nível 1

nível 2
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Definida a estrutura de modelagem, retas de regressão foram utilizadas

para explicar a variabilidade das medidas de cada paciente. Os modelos

para o nível 1 foram desenvolvidos separadamente para cada um dos 13

pacientes, contidos no nível 2, levando-se em consideração para cada reta

ajustada possíveis variações aleatórias dos interceptos e inclinações. O

modelo escolhido para a análise inferencial foi o seguinte:

Yij = β0j + β1jTempoij+ β2Tamanho_inicialj + β3 Tempo_feridaj + ε ij,

com:

β0j = λ00 + ν0j ; β1j = λ10 + ν1j; i =1, 2, ..., nj  e  j = 1, 2, ..., 13.

onde:

§ Yij: é  área (cm2) da ferida na i-ésima ocasião de medida para o j-ésimo

paciente;

§ Tempoij: é a i-ésima ocasião observada para o j-ésimo paciente;

§ Tamanho_inicialj : é o tamanho inicial da ferida do j-ésimo paciente;

§ Tempo_feridaj: é o tempo de existência da ferida do j-ésimo paciente;

§ β2: é a taxa de variação (cm2) na área  da ferida,  quando o tamanho

inicial da ferida aumenta 1 (cm2);

§ β3:  é a taxa de variação (cm2) na área  da ferida,  quando aumenta 1 ano

no tempo da ferida;

§ β0j: é o intercepto do j-ésimo paciente;

§ β1j: é a variação causada na área da ferida, por acrésimo de β0j após um

mês de observação para o j-ésimo paciente.

§ λ00 : é o valor esperado dos interceptos das curvas dos pacientes;
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§ ν0j : é a variação causada em  β0j, por acréscimo de λ00 pelo j-ésimo

paciente;

§ λ10 : é o valor esperado das inclinações das curvas dos pacientes;

§ ν1j : é a variação causada em  β1j, por acréscimo de λ10 pelo j-ésimo

paciente;

§ τ00 : é a variância populacional dos interceptos;

§ τ11 : é a variância populacional das inclinações;

§ τ01: é a covariância entre β1j e β1j;

§ ε ij: é o erro aleatório associado ao i-ésimo tempo agrupado para o j-ésimo

paciente;

As suposições do modelo são:

ε ij ~ N (0, σ2) e  ε ij; ν0j ~ N (0, τ00) e ν0j; ν1j ~ N (0, τ11) e ν1j,  independentes;

Cov (ν0j , ν1j ) = τ01 e  ν0j  e ν1j independentes dos ε ij.

Com o intuito de avaliar a resposta à dor, foi construída uma tabela

observando as freqüências das mudanças de escala da dor, avaliada no

início e ao final de cada seção.

3.7 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Quanto aos termos de consentimento livre e esclarecido, foram

fornecidos aos pacientes pela equipe que participou do trabalho todos os

dados necessários quanto à doença e a importância da realização da

pesquisa e de sua permanência no grupo de estudo, mantendo todos os

registros do protocolo do paciente confidenciais, guardados sob sigilo e
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preservando sua privacidade, além de mostrar-se a disposição para

eventuais esclarecimentos durante o andamento da pesquisa, além do

esclarecimento sobre a liberdade de retirar seu consentimento e deixar de

participar da pesquisa, sem que houvesse prejuízo de seu tratamento ou da

sua assistência no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. O

Termo de consentimento Livre e Esclarecido utilizado no estudo e aprovado

pela CAPPESQ encontra-se no Anexo D.
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4 RESULTADOS

4.1 Perfil da Casuística

Os dados referentes aos pacientes participantes no estudo são

apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Valores das observações para as variáveis idade, peso,
sexo, tempo da ferida e doença associadas.

A análise da Tabela 2 permitiu que fosse traçado o seguinte perfil para

o paciente com hipertensão venosa crônica que participou desse estudo: dos

13 pacientes, sete são do sexo feminino e seis são do sexo masculino, com

idade variando entre 44 e 83 anos, mediana de 71 anos, geralmente

portadores de doenças associadas como hipertensão arterial sistêmica e

1 70 F 72 40 não
2 70 M 74 0,5 sim
3 78 F 69 1 sim
4 73 M 65 0,2 não
5 63 M 68 9 sim
6 44 M 78 1,5 sim
7 83 M 80 4 sim
8 77 F 61,5 20 dias sim
9 72 F 81 1 sim
10 63 F 81 23 sim
11 78 M 74 30 não
12 71 F 89 12 não
13 66 F 92 2,4 sim

Tempo da
ferida (anos)

Doenças associadas
hipertensão arterial /

diabetes
no paciente idade (anos) sexo peso (Kg)
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diabetes (9 de 13 pacientes), com um tempo de ferida variando entre 20 dias

e 40 anos, sendo que em 5 dos pacientes as feridas tinham até 1 ano, em 4

pacientes as feridas tinham até 10 anos e em 4 pacientes as feridas tinham

mais de 12 anos.

4.2 Análise do Tratamento

Observando o Gráfico 1, verificou-se que ao longo do tempo as feridas

não apresentam um comportamento semelhante.

Gráfico 1 - Perfis das áreas das feridas e suas respectivas retas de
regressão.
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Mesmo considerando o fato de as feridas não apresentarem um

comportamento semelhante, com exceção dos pacientes 3, 8 e 9, os demais

apresentam um diminuição no tamanho da área, quando observada a

medição de cada ferida no início e ao final do tratamento. Podemos verificar

esse comportamento no Gráfico 2, onde foram plotadas as medidas das

áreas iniciais e finais de cada ferida e traçada uma reta de 45º. Os pontos

que estão abaixo da reta indicam que a ferida teve sua área diminuída.

Gráfico 2 – Dispersão das medidas das áreas das feridas no início e
após o tratamento.
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inclinação

Observou-se porém que a variância estimada para as inclinações das

retas de cada paciente foi próxima de zero (0.03), indicando que as retas

estimadas para cada paciente eram paralelas. Esse resultado tornou o

modelo deficiente uma vez que a variação da área da ferida dos pacientes

não apresentou esse perfil. Quando plotadas as estimativas da inclinação

versus o intercepto do paciente 11, notou-se que ele apresentou um ponto

distante dos demais (Gráfico 3), indicando ser o principal causador da

deficiência no ajuste do modelo, prejudicando as estimativas das variâncias.

Excluindo o paciente 11 e ajustando novamente o modelo obteve-se os

resultados  apresentados no Gráfico 4. O critério de AIC é um valor que

indica a qualidade do ajuste do modelo, segundo o algoritmo de Pinheiro e

Bates (1996)108. O critério de AIC para o modelo empregado foi de 664,0 e,

após o ajustes que seguiram à exclusão do paciente 11, foi de 442,01.

Gráfico 3 - Gráfico de dispersão das estimativas da inclinação versus
intercepto de cada paciente através do modelo inferencial.

-10 0 10 20

-0.2

0.0

0.2

0.4

(Intercepto)

te
m

po

Paciente 11



54

Gráfico 4 - Regressão ajustada para cada paciente, considerando seus
respectivos parâmetros estimados, com a exclusão do paciente 11.
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diminuição da dor dos pacientes. O elevado percentual de sessões que

iniciaram e finalizaram com escore “0” na VAS – 97,9% - indica que o

tratamento trouxe uma redução à dor do paciente que não se restringiu ao

dia do tratamento, mas se prorrogou para as próximas sessões.

Tabela 3 – Escores dados pelos pacientes para a dor no início e ao final
de cada sessão.

  D O R   I N I C I A L

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 587 162 124 29 4 6 1 2 5 - -

1 - - 2 3 - 1 1 - - - -

2 - - - 2 - 2 - 1 2 - -

3 - - - - - 3 - 1 - - -

4 - - - - - - - - 2 - -

5 - - - - - - - - - - -

6 - - - - - - - - - - -

7 - - - - - - - - - - -

8 - - - - - - - - - - -

9 - - - - - - - - - - -
D

O
R

 F
IN

A
L

10 - - - - - - - - - - -

A observação das fotografias das feridas indicou ainda mudanças nas

características das feridas, que no início encontravam-se com aspectos

sugestivos de infecção e, com o avanço do tratamento, apresentavam-se

com características de tecido de proliferação.

O uso da estimulação elétrica com corrente de alta voltagem não

promoveu qualquer efeito sistêmico ou adverso nos indivíduos tratados.
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5 DISCUSSÃO

Apesar da alta incidência populacional de úlceras em pacientes

portadores de insuficiência venosa crônica descrita no início desse estudo,

não se encontrou um número de trabalhos na literatura científica que

espelhasse tal fato, mostrando que as observações de Hume (1996)6 se

estendem aos dias de hoje.

A literatura científica analisada provê bons indicativos de que a

estimulação elétrica exerce uma influência positiva na promoção da

cicatrização de feridas. Uma vez que os potenciais elétricos observados em

feridas, independentemente do mecanismo que os tenham gerado, se

mostram intimamente associados com o processo de cicatrização, parece

coerente acreditar que uma intervenção elétrica externa possa, de alguma

maneira, influenciar um processo que esteja ocorrendo corretamente ou,

mais oportunamente, possa influenciar um processo que não esteja

ocorrendo de maneira adequada.

É neste ponto que começam os questionamentos ainda não

completamente satisfeitos pelo conhecimento vigente. Uma vez que os

parâmetros, agentes causadores e agentes moduladores desses potenciais

elétricos gerados no local da ferida ainda não foram completamente

elucidados, torna-se difícil determinar a melhor maneira de intervir para

promover uma alteração adequada e de valor terapêutico.

Diversos estudos investigaram o aumento da concentração de oxigênio

local, efeito que pode estar ligado à promoção da cicatrização, bem como à
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eliminação ou inibição do crescimento bacteriano local. Ainda que em todos

os artigos avaliados para essa pesquisa encontre-se evidências positivas em

relação ao aumento do oxigênio no local, ainda são necessários mais

estudos para que o papel do oxigênio no processo de cicatrização seja

melhor compreendido, em especial, a real dimensão de seu papel como

agente de promoção da cicatrização e como achado paralelo, conseqüência

de outros processos de maior relevância.

A capacidade da estimulação elétrica influenciar positivamente essa

maior concentração de oxigênio também requer mais estudos, dado que

concentrações diferentes de oxigênio podem apresentar diferentes efeitos.

Não encontrou-se um trabalho que correlacionasse quantitativamente

diferentes tipos de estimulação elétrica e concentrações de oxigênio local e

transcutâneo.

Vários estudos também demonstraram um fenômeno de inversão da

polaridade dos potenciais elétricos endógenos encontrados em feridas ao

longo do período de cicatrização. Os potenciais elétricos são negativos no

início, mudando para positivos ao longo do processo, e desaparecendo

quando da cicatrização. Burr et al (1938)87 correlacionou a ocorrência de

potenciais negativos com a fase de proliferação; entretanto, tal correlação

não foi discutida pelos demais autores estudados. A importância de se iniciar

um tratamento de eletroterapia para recuperação de feridas com potenciais

negativos tornou-se procedimento corrente junto a diversos autores, como

Wolcott et al. (1969)96, Gault & Gatens (1976)97, Carley & Wainapel (1985)98

e Sussman (1998)106. Ainda assim, Reich & Tarjan (1990)95 encontraram que
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uma contínua alternância entre positivo e negativo tem melhor efeito sobre a

velocidade de cicatrização do que a manutenção de uma mesma polaridade

até o final do tratamento.

Também não encontrou-se um consenso sobre a freqüência ideal de

aplicações na literatura analisada. A maior parte dos trabalhos optou por

uma freqüência alta, de cinco a sete sessões por semana, com aplicações

uma ou duas vezes por dia. Ainda que as freqüências utilizadas nesses

estudos sejam similares entre si, não encontrou-se uma justificativa que

tornasse proibitiva uma freqüência diferente. Também não encontrou-se

trabalhos que comparassem freqüências de aplicação diferentes com

respeito aos resultados obtidos, fossem eles qualitativos, analgésicos ou

quantitativos, em termos de tempo de cicatrização.

Uma vez que os efeitos fisiológicos da intervenção eletroterapêutica

não foram claramente elucidados até o momento, também não foi possível

determinar-se as melhores características elétricas dessa estimulação.

Diferentes trabalhos empregando correntes de baixa e alta voltagem

obtiveram resultados promissores.

Um dos problemas observados durante a revisão da literatura referente

à estimulação elétrica para a cicatrização das feridas é a existência de várias

abordagens possíveis, grandes variações em relação à área das feridas

tratadas e a ausência de experimentos controlados com um número

significativo de indivíduos amostrados. Os mecanismos pelos quais a

estimulação elétrica alcança seus resultados estão ainda pouco

esclarecidos, e embora claramente existam ligações que podem ser
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estabelecidas entre os efeitos hipotéticos do tratamento e o resultado da

intervenção, ainda permanece tênue a base teórica para o tratamento em

discussão. Apesar disto, a tendência geral dos artigos gerados pela

pesquisa clínica favorece uma dominância de efeitos benéficos, e apenas

uma minoria dos experimentos cita efeitos nulos ou negativos 64.

A escolha da utilização da estimulação elétrica de alta voltagem neste

trabalho deveu-se, portanto, antes à melhor aceitação por parte do paciente

quanto à sensação álgica produzida por esse tipo de corrente, a qual é

normalmente muito baixa ou mesmo nula, do que à existência de uma

evidência clara na literatura científica quanto à preponderância desse tipo de

estimulação em relação aos demais.

Talvez uma das maiores diferenças do protocolo empregado nesse

trabalho e os demais encontrados na literatura científica seja a freqüência de

atendimentos. Optou-se por uma freqüência de três atendimentos semanais

em função da dificuldade dos pacientes em se deslocarem para o ambiente

de tratamento, dificuldade que se baseava em questões financeiras, pois,

para muitos deles, seria por demais oneroso e mesmo proibitivo deslocar-se

de casa ao local de atendimento e deste novamente para casa mais que três

vezes por semana, em questões físicas, decorrentes dos prejuízos físicos

gerados pela hipertensão venosa crônica e pelas doenças associadas,

presentes na maior parte dos pacientes do estudo (como os prejuízos sobre

a marcha, por exemplo), e questões emocionais, pois não raro o desânimo

desses pacientes, após anos de convivência com a doença, tornava-os



60

incrédulos quanto aos benefícios do que denominavam “mais um

tratamento”.

Além do número de intervenções semanais, o tempo de ferida também

foi de um fator que provavelmente exerceu influência sobre a discrepância

entre os resultados obtidos nesse estudo e os resultados observados nos

artigos previamente analisados. Os pacientes encaminhados para a

pesquisa, em sua maioria, contabilizavam desde poucos dias a muitos anos

de convivência com feridas decorrentes da hipertensão venosa crônica.

Enquanto em cinco dos pacientes as feridas tinham até 1 ano, em quatro

pacientes as feridas tinham mais de 12 anos. Na maior parte dos artigos

analisados não foi encontrada uma exposição clara do tempo de ferida dos

pacientes que compunham suas amostras, nem tampouco a variabilidade de

tempo de ferida existente entre eles, ou seja, a média e o desvio padrão da

amostra quanto à variável. Deste modo, torna-se difícil buscar uma

comparação que permita analisar se houve uma eficácia maior, menor ou de

mesmo valor neste estudo e em outros da literatura.

Ademais, os pacientes encaminhados para a pesquisa traziam consigo

um histórico muitas vezes significativamente volumoso de insucessos no que

diz respeito ao tratamento de feridas. Em muitos deles, em especial nos que

tinham mais tempo de ferida, diversos tratamentos medicamentosos,

fisioterapêuticos e mesmo cirúrgicos já haviam sido empregados para a

remissão das feridas sem sucesso. Soma-se a idade avançada da maior

parte dos participantes do estudo, cujo indivíduo mais velho completara

83anos ao longo do estudo.
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A conjunção desses quatro fatores – menor número de aplicações,

maior tempo de ferida, maior resistência a tratamentos promotores de

cicatrização e idade avançada da amostra – certamente exerceram um forte

efeito sobre os resultados desse trabalho.

O protocolo inicial do estudo previa um atendimento de três meses no

mínimo e de dez meses no máximo, baseado no período médio de

cicatrização apresentado por Kloth & Feedar (1988)101, Griffin et al. (1991)102

e Unger et al. (1991)103 em seus trabalhos. Entretanto, ao final desse

período, muitos pacientes apresentavam melhoras quanto à área e à

qualidade do tecido da ferida, sem que, no entanto, houvesse se completado

a cicatrização, de modo que, por motivos éticos, optou-se por prosseguir os

atendimentos até a cicatrização, analisando caso a caso. Por esta razão, um

menor número de pacientes puderam participar do experimento, e, se tal

escolha trouxe prejuízos para a construção metodológica e mesmo

observacional do estudo, não trouxe menos benefícios para aqueles que

puderam experimentar uma regressão e, em alguns casos, uma completa

remissão, de suas feridas.

Os achados do estudo mostraram que, na maior parte dos pacientes

que participaram do estudo, a eletroterapia se mostrou como ferramenta

eficaz para a redução e mesmo para a cicatrização completa de feridas

decorrentes de hipertensão venosa crônica, na forma de úlceras de estase.

Uma das conseqüências primárias da regressão das feridas foi o

aumento do nível de atividade física. Esse aumento da atividade física se

configurou, na maior parte dos casos, num retorno às atividades laborais
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exercidas previamente ao agravamento da hipertensão venosa crônica e ao

desenvolvimento incapacitante de feridas. Duas conseqüências diretas

desse efeito foram a melhoria do bem-estar e o comprometimento do

repouso necessário para os cuidados da patologia.

Como melhora do bem-estar identificou-se o aumento da auto-estima,

a melhoria do estado deprimido, substituído por um estado de mais alegria e

satisfação, e a melhoria da inserção familiar. Voltar a contribuir

financeiramente, ainda que anteriormente houvesse a contribuição da

aposentadoria, ou voltar a desenvolver trabalhos no lar, foram benefícios de

valor inestimável para muitos.

Contudo, o aumento da atividade laboral deu-se às custas do repouso

recomendado para a patologia. Essa diminuição do repouso pode ter

contribuído para a redução do ritmo de melhora ou mesmo para o

reagravamento das feridas.

Esses acontecimentos foram de grande valia para trazer à luz a

verdade de que é de extrema importância considerar as condições sócio-

econômico-culturais dos portadores de hipertensão venosa crônica com

úlceras de estase quando do momento da orientação a ser dada a eles a

respeito da fisiologia e das características impares de sua patologia, bem

como dos cuidados necessários para a manutenção do quadro.

Três pacientes não apresentaram uma diminuição das áreas das

feridas ao longo do tratamento, mas sim um aumento. Os três eram do sexo

feminino, com idades de 72, 77 e 78 anos, com patologias associadas à

hipertensão venosa crônica e tempo de ferida inferior a um ano. Dentre
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essas características, destaca-se na amostra o tempo de ferida, uma vez

que outros pacientes do sexo feminino, da mesma faixa etária ou com

patologias associadas apresentaram melhora significativa. Dos quatro

pacientes com tempo de ferida próximo a um ano, somente um apresentou

diminuição da área da ferida. Esse paciente apresentava características

semelhantes às das pacientes que não apresentaram melhora, excetuando o

sexo.

No entanto, não é possível afirmar exatamente quais mecanismos ou

características das pacientes contribuíram para o resultado negativo

alcançado junto a elas. Pode-se dizer que há um indício de que a corrente

de alta voltagem, utilizada de acordo com o protocolo deste estudo, não seja

adequada para o tratamento de feridas resistentes aos procedimentos

clássicos de promoção da cicatrização que tenham cerca de um ano. É

necessário que sejam realizados estudos com maior controle das variáveis

envolvidas para uma melhor elucidação dos fenômenos envolvidos.

Dentre essas variáveis, a presença de diabetes associada ao quadro

de hipertensão venosa crônica destaca-se como possível viés da pesquisa,

pois parâmetros como glicemia, variação glicêmica normal e incidental, uso

de insulina injetável e qualidade do controle da glicemia e triglicérides por

parte do paciente não foram acompanhados nesse estudo.

A utilização da eletroterapia para a promoção da cicatrização de

feridas decorrentes de hipertensão venosa crônica também mostrou-se de

grande valor para a redução do nível de dor dos pacientes. A redução da dor

comumente não é considerada como um dos objetivos mais nobres a se
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buscar junto a esses pacientes; no entanto, de acordo como o relato dos

mesmos, constituiu-se num dos principais fatores de adesão ao tratamento.

Mesmo pacientes que, em princípio ou em algum momento do tratamento,

viram suas úlceras pararem de diminuir ou ainda aumentar de tamanho,

permaneceram no programa motivados em grande parte pela diminuição da

dor que sentiam. A redução da dor mostrou-se de longa duração, uma vez

que seus efeitos perduravam até as próximas sessões, e cumulativas, de

modo que muitos pacientes chegaram a ver sua dor eliminada. A redução e,

principalmente, a eliminação da dor, mostrou-se fator importante na melhoria

do estado emocional e psicossocial desses pacientes.

Embora a VAS tenha se mostrado como ferramenta de valor para o

acompanhamento do nível de dor ao longo do tempo em que o estudo foi

conduzido, a elaboração de um questionário que objetive caracterizar de um

modo mais apurado essa dor, com relação à forma, duração, localização e

reação frente a diferentes estímulos, como frio e calor ou outros, poderá

aumentar nosso conhecimento sobre as etapas do processo de analgesia

promovido pela eletroterapia aplicada à cicatrização de úlceras de estase.

.
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6 CONCLUSÃO

Conclui-se que a utilização de correntes de alta voltagem em feridas

resistentes a tratamentos clássicos de promoção da cicatrização de úlceras

de estase, de acordo com o protocolo empregado nesse estudo, mostra-se

como tratamento de considerável eficácia, sem que tenha sido observado

nenhum efeito adverso do uso da eletroterapia ao longo de todo o estudo.

A eletroestimulação também mostrou-se de grande valor para a

promoção da diminuição da dor, trazendo grandes benefício para a

qualidade de vida desses pacientes.

O estudo também evidenciou a necessidade de se elaborar o

reingresso desse paciente às atividades laborais, conforme ele experimenta

uma melhora significativa de seu quadro ulceroso e álgico, de forma a não

comprometer o controle da patologia.

Os resultados obtidos tornam viável a realização de um estudo

controlado.
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ANEXO A

Classificação das Doenças Venosas Crônicas

Consenso de classificação das doenças venosas crônicas, segundo NICOLAIDES,

HAWAI, 1994).

CLÍNICO
Classe 0
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5
Classe 6

Sem sinais de doença venosa visível ou palpável
Telangectasias ou veias reticulares
Veias varicosas
Edema
Alterações cutâneas (hiperpigmentação; eczema; dermatofibrose)
Classe 4 + úlcera curada
Classe 4 + úlcera ativa

ETIOLÓGICO
Congênita
Primária
Secundária

EC
EP – causa indeterminada
ES – pós-trombótica; pós-traumática e outras

ANATÔMICO
Segmento Veias Superficiais (As)
1 Telangectasias / Veias reticulares
2 Safena interna acima do joelho
3 Safena interna abaixo do joelho
4 Safena externa
5 Não safenas
Segmento Veias Profundas (Ap)
6 Veia cava inferior
7 Veia ilíaca comum
8 Veia ilíaca interna
9 Veia ilíaca externa
10 Pélvis-gonadal, ligamento largo, etc
11 Veia femoral comum
12 Veia femoral profunda
13 Veia femoral superficial
14 Veia femoral poplítea
15 Crural-tibial anterior, tibial posterior, peroneira
16 Muscular – gastrocnêmio, sóleo
Segmento Veias Perfurantes(A perf)
17 Coxa
18 Perna
FISIOPATOLÓGICO
Refluxo              FR
Obstrução           FO
Ref. + Obst.        FR, FO
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ANEXO B

Protocolo de Avaliação de Úlceras Venosas
__ /__ /__

1. DADOS PESSOAIS

• Nome: ___________________________________________________________

• Registro: ___________     Idade: _______ anos Sexo: F (   )M (   )

• Endereço: ______________________________________________________

• Telefone: ______________________________________________________

• Responsável: ______________________________________________________

• Profissão: ________________________________________________________

• Ocupação Atual: _________________________________________________

• Está afastado: N (   ) S (   )

2. ANAMNESE

ü  Queixa Principal

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ü  História Médica Pregressa

• Antecedentes Familiares:  ____________________________________________

_________________________________________________________________

• Doenças Associadas:

Diabetes (   )      Hipertensão (   )            Alergias (   )             Outras (   )

_________________________________________________________________

• Cirurgias: N (   ) S (   ) _____________________________

_________________________________________________________________

• Medicações:

_________________________________________________________
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_________________________________________________________________

• Hábitos / Vícios: __________________________________________________

• Antecedentes:

- Neurológicos: ___________________________________________________

- Cardiovasculares: TVP: N (   ) S (   )  ___/___/___

-     Pulmonares: _________________________________________________

- Ortopédicos:   Fraturas:          N (   ) S (   )  ___/___/___

Cirurgias Ortop.: N (   )          S (   )   ___/___/___

- Dermatológicos: _________________________________________________

- Órgãos abdominais: ______________________________________________

ü  História da Moléstia Atual

• História Pregressa de Úlcera:

• Membro já atingido:  MID (   )     MIE (   )  MID+MIE (   )

• Região:    Lateral (   )       Medial (   )  Anterior (   )        Posterior (   )

• Instalação:________________________________________________________

• Cicatrização:   N (   )         S (   ) ______________________________

• Anquilose Articular: Presente (   ) Ausente (   )

• Rigidez Articular: Presente (   ) Ausente (   )

• Úlcera Atual:

• Recidiva: S (   ) N (   )

• Tempo: __________________________________________________________

• MM:         MID (   )  MIE (   )         MID + MIE (   )

• Região:    Lateral (   )     Medial (   )     Anterior (   )     Posterior (   )

• Classificação:

Clínica:            Grau 5 (   )  Grau 6 (   )

Etiológica: Primária (   )          Secundária (   )

Anatômica: Superficial (   )  Perfurantes (   )    Profunda (   )

Fisiopatologia :     Refluxo (   )     Obstrução (   )       Ref. + Obst (   )

• Tratamentos administrados: _______________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

• Sintomas associados: ______________________________________________

ü  Diagnóstico:_________________________________________________

3. EXAME FÍSICO

ü  Geral

• Obs.:_____________________________________________________________

____________________________________________________________

• P.A. _______mmHg      F.C.: ____ bpm          Peso: ______ Kg

ü  Específico

• Sensibilidade: MID: P (   ) A (   ) ⇓ (   )

MIE: P (   ) A (   ) ⇓ (   )

• Perimetria MMII:

Pré
__/__/__

1 Semana Pós
__/__/__

2 Semanas Pós
__/__/__

3 Semanas Pós
__/__/__

4 Semanas Pós
__/__/__

Maléolo L

MID MIE MID MIE MID MIE MID MIE MID MIE

15 cm

20 cm

25 cm

5 Semanas Pós
__/__/__

6 Semanas Pós
__/__/__

7 Semanas Pós
__/__/__

8 Semanas Pós
__/__/__

9 Semanas Pós
__/__/__

Maléolo L

MID MIE MID MIE MID MIE MID MIE MID MIE

15 cm

20 cm

25 cm
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10 Semanas
Pós

__/__/__

11 Semana
Pós

__/__/__

12 Semanas
Pós

__/__/__

13 Semanas
Pós

__/__/__

14 Semanas
Pós

__/__/__

Maléolo L

MID MIE MID MIE MID MIE MID MIE MID MIE

15 cm

20 cm

25 cm

• Perimetria Úlcera:

Pré
__/__/__

1 Semana  Pós
__/__/__

2 Semanas Pós
__/__/__

3 Semanas Pós
__/__/__

4 Semanas Pós
__/__/__

MID MIE MID MIE MID MIE MID MIE MID MIE

Largura

Altura

5 Semanas  Pós
__/__/__

6 Semanas  Pós
__/__/__

7 Semanas Pós
__/__/__

8 Semanas Pós
__/__/__

9 Semanas Pós
__/__/__

MID MIE MID MIE MID MIE MID MIE MID MIE

Largura

Altura

10 Semanas
Pós

__/__/__

11 Semanas
Pós

__/__/__

12 Semanas
Pós

__/__/__

13 Semanas
Pós

__/__/__

14 Semanas
Pós

__/__/__
MID MIE MID MIE MID MIE MID MIE MID MIE

Largura

Altura



71

• Grau de Mobilidade Articular:

4. EXAMES COMPLEMENTARES

• Pletismografia a ar:

Pré
__/__/__

3 Meses Pós
__/__/__

Volume Venoso (ml)

Fração de Ejeção (%)

Índice de Enchto Venoso (ml/s)

Fração Residual (%)

Escala Analógica da dor:

OBS.:  indicar na escala a intensidade da dor que você está sentindo agora:

S/ Dor |_____________________________________                                              __ Dor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Insuportável

Pré
__/__/__

1 Semana Pós
__/__/__

2 Semanas Pós
__/__/__

3 Semanas Pós
__/__/__

4 Semanas Pós
__/__/__

Torn .D Torn. E Torn .D Torn. E Torn. D Torn. E Torn. D Torn. E Torn. D Torn. E

Dorsif.

Pantif.

Pré
__/__/__

5 Semanas Pós
__/__/__

6 Semanas Pós
__/__/__

7 Semanas Pós
__/__/__

8 Semanas Pós
__/__/__

Torn .D Torn. E Torn .D Torn. E Torn. D Torn. E Torn. D Torn. E Torn. D Torn. E

Dorsif.

Pantif.
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ANEXO C

Orientações para Educação do Paciente sobre sua Doença e Cuidados

Indispensáveis

• Orientações gerais sobre a doença

• Cuidados gerais

• A importância do repouso e da higiene

• Caminhadas
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ANEXO D

Termo de Consentimento Pós – Informação

1. Dados da identificação do sujeito da pesquisa ou responsável legal

• Nome do paciente:

• Documento de identidade:

• Sexo: M (   ) F (   )

• Data de nascimento:    /    /

• Endereço: nº:

Bairro: Cidade:

CEP: Telefone: (    )

Responsável Legal:

• Nome:

• Natureza:

• Documento de Identidade:

• Sexo: M (   ) F (   )

• Data de nascimento:    /    /

• Endereço: nº:

Bairro: Cidade:

CEP: Telefone: (    )

2. Dados sobre a pesquisa científica

• Título do protocolo de pesquisa:

“Os Efeitos da Estimulação Elétrica com Corrente de Alta Voltagem nos Portadores

de Úlcera de Hipertensão Venosa Crônica”
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• Objetivos da pesquisa:

Avaliar a exeqüibilidade e os resultados imediatos da fisioterapia através de

orientações e estimulação elétrica com corrente de alta voltagem, em pacientes

portadores de úlcera hipertensiva venosa crônica.

Quantificar a área e a velocidade de cicatrização.

Quantificar a mudança de intensidade da dor referida pelos pacientes.

• Pesquisador:

Eliane Jerônimo Pires

Cargo: Fisioterapeuta CREFITO: 29069-F

• Orientador:

Eduardo Toledo de Aguiar

Cargo: Professor Doutor (MS-3) CRMSP: 18159

Unidade HU: Ambulatório da Clínica Cirúrgica (Cirurgia Vascular)

• Duração da Pesquisa:

Tempo de pesquisa com o paciente: três meses

Tempo total da pesquisa: dezessete meses

3. Registro das explicações do pesquisador ao paciente ou seu representante

legal sobre a pesquisa

• Um grande número de pessoas na população apresenta úlcera varicosa. O

objetivo da pesquisa é aplicar uma técnica ambulatorial de corrente elétrica para

o tratamento destas úlceras e verificar o resultado.

• Inicialmente o paciente será orientado em relação aos cuidados com a ferida.

• No tratamento proposto o paciente permanecerá deitado em divã, durante toda a

sessão que durará sessenta minutos, e irá consistir na colocação de eletrodos de

estimulação elétrica, sendo um na ferida e outro na perna a aproximadamente

vinte e cinco centímetros de distância da ferida.
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• A resposta do paciente em relação à dor será avaliada em cada sessão através da

escala da dor.

• Em relação ao tamanho da ferida, esta será fotografada mensalmente.

• O grande benefício desta técnica é tentarmos diminuir a dor e o tempo de

cicatrização da ferida, sem uma técnica invasiva.

• O paciente deverá contar com todos os recursos da Clínica Cirúrgica (Cirurgia

Vascular) para o atendimento de intercorrências e para curativos necessários até a

cicatrização completa da úlcera e durante todo o tempo da pesquisa.

4. Esclarecimento dados pelo pesquisador sobre garantias do sujeito da

pesquisa

• A equipe estará a disposição do paciente para, a qualquer tempo, dar explicações

sobre os procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, assim como

para resolver dúvidas existentes.

• O paciente tem toda liberdade de retirar seu consentimento e deixar de participar

da pesquisa, sem que haja prejuízo de seu tratamento ou da sua assistência no

Hospital Universitário - USP.

• Todos os registros do protocolo do paciente serão considerados confidenciais,

guardados sob sigilo, preservando sua privacidade.

• Estarão a disposição do paciente os recursos do Hospital Universitário - USP

para assisti-lo.

• É viável a indenização do paciente por dano eventual decorrente

comprovadamente da pesquisa.

5. Nomes e endereços para contato

Dr. Eduardo Toledo de Aguiar

Hospital Universitário

Clínica Cirúrgica (Cirurgia Vascular) – 6º andar

Telefone: (011) 3812-7711

Secretária: D. Tânia ou D. Akie
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Eliane Jerônimo Pires

Hospital Universitário

Clínica Cirúrgica (Cirurgia Vascular) – 6º andar

Telefone: (011) 3812-7711

Secretária: D. Tânia ou Akie

Em caso de urgência:

Vir ao Pronto-Socorro do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo e

procurar pelo Médico Cirurgião que tomará as primeiras providências e avisará a

equipe de pesquisadores.

6. Consentimento pós-esclarecido

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido

o que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de

Pesquisa.

São Paulo,         de de 200  .

_______________________________________________

Assinatura do sujeito da pesquisa ou seu responsável legal

_______________________________________________

Assinatura do pesquisador (carimbo)
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