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RESUMO 
 

A úlcera venosa é a manifestação clínica mais grave da insuficiência venosa crônica, e a 
mais frequente das úlceras em membros inferiores, representando em torno de 70% de 
todas as úlceras. Pacientes portadores dessa enfermidade podem conviver com essa 
situação durante vários anos, sem obter a cicatrização da lesão. O objetivo dessa 
investigação foi avaliar a influencia dos aspectos sociodemográficos, de saúde, 
assistenciais e clínicos da lesão na efetividade da terapia física descongestiva utilizada 
para cicatrização das úlceras venosas. Trata-se de um estudo quase-experimental, com 
amostra não probabilística, desenvolvido na Clínica Escola de Fisioterapia da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. A amostra foi composta por 67 pacientes, 
distribuídos em dois grupos, por meio de estratégia de pareamento: Grupo de intervenção 
(GI), composto por 31 sujeitos e Grupo controle (GC), composto por 36 indivíduos. Ambos 
os grupos foram tratados durante seis meses com curativo diário e receberam orientações 
para repouso três vezes ao dia associado à elevação de membros inferiores. O GI foi 
submetido também à terapia física descongestiva: elevação dos membros inferiores, 
drenagem linfática manual, enfaixamento compressivo, exercícios miolinfocinéticos. O 
estudo foi aprovado (Parecer nº 59/2007) pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Os dados foram analisados por meio de 
estatística descritiva e inferencial. Os testes utilizados foram Mann-Whitney, Q-Quadrado 
e Exato de Fisher as Análises de Variância (ANOVA) e Variância Multivariada (MANOVA). 
Considerados nível de significância estatística de ρ-valor < 0,05.  Entre os 67 
participantes, observou-se predomínio de pessoas com mais de 59 anos (67%), sexo 
masculino (52%), escolaridade baixa (92%) e sem fonte de renda (60%). Em relação aos 
hábitos de saúde a maior parte dos participantes referiu não ser tabagista (99%), nem 
etilista (97%) e dormir mais de 6h (79%). Não se observou diferença significativa quanto 
às características sociodemográficas, de saúde, assistenciais e clínicas da lesão entre os 
grupos intervenção e controle. Essas mesmas características não influenciaram a 
efetividade da terapia física descongestiva. O principal fator responsável pela redução da 
dor, edema e contração da ferida foi a terapia física descongestiva, que explicou 74% da 
redução do edema (p=0,0001), 75% da redução da dor (p<0,0001) e 62% da contração da 
ferida (p=0,020). A avaliação da área da ferida mostrou que independente da terapia 
descongestiva, as demais variáveis (sociodemográficas, de saúde, assistenciais e clínicas 
da lesão) explicaram 60% da redução da área (p=0,020). Ao avaliar a influência de todas 
as variáveis incluindo a terapia física descongestiva nota-se que este modelo explica 66% 
da redução da área da lesão (p=0,005). Vale dizer que a evolução da área também sofreu 
influência da atividade laboral (p=0,010) e do local da úlcera (p<0,0001). Reforçando 
esses achados, a comparação das variáveis de desfecho dor (p<0,0001), edema 
(p<0,0001), área (p<0,0001) e contração da úlcera (p=0,0015) apresentaram diferença 
significativa entre os grupos intervenção e controle, denotando a efetividade da terapia 
física descongestiva na cicatrização das ulceras venosas. É importante conhecer os 
fatores que influenciam positivamente ou negativamente o processo de cicatrização, para 
desenvolver planos de tratamentos mais eficazes e melhorar a qualidade de vida dos 
pacientes e seus familiares.  
Descritores: úlcera varicosa, cicatrização de feridas, modalidades de fisioterapia, 
cuidados de enfermagem. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Doença Venosa Crônica (DVC) é uma patologia que se desenvolve devido a 

excesso de pressão venosa nos membros inferiores (MMII), com dilatação das veias 

desses membros e aumento da sua secção transversal sem alteração das válvulas. 

Perde-se então a capacidade de bloquear o fluxo sanguíneo retrógrado instalando-se um 

quadro de hipertensão venosa crônica, associado à falência da bomba músculo-

aponeurótica-venosa(1-3).  

A obstrução e/ou insuficiência valvular venosa leva ao aumento da pressão venosa 

em veias, vênulas e capilares venosos (por aumento da pressão hidrostática e da 

permeabilidade), distensão da parede capilar e aumento dos poros endoteliais, causando 

acúmulo de proteínas de maior peso molecular no tecido e aumento da pressão osmótica 

tissular, levando a formação de edemas e lesões tissulares(1-3). 

O sistema linfático tem papel importante em qualquer tipo de edema periférico, 

havendo estreita relação anatômica entre veias e linfáticos superficiais. Na DVC, pode 

ocorrer insuficiência secundária à drenagem linfática, por sobrecarga volumétrica em 

linfáticos inicialmente normais, que multiplicam sua função para compensar o edema 

decorrente da estase venosa(4).  

Em resposta a essa sobrecarga volumétrica, há aumento do fluxo linfático para 

retirada do excesso de proteínas e fluido local. Quando a oferta excede a capacidade dos 

linfáticos, o aumento de proteínas de alto peso molecular e de líquido no tecido favorece 

os quadros de linfangites e erisipelas, que podem causar trombose dos canalículos 

linfáticos e consequente piora progressiva do edema e das demais complicações, como o 

desenvolvimento das ulceras venosas (UV)(5).  

As UV são lesões resultantes do inadequado retorno venoso dos pés ou das 

pernas, caracterizadas por perda circunscrita ou irregular do tegumento (derme ou 

epiderme), podendo atingir subcutâneo e tecidos subjacentes(6-9). 

As UVs são as mais encontradas nos serviços da rede básica de saúde, hospitais 

gerais e especializados, apresentam na sua maioria longa evolução e respostas 

terapêuticas variáveis. O baixo nível sócio-econômico, a faixa etária maior que 60 anos, 

doenças associadas, falta de acompanhamento clínico especializado, tratamento 
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sistêmico, repouso reduzido, ausência de terapia compressiva e inadequação dos 

cuidados domiciliares são fatores que interferem na evolução e tratamento dessas 

úlceras(10-13). 

A prevalência da DVC na população tem aumentado devido ao crescimento da 

população idosa. No mundo desenvolvido, cerca de 10 a 20% da população possui veia 

varicosa ou algum grau de insuficiência venosa superficial ou profunda dos membros 

inferiores. Essa enfermidade acomete cerca de 2 a 7% da população e a prevalência da 

sua maior complicação, úlcera venosa, atinge de 0,5 a 2% da população mundial (13-14). 

Devido a sua grande prevalência e quando mal conduzidas, as úlceras venosas 

podem permanecer anos sem cicatrizar, possuindo um custo psicossocial muito elevado. 

Além dos gastos significativos para o indivíduo e os serviços de saúde, o objetivo do 

tratamento deixa de ser apenas a cura da patologia e passa a ser a reintegração do 

paciente com o máximo de condições de ter uma vida normal, ou seja, viver com 

qualidade e saúde. (7,11). 

 Sendo uma doença extremamente relevante, acomete diferentes faixas etárias, 

afetando diretamente os níveis socioeconômicos, pois pode retirar o indivíduo de suas 

atividades normais, como o trabalho, e pode chegar a ponto de provocar a aposentadoria 

precoce desse indivíduo que se encontra em fase produtiva. (13-14). 

A UV surge de forma espontânea ou traumática e, muitas vezes, precedida por 

episódio de erisipela, celulite ou eczema de estase. Em geral a UV tem evolução lenta, 

pode ser única ou múltipla, apresenta bordas delimitadas, leito granulomatoso e 

sangramento fácil. Normalmente localizam-se no terço inferior e nas regiões laterais da 

perna ao nível dos maléolos e apresentam pulsos distais conservados(6-9). 

A dor é frequente, em geral moderada e melhora com o repouso. Outros fatores que 

comumente acompanham as úlceras e possuem caráter recorrente são: edema, 

hiperpigmentação e lipodermatoesclerose, que ocorre na pele e no subcutâneo(6-9). 

Nos membros ulcerados o fluxo linfático e o transporte da linfa decrescem, 

principalmente devido à lesão dos capilares linfáticos no subcutâneo pela infecção e 

fibrose local. Essa lesão linfática é um importante componente na persistência da úlcera 

venosa crônica e pode explicar a dificuldade no tratamento eficaz das úlceras complicadas 

das pernas(15).  
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Nesse sentido, a terapia compressiva é reconhecida como padrão ouro no 

tratamento dessas lesões(16-20), como a bandagem multicamadas, bota de unna(21) e 

bandagens elásticas(22). Contudo um dos grandes problemas associados a esta 

abordagem é o elevado número de indivíduos que abandonam o tratamento(23). O calor 

incapacitante, associado ao seu uso, e o custo de aquisição constituem os principais 

fatores de dropout terapêutico. Doentes idosos com comorbidades, como osteoartrite, 

doença reumática, entre outras, assim como indivíduos obesos, tem grande dificuldade em 

aplicar os sistemas de compressão, pois requerem ajuda diária.  

Partindo desse princípio, a elevação dos membros inferiores a 30º, a drenagem 

linfática manual, terapias compressivas e exercícios miolinfocinéticos (exercícios aplicados 

com compressão) são tratamentos complementares que visam o estímulo do retorno 

veno-linfático e consequente redução da pressão nesses vasos (24).  

Essas terapias quando associadas são denominadas de Terapia Física 

descongestiva (TFD) ou linfoterapia, aprovada em 1993 pelo Consenso Internacional de 

Linfologia para o tratamento do linfoedema(25).  Contudo, nessa pesquisa fez-se a opção 

de aplicá-la para estimular a cicatrização das úlceras venosas, uma vez que ao promover 

a homeostase tecidual, cria-se um ambiente favorável à cicatrização dessas lesões.  

Estudo que avaliou os benefícios da linfoterapia na cicatrização de ulceras venosas 

mostrou que este método acelerou a cicatrização das lesões, reduziu a dor e o edema dos 

membros afetados, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do paciente(24).  

O cuidado às pessoas portadoras de UVs, deve considerar múltiplos fatores, de 

forma multidimensional, envolvendo conhecimentos sociodemográficos, de saúde, 

assistenciais e clínicos da lesão, pois caracterizar as variáveis e identificar a sua influencia 

positiva ou negativa no processo de cicatrização, permite identifica-las precocemente e 

traçar planos de tratamentos eficazes a fim de melhorar a qualidade de vida dos sujeitos 

portadores de feridas e de seus familiares(14).  

Há relatos de que os que fatores psicossociais, como baixa renda e baixo nível de 

escolaridade estão associados com a cicatrização demorada de feridas principalmente 

devido à precária consciência sanitária(14,26-27). Além disso, a falta de entendimento acerca 

desses cuidados pode resultar em baixa adesão ao tratamento, bem como na 

impossibilidade de mudança de condutas e atitudes no domicílio. 
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 A educação sanitária, desenvolve a consciência sanitária. É uma pratica educativa 

que induz ao público portador de feridas a adquirir hábitos que promovam a saúde. É um 

processo contínuo, permanente e construído na medida em que o indivíduo aprofunda seu 

conhecimento. O foco da educação sanitária deve estar voltado para profissionais e 

população em relações de interação, comunicação, cooperação e responsabilidade 

conjunta em solucionar problemas inerentes a patologia (14,26-27). 

Alguns estudos apontam que homens apresentam maior intensidade da dor 

relacionada à UV do que as mulheres(26-27) principalmente pelo fato de que as mulheres 

tem maiores cuidados com a sua saúde (26,28). Além disso, a renda está muito relacionada 

com a dor. Sujeitos com menor renda apresentam maior intensidade da dor(26-27). 

A dor é um sintoma comum entre pacientes com úlceras venosas,(29-30)  persiste por 

tempo razoável. Pode apresentar-se em modo contínuo ou recorrente, interferindo na 

cicatrização, pois ativa a descarga adrenérgica e vasoconstricção, ocasionando a 

diminuição da perfusão tecidual e alteração do processo inflamatório, o que resulta em 

atraso da cicatrização(31). 

Considerando a falta de estudos no município de Jequié  e a relevância científica no 

estudo de pessoas acometidas com úlceras venosas em busca de uma melhoria na sua 

qualidade devida, ressalta-se a importância deste estudo na perspectiva de conhecer os 

aspectos sociodemográficos, de saúde, assistenciais e clínicos da lesão na cicatrização de 

úlceras venosas de pacientes submetidos a linfoterapia.  

O município de Jequié, localizado a 365km de Salvador, no Sudoeste da Bahia na 

zona limítrofe entre a caatinga e a zona da mata. Jequié é cercada de montanhas ricas em 

minério de ferro, e por isso apresenta clima quente durante quase todo o ano. Em dias 

de verão a temperatura pode chegar a 48°C. O numero total de habitantes, segundo o 

senso do IBGE de 2013 é de 161.391 mil habitantes e a densidade demográfica é de 

50,20 Hab/km2. Composta por 18 Unidades de Saúde da família, 4 Unidabes Básicas de 

saúde e 14 Postos de saúde 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

No Brasil, a existência de pessoas com UV constitui uma séria questão de saúde 

pública, porém estudos sobre esse tema são escassos, pouco se conhecendo sobre sua 

distribuição na população do país ou mesmo por região(8,11,32), o que não é diferente no 

município de Jequié. A UV tem alto índice de recidiva, 30% das úlceras recorrem no 

primeiro ano e esta taxa sobe para 72%, após 2 anos quando não tratada 

adequadamente(13)
.
  

Refletindo sobre as atuais políticas de saúde, que buscam cuidar da integralidade 

do indivíduo, a qualidade de vida é um aspecto importante e vem a explicitar índices que 

mais se assemelham com seu estado de saúde real. Em uma revisão sistemática17, o 

estágio mais avançado da doença venosa crônica teve seu impacto comprovado na 

qualidade de vida, sendo significante na diminuição de seus índices, devido à cronicidade 

e ao fato de prejudicar os indivíduos em idade produtiva. 

De acordo com a experiência no projeto de extensão “Cuidados fisioterapêuticos 

nas ulcerações dos membros inferiores” vinculado à Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia (UESB), que atende a demanda do município de Jequié e cidades circunvizinhas 

na Clínica Escola de Fisioterapia (CEF), vinculada a UESB, percebeu-se que não há 

sistematização da assistência aos portadores de UVs nos serviços de saúde, constituindo 

uma grande lacuna de conhecimento e um desafio para os profissionais inseridos nesse 

projeto. É importante minimizar a visão simplista e isolada do tratamento das úlceras 

venosas estabelecendo-se a sistematização da assistência aos portadores de UVs. 

De acordo com alguns autores(12,33-35) a qualidade da assistência aos portadores de 

UVs, nos serviços de saúde, está relacionada à sistematização da assistência que deve 

contemplar aspectos inerentes ao diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação 

das ações e condutas de tratamento e prevenção.  

Destaca-se assim, a importância da integração entre os níveis de complexidade da 

assistência, cabendo ao nível primário maior aproximação com os portadores dessas 

lesões, além de um trabalho de acompanhamento e continuidade do tratamento, 

encaminhando ao nível secundário e/ou terciário quando há necessidade de 

acompanhamento especializado, diagnóstico diferenciado e exames complexos. Quanto 
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mais bem estruturado for o fluxo de referência e contrareferência entre os serviços de 

saúde, melhor a eficiência e eficácia dos mesmos(36).  

  No nível primário da assistência o conhecimento das características 

sociodemográficas, de saúde, assistenciais e clínicas da lesão, permite que problemas na 

assistência a esses indivíduos sejam precocemente detectados e planos específicos de 

tratamento sejam elaborados. No nível terciário, esse trabalho justifica-se pelo fato de 

prestarmos assistência ao portador de úlcera venosa aplicando técnicas de baixo custo 

como a linfoterapia, a fim de estimular a cicatrização dessas lesões e melhorar a 

qualidade de vida dessa população. 
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3. OBJETIVOS  

 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Verificar a influencia dos aspectos sociodemográficos, de saúde, assistenciais e 

Clínicos da lesão na cicatrização das úlceras venosas de pacientes submetidos a 

linfoterapia. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar os aspectos sociodemográficos, de saúde, assistenciais e clínicos da 

lesão de pacientes portadores de úlceras venosas; 

 Avaliar a efetividade da linfoterapia para cicatrização da úlcera venosa; 

 Verificar a relação existente entre a linfoterapia na cicatrização das úlceras venosas 

e as características sociodemográficas, de saúde , assistenciais e clínicas da lesão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. METODO 

 

4.1 Tipo de Estudo 
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Estudo de intervenção, quase-experimental, com grupos pareados. O pareamento 

teve como objetivo compensar estatisticamente os fatores de confusão  e reduzir vieses 

na determinação da exposição. 

 

 

4.2 Local de estudo 

 

O estudo foi desenvolvido na Clínica Escola de Fisioterapia (CEF) da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), onde funciona o Projeto de Extensão Continuada: 

Cuidados Fisioterapêuticos nas Ulcerações de Membros Inferiores. Atualmente o mesmo 

passou por recadastramento na UESB, sendo aprovado com o nome “Núcleo 

Interdisciplinar no Tratamento de Feridas da UESB”. 

A opção por essa instituição justificou-se pelo fato da pesquisadora em questão ser 

docente da UESB ao qual a Clínica Escola de Fisioterapia está vinculada. Também por 

coordenar o projeto acima mencionado desde 2005 e atuar nos atendimentos desses 

pacientes portadores de úlceras em membros inferiores, além do fácil acesso para os 

mesmos e da infra-estrutura já instalada. 

.  

 

4.3.População e amostra 

 

A população do estudo constituiu-se de sujeitos com úlcera venosa. A amostra foi 

composta por 67 pacientes divididos em dois grupos: Grupo Intervenção (GI), composto 

por 31 pacientes e Grupo Controle (GC), composto por 36 pacientes. As variáveis do 

estudo foram: dados sociodemográficos (sexo, faixa etária, renda, profissão, 

escolaridade), de saúde (etilismo, tabagismo, doenças associadas, sono) e clínicos da 

lesão (tempo, localização, presença de edema, dor, área e grau de contração da ferida).  

Utilizou-se a estratégia de pareamento para composição dos grupos, e este foi realizado 

utilizando-se as variáveis: sexo, faixa etária, tempo de ulcera e área da lesão (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Códigos de pareamento da amostra segundo as variáveis sexo, faixa etária, 
tempo de lesão e área da lesão.  Jequié/BA, 2012. 
 

Sexo Faixa etária Tempo 
lesão 

Área da lesão Pareamento(Cód) 

Masculino 
Masculino         
Masculino 
Masculino 
Masculino 
Masculino 
Masculino 
Masculino 
Feminino 
Feminino 
Feminino 
Feminino 
Feminino 
Feminino 
Feminino 
Feminino 

Até 60 anos 
Até 60 anos 
Até 60 anos 
Até 60 anos 
> 60 anos 
> 60 anos 
> 60 anos 
> 60 anos 
Até 60 anos 
Até 60 anos 
Até 60 anos 
Até 60 anos 
> 60 anos 
> 60 anos 
> 60 anos 
> 60 anos 

Até 5 anos 
Até 5 anos 
>5 anos 
> 5 anos 
Até 5 anos 
Até 5 anos 
>5 anos 
> 5 anos 
Até 5 anos 
Até 5 anos 
>5 anos 
> 5 anos 
Até 5 anos 
Até 5 anos 
>5 anos 
> 5 anos 

Pequena/média 
Grande/extensa 
Pequena/média 
Grande/extensa 
Pequena/média 
Grande/extensa 
Pequena/média 
Grande/extensa 
Pequena/média 
Grande/extensa 
Pequena/média 
Grande/extensa 
Pequena/média 
Grande/extensa 
Pequena/média 
Grande/extensa 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

 

Na medida em que os grupos foram formados, houve um equilíbrio entre estes, ou 

seja, para cada admissão em um dos grupos, foi feita alocação para o grupo oposto do 

próximo paciente com a mesma codificação.  

Os critérios de inclusão no estudo foram: pacientes com úlcera venosa secundária à 

doença venosa crônica nos membros inferiores; estar apto a submeter-se à clínica 

terapêutica física descongestiva como tratamento fisioterapêutico conforme parecer do 

angiologista integrante da equipe da pesquisa, ou seja, o paciente não deve ser portador 

de úlceras mistas, diabéticas apenas secundária a IVC.  ter idade superior a 18 anos; 

comparecer à Clínica Escola de Fisioterapia para aplicação da terapêutica física 

descongestiva e realização dos curativos e ter condições cognitivas para seguir as 

orientações recomendadas durante o período do estudo. 

Foram excluídos pacientes diabéticos com úlceras neuropáticas ou arteriais, ou 

qualquer outro tipo de úlcera nos membros inferiores, que não estivesse relacionada com 

a doença venosa crônica; presença de infecção local e/ou sistêmica e trombose venosa 

profunda (TVP). 

 



22 

 

4.4 Procedimentos e Instrumentos de Coleta de Dados  

 

Antes de dar início ao tratamento, os pacientes passaram por uma avaliação, 

baseada nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular (SBCV) (Apendice 1). 

O grupo de intervenção foi submetido a curativos diários e linfoterapia. Os curativos 

foram realizados pela equipe de enfermagem e a linfoterapia foi executada por 

fisioterapeutas, três vezes por semana em dias alternados, com duração de 40 minutos 

cada sessão. Por sua vez, o grupo controle foi submetido ao curativo diário da úlcera, o 

mesmo do GI, orientações quanto ao repouso e elevação dos membros inferiores, mas 

não recebeu a linfoterapia. 

Nos finais de semana, todos os pacientes foram acompanhados no seu domicílio 

(GI e GC). O curativo, nos dois grupos, foi composto pelas camadas primária e 

secundária, utilizando-se gazes umidificadas com soro fisiológico, compressas e ataduras. 

Importante ressaltar que a técnica de curativo de ambos os grupos foi idêntica e diária. 

Nos casos em que a úlcera apresentou desenvolvimento de fibrina e/ou tecido 

desvitalizado em seu leito, em ambos os grupos, foi utilizado desbridamento enzimático 

(85% dos indivíduos), com a Carica Papaya em creme a 10%, variando, quando 

necessário, a porcentagem de acordo com a necessidade de cada paciente, até remoção 

total do tecido desvitalizado, quando se interrompia a aplicação da Carica Papaya. 

Contudo, em caso de maior comprometimento tecidual, o paciente era encaminhado para 

desbridamento cirúrgico (15% dos sujeitos), realizados por médicos por ser uma técnica 

invasiva e sob efeito de anestesia local em ambiente hospitalar, específicos para o 

procedimento. 

Os desbridamentos, tanto químico quanto cirúrgico, foram realizados quantas vezes 

se fizeram necessários, ressaltando que, o desbridamento químico foi realizado em uma 

porcentagem maior (85%) em relação ao cirúrgico (15%). 

A intervenção linfoterapia compreendeu os seguintes procedimentos: elevação dos 

membros inferiores a 30º, associado à drenagem linfática manual, compressão com 

bandagens elásticas até região abaixo dos joelhos, e exercícios miolinfocinéticos 

(exercícios realizados sob compressão elástica do membro – flexo-extensão dos 

tornozelos, joelhos e quadris, sendo realizados 03 vezes com 30 repetições por sessão). A 
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bandagem elástica foi mantida diariamente, sendo retirada apenas para dormir, e 

recolocada pela manhã, ao acordar. Para este procedimento os sujeitos do estudo 

receberam orientação da equipe de enfermagem e de fisioterapia. 

A drenagem linfática manual dos membros inferiores tem início com evacuação dos 

linfonodos inguinais, poplíteos e maleolares, seguindo com movimentos com pressão 

rítmica, lenta e suave, em torno de 30 a 40mmHg, direcionando a linfa para o grupo de 

linfonodos mais próximos, no sentido caudal-cranial. 

Para cálculo da área da ferida, foi realizado o contorno direto da borda com material 

transparente estéril, de forma que foram definidas duas medidas: maior comprimento 

horizontal e maior comprimento vertical através do uso de régua graduada em 

centímetros. Posteriormente, a figura foi inserida no Autocad 200615 seguindo os 

seguintes passos: 1) verificou-se a escala da figura em relação à medida da régua 

utilizada (cm²); 2) foram traçadas 2 retas (azul e vermelha) entre as duas medidas da 

régua (maior comprimento horizontal e maior comprimento vertical); foram feitas as 

medidas dessas retas e calculada a média para a escala correta da figura e ser 

encontrada; 3) foi utilizada a ferramenta Scale do AutoCAD, para colocá-lo em escala no 

Autocad; 4) as medidas foram verificadas e confirmadas; 5) foi utilizado o comando 

Polyline para desenhar o contorno da área da lesão; 6) feito esse contorno,  foi utilizada a  

barra de ferramentas "inquiry", a opção ÁREA para medir a área das figuras em cm². 

Determinado o valor da área da úlcera, foi calculado o grau de contração da ferida, 

expresso em percentual, utilizando-se a fórmula(37). 

                                  100 x (Wo – Wi) = % média de contração,  

                                                  Wo 

de maneira que Wo é a área inicial da ferida  e Wi é a área final da ferida nos meses 1, 2, 

3, 4, 5 e 6.  

Para avaliação da intensidade da dor(38) , foi aplicada a Escala Numérica de Dor (0 

a 10), sendo 0 ausência de dor; 1, 2 e 3 dor leve (que não impossibilita as atividades); 4, 5 

e 6 (seis) dor moderada (que dificulta as atividades, mas não as impede); 7, 8 e 9 dor forte 

ou incapacitante (capaz de impedir a realização de qualquer atividade) e 10 dor muito 

forte, insuportável ou “excruciante” (que além de impedir atividades, causa descontrole).  A 
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escala foi aplicada de forma verbal e escrita, e após resposta do cliente o escore foi 

anotado pelo observador da equipe de enfermagem e ou fisioterapia . 

Para avaliação do edema(39) foi aplicado o teste do Cacifo ou de Godet, de forma 

que se aplicou pressão à região pré-tibial com o polegar por cerca de 10 segundos, 

observando neste tempo, se houve formação de depressão.18 O edema foi mensurado por 

meio de uma escala de cruzes, onde uma cruz (+) = 0,25 cm de depressão; duas cruzes 

(++) = 0,50 cm de depressão; três cruzes (+++) = 0,75 cm de depressão e quatro cruzes 

(++++) = 1,0 cm de depressão. Para efeito de comparação, uma cruz foi indicativa de 

edema mínimo e quatro cruzes edema máximo. 

Os participantes de ambos grupos foram acompanhados por nutricionista para o 

tratamento de comorbidades como hipertensão arterial sistêmica, sobrepeso e/ou 

obesidade. 

 

4.5 Procedimentos de tratamento e análise de dados 

 

Os dados coletados foram inseridos em uma planilha do Programa Estatístico SPSS 

versão 17.0, sendo realizada análise descritiva e inferencial. Para responder aos objetivos 

do estudo, além de técnicas básicas de análise exploratória de dados como média, desvio 

padrão, frequência absoluta e relativa, foram utilizados os testes de Mann-Whitney, Q-

Quadrado e Exato de Fisher a Análise de Variância (ANOVA) e Análise de Variância 

Multivariada (MANOVA). 

Os testes Qui-Quadrado e Exato de Fisher foram usados para avaliar 

estatisticamente as variáveis categóricas. O teste de Mann-Whitney foi utilizado para 

avaliar, estatisticamente, se houve diferença entre os grupos de intervenção e controle em 

relação à diferença entre o mês seis e o mês zero de edema, dor, área e contração. Já a 

ANOVA foi utilizada para avaliar se, além da intervenção, houve alguma influência 

estatisticamente significativa das características sociodemográficas, de saúde, clínicas e 

assistenciais (variáveis independentes) nas diferenças entre o mês seis e mês zero de 

edema, dor, área e contração (variáveis dependentes), assim como a MANOVA, que têm 

o mesmo objetivo, mas considerando a estrutura de correlação existente entre edema, 
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dor, área e contração, uma vez que essa técnica considera todas as quatro variáveis como 

variáveis independentes, conjuntamente. 

 Todos os testes de hipóteses desenvolvidos nesse trabalho consideraram uma 

significância de 5%, isto é, a hipótese nula foi rejeitada quando p-valor foi menor que 0,05 

(destacados em vermelho nas tabelas ao longo da Seção III). 

 

 

 

4.6 Aspectos Éticos  

 

O estudo atendeu aos princípios éticos contidos na Declaração de Helsinki da 

World Medical Association, com base no item VIII.13, b, da Resolução 196/96, obtendo 

parecer favorável pela Comissão de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia (UESB), (Protocolo CEP/UESB nº 59/2007) (Anexo 1). 

Devidamente cadastrado no CONEP (Anexo 2). Todos os pacientes que concordaram em 

participar da pesquisa, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Eslarecido. 

(Apendice 1) 
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ABSTRACT  

Background: Pain and edema are common symptoms in venous ulcer patients and may delay 

healing.  

Objectives: The aim of this study was to evaluate the benefits of lymphotherapy as additional 

intervention to compressive therapy in venous ulcer treatment.  

Methods: Quasi-experimental study that compared lymphotherapy in combination with 

compressive therapy to dressing for venous ulcer treatment. The main study outcomes were: pain, 

edema and healing. The sample was composed by 67 venous ulcer patients allocated in intervention 

group (IG; n=31), treated with lymphotherapy in combination with compressive therapy and control 

group (CG; n=36), treated only with dressings. The instruments used were sociodemographic form, 

physiotherapy assessment, numerical pain rating scale, Godet test and wound contraction 

measurement. Data were tabulated and analyzed by descriptive and inferential tests, considering 

p<0.05.  

Results: The IG showed significant reduction in pain intensity (p>0.001) and edema (p>0.001). The 

IG showed significant reduction in ulcer area (p=0.004) and significant increase in ulcer contraction 

(p>0.001) compared to the control group. The wound healing was significant better in patients 

treated with lymphotherapy, compared to patients treated only with dressing at six months of 

therapy.  

Conclusions: The intervention group that underwent lymphotherapy and compressive therapy 

showed significant reduction of pain, edema and improved wound healing compared to the control 

group from the third month of treatment compared to the dressing alone, confirming the benefits of 

this therapy. 

 

Key words: varicose ulcer, pain, edema, healing, physical therapy modalities, nursing care. 

 

 

INTRODUCTION 

Chronic venous disease (CVD) is defined as prolonged venous hypertension due to 

deterioration of the valves mainly characterized by the occurrence of Venous Ulcer (VU) in the 

lower limbs when in advanced stage.¹ The presence of VU causes daily limitations, restrictions of 

movement, decreased self-esteem and physical and psychosocial annoyances that has negative 

impact on quality of life. 
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Pain and edema are common symptoms among patients with venous ulcers
2,3

 and can 

exacerbate the problems faced by these individuals, as it causes sleep disturbances,
4
 disrupts 

recovery, causes difficulties in performing daily activities and impair quality life.
5-7

 

Venous ulcer pain can be arising from tissue damage, hypoxia, ischemia, inflammation, 

infection, or the permeability of wound coverage, active adrenergic discharge and vasoconstriction, 

leading to decreased tissue perfusion and alteration of the inflammatory process, which results in 

healing delay.
8
  

The best evidence level for venous ulcers treatment is compression therapy, although more 

than 30% of patients do not have good compliance with this treatment, mainly in tropical countries 

like Brazil.
9-13

 Compression therapy is considered the gold standard treatment as it increases ulcer 

healing rates compared with no compression.
9-10,12

 Minimally invasive methods as endovenous laser 

ablation, radiofrequency ablation and foam sclerotherapy are also effective in venous leg ulcers 

treatment. The Lymphotherapy, however, has not been adequately studied in venous ulcer 

management.  

Lymphotherapy is focused on the treatment of lymphoedema of the upper and lower limbs, 

recognized and adopted by the International Lymphology Consensus, from the International Society 

of Lymphology.
14 

The use of lymphotherapy to venous ulcer treatment is justified because of the 

venous reflux characteristic of this pathology. The Lymphoterapy is defined as the manual 

lymphatic drainage.
15

 

Study that evaluated the benefits of lymphoterapy or descongestive therapy on venous ulcers 

healing showed that this method accelerated injuries healing, reduced pain intensity and edema of 

the affected members, contributing to improving quality of life of patients.
16

 Few studies have 

investigated this technique in venous ulcers treatment but researches analyzing this method are 

common in patients with breast cancer and demonstrate reduction of pain and edema of the upper 

limb.
17

 

Lymphotherapy may be an effective intervention to improve healing, reduce pain and edema 

in venous leg ulcers. The aim of this study was to evaluate the benefits of lymphotherapy as 

additional intervention to compressive therapy in venous ulcer treatment. 

 

METHODS 
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Quasi-experimental study. Data collection was performed at the University Clinical School 

of Physical Therapy, State University of Southwest Bahia, Brazil, in partnership with the Graduate 

Program in Health Sciences from Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), conducted 

from January 2010 to June 2012. 

The study variables were sociodemographic data (gender, age, income, occupation, 

education), health characteristics (alcoholism, smoking, associated diseases, sleep), and clinical 

lesion characteristics (location, duration, presence of edema, pain, area, and degree of wound 

contraction).  

The inclusion criteria for this study were: patients with venous ulcers secondary to chronic 

venous disease in the lower limbs and be able to undergo decongestive physical therapy treatment as 

assessed by angiologist, older than 18 years, have conditions to follow recommendations during the 

study period. Presence of local and/or systemic infection and deep vein thrombosis (DVT), diabetic 

patients with neuropathic and arterial ulcers, or any other type of leg ulcer, which was not related to 

chronic venous disease were excluded. 

The sample was composed by 67 venous ulcers patients divided into two groups: 

Intervention Group (IG) with 31 patients, and Control Group (CG) with 36 patients. Pairing strategy 

was used to distribute patients in the groups based in the following variables: sex (male/female), age 

(older than 60 year/up to 60 year), duration of ulcer (less than 5 years/up to 5 years), and lesion area 

(small/large). This strategy enabled the formation of two groups with similar characteristics. 

All the ethical principles were followed as recommended by 466/12 Brazil Resolution.18 The 

study was approved by the Ethics and Research Committee from State University Southwest Bahia, 

under Protocol N
o
59/2007. The subjects underwent clinical assessment based on the guidelines of 

the Brazilian Society of Vascular Surgery. 

The IG was submitted to daily dressings, compressive therapy (with short-streth bandages) 

and lymphotherapy three times a week. The CG group underwent daily dressings, but did not 

receive the lymphotherapy, or compressive therapy. Both groups were instructed to rest and elevate 

the lower limbs in a 30 degrees angle three times a day. 

The decision to include in the CG only the dressings and recommendations of resting with 

lower limbs elevated was due to the fact that adherence to compression therapy is not always 

suitable for all patients in tropical countries, especially in warmer regions such as northeastern 

Brazil, where the study was developed.
11,13
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Dressings were performed daily by the nursing staff and the technique of dressing was 

identical in both groups. Enzymatic debridement was used when the ulcer showed fibrin and/or 

devitalized tissue (85% of subjects), in both groups with Carica Papaya cream of 10%, ranging the 

percentage as necessary according to the needs of each patient until complete removal of devitalized 

tissue. However, in case of greater tissue involvement, the patient was referred for surgical 

debridement (15 % of subjects). 

On weekends, all patients were followed up at home (IG and CG). The dressing, in both 

groups, was composed by the primary and secondary layers, using gauze moistened with saline 

compresses and bandages.  

Manual lymph dranaige was performed just on the IG by physical therapists three times a 

week on alternate days, lasting 40 minutes each session. The intervention called lymphotherapy was 

defined as the elevation of lower limbs for 30
o
 combined with manual lymph drainage, compression 

with elastic bandages (below the knees) and exercises, performed under elastic compression. The 

exercises included flexion-extension of the ankles, knees and hips, being performed 03 times with 

30 repetitions per session. The elastic bandage was maintained daily, being removed only to sleep, 

and put back in the morning on waking. For this procedure, the study subjects were instructed by 

staff nurses and physiotherapy. 

Manual lymph drainage of the lower limbs began with evacuation of inguinal, popliteal 

lymph, and malleolar nodes, following with rhythmic movements with slow, gentle pressure around 

30 to 40 mmHg, directing the group of lymph nodes closest in venous return direction. 

Pain intensity was assessed by the Numeric Pain Rating Scale (0-10), with 0 indicating no 

pain, 1, 2 and 3 indicating mild pain, 4, 5 and 6 indicating moderate pain, 7, 8 and 9 indicating 

severe or disabling pain and 10 indicating very strong pain, unbearable or "excruciating ". The 

numerical pain scale was applied in verbal and written form.
19

 

The edema evaluation was performed by Godet test, which uses thumb pressure applied to 

pre-tibial zone for 10 seconds, observing if there was depression formation.
20

 Edema formation was 

measured by Using a scale of crosses, where a cross (+) = 0.25 cm depression , two crosses (+ +) = 

0.50 cm depression, three crosses (+ + +) = 0.75 cm  depression and four crosses (+ + +) = 1.0 cm 

depression. For comparison, a cross was indicative of minimal edema and four crosses indicate 

maximum oedema. 
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To calculate the wound area, direct edge contour was measured with a sterile transparent 

material so that two measurements were carried out: greater horizontal length and greater vertical 

length through the use of graduated scale in centimeters. Later, the figure was inserted in Autocad 

2006
21 

by following these steps: 1) there was the scale of the figure in relation to the ruler 

measurement used (cm²); 2) 2 lines (blue and red) between the two measurements were plotted ruler 

(greater horizontal length and vertical length greater); measures of these lines were made and 

averaged for the correct scale of the figure and be found; 3) scale tool of Autocad was used to put it 

into scale in Autocad; 4) measurements were verified and confirmed; 5) the Polyline command was 

used to draw the contour of the lesion area; 6) made this contour, the toolbar " inquiry" , the AREA 

option was used to measure the area of the figures in cm². 

Given the value of the ulcer area, the degree of contraction of the wound, expressed as a percentage 

was calculated using the follow formula.
23

 

                                  100 x (Wo - Wi) = mean% contraction, 

                                                Wo 

In this formula Wo is the initial wound area and Wi is the final wound area at 1, 2, 3, 4, 5 and 6 

months.  

Both groups were evaluated at baseline for all the study variables. During the six months of 

treatment both groups were evaluated once a month in respect to pain, edema, wound area and 

wound contraction. The collected data were tabulated and analyzed in descriptive and inferential 

forms. Tests Q-square, Fisher exact were used to categorical variables and the Mann-Whitney test 

and ANOVA were applied to verify the variability of the scores of pain intensity, oedema, area, and 

wound contraction in both groups,  considering p < 0.05. 

 

RESULTS 

There was no significant differences between the intervention and control groups regarding 

sociodemographic and health characteristics, showing that pairing strategy was effective (Table 1). 

 

Table 1. Comparison of sociodemographic and health characteristics of Venous Ulcers patients in 

IG and CG.  
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The analysis of pain intensity at six months of treatment showed that IG showed low pain 

intensity, compared to the CG, and there was significant difference between the groups from the 

third month of treatment (Figure 1). 

 

Figure 1: Distribution of mean pain scores over time in IG and CG. Test: Mann-Whitney. 

 

Edema of the affected limb was also analyzed. The IG showed a significant reduction of 

edema compared to the CG from the 3rd to the 6th month of treatment (Figure 2). During the study 

period the average edema of the affected limb in IG ranged from 2.80 (SD=1.0) to 0.64 (SD=0.8) 

and the average edema of the affected limb in CG ranged from 2.72 (SD=1.1) to 2.11 (SD=1.0). 

 

Figure 2: Distribution of mean scores of edema in IG and CG. Test: Mann-Whitney. 

 

The evolution of wound area and the degree of ulcer contraction were used to indicate 

healing. The analysis of ulcer area during the treatment showed that in IG the mean of ulcer area 

ranged from 67.75 (SD=66.2) to 29.38 (SD=49.6) and in CG the mean of ulcer area ranged from 

77.35 (SD=73.9) to 63.12 (SD=61.9). The IG showed significant reduction in ulcer area compared 

with the control group from the 4th to 6th month of treatment (Figure 3). 

 

Figure 3: Distribution of venous ulcers area scores in relation of time of in IG and CG. Test: Mann-

Whitney. 

 

Whereas the first month was the admission month, the degree of ulcer contraction was 

measured from the second month of treatment, being significant from second to sixth month of 

intervention (p<0.001). In IG the average of ulcer contraction was 14.12 (SD=12.2) to 42.9 

(SD=42.3) during the study period and in CG the average of ulcer contraction ranged from 4.95 

(SD=12.5) to 2.78 (SD=6.4) (Figure 4). 

 

Figure 4: Distribution of mean scores of wound contraction in relation of time in IG and CG. Test: 

Mann-Whitney. 
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DISCUSSION 

Pain associated with venous ulcer is very common
8,23-24 

persists for a reasonable time and 

may be present continuously or recurrently, affecting healing. Effective pain management may 

improve patient outcomes, including wound healing, physical and emotional state of chronic 

wounds patients.
8
  

The findings of this study showed that lymphotherapy in combination with compressive 

therapy, was effective in pain control. Patients from IG presented lower pain intensity and showed 

better healing rate, confirming the relation between pain control and healing, observed in other 

studies
8
.  

In this line of reasoning the Consensus of World Union of Wound Healing Societies 

Initiative
25

 recommends optimize blood flow and reducing edema as some of the interventions to 

alleviate wound-related pain. These two aspects are promoted by lymphotherapy.  

The edema in lower limbs in patients with chronic venous disease is a common finding and 

may be present in varying degrees. Its location is frequent in malleolus region, extending to the 

lower third of the leg and their presence hampers physical activity due to related pain.
20,26-27

 

Edema control is essential to develop a favorable environment for healing, reducing tissue 

injury, ischemia, hypoxia and local inflammatory condition. In this research the lymphotherapy 

showed to reduce edema and pain, with significant difference in the IG compared to CG from the 

third month of treatment. 

These findings can be explained by the techniques used in IG, which acted on the superficial 

lymphatic system and all its anatomical structure, unlocking the lymph nodes draining the excess 

fluids in the cells, stimulating protein resorption while maintaining a fluid balance between the 

interstitial spaces.
28

 This entire process creates an environment conducive to healing, especially for 

acting in the bloodstream return, compromised.  

Finally, this study showed that wound healing was improved by lymphotherapy 

demonstrated by the evolution of ulcer area and ulcer contraction, both significant in IG compared 

to CG, as observed in previous study.
16 

This study suggested several benefits of lymphotherapy in combination with compressive 

therapy to venous ulcer treatment, but it has limitations that must be mentioned and overcome in 

future studies. The CG received only dressings and instructions to stand with lower limbs elevated 

three times a day, they did not receive compressive therapy. This fact may affect the conclusions of 
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the study because although lymphotherapy has shown promising results, it was not possible to know 

how much of the effect was related to lymphotherapy exclusively. 

It can be argued, however, that lymphotherapy in combination with compression contributes 

to reducing pain, edema and improve healing of venous ulcers. Other studies should be conducted to 

confirm these findings. 

 

 

CONCLUSION 

The intervention group that underwent lymphotherapy and compressive therapy showed 

significant reduction of pain, edema and improved wound healing compared to the control group. 

These findings confirm the benefits of this treatment to venous ulcers. It is expected that the results 

of this study may contribute to further researches about lymphotherapy in venous ulcer treatment. 
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Table 1. Comparison of sociodemographic and health characteristics of Venous Ulcers patients in 

IG and CG.  

Sociodemographic and 

health characteristics 

Intervention Group 

(IG) 

n (%) 

Control Group 

(CG) 

n (%) 

   p value 

Age 

  <  60 years 

  >= 60 years 

Sex 

  Female 

  Male 

 

21 (67.7) 

10 (32.3) 

 

16 (51.6) 

15 (48.4) 

 

24 (66.7) 

12 (33.3) 

 

16 (44.4) 

20 (55.6) 

 

0.926  

 

 

0.561 

Education 

  Illiterate 

  Literate 

Income 

  No income 

  With income 

Work situation 

  Employee 

  Unemployed 

Smoking 

   Yes 

   No 

Alcoholism 

   Yes 

   No 

Lesion duration 

   < 1 year 

   > =  1 year 

Chronic Diseases 

    No 

    Yes 

 

13 (41.9) 

18 (58.1) 

 

19 (61.3) 

12 (38.7) 

 

26 (83.9) 

5 (16.1) 

 

- 

31(100.0) 

 

- 

31(100.0) 

 

20 (64.5) 

11 (33.5) 

 

6 (19.4) 

25 (80.6) 

 

25 (69.4) 

11 (30.6) 

 

19 (61.3) 

12 (38.7) 

 

29 (80.6) 

7 (19.4) 

 

1 (2.8) 

35 (97.2) 

 

2 (5.6) 

34 (94.4) 

 

17 (47.2) 

19 (52.8) 

 

8 (22.2) 

28 (77.8) 

 

0.250 

 

 

0.807 

 

 

0.726 

 

 

0.353 

 

 

0.186 

 

 

0.159 

 

 

0.775 
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Figure 1: Distribution of mean pain scores over time in IG and CG. Test: Mann-Whitney. 
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Figure 2: Distribution of mean scores of edema in IG and CG. Test: Mann-Whitney. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,8 

2,4 

2,2 
2,1 

2,0 
2,1 

2,7 

2,1 

1,4 

1,0 

0,7 
0,6 

ANOVA  

p=0,000 

p=0,916 p=0,193 p=0,002 p=0,000 p=0,000 p=0,000 



41 

 

Figure 3: Distribution of venous ulcers area scores in relation of time of in IG and CG. Test: Mann-

Whitney. 
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Figure 4: Distribution of mean scores of wound contraction in relation of time in IG and CG. Test: 

Mann-Whitney. 
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5.2  ARTIGO 2 – Artigo foi produzido e será encaminhado para o Periódico Journal of 

Physiotherapy, com Fator de Impacto 2,255 e Qualis B1 da CAPES para a Área de 

Medicina II. 

 

Influência dos aspectos sociodemográficos, de saúde, assistenciais e clínicos da 

lesão na cicatrização de úlceras venosas de pacientes submetidos a linfoterapia. 

 

Roberta Azoubel1, Gilson de Vasconcelos Torres2, Marina de Góes Salvetti3, Luzia Wilma 

Santana da Silva4, Washington da Silva Santos5, Fabiano Veloso Gomes6. 

 

 

RESUMO  

Objetivo: Verificar a influencia dos aspectos sociodemográficos, de saúde, 
assistenciais e clínicos da lesão na cicatrização de úlceras venosas de pacientes 
submetidos a linfoterapia. Métodos: Pesquisa intervencionista, quase-experimental a 
partir de dois grupos: controle (n=31), tratado apenas com curativo; e intervenção (n=29), 
tratado com curativo e linfoterapia. Foram realizadas análises descritiva e inferencial 
(Testes Qui-Quadrado, Exato de Fisher, Mann Witney, ANNOVA). Resultados: A 
linfoterapia foi principal responsável pela redução da dor, edema e contração da ferida e 
explicou 75% da redução da dor (p<0,0001), 74% da redução do edema (p=0,0001) e 62% 
da contração da ferida (p=0,020). A avaliação da área da ferida mostrou que independente 
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da linfoterapia, as demais variáveis (sociodemográficas, de saúde, assistenciais e clínicas 
da lesão) explicaram 60% da redução da área (p=0,020). Ao avaliar a influência de todas 
as variáveis incluindo a linfoterapia nota-se que este modelo explica 66% da redução da 
área (p=0,005). Vale dizer que a evolução da área também sofreu influência da atividade 
laboral (p=0,010) e do local da úlcera (p<0,0001). Ao comparar os grupos controle e 
intervenção as variáveis de desfecho dor (p<0,0001), edema (p<0,0001), área(p<0,0001) e 
contração da úlcera (p=0,0015) apresentaram diferença significativa, denotando a 
efetividade da linfoterapia. Conclusões: As variáveis sociodemograficas, de saúde, 
assistenciais e clinicas influenciaram a redução da área de lesão. A linfoterapia foi 
principal  responsável pela redução da dor, edema e contração da ferida. É importante 
conhecer o peso desses fatores no processo de cicatrização, para desenvolver planos de 
tratamentos eficazes, melhorando a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares. 
 
Descritores: Cicatrização, Úlcera varicosa, Assistência à saúde.  

 

ABSTRACT  

Objective: To investigate the influence of sociodemographic characteristics, health care 
and clinical lesion in venous ulcers healing, in patients undergoing lymph therapy. 
Methods: Interventional Research, quasi-experimental from two groups: control (n= 31), 
treated only with curative; and intervention (n=29), treated with curative and lymph therapy. 
Descriptive and inferential analyzes were performed. Results: The physical decongestive 
therapy was the main factor responsible for the reduction of pain, edema and wound 
contraction and explained 75% of pain reduction (p<0.0001), 74 % reduction of edema 
(p=0.0001) and 62% of wound contraction (p = 0.020). The evaluation of the wound area 
showed that, regardless of decongestive therapy, the other variables (sociodemographic, 
health care and clinical lesion) explained 60 % of area reduction (p =0.020). When 
evaluating the influence of all variables including physical decongestive therapy is noted 
that this model explains 66 % of area reduction (p = 0.005). It is worth mentioning that the 
evolution of the area was also influenced by the work activity ( p = 0.010 ) and the ulcer 
site (p< 0.0001). Reinforcing these findings, comparing control and intervention groups 
outcome variables pain (p< 0.0001), edema (p < 0.0001), area (p< 0.0001) and contraction 
of the ulcer (p=0,0015) showed significant differences, demonstrating the effectiveness of 
decongestive physical therapy. Conclusions: sociodemographic variables, health care 
clinics and influenced the reduction in lesion area, but the lympho was main factor 
responsible for the reduction of pain, edema and wound contraction. It is important to know 
the weight of these factors in the healing process, plans to develop more effective 
treatments and improve the quality of life of patients and their families. 
Descriptors:  Healing, Varicose ulcer, Health care.   
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INTRODUÇÃO  

As feridas complexas, também conhecidas como feridas crônicas são consideradas 

um problema de saúde pública, com impacto social e econômico na vida das pessoas, 

especificamente pelo longo tempo de cicatrização e sucessivas recidivas(1). Entre as 

feridas crônicas, as úlceras de perna - as vasculogênicas (de origem venosa, arterial ou 

mista) são as mais prevalentes, caracterizando-se por um processo doloroso, com 

prejuízo na mobilidade; capacidade funcional; estado emocional e na qualidade de vida 

das pessoas acometidas.(2) 

A doença venosa crônica (DVC) é mais frequente nas pessoas idosas. O 

mecanismo patológico para a DVC e a ulceração é conhecido como hipertensão venosa; 

causada por um ou mais dos seguintes fatores: obstrução, impedindo o fluxo sanguíneo; 

disfunção valvular, permitindo o contra-fluxo venoso, ou falha muscular, resultando em um 

incompleto esvaziamento dos vasos(3). Como opção de tratamento são descritos na 

literatura as meias de compressão; cirurgia de varizes; tratamento a laser; ablação; 

ecoescleroterapia com espuma, cirurgia convencional venosa de ponte (by-pass); reparo 

valvar; angioplastia venosa, estes com o objetivo principal de redução da dor e da 

incapacidade de mobilidade das pessoas acometidas(3). 

Contudo, nessa pesquisa trazemos a discussão a linfoterapia ou terapia física 

descongestiva, como uma nova estratégia de tratamento. Trata-se de uma técnica 

reconhecida pelo Consenso internacional de linfologia, desde 1995, para o tratamento de 

linfoedema(4). Essa modalidade de tratamento tem apresentado resultados exitosos 

quando aplicada ao tratamento da úlcera venosa(5). Sua intervenção envolve um conjunto 

de elementos: elevação dos membros inferiores a 30º seguida de drenagem linfática 

manual, enfaixamento compressivo e exercícios miolinfocinéticos (exercícios realizados 

com a compressão dos membros inferiores) e cuidados com a pele. 

O cuidado às pessoas portadoras de UVs, deve considerar múltiplos fatores, os 

quais devem ser perspectivados de forma multidimensional, envolvendo conhecimentos 

sociodemográficos, de saúde, assistenciais e clínicos da lesão, pois caracterizar as 

variáveis e identificar a sua influencia positiva ou negativa no processo de cicatrização, 
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permite identifica-las precocemente e traçar planos de tratamentos eficazes a fim de 

melhorar a qualidade de vida dos utentes e de seus familiares(6,7).  

Há relatos de que os que fatores como baixa renda e baixo nível de escolaridade 

estão associados com a cicatrização demorada de feridas principalmente devido a 

precária consciência sanitária(7-9). Além disso, o não entendimento acerca desses 

cuidados pode resultar na não adesão ao tratamento indicado, bem como na mudança de 

condutas e atitudes no domicílio. 

Outros relatos apontam que homens apresentam maior intensidade da dor 

relacionada a UV do que as mulheres(8-9) principalmente pelo fato de que as mulheres tem 

maiores cuidados com a sua saúde(8,10) . Além disso a renda está muito relacionada com a 

dor, sujeitos com menor renda apresentam maior intensidade da dor(8-9) .  

A dor é um sintoma frequente entre pacientes com úlceras venosas(11-12)   e persiste 

por tempo razoável e pode apresentar-se em modo contínuo ou recorrente, interferindo na 

cicatrização, pois ativa a descarga adrenérgica e vasoconstricção, ocasionando a 

diminuição da perfusão tecidual e alteração do processo inflamatório, o que resulta em 

atraso da cicatrização.(13) 

Neste contexto a literatura é profícua em estudos sobre UV, contudo, estes são 

escassos ao relacionarem os aspectos sociodemográficos, de saúde, assistência e 

clínicos da lesão(2,14-15). Assim, o objetivo deste estudo foi verificar a Influencia dos 

aspectos sociodemográficos, de saúde, assistenciais e clínicos da lesão na cicatrização de 

úlceras venosas de pacientes submetidos a linfoterapia. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de intervenção, quase experimental, com coleta de dados 

realizada na Clínica Escola de Fisioterapia, da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB), no município de Jequié - BA, Brasil, inserida no Projeto de Extensão 

Continuada: “Cuidados Fisioterapêuticos nas Ulcerações de Membros Inferiores”, 

financiado pela citada universidade. Desenvolveu-se em parceria com o Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Saúde (PPGCSA) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), Brasil, no âmbito de estudo de doutorado. 
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A população do estudo constituiu-se de sujeitos com úlcera venosa atendidos na 

Clínica Escola supracitada. A amostra do tipo não probabilística composta por 67 usuários, 

que integraram dois grupos de investigação, no período de janeiro de 2010 a Junho de 

2012: Grupo Controle (GC) e de Grupo Intervenção (GI), constituídos respectivamente por 

31 e 29 sujeitos. Para composição desses grupos foi realizado um pareamento, 

considerando as seguintes variáveis: sexo (masculino ou feminino), faixa etária (até 60 

anos e >60 anos), tempo (até 5 anos de lesão e >5 anos de lesão) e área da lesão 

(pequena/média ou grande/extensa).  

Na medida em que os grupos foram formados, houve um equilíbrio entre estes, ou 

seja, para cada admissão em um dos grupos, foi feita alocação para o grupo oposto do 

próximo paciente com a mesma codificação. Para composição da amostra, os critérios de 

inclusão foram: paciente com úlcera venosa secundária à doença venosa crônica em um 

ou ambos os membros inferiores; estar apto a submeter-se à terapêutica física 

descongestiva como tratamento fisioterapêutico no processo de cicatrização de úlceras 

venosas conforme parecer do angiologista integrante da equipe da pesquisa; ter idade 

superior a 18 anos; comparecer à Clínica Escola de Fisioterapia para aplicação da 

terapêutica física descongestiva e realização dos curativos e ter condições cognitivas para 

seguir as orientações recomendadas durante o período do estudo. 

Foram critérios de exclusão: pacientes diabéticos com úlceras neuropáticas ou 

arteriais, ou qualquer outro tipo de úlcera nos membros inferiores, que não estivesse 

relacionada com a doença venosa crônica; presença de infecção local e/ou sistêmica; 

trombose venosa profunda (TVP). 

Todos os participantes do estudo foram acompanhados por nutricionista para o 

tratamento de comorbidades como hipertensão arterial sistêmica, sobrepeso e/ou 

obesidade. Os pacientes dos dois grupos receberam orientações para realizar repouso 

com elevação de 30º de membros inferiores três vezes ao dia, por trinta minutos. O GC foi 

submetido a curativos realizados pela equipe de enfermagem (estudantes bolsistas e 

voluntários do Curso de Graduação em Enfermagem da UESB), sendo balizados os 

princípios científicos que norteiam os cuidados de enfermagem às feridas.  
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O curativo foi composto pelas camadas primária e secundária, utilizando-se gazes 

umidificadas com soro fisiológico, compressas e ataduras. Importante ressaltar que a 

técnica de curativo norteadora de ambos os grupos foi idêntica e diária. 

Nos casos em que a úlcera apresentou desenvolvimento de fibrina e/ou tecido 

desvitalizado em seu leito, em ambos os grupos, foi utilizado desbridamento químico com 

Carica Papaya em creme a 10%, variando, quando necessário, a porcentagem de acordo 

com a necessidade de cada paciente, até remoção total do tecido desvitalizado, quando 

se interrompia a aplicação da Carica Papaya. Contudo, em casos de maior 

comprometimento tecidual no paciente, tanto no GI e GC, foram encaminhados para 

desbridamento cirúrgico. Os desbridamentos, tanto químico quanto cirúrgico, foram 

realizados quantas vezes se fizeram necessários, ressaltando que, o desbridamento 

químico foi realizado em uma porcentagem maior (85%) em relação ao cirúrgico (15%) 

dos pacientes.  

O GI foi submetido ao curativo diário da úlcera e ao tratamento com linfoterapia três 

vezes por semana em dias alternados, com duração de 40 minutos cada sessão; este 

executado por fisioterapeutas. Nos finais de semana, todos os pacientes foram 

acompanhados no seu domicílio (GI e GC).  

A intervenção linfoterapia compreendeu os seguintes procedimentos: elevação dos 

membros inferiores a 30º, associado à drenagem linfática manual, compressão com 

bandagens elásticas até região abaixo dos joelhos, e exercícios miolinfocinéticos 

(exercícios realizados sob compressão elástica do membro – flexo-extensão dos 

tornozelos, joelhos e quadris, sendo realizados 03 vezes com 30 repetições por sessão). A 

bandagem elástica foi mantida diariamente, sendo retirada apenas para dormir, e 

recolocada pela manhã, ao acordar. Para este procedimento os sujeitos do estudo 

receberam orientação da equipe de enfermagem e de fisioterapia. 

A drenagem linfática manual dos membros inferiores é iniciada com evacuação dos 

linfonodos inguinais, poplíteos e maleolares, seguindo com movimentos com pressão 

rítmica, lenta e suave, em torno de 30 a 40mmHg, direcionando a linfa para o grupo de 

linfonodos mais próximos, no sentido caudal-cranial. 

Antes de dar início ao tratamento, foram cumpridos todos os princípios éticos 

contidos na Resolução 196, do CNS(16).  A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e 
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Pesquisa, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, sob o Protocolo nº 89/2007. 

Os sujeitos passaram por uma avaliação clínica baseada nas diretrizes da Sociedade 

Brasileira de Cirurgia Vascular (SBCV). 

Para cálculo da área da ferida, foi realizado o contorno direto da borda com material 

transparente estéril, de forma que foram definidas duas medidas: maior comprimento 

horizontal e maior comprimento vertical através do uso de régua graduada em 

centímetros. Posteriormente, a figura foi inserida no Autocad 2006(17), seguindo os 

seguintes passos: 1) verificou-se a escala da figura em relação à medida da régua 

utilizada (cm²); 2) foram traçadas 2 retas (azul e vermelha) entre as duas medidas da 

régua (maior comprimento horizontal e maior comprimento vertical); foram feitas as 

medidas dessas retas e calculada a média para a escala correta da figura e ser 

encontrada; 3) foi utilizada a ferramenta Scale do AutoCAD, para colocá-lo em escala no 

Autocad; 4) as medidas foram verificadas e confirmadas; 5) foi utilizado o comando 

Polyline para desenhar o contorno da área da lesão; 6) feito esse contorno,  foi utilizada a  

barra de ferramentas "inquiry", a opção ÁREA para medir a área das figuras em cm². 

Determinado o valor da área da úlcera, foi calculado o grau de contração da ferida, 

expresso em percentual, utilizando-se a fórmula(18): 

                                  100 x (Wo – Wi) = % média de contração,  

                                                  Wo 

de maneira que Wo é a área inicial da ferida (dia0) e Wi é a área final da ferida nos meses 

1, 2, 3, 4, 5 e 6.   

Para avaliação da intensidade da dor(19) , foi aplicada a Escala Numérica de 

0 a 10. Sendo 0 (zero) ausência da dor; 1 (um), 2 (dois) e 3 (três) dor 

leve (que não impossibilita as Atividades); 4 (quatro), 5 (cinco) e 6 (seis) dor moderada 

(que dificulta as atividades, mas não as impede); 7 (sete), 8 (oito) e 9 (nove) dor forte ou 

incapacitante (capaz de impedir a realização de qualquer atividade) e 10 (dez) dor muito 

forte, insuportável ou “excruciante” (que além de impedir atividades, causa descontrole(13). 

A  escala foi aplicada de forma verbal e escrita, e após resposta do cliente o escore foi 

anotado pelo observador da equipe de enfermagem e ou fisioterapia. 

Para avaliação do edema foi aplicado o teste do Cacifo ou de Godet, de forma que 

se aplicou pressão à região pré-tibial com o polegar por cerca de 10 segundos, 
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observando neste tempo, se houve formação de depressão(20). O edema foi mensurado 

por meio de uma escala de cruzes, onde uma cruz (+) = 0,25 cm de depressão; duas 

cruzes (++) = 0,50 cm de depressão; três cruzes (+++) = 0,75 cm de depressão e quatro 

cruzes (++++) = 1,0 cm de depressão. Para efeito de comparação, uma cruz foi indicativa 

de edema mínimo e quatro cruzes edema máximo. 

Nesse estudo as variáveis estudadas foram: dados sociodemográficos (nome, sexo, 

faixa etária, renda, profissão, escolaridade); saúde (etilismo, tabagismo, doenças 

associadas, sono); Clínicos da lesão (tempo, localização, presença de edema, dor, área e 

grau de contração da ferida) e variáveis assistenciais (repouso com elevação dos 

membros inferiores, terapia compressiva e realização do curativo). 

Os dados coletados foram inseridos em uma planilha do Programa Estatístico 

SPSS versão 17.0. Foi realizada a estatística descritiva e os dados foram apresentados na 

forma de média, desvio padrão, frequência absoluta e relativa. 

O teste de Mann-Whitney foi utilizado para avaliar, estatisticamente, se houve 

diferença entre os grupos de intervenção e controle em relação à diferença entre o mês 

seis e o mês zero para edema, dor, área e contração. Já a ANOVA foi utilizada para 

avaliar se, além da intervenção, houve alguma influência significativa das características 

sociodemográficas, de saúde, clínicas e assistenciais (variáveis independentes) nas 

diferenças entre o mês seis e mês zero de edema, dor, área e contração (variáveis 

dependentes), assim como a MANOVA, que têm o mesmo objetivo, mas considerando a 

estrutura de correlação existente entre edema, dor, área e contração, uma vez que essa 

técnica considera todas as quatro variáveis como variáveis independentes, conjuntamente. 

Valores de p<0.05 foram considerados significativos. 

 

RESULTADOS 

  

A comparação das variáveis sóciodemográficas e de saúde não mostrou diferença 

significativa entre os grupos intervenção e controle (Tabela 1). 
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Tabela 1. Comparação das características sóciodemográficas e de saúde entre os grupos 

 intervenção (GI) e controle (GC).  

Características sociodemográficas e de saúde 

GI GC p-valor 

N % N %   

Faixa etária 
> 60 anos 21 31.3 24 35.8 0.926* 

< 60 anos 10 14.9 12 17.9 
 

       

Sexo 
Feminino 16 23.9 16 23.9 0.558* 

Masculino 15 22.4 20 29.9 
 

       

Escolaridade 
Até Ensino Fundamental 28 41.8 34 50.7 0.522* 

Ensino médio 3 4.5 2 3.0 
 

       

Renda 
Não possui 19 28.4 21 31.3 0.806* 

1 S.M. 12 17.9 15 22.4 
 

       

Atividade laboral 
Inativo 26 38.8 30 44.8 1** 

Ativo 5 7.5 6 9.0 
 

 
       

Tabagismo 
Tabagista 0 0 1 1.5 1** 

Não tabagista 31 46.3 35 52.2 
 

       

Etilismo 
Etilista 0 0 2 3.0 0.495** 

Não etilista 31 46.3 34 50.7 
 

       

Sono 
Mais de 6 hrs 26 38.8 27 40.3 0.548** 

Menos de 6 hrs 5 7.5 9 13.4   

Total 31 100 36 100 
 

       

 
*Teste Qui-quadrado 

 
**Teste de Fisher 

   
 

A análise das características clínicas e assistenciais também não mostrou diferença 

significativa entre os dois grupos (Tabela 2). 
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Tabela 2. Comparação das características clínicas e assistenciais dos grupos intervenção (GI) e controle 

(GC).  

Características clínicas e assistenciais 

GI GC   

N % N % p-valor 

Tempo da úlcera 
Até 1 ano 20 29.9 17 25.4 0.156* 

> que 1 ano 11 16.4 19 28.4 
 

       

Localização 

Membro inferior direito 9 13.4 7 10.4 0.338** 

Membro inferior esquerdo 21 31.3 29 43.3 
 

Bilateral 1 1.5 0 0 
 

       

Local 
Região maléolo 25 37.3 31 46.3 0.742** 

Perna 6 9.0 5 7.5 
 

       

       

Repouso com elevação dos 
MMII 

Sim 29 43.3 34 50.7 1** 

Não 2 3.0 2 3.0 
 

       

Angiologista 
1 a 2 vezes 14 20.9 22 32.8 0.192* 

3 a 4 vezes 17 25.4 14 20.9 
 

       

Regularidade do tratamento 
Regular 31 46.3 35 52.2 1** 

Irregular 0 0 1 1.5   

Total 31 100 36 100 
 

       

 
*Teste Qui-quadrado 

 
**Teste de Fisher 

   
 

Para avaliar se as variáveis sociodemográficas, de saúde assistenciais e clínicas da 

lesão têm efeito nas variáveis dependentes, independentemente do paciente ter sido 

submetido à terapia física descongestiva ou não, as ANOVA’s foram ajustadas, 

primeiramente, sem considerar a variável que indica se o paciente é do grupo intervenção 

ou controle. Dessa forma, o fato do paciente ter sido submetido à terapia física 

descongestiva não está sendo considerado na análise, nos possibilitando avaliar o efeito 

das características sociodemográficas, de saúde, clínicas e assistenciais isoladamente. 

 Posteriormente, a variável que indica se o paciente é do grupo de intervenção ou do 

grupo controle foi adicionada ao modelo, junto com todas as outras características 

sociodemográficas, de saúde, clínicas e assistenciais, e as quatro ANOVA’s foram 

ajustadas novamente. Esta análise permitiu avaliar qual o impacto das características 

sociodemográficas, de saúde, clínicas e assistenciais nas variáveis dependentes (dor, 
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edema e contração da ferida), considerando se os pacientes foram submetidos à 

linfoterapia ou grupo controle.  

Esses dois resultados foram comparados, e o objetivo foi entender a real influência 

das características sociodemográficas, de saúde, assistenciais e clínicas da lesão nas 

diferenças entre o mês seis e o mês zero de edema, dor, área e contração. 

O principal fator responsável pela redução da dor, edema e contração da ferida foi a 

terapia física descongestiva, que explicou 74% da redução do edema (p=0,0001) (Tabela 

3), 75% da redução da dor (p<0,0001) (Tabela 4) e 62% da contração da ferida (p=0,020) 

(Tabela 5). 

Tabela 3: Modelo comparando a diferença do edema entre o mês 6 e o mês 0 e efeito 
das demais variáveis sobre o edema.  
 

    
Modelo sem 
indicador de 

terapia 

Modelo com 
indicador de 

terapia 

Variáveis G.L. F p-valor F p-valor 

Terapia 1 - - 30,39 <0.0001 

Sexo 1 2,22 0,14 0,41 0,53 

Idade 1 0,74 0,39 0,03 0,86 

Escolaridade 4 0,78 0,55 0,93 0,46 

Atividade laboral 4 3,76 0,01 3,25 0,02 

Renda 2 3,41 0,04 2,17 0,13 

Etilismo 1 0,72 0,40 0,11 0,74 

Tabagismo 1 0,01 0,93 0,59 0,45 

Sono 1 0,01 0,91 0,47 0,50 

Tempo da úlcera 1 0,00 0,99 0,00 0,97 

Localização 2 3,17 0,05 1,61 0,21 

Local 3 1,21 0,32 1,72 0,18 

Repouso com elevação dos MMII 1 0,10 0,76 0,30 0,59 

Angiologista 3 0,44 0,72 0,15 0,93 

Regularidade do tratamento 1 0,03 0,86 0,12 0,73 

Modelo sem indicador de terapia 

      F 1,51 

   
p-valor 0,12 

      R² 0,53 

Modelo com indicador de terapia 

      F 3,63 

   
p-valor 0,0001 

   
R² 0,74 

Teste: ANOVA                                 

 

No modelo apresentado pela Tabela 3 nota-se que sem considerar a terapia as 

variáveis atividade laboral, renda e localização da lesão mostraram influenciar o edema. 

No entanto, com a inclusão da linfoterapia apenas atividade laboral manteve a 
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significância. Ao observar o efeito (F) de cada uma das variáveis sobre o edema nota-se 

que o efeito da linfoterapia é cerca de 10 vezes maior que o efeito da atividade laboral 

sobre o edema. 

 

Tabela 4: Modelo comparando a diferença da dor entre o mês 6 e o mês 0 e efeito 
das demais variáveis sobre a dor.  

    
Modelo sem 
indicador de 

terapia 

Modelo com 
indicador de 

terapia 

Variáveis G.L F p-valor F p-valor 

Terapia 1 - - 32,07 <0.0001 

Sexo 1 8,83 0,01 6,59 0,01 

Idade 1 1,04 0,31 0,00 0,99 

Escolaridade 4 0,55 0,70 1,14 0,35 

Atividade Laboral 4 3,22 0,02 2,63 0,05 

Renda 2 3,27 0,05 3,99 0,03 

Etilismo 1 1,94 0,17 0,12 0,73 

Tabagismo 1 0,18 0,67 0,01 0,93 

Sono 1 1,06 0,31 0,71 0,41 

Tempo da úlcera 1 0,48 0,49 0,77 0,39 

Localização 2 5,26 0,01 2,84 0,07 

Local 3 0,43 0,73 0,73 0,54 

Repouso com elevação dos MMII 1 1,26 0,27 0,26 0,61 

Angiologista 3 2,08 0,12 0,74 0,54 

Regularidade do tratamento 1 0,03 0,86 0,02 0,90 

Modelo sem indicadora de terapia 

      F 1,54 

   
p-valor 0,10 

      R² 0,53 

Modelo com indicadora de terapia 
 

    F 3,82 

   
p-valor <0.0001 

   
R² 0,75 

Teste: ANOVA                                 

 

No modelo apresentado pela Tabela 4 nota-se que sem considerar a terapia 

realizada as variáveis sexo, atividade laboral, renda e localização da lesão mostraram 

influencia sobre a dor. No entanto, com a inclusão da linfoterapia apenas as variáveis sexo 

e renda se mantiveram significativas. Ao observar o efeito (F) de cada uma das variáveis 

sobre a dor nota-se que o efeito da linfoterapia é cerca de 5 vezes maior que o efeito do 

sexo sobre a dor e cerca de 8 vezes maior que o efeito da renda sobre a dor. 
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Tabela 5: Modelo comparando a diferença da área entre o mês 6 e o mês 0 e efeito 
das demais variáveis sobre a área. 

    
Modelo sem 

indicadora de 
terapia 

Modelo com 
indicadora de 

terapia 

Variáveis G.L. F p-valor F p-valor 

Terapia 1 - - 6,84 0,01 

Sexo 1 0,63 0,43 0,06 0,81 

Idade 1 0,90 0,35 0,18 0,67 

Escolaridade 4 1,42 0,25 0,65 0,63 

Profissão 4 3,73 0,01 3,96 0,01 

Renda 2 0,60 0,55 0,80 0,46 

Etilismo 1 3,04 0,09 1,30 0,26 

Tabagismo 1 1,46 0,23 0,97 0,33 

Sono 1 0,09 0,77 0,01 0,94 

Tempo da úlcera 1 0,24 0,63 0,31 0,58 

Localização 2 4,52 0,02 2,50 0,10 

Local 3 4,31 0,01 5,22 0,00 

Repouso com elevação dos MMII 1 0,89 0,35 0,31 0,58 

Angiologista 3 0,46 0,71 0,44 0,73 

Regularidade do tratamento 1 0,13 0,72 0,11 0,74 

Modelo sem indicadora de terapia 

    F 2,01 

  
p-valor 0,02 

    R² 0,60 

Modelo com indicadora de terapia 
 

  F 2,48 

  
p-valor 0,005 

  
R² 0,66 

Teste: ANOVA                                 

 

 

No modelo apresentado pela Tabela 5, a avaliação da área da ferida mostrou que 

independente da terapia descongestiva, as demais variáveis (sociodemográficas, de 

saúde, assistenciais e clínicas da lesão) explicaram 60% da redução da área (p=0,020). 

Ao avaliar a influência de todas as variáveis incluindo a terapia física descongestiva nota-

se que este modelo explica 66% da redução da área (p=0,005). Vale dizer que a evolução 

da área também sofreu influência da atividade laboral (p=0,010) e do local da úlcera 

(p<0,0001). 

Quanto a contração da lesão sem considerar a terapia realizada nenhuma das 

variáveis foi significativa para explicar a contração da ferida. Com a inclusão da 

linfoterapia apenas ela se mostra significativa, com um efeito de 19,67, também superior 

aos efeitos observados para as demais variáveis.  
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Reforçando esses achados, ao comparar os grupos controle e de intervenção 

conclui-se que o tratamento com a terapia física descongestiva apresentou resultado 

estatisticamente significativo, uma vez que as médias das diferenças entre o mês seis e o 

mês zero para edema( p<0,0001), dor (p<0,0001), área(p<0,0001)  e contração(p=0,0015)  

da ferida foram todas maiores para o grupo de intervenção. Tabela 06. 

 

Tabela 6. Médias entre os Grupos de Intervenção e Controle para a diferença entre mês seis e mês zero 

para edema, dor, área e contração da ferida. 

Diferença entre mês 6 

e mês 0 

GI 

Média (DP) 

GC 

Média (DP) 

 

p-valor 

Edema 2,16 (1,00) 0,61 (0,69) <0,0001 

Dor 5,48 (2,79) 1,08 (1,32) <0,0001 

Área 38,36 (38,69) 14,24 (26,41) <0,0001 

Contração -28,83 (43,29) 2,17 (14,61) 0.0015 

Teste Mann-Witney 

 

 

DISCUSSÃO 

 

Apesar de estudos(6,7) mostrarem que com o envelhecimento populacional a 

predisposição para o desenvolvimento das ulceras venosas aumenta, visto que com o com 

o passar dos anos, os processos metabólicos e a resposta inflamatória diminuem, a pele 

torna-se menos elástica devido à redução de colágeno e a vascularização mais 

conturbada, ressecando a pele e fazendo com que a cicatrização seja mais lenta nos 

idosos. 

Nesse estudo, contudo, o aspecto faixa etária e os demais aspectos 

sociodemográficos, de saúde, assistências e clínicos da lesão não foram fortes o 

suficiente para justificar a superioridade da efetividade da técnica da terapia física 

descongestiva utilizada para a cicatrização das úlceras venosas.   

A escolaridade até o ensino fundamental foi presente na maior parte dos sujeitos 

(grupo intervenção: 41,8% e grupo controle: 50,7%). Esses achados se assemelham a 

outros estudos que avaliaram a variável nível de escolaridade(6-7), neles a maioria dos 

sujeitos eram analfabetos ou tinham cursado apenas o ensino fundamental. 
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A importância do diagnóstico financeiro e educacional da pessoa com lesão 

focaliza-se no fato de que quando o profissional de saúde planeja uma proposta de 

intervenção, não deve considerar apenas a lesão a ser tratada, mas a pessoa com suas 

características e necessidades.  

Embora alguns estudos(14-15) salientem a importância das condições econômicas, 

financeiras e educacionais das pessoas com UV para a adesão e continuidade do 

tratamento, o presente estudo não encontrou associação entre estes fatores e a 

cicatrização das úlceras venosas.  

Quanto a renda familiar, observou-se que a maioria dos sujeitos não possui renda 

(grupo intervenção: 28,4% e grupo controle: 31,3%).A presença da úlcera venosa é 

considerada fonte adicional de gastos econômicos, essencialmente pelos cuidados que 

exigem no que concerne ao cumprimento do tratamento farmacológico (analgésico e 

antibiótico), aos deslocamentos para atendimento à saúde, aos materiais para realização 

dos curativos, que nem sempre são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). (21)  

 No projeto onde os pacientes foram inseridos, todo material do curativo foi 

fornecido para os mesmos, bem como orientações quanto ao cuidado com as úlceras. 

Além disso muitos foram beneficiados com o transporte fornecido pela prefeitura, talvez 

essas sejam algumas justificativas para a não influência dessas variáveis na cicatrização 

das ulceras venosas. 

Quanto à atividade laboral, a maioria dos sujeitos dessa pesquisa estavam inativos 

(grupo intervenção: 38,8% e grupo controle: 44,8%). Esse dado encontra ressonância 

noutros estudos(5-6,9-10) os quais detectaram uma pequena inserção ocupacional em 

pessoas com UV, denotando que a presença e, principalmente, a cronicidade dessas 

lesões compromete significativamente a capacidade do indivíduo para o trabalho, gerando 

muitas vezes aposentadorias precoces, desemprego e licenças médicas frequentes. 

Observou-se nessa pesquisa influencia da profissão na evolução da área da ferida 

(p=0,01), porém a principal responsável pela evolução da área foi a linfoterapia. 

A inatividade laboral dos indivíduos, por outro lado, refletiu em maior tempo para 

repouso (grupo intervenção: 43,3% e grupo controle: 50,7%).e maior regularidade no 

tratamento (grupo intervenção: 46,3% e grupo controle: 52,2%), o que pode ter 
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influenciado positivamente quanto a redução da sensação dolorosa, redução do edema, 

área e aumento da contração da lesão. 

O sono foi predominantemente maior do que 6 horas (grupo intervenção: 38,8% e 

grupo controle: 40,3%). A privação do sono torna as pessoas cada vez mais irritadas e 

irracionais.(14,21) Assim, hormônios, como catecolamina e cortisol, são liberados. Eles 

estimulam a degradação tecidual a fornecer energia para a atividade, em particular à 

degradação da proteína que ocorre no músculo. E o hormônio do crescimento é 

segregado pela pituitária anterior durante o sono. O papel do hormônio do crescimento na 

cicatrização de feridas é de estimular a síntese da proteína e a proliferação de várias 

células, incluindo fibroblastos e células endoteliais.(14,22) 

Contudo, vale a pena ter uma atenção a variável sono, pois esta tem influencia 

direta na percepção dolorosa. O sujeito que fica sem dormir toda ou parte da noite, cria um 

estado negativo de bem estar(23), além disso as pessoas que dormem menos, pensam 

mais na úlcera, o que pode aumentar a dor no membro afetado(24). Contudo há relatos 

nesse estudo em relação ao grupo de intervenção que após iniciado o tratamento, 

reduziram dor e  consequentemente passaram a dormir melhor. 

O etilismo e/ou tabagismo estiveram ausentes na maioria dos pesquisados. Este  

dado encontra concordância em um estudo, reforçando que hábitos de vida saudáveis, 

como não ingerir bebidas alcoólicas e não fumar fazem parte do processo de viver 

humano das pessoas com UV  que contribuem positivamente para o processo de cura.(20) 

Do contrário, a nicotina é um vasoconstrictor, que leva à isquemia tissular, sendo 

responsável por uma diminuição de fibroblastos e macrófagos. O monóxido de carbono 

diminui o transporte e o metabolismo do oxigênio. Clinicamente observa-se cicatrização 

mais lenta em fumantes.(6-7) 

A localização das úlceras, nas regiões maleolares, dificultam a cicatrização, pois 

são áreas menos irrigadas. Além disso  a amplitude de movimento da articulação tíbio-

tarsica e a força muscular dos grupos musculares adjacentes à ulceração podem estar 

acometidas.(25) Nessa pesquisa a localização das úlceras (maléolos, p=0,000) 

influenciaram na evolução da área da ferida.  

Embora ainda não haja consenso sobre a relação entre a cura da úlcera e a 

deficiência dos músculos da panturrilha(26), este acometimento músculo-articular pode 
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estar relacionado à inatividade, estado emocional ou, ainda, às alterações fisiológicas 

impostas pela IVC, como é o caso da dor. Por outro lado um estudo chegou a conclusão 

que o aspecto psicossocial demonstrou-se preponderante sobre o aspecto motor, 

aumentando as restrições nas atividades de vida diária.(27)  

A dor é muito frequente nos portadores de feridas, que em situação crônica persiste 

por tempo razoável, podendo apresentar-se em modo contínuo ou recorrente. No caso das 

UV, a dor é causada por agressão tecidual, isquemia, hipóxia, inflamação, infecção ou por 

aderência de coberturas no leito das feridas. A dor ocasiona a descarga adrenérgica, que 

causa vasoconstrição e, portanto, diminuição da perfusão tecidual e alteração de 

mediadores inflamatórios, acarretando atraso na cicatrização.(13) 

O edema dos membros inferiores é um achado comum nas pessoas com doenças 

venosas e pode estar presente nos diferentes graus. Geralmente, localiza-se na região 

perimaleolar ou estende-se ao terço inferior da perna e está frequentemente associado à 

IVC (20% dos casos). Nas fases iniciais, prevalece o componente venoso, que se torna 

um edema misto – venolinfático – à medida que se prolonga a estase.(14) Dados 

confirmados em outra pesquisa(20) , onde o edema nos membros inferiores esteve presente 

em 83,6% dos sujeitos portadores de úlcera venosa. 

 Diante do edema ocorre um acúmulo de linfa rico em proteínas a nível intersticial, 

que precisam ser removidas e reabsorvidas pelo sistema linfático. Quando esse edema 

não sofre redução, o membro entra em processo de isquemia tecidual, provocando dor e 

lentidão do processo de cicatrização.  A técnica de drenagem linfática e da terapia 

compressiva reduzem os níveis de concentração de proteínas a nível intersticial.(5,20)  

Reduzir o edema e a dor, é portanto condição essencial para desenvolver um 

ambiente favorável a cicarização, reduzindo a agressão tecidual, isquemia, hipóxia e 

processo inflamatório local. Nessa pesquisa a linfoterapia foi essencial na redução do 

edema e da dor. 

 

CONCLUSÃO 

O principal fator responsável pela redução da dor, edema e contração da ferida foi a 

Linfoterapia. É importante conhecer os fatores que influenciam de forma positiva ou 

negativa no processo de cicatrização, para desenvolver planos de tratamentos mais 
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eficazes. Contudo outros estudos devem ser encorajados no intuito de verificar a 

multiplicidades de fatores e condições que aumentam o risco de ocorrência da UV, na 

perspectiva de contribuir na prevenção e diminuição de suas complicações, favorecendo, 

assim, a redução do tempo e dos custos do tratamento, do sofrimento físico e psicológico, 

bem como a possibilidade de melhora do estado clínico de pessoas com UV. 
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6. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E CONCLUSÕES 

 

A pesquisa “Efetividade da Terapia Física Descongestiva”, foi desenvolvida a partir 

de um anteprojeto inicial em 2007, onde foi levantada a questão da importância da 

assistência prestada aos portadores de úlceras venosas no município de Jequié -Bahia. 

Isso aconteceu em virtude da doutoranda ser professora de graduação em Fisioterapia da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, da Disciplina de Fisioterapia Aplicada a 

DermatoFuncional, e observar o cuidado oferecido no Hospital de base da região e nas 

Unidades de Saúde, principalmente enquanto acompanhava alunos e por ouvir relatos de 

outros professores e alunos sobre os cuidados oferecidos a portadores de úlceras 

venosas, que não condiziam com o conteúdo ensinado pela academia. (Vale ressaltar que 

atualmente, foi implantado no Hospital de Base de Jequié, a Comissão Permanente no 

Tratamento de Feridas, ao qual a pesquisadora faz parte) 

Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UESB em 2007 a 

pesquisadora realizou um treinamento com os alunos de Fisioterapia e Enfermagem que 

se dispuseram a participar da pesquisa, através da Pró-reitoria de Extensão da UESB. 

Atualmente o projeto foi recadastrado na UESB como “Núcleo Interdisciplinar no 

Tratamento de Feridas da UESB” devido a inserção no mesmo de pacientes com lesões 

de diferentes etiologias e por ter uma equipe de voluntários dos  cursos de fisioterapia, 

enfermagem, medicina e farmácia, destacando-se a multidisciplinaridade do projeto. 

Na primeira etapa da pesquisa (nível mestrado) a efetividade da terapia física 

descongestiva na cicatrização das úlceras venosas foi avaliada, e os resultados 

comprovaram sua eficácia. Na segunda etapa (nível doutorado), além de continuar 

verificando a sua efetividade (com uma amostra maior), optou-se por avaliar a influencia 

das variáveis sociodemográficas, de saúde, assistenciais e clínicas da lesão na efetividade 

da terapia física descongestiva.  

Esse tipo de pesquisa foi realizada pela primeira vez no Município de Jequié, e 

levanta lacunas existentes na assistência prestada aos portadores de úlcera venosa. 

Essas lacunas têm ampliado o sofrimento físico, emocional, social e financeiro do portador 

por um longo período de meses e anos, além de muito onerar o sistema de saúde por 
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conta dos gastos com materiais e medicamentos e o INSS, em função das licenças 

médicas que se fazem necessárias. 

Algumas metas, como caracterizar os aspectos sociodemográficos, de saúde, 

assistenciais e clínicos da lesão na efetividade da terapia física descongestiva para 

cicatrização das úlceras venosas e verificar a relação existente entre a efetividade da 

terapia física descongestiva na cicatrização de úlceras venosas e esses aspectos foram 

alcançados. Verificou-se que não existe um protocolo para o tratamento de UV que seja 

indicado pela Unidades de Saúde de Jequié, Bahia,  e que as equipes dessas unidades 

não se preocupam em estabelecer um protocolo.  

Desse modo, é possível se estender a pesquisa propondo à Secretaria Municipal de 

Saúde de Jequié o estabelecimento de um protocolo multiprofissional específico para 

assistência e tratamento de UV, proporcionando  padronização do mesmo, onde as 

rotinas, medicamentos, tratamentos e materiais utilizados possam ser especificados, bem 

como os exames que deverão ser realizados em cada etapa. Também se torna necessário 

que conste no prontuário do paciente o acompanhamento médico referenciado e 

contrarreferenciado.  

Vale ressaltar algumas dificuldades do estudo quanto ao transporte, devido ao 

embate da prefeitura com os motoristas, pela falta de pagamento que geraram diversas 

falhas para este setor, até normalização de seus salários. Por sua vês, os pesquisadores 

tiveram que se desdobrar para realização dos atendimentos desses pacientes no 

domícilio. Destaca-se, ainda a falta de material de consumo, necessitando recorrer às 

entidades parceiras e a própria UESB  para manter o atendimento. 

Outras limitações podem ser destacadas como a não verificação do efeito exclusivo 

da linfoterapia no estudo  pois o  grupo controle foi submetido  apenas aos curativos e 

orientações quanto ao repouso e elevação dos membros inferiores. A avaliação do edema 

dos MMII também foi outra limitação pelo não uso do método da perimetria. 

Conclui-se que o principal fator responsável pela redução da dor, edema e 

contração da ferida foi a Linfoterapia. É importante conhecer os fatores que influenciam de 

forma positiva ou negativa no processo de cicatrização, para desenvolver planos de 

tratamentos mais eficazes melhorando a qualidade de vida do indivíduo portador de 

feridas. 
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A doutoranda está inserida em dois grupos de pesquisa, Enfermagem Clínica do 

Centro de Ciência da Saúde (CCS)  da UFRN e outro como Coodenadora do Projeto de 

Extensão da UESB, além disso orienta Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na 

graduação.  

Essa pesquisa foi muito gratificante, pois proporcionou a pesquisadora o 

crescimento intelectual no tema, já que houve a oportunidade de aprimorar o 

conhecimento no contexto local e buscar o que existe de novo em produtos e pesquisas, 

através de leituras e participação em eventos e produção de artigos científicos. 
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APÊNDICE A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
                           PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 
                 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
           

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
TÍTULO DO PROJETO: Efetividade da terapia física descongestiva na cicatrização de úlceras venosas 
OBJETIVO: Avaliar a influencia dos aspectos sociodemográficos, de saúde, assistenciais e clínicos da lesão 
na efetividade da terapia física descongestiva utilizada para cicatrização das úlceras venosas. 
RISCOS: Os riscos associados à participação neste estudo são principalmente naqueles pacientes 
portadores de insuficiência cardíaca e infecção na úlcera. Contudo esses e todos os pacientes serão 
previamente avaliados pelo angiologista e será monitorado constantemente, tanto pelo médico quanto pela 
equipe executora, onde estes decidirão pela suspensão do tratamento do paciente na pesquisa no qual será 
tratado até que se restabeleça, e possa voltar ao tratamento fisioterapêutico. 
BENEFICIOS: Os benefícios em participar deste estudo são decorrentes de avaliarmos influencia dos 
aspectos sociodemográficos, de saúde, assistenciais e clínicos da lesão e a partir dessa avaliação, 
identificar as variáveis que influenciam no processo de cicatrização das úlceras venosas a fim de melhorar a 
assistência prestada ao portador de úlcera venosa e propormos uma terapêutica assistencial integral no 
nível terciário, que permita aos portadores de úlceras venosas e seus familiares uma melhor qualidade de 
assistência.  
CONFIABILIDADE DO ESTUDO: Registros da sua participação neste estudo serão mantidos em sigilo. Nós 
guardaremos os registros de cada pessoa, e somente o pesquisador responsável e colaboradores terão 
acesso a estas informações. Se qualquer relatório ou publicação resultar deste trabalho, a identificação do 
paciente não será revelada. Resultados serão relatados de forma sumariada e a pessoa não será 
identificada. 
DANO ADVINDO DA PESQUISA: Se houver algum dano eventual decorrente desse estudo será de 
responsabilidade do pesquisador a indenização com cobertura financeira do possível dano imediato ou 
tardio que venham a ser comprovado. 
PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA: Toda participação é voluntária. Não há penalidade para alguém que decide 
não participar neste estudo. Ninguém será penalizado se decidir desistir de participar do estudo, em 
qualquer época.  
CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO: Eu fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos da 
pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido e os possíveis riscos envolvidos. Estou de acordo 
em participar voluntariamente no estudo, sendo que minha participação não implicará em custos ou 
prejuízos, sejam esses custos ou prejuízos de caráter econômico, social, psicológico ou moral, sendo 
garantido o anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação. O pesquisador responsável me 
garantiu disponibilizar qualquer esclarecido adicional que eu venha a solicitar durante o curso da pesquisa e 
o direito de desistir da participação em qualquer momento, sem que a minha desistência implique em 
qualquer prejuízo a minha pessoa ou minha família.  
 
Nome do participante: _________________________________________________ 
 
                                    _________________________________________________ 
                                                                                  Assinatura 
COMPROMISSO DO PESQUISADOR: Eu Roberta Azoubel, CPF n

o
 871988195-91, RG 4691145-68, 

residente a Rua Felipe Nery, 35 Jequiezinho, CEP 45205-030 Jequié-Bahia, Tel: (73) 3526-1002 / 8833-
4026, Email:robertaazoubel@hotmail.com discuti as questões acima apresentadas ao participante no 
estudo. 
 
     Jequié ___ de ___________ de 200___. 
                  Assinatura do Pesquisador 
 
Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa UESB: Av. José Moreira Sobrino S/N, Jequiezinho. CEP 
45205-000 Jequié-Bahia 
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APÊNDICE B 

 

 

PROJETO DE PESQUISA  
EFETIVIDADE DA TERAPIA FÍSICA DESCONGESTIVA NA CICATRIZAÇÃO DE 

ÚLCERAS VENOSAS 

 
INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

PARTE 1 – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
           (ROTEIRO DE ENTREVISTA) 

 

Entrevista Nº_________      Data: ___/_____/____            Código de 

Pareamento:_______ 

Grupo Controle      Grupo de Intervenção   

 

Telefones:______________________/_______________________                                

 

1- DADOS DEMOGRÁFICOS: 

1.1- Nome completo: 

____________________________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________ 1.2- Sexo:    M        F              

1.3- Idade: ______ anos  (Até 59 anos; a partir de 60 anos( 

1.4- Escolaridade:   Não alfabetizado      Alfabetizado       Ensino Fundamental (I   C ) 

                                  Ensino Médio (I   C )                Ensino Superior  (I   C ) 

1.5- Profissão:  Não    Sim, Qual: _________________________               

1.6 Ocupação Atual : Aposentado \ desempregado; trabalha atualmente (onde); licença 

saúde 

1.8- Renda familiar:   Menos de 1 salário mínimo            de 1 até 2 salários mínimos            

                                Mais de 2 até 4 salários mínimos       Mais de 4 salários mínimos 
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2- HÁBITOS PESSOAIS 

2.1- Sono: _____ horas/noite  ______horas/dia          Insônia:  Não     Sim, motivo: 

_______________ 

2.2- Etilismo:   Não ( nunca /  parou há ____ anos)   

                          Sim, Tempo: ______ anos   Freqüência : ___________  Tipo de bebida: 

___________ 

2.3-Tabagismo:   Não ( nunca /  parou há ____ anos)    Sim , Tempo: ____  N° de 

cigarros/dia __ 

2.4- Atividade/dia:    atividades domésticas, nº horas ____ dia      atividades na ocupação, 

nº horas ____dia   atividades domésticas e ocupação nº horas ____ dia     atividades de 

higiene pessoal    

2.5. Elevação dos Membros Inferiores  Ausente   Presente  Frequência:_____________ 

Tempo:____ 

MEDICAMENTOS EM 

USO:__________________________________________________ 

 

PARTE 2.  INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
(ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO E AVALIAÇÃO CLÍNICA DA ÚLCERA 

1. Instrumento de coleta de dados relacionados varáveis de caracterização das 
úlceras venosas /aspectos cicatriciais/ estabilização dos sinais clínicos da IVC e 
alterações venosas 

Instrumento de coleta de 
dados relacionados a 

localização e tempo da úlcera 
CATEGORIAS RESPOSTA 

Início da Primeira Úlcera Até 5 anos  ; > que 5 anos   

Recindiva Nenhuma; 1 vez;> que 2 vezes  

Quanto tempo da úlcera atual Até 5 anos ; > que 5 anos  

Membro com úlcera venosa 
afetado 

MID; MIE  

Sinais Clínicos da IVC Ausente;Presente (quais)  

Perda tecidual provocada pela 
úlcera 

Grau I (epiderme); Grau II 
(derme); Grau III (subcutâneo); 
Grau IV (músculo) 

 

Condições do leito da úlcera 
Granulação/epitelização(%);necr
ose/ fibrina (%) 

 

Sinais de Infecção na UV Ausente; presente (quais?)  

Tipo de exsudato da UV 
Qual?Seroso; serosanguinolento; 
sanguinolento;purulento;purusan
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guinolento 

Quantidade de exsudato da UV 
Pequena (até 3 gazes); média 
(de 3 a 10 gazes) grande (> que 
10 gazes) 

 

Área da UV 
Pequena (até 50 cm²); média ( > 
50 a 150 cm²); grande (> 150 
cm²) 

 

Profundidade da úlcera Rasa ;profunda  

Condições da pele perilesional 

Integra;edematosaRessecada;m
acerada 
;prurido;Lipodermatoesclerose; 
hiperpigmentada ;eczema;  
hiperemiada; escoriação 

 

Condições das bordas 

Delimitada;Não/delimitada  
Elevada; Fina; Regular; Irregular; 
sem crostas; com crostas; 
Macerada; Hiperemiada; 
Necrosada 
(isquêmica/liquefativa) 

 

Presença de dor Ausente; presente (intensidade)   

Consulta com especialista Não; sim (quem?)  

Técnica de curativo 
(domicílio/serviço de saúde) 

Adequada;inadequada  

Telangectasias Ausente; presente (região)  

Veias reticulares  Ausente; presente (região)  

Veias varicosas Ausente; presente (região)  
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