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“O sangue é ouro 

os rios são como veias 

as veias se rompem 

e os rios se poluem 

(...) 

todo mundo tem veias iguais 

a cada um cabe um rio 

e a cada rio, agonia” 

 

(Otto) 
  



vi 
 

Dedicatória 

 

Dedico esse trabalho à minha família: Orlando Araújo, Lúcia de Fátima, Yonara 

Neves e Orlando Filho. Pessoas que amo, que me acompanham desde o início dos 

meus dias e me dão o suporte necessário para sempre seguir em frente. 

 

  



vii 
 

 

Agradecimentos 

 

À minha família, a qual dedico esse trabalho. 

À Sylvia Bonifácio, por ter acompanhado de perto a conclusão desse trabalho 

e ter sido a principal responsável por me proporcionar momentos felizes e 

encantadores nessa etapa final tão difícil. 

À Tássia de Freitas, por sua cumplicidade em todos os aspectos da minha 

vida durante os cinco anos anteriores à defesa e pela paciência em ter tolerado as 

distâncias e minhas preocupações diante do mundo nesse tempo.  

A meu orientador Fernando Dias, por todo o apoio, paciência e ensinamentos, 

que foram muito além do desenvolvimento desse estudo e me servem de exemplo 

para me transformar no cientista e na pessoa que quero ser. 

Ao suporte financeiro concedido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) através de bolsa, ao Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) através do edital Universal 2010 e 

à Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte (FAPERN) 

através do Programa Primeiros Projetos (PPP) 2009. 

À empresa Venosan Brasil Ltda. pelo fornecimento de meias de compressão 

para serem utilizadas pelos pacientes do estudo. 

À empresa QualityMetric Incorporated por nos ceder gentilmente o 

questionário de qualidade de vida SF-36v2 e seus direitos de uso nessa pesquisa. 

Ao professor João Paulo Matos, do laboratório Glicomol do departamento de 

Bioquímica da UFRN, pelo voto de confiança ao disponibilizar parte da estrutura 

necessária para os experimentos, bem como pelas dicas no trabalho e por nos 

considerar como parte de sua equipe. 

À professora Adriana Rezende e Raul Bortolin do departamento de Farmácia 

da UFRN, pela colaboração para estoque das amostras e nos ensaios de biologia 

molecular. 

Ao professor Matheus e suas alunas Juliana e Iamara, na ajuda com o 

estoque de nitrogênio líquido durante a coleta de dados. 

À Cilane e à equipe de enfermagem do ambulatório de clínica cirúrgica do 

Hospital Universitário Onofre Lopes, em especial à Maria do Ó, Valdeci, Álica e 

Jaqueline, pela ajuda na assistência aos pacientes e por servir como fonte de 



viii 
 

inspiração em relação ao cuidado com o ser humano, independente de sua condição 

física e financeira. 

Aos pacientes participantes dessa pesquisa, que me enriqueceram com suas 

histórias de vida e me trouxeram reflexões que hoje são partes formadoras do meu 

caráter. 

A Flávio Santos, Gabriela Batista e Pedro Ivo, por terem acompanhado de 

perto o desenvolvimento do trabalho, sempre oferecendo ajuda e compartilhando 

tanto os momentos difíceis como os agradáveis, não apenas como parceiros de 

pesquisa, mas também como grandes amigos. 

À professora Selma Bruno, professor Guilherme Fregonezi e demais 

membros do laboratório de Desempenho Pneumocardiovascular e Músculos 

Respiratórios. 

Ao departamento de Fisioterapia da UFRN e aos colegas de turma do 

mestrado, pelo acolhimento, pelo espaço para trabalhar e pelos momentos de lazer 

proporcionados nessa cidade, que fizeram eu me sentir em casa. 

Às alunas de iniciação científica Raquel Ferreira e Paloma Almeida pela ajuda 

nas coletas. 

A meus grandes amigos e parceiros de ideias, Diego Dantas e Clécio Gabriel, 

pessoas com quem eu já tinha amizade antes de chegar a Natal, mas o tempo e a 

convivência só fortaleceram ainda mais, com momentos e conversas que muitas 

vezes trouxeram luz em momentos de escuridão. 

Aos demais amigos que encontrei em Natal: Ricardo, Jota, Érika, Diego 

Teixeira, Rômulo, Júlio, Diego Bob, Juliana, Hevérton, Dáfiny, Clara, Robson, 

Suellen, Jonalson, Antônio, Marina e Kahena, que transformaram meus dias 

monótonos em momentos divertidos e me ajudaram no desenvolvimento dessa 

etapa da minha vida bem mais do que eles próprios possam imaginar. 

 

  



ix 
 

Lista de Figuras e Tabelas 

 

Figura 1: Representação de fluxo sanguíneo venoso. ................................................ 2 

Figura 2: Organograma do desenho do estudo. ........................................................ 12 

Figura 3: Cálculo de área de úlcera através do software ImageJ.............................. 14 

Figura 4: Redução da área da úlcera em porcentagem. ........................................... 21 

Figura 5: Géis de zimografia de metaloproteinase 2 e 9 ........................................... 24 

 

Tabela 1: Medidas morfométricas de úlcera avaliados por planimetria ..................... 20 

Tabela 2: Medidas morfométricas de úlcera avaliados por fotografia ....................... 20 

Tabela 3: Dados do questionário SF-36. ................................................................... 21 

Tabela 4: Valores do questionário VEINES QoL/Sym ............................................... 22 

Tabela 5: Níveis de dor segundo escala visual analógica ......................................... 22 

Tabela 6: Média e desvio padrão de diminuição de área das úlceras. ...................... 47 

Tabela 7: Caracterização da Amostra ....................................................................... 48 

 

  



x 
 

Lista de Siglas 
 

ADM – Amplitude de Movimento 

ANOVA – Analysis of Variance (Análise de Variância) 

CEAP – Clinical Etiological Anatomical Pathophysiological (Clínico Etiológico 

Anatomico e Patofisiológico) 

CSF – Componente de Saúde Física 

CSM – Componente de Saúde Mental 

HUOL – Hospital Universitário Onofre Lopes 

ITB – Índice Tornozelo-Braço 

IVC – Insuficiência Venosa Crônica 

MMP – Metaloproteinase 

NIH – National Institute of Health (Instituto Nacional de Saúde) 

PCT - Pacientes 

PVC – Policloreto de Vinila 

QoL – Quality of Life (Qualidade de Vida) 

SDS – Sodium Dodecyl Sulfate (Dodecil Sulfato de Sódio) 

SF-36 – Short Form Health Survey-36 (Questionário de Saúde-36 Forma Curta) 

SPSS – Statistical Package for Social Sciences (Pacote Estatístico para Ciências 

Sociais) 

Sym – Symptoms (Sintomas) 

TEMED – Tetramethylethylenediamine (Tetrametiletilenodiamina) 

TIMP – Tissue Inhibitors of Metalloproteinase (Inibidores Teciduais de 

Metaloproteinase) 

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

US – Ultrassom 

VEINES – Venous Insufficiency Epidemiological and Economical Study (Estudo 

Epidemiológico e Econômico de Insuficiência Venosa) 

 
  



xi 
 

Sumário 

 

 
1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 1 

1.1 Úlceras Venosas .............................................................................................................. 3 

1.2 Metaloproteinases ............................................................................................................ 4 

1.3 Ultrassom como alternativa terapêutica ........................................................................... 6 

2 OBJETIVOS E HIPÓTESE ................................................................................................. 8 

2.1 Objetivo Geral .................................................................................................................. 9 

2.2 Objetivos Específicos ....................................................................................................... 9 

2.3 Hipótese Alternativa ......................................................................................................... 9 

3 MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................................ 10 

3.1 Sujeitos .......................................................................................................................... 11 

3.2 Métodos de avaliação clínica ......................................................................................... 12 

3.3 Tratamento .................................................................................................................... 15 

3.4 Zimografia ...................................................................................................................... 16 

3.5 Análise Estatística .......................................................................................................... 17 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................................ 18 

5 CONCLUSÕES ................................................................................................................. 31 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 33 

7 REFERÊNCIAS ................................................................................................................ 35 

8 APÊNDICES ..................................................................................................................... 40 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ............................................ 41 

APÊNDICE B – Ficha de Avaliação ..................................................................................... 43 

APÊNDICE C – Protocolo de Cinesioterapia ....................................................................... 46 

APÊNDICE D – Tabela de Diferenças de Tamanho de Úlcera ............................................ 47 

APÊNDICE E – Tabela de Caracterização da Amostra ........................................................ 48 

APÊNDICE F – Protocolo de Revisão Sistemática .............................................................. 49 

9 ANEXOS ........................................................................................................................... 56 

ANEXO A – Licença do Questionário SF-36 ........................................................................ 57 

ANEXO B – Questionário VEINES QoL/Sym ....................................................................... 58 

 

 

  



xii 
 

Resumo 

As úlceras cutâneas de origem venosa causam problemas físicos, psicológicos e 

financeiros que impactam a qualidade de vida dos pacientes. Alternativas de 

tratamento são investigadas no intuito de reduzir gastos com a saúde e melhorar a 

qualidade de vida das pessoas acometidas com esse problema. Recursos físicos 

como o ultrassom (US) terapêutico vem sendo considerados no tratamento de 

úlceras como potencial agente cicatrizador. O objetivo desse estudo foi investigar a 

aplicação de US como terapêutica para a úlcera venosa. Indivíduos foram divididos 

em dois grupos: grupo US, onde o tratamento consistia de 5 sessões de aplicação 

de US pulsado (3 MHz, 1W/cm²) associadas à terapia compressiva e cinesioterapia; 

e grupo placebo, onde os indivíduos passavam pelos mesmos procedimentos, 

porém com US placebo. Foram avaliados quanto ao tamanho do ferimento por 

planimetria e fotografia digital, dor por escala visual analógica, qualidade de vida 

pelos questionários SF-36 e VEINES-QoL/Sym e atividade enzimática de 

metaloproteinases 2 e 9 por meio de zimografia. Foi observada redução média da 

área da ferida 41,58%±53,8 para o grupo US e 63,47%±37,2 para o grupo placebo, 

manutenção dos escores de qualidade de vida no grupo US e melhora significativa 

(p<0,05) no grupo Placebo pelo questionário VEINES. Observou-se diminuição da 

percepção de dor no grupo placebo. Confirmou-se viabilidade de amostra para 

análise da atividade proteica de metaloproteinases 2 e 9 por zimografia coletada por 

método de swab. Diante dos dados, não obtivemos evidências suficientes para 

suportar a teoria que o US acelera a cicatrização de úlceras venosas em curto 

prazo. No entanto, pudemos observar que o tratamento padrão associado à terapia 

compressiva e à cinesioterapia foram capazes de abreviar significativamente a 

progressão das úlceras venosas crônicas. 

 

Palavras-chave: Insuficiência Venosa Crônica, Ultrassom, Zimografia 
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Abstract 

Venous wounds cause physical, psychological and financial problems that impact the 

quality of life of patients. Treatment alternatives are investigated in order to reduce 

healthcare costs and improve quality of life of people affected by this problem. 

Physical resources, such as therapeutic ultrasound (US), are being considered in the 

treatment of ulcers as a potential healing agent. This study aimed to investigate the 

application of US as a treatment for venous ulcers. Subjects were divided into two 

groups: US group, where treatment consisted of 5 sessions of pulsed US (3 MHz, 

1W/cm²) associated with compression and kinesiotherapy; and sham group, where 

individuals went through the same procedures, but with sham US therapy. Subjects 

were evaluated for wound size by planimetry and digital photography, visual 

analogue scale for pain, quality of life by the questionnaires SF- 36 and VEINES-

QoL/Sym and enzymatic activity of metalloproteinases 2 and 9 by zymography. It 

was observed mean reduction in wound area of 41.58±53.8% for the US group and 

63.47±37.2% for the placebo group, maintenance of quality of life scores in the US 

group and significant improvement (p<0.05) in the placebo group by VEINES 

questionnaire. It was observed decreased perception of pain in the placebo group. 

Sample feasibility for analysis of the protein activity of metalloproteinases 2 and 9 by 

zymography collected by swab method was also confirmed. Our data did not give us 

evidence to support the theory that the US accelerates healing of venous ulcers in a 

short-term analysis. However, we observed that standard care associated with 

compression therapy and kinesiotherapy were able to significantly shorten the 

progression of chronic venous ulcers. 

 

Keywords: Chronic Venous Disease, Ultrasound, Zymography  
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A Insuficiência Venosa (IVC) é uma doença crônica, caracterizada por 

alterações do fluxo sanguíneo venoso, consequente de falhas das válvulas venosas, 

de obstruções ou de fraqueza do tríceps sural. O sistema venoso nos membros 

inferiores é composto por veias superficiais e profundas, conectadas através de 

veias perfurantes (Figura 1). Esses vasos possuem válvulas bicúspides, formadas 

através de dobras do endotélio e sustentadas por uma fina camada de tecido 

conectivo, garantindo o fluxo sanguíneo unidirecional que flui das veias superficiais 

para as profundas e em direção às veias cavas, fluxo este auxiliado pela contração 

dos músculos, especialmente dos membros inferiores onde a IVC é mais frequente. 

 

Figura 1: Representação de fluxo sanguíneo venoso. A) Válvulas íntegras, mantendo retorno 

venoso unidirecional, sem refluxo. B) Válvulas insuficientes, permitindo refluxo sanguíneo, 

gerando hipertensão venosa e alterações da parede dos vasos. 

O comprometimento desses componentes geram alterações estruturais e 

funcionais do sistema venoso que levam à insuficiência venosa. Algumas evidências 

apontam que há enfraquecimento da parede vascular, devido a alterações na 

composição de colágeno e da quantidade de elastina, que resulta em dilatação do 

vaso, prejudicando o funcionamento das válvulas venosas (BEEBE-DIMMER et al., 

2005). É observada uma lentificação do fluxo sanguíneo, refluxo e estase, que gera 

aumento da pressão venosa em membros inferiores e, em médio e longo prazo, 

acarreta uma variedade de manifestações clínicas, desde o aparecimento de novos 
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vasos superficiais (telangectasia), até o surgimento de veias varicosas e ulceração 

de pele.  

A IVC é mais comum em mulheres do que em homens e está associada a 

outros fatores como idade, histórico familiar, obesidade, gravidez e atividades 

laborais nas quais o indivíduo fique por longos períodos em posições que dificultem 

o retorno venoso (STAFFA, 2002). É uma doença que tem um impacto financeiro 

significativo nos sistemas públicos de saúde, pois geralmente acompanha o 

indivíduo por muitos anos e, dependendo do grau de comprometimento, pode 

necessitar de cuidados ambulatoriais diários, procedimentos cirúrgicos e 

acompanhamento psicológico. 

Alternativas de prevenção e tratamento da IVC são investigadas no intuito de 

reduzir gastos públicos com a saúde e melhorar a qualidade de vida das pessoas 

acometidas com essa doença. Esse estudo tratou de investigar a aplicação de 

ondas ultrassônicas como terapêutica para a manifestação clínica mais grave da 

IVC, a úlcera venosa. 

 

1.1 Úlceras Venosas 

As úlceras cutâneas de origem venosa causam problemas físicos, 

psicológicos e financeiros que impactam a qualidade de vida dos pacientes. Estudos 

epidemiológicos apontam que as úlceras venosas acometem 1 milhão de pessoas 

nos EUA, representando 70-80% de todas as úlceras de membros inferiores (DE 

ARAUJO et al., 2003). A incidência aumenta com a idade, acometendo mais a 

terceira idade e trazendo altos custos para saúde pública (DE ARAUJO et al., 2003; 

WIPKE-TEVIS et al.,2000). Tem sido estimado que a incidência de úlceras venosas 

na terceira idade seja de 0,76/100 pessoas por ano em homens e de 1,42/100 

pessoas por ano em mulheres (MARGOLIS et al., 2002). 

A cronicidade e o alto caráter recidivante das úlceras venosas tem 

repercussão negativa na qualidade de vida nos indivíduos, pois é uma condição que 

provoca alterações estéticas nos membros inferiores e interfere em hábitos 

cotidianos como escolha de roupas, banho e demais atividades da vida diária. Isso 

gera um impacto psicológico negativo, por vezes levando à falta de motivação para 

realizar tratamento devido à baixa perspectiva de uma melhora definitiva. No 

entanto, apesar desse contexto, a úlcera venosa ainda é o tipo de ferimento com 
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maior capacidade de regeneração se comparado a úlceras arteriais e pé diabético. 

Portanto, atualmente buscam-se intervenções terapêuticas que possam acelerar o 

processo de cicatrização das úlceras diminuindo assim, a morbidade, as 

complicações e os gastos oriundos da doença. 

Os mecanismos que dão origem à úlcera venosa ainda não são bem 

esclarecidos. Durante a progressão da IVC, observam-se alterações da 

microcirculação representadas pela diminuição do número de capilares associado a 

alterações morfológicas dos capilares remanescentes que se tornam contorcidos, 

convolutos e dilatados; concomitantemente, ocorre diminuição da pressão tissular de 

O2 local (HOWLADER; SMITH, 2003; INCANDELA et al., 2001; JÜNGER et al., 

2000). Uma teoria importante e mais aceita atualmente para a fisiopatologia da 

ulceração venosa é a teoria do encarceramento dos leucócitos (JÜNGER et al., 

2000; SMITH, 2006). A estase venosa favorece a marginalização dos leucócitos, 

acompanhado de um aumento da expressão de moléculas de adesão, promovendo 

interação endotélio-leucocitária, com consequente infiltração leucocitária, produção 

de citocinas e recrutamento de outras células imunocompetentes. Estes fatores 

contribuem para a lesão tissular, semelhante ao que ocorre na inflamação crônica 

(SMITH, 2006; WOLLINA; ABDEL-NASER; MANI, 2006). 

Os ferimentos podem passar de alguns meses até vários anos sem cicatrizar 

e o leito da úlcera fica sujeito à exposição do meio externo por longos períodos. A 

presença de microrganismos como Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa e Proteus mirabilis é comumente identificada em culturas de úlceras e 

tais infecções retardam a cicatrização tecidual. Logo, cuidados quanto à 

higienização e à escolha de um curativo adequado são imprescindíveis no manejo 

das úlceras venosas. O ferimento deve ser protegido e manter um ambiente úmido, 

porém sem excesso de exsudato, para não haver aderência ao leito do ferimento e 

evitar lesão durante a troca. 

 

1.2 Metaloproteinases 

Dentro do estudo do mecanismo de lesão tissular, tem-se destacado a 

importância das metaloproteinases (MMP) no desenvolvimento e cronicidade da 

úlcera. As metaloproteinases são enzimas da família das endopeptidases, formadas 

por um prodomínio de cisteína, um domínio catalítico com zinco e um domínio 
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hemopexina, que regula sua ligação ao substrato (RAFFETTO; KHALIL, 2008; 

STERNLICHT; WERB, 2001), com exceção das MMP-2 e MMP-9, nas quais esse 

domínio as liga a Inibidores Teciduais de Metaloproteinase (TIMPs) TIMP-2 e TIMP-

1, respectivamente (DUFOUR et al., 2008). 

As MMPs são sintetizadas por diversas células, em especial fibroblastos e 

seus efeitos proteolíticos participam de processos de migração celular, 

carcinogênese (TOTH; SOHAIL; FRIDMAN, 2012), processos de cicatrização e 

renovação tissular. Quando sua cinética de ação está descontrolada, seja por alta 

síntese ou falta de mecanismos regulatórios, seus efeitos podem ser maléficos, 

contribuindo para a destruição e perda das propriedades mecânicas normais do 

tecido conjuntivo (MEYER et al., 2008; MURPHY; NAGASE, 2008). 

Acredita-se que durante a insuficiência venosa ocorra uma ativação anormal 

de MMPs e um desequilíbrio entre as isoformas, o que consequentemente 

contribuiria para a formação e manutenção da úlcera venosa (BEIDLER et al., 2008; 

MEYER et al., 2008; MURPHY; NAGASE, 2008; WYSOCKI; STAIANO-COICO; 

GRINNELL, 1993). Wysocki e colaboradores (1993) demonstraram aumento na 

expressão e na atividade enzimática de metaloproteinases 2 e 9 em úlceras venosas 

crônicas. Outros autores encontraram atividade global de MMPs aumentadas 

(MEYER et al., 2008) e expressão aumentada de MMPs 1, 2, 3, 8, 9, 12 e 13 em 

úlceras venosas (BEIDLER et al., 2008). No entanto, Mirastschijski e colaboradores 

contrariam a teoria de que existe um aumento de MMP-9 e sugerem que o principal 

fator envolvido seria a diferença de expressão de MMP-9 nas áreas da ferida, com 

predomínio no leito e escassez nas margens (MIRASTSCHIJSKI et al., 2002). 

Existe evidência de que o tratamento por compressão elástica de membro 

inferior, altamente difundido e recomendado como tratamento padrão da 

insuficiência venosa, está relacionado com redução na expressão de MMPs, 

especialmente MMPs-3, 8 e 9 (BEIDLER et al., 2008). Adicionalmente, Meyer e 

colaboradores (2008) encontraram que, embora a atividade de MMPs estivesse 

elevada de uma maneira global, a metaloproteinase tipo 1 está mais ativa em feridas 

que cicatrizam rapidamente comparadas com as que falham em cicatrizar. O uso de 

um curativo contendo uma matriz capaz de neutralizar os efeitos de MMPs 

(Promotron, Jhonson and Jhonson) em úlceras venosas crônicas parece melhorar o 

processo cicatricial (VIN; TEOT; MEAUME, 2002). 
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O entendimento da ação das metaloproteinases bem como de fatores que 

podem corrigir o desequilíbrio entre as isoformas são necessários para que a 

fisiopatologia e a terapêutica da doença sejam melhor compreendidas. Além disso, 

intervenções terapêuticas que sejam efetivas na promoção da cicatrização nas 

úlceras venosas crônicas envolveriam a sua ação direta ou indireta na alteração na 

expressão de isoformas de MMPs.  

 

1.3 Ultrassom como alternativa terapêutica 

Embora o uso de compressão por enfaixamento, exercícios físicos e cuidados 

com a ferida seja o tratamento padrão (O’MEARA et al., 2012), o uso de agentes 

físicos como o ultrassom (US) terapêutico, têm sido sugeridas como adjuvante no 

processo de cicatrização tecidual há algumas décadas (DYSON et al., 1976; 

ROCHE; WEST, 1984) e, eventualmente, o uso de ondas ultrassônicas poderia ser 

um agente causador de alterações na expressão de metaloproteinases. No entanto, 

existem informações conflitantes quanto à efetividade e quanto aos parâmetros de 

aplicação para o uso do ultrassom nas feridas venosas (CULLUM; AL-KURDI; BELL-

SYER, 2010). Existe uma tendência à aceleração do processo de cicatrização e do 

resultado final quanto ao fechamento da úlcera quando o ultrassom é utilizado como 

adjuvante na terapia. No entanto, os parâmetros mais efetivos para o tratamento 

utilizando o US, bem como a o mecanismo de ação local na úlcera em cicatrização 

ainda precisam ser melhor estudados.  

Aparentemente, os resultados do uso do ultrassom na cicatrização de úlcera 

venosa não são significativos quando se utiliza US a 1MHz de frequência (CALLAM 

et al., 1987; ERIKSSON; LUNDEBERG; MALM, 1991; FRANEK et al., 2004; 

LUNDEBERG et al., 1990), embora os autores tenham encontrado indícios de 

aceleração do processo cicatricial. Em contraste, um estudo feito por Taradaj e 

colaboradores (TARADAJ et al., 2008) encontraram efeitos positivos do US a 1MHz 

no fechamento de úlceras venosas em pacientes tratados clinicamente. 

No entanto, o uso de US a 3MHz, diminuindo assim a penetração das ondas 

ultrassônicas e favorecendo o tratamento de camadas mais superficiais da derme, 

parece trazer resultados significativamente positivos em relação à aceleração do 

processo cicatricial de úlceras venosas e, em especial, em relação ao resultado final 
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quanto se considera o percentual da área calculada da ferida em relação à área da 

ferida original ou quando considera-se a taxa de cicatrização completa (DYSON; 

FRANKS; SUCKLING, 1976; ROCHE; WEST,1984). 

Para avaliar os efeitos das ondas ultrassônicas no processo de cicatrização 

de úlceras venosas, este estudo propôs investigar o efeito, em curto prazo, do uso 

do ultrassom terapêutico sobre os parâmetros morfométricos e sobre a expressão 

gênica de metaloproteinases. A hipótese do trabalho é que o ultrassom terapêutico 

pulsado na frequência de 3 MHz acelere, em curto prazo, o processo cicatricial de 

úlceras venosas e que este efeito se dê parcialmente através da alteração da 

atividade e da expressão gênica de metaloproteinases, especialmente MMPs 2 e 9. 
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2 OBJETIVOS E HIPÓTESE 
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2.1 Objetivo Geral 

 Avaliar a eficácia, em curto prazo, da aplicação de ondas ultrassônicas na 

aceleração da cicatrização de úlceras cutâneas de origem venosa em membros 

inferiores e a viabilidade da coleta de metaloproteinases, através de swab, para 

análise de suas atividades por zimografia. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Avaliar a efetividade do uso de ultrassom (US) pulsátil, na frequência de 3 

MHz, na aceleração da cicatrização de úlceras venosas. 

 Avaliar os efeitos da presença de úlcera venosa sobre a sensibilidade 

dolorosa e qualidade de vida dos pacientes. 

 Avaliar a concordância entre avaliadores do método de planimetria para 

obtenção da área de úlceras venosas. 

Comparar os métodos de planimetria e fotografia digital para obtenção da 

área de úlceras venosas. 

 

2.3 Hipótese Alternativa 

 O ultrassom pulsado de 3 MHz acelera o tempo de cicatrização em úlceras 

venosas crônicas quando associado à utilização de curativo hidrocolóide, terapia 

compressiva e cinesioterapia. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
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3.1 Sujeitos 

Este estudo é um ensaio clínico randomizado controlado (Registro Brasileiro 

de Ensaios Clínicos: RBR-44xmsx), onde foram investigados pacientes com úlcera 

venosa crônica de membros inferiores acompanhados no ambulatório de 

Fisioterapia do Hospital Universitário Onofre Lopes, Centro de Ciências da Saúde, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os pacientes foram divididos em dois 

grupos: grupo US, composto por pacientes tratados com terapia compressiva, 

cinesioterapia e US; e grupo placebo, no qual os pacientes passaram pelos mesmos 

procedimentos do grupo anterior, porém sem tratamento efetivo de US (Figura 1). 

Todos os participantes receberam tratamento fisioterapêutico padrão para as úlceras 

venosas, consistindo em cuidados com a ferida, terapia compressiva, protocolo de 

exercícios e orientações. 

Os pacientes foram solicitados a participar do estudo e foram incluídos 

aqueles que deram seu consentimento por escrito, através do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), como estabelecido pelo Comitê de 

Ética em pesquisa do HUOL-UFRN (protocolo 376/09).  

Estes pacientes, após admitidos pelo serviço de Fisioterapia, foram 

submetidos à avaliação inicial incluindo a coleta de material para análise de 

metaloproteinases, mensuração da área da ferida e quantificação da dor e qualidade 

de vida (descrito à seguir). Para a alocação nos grupos, os pacientes foram 

subdivididos aleatoriamente, através do sítio eletrônico “sealed envelope”. A lista 

com a alocação dos pacientes não era acessível ao profissional que aplicava o US, 

para garantir o sigilo. Apenas no primeiro dia de intervenção, o profissional que 

aplicava o US entrava em contato por telefone com uma pessoa que tinha acesso à 

lista para então saber de qual grupo o paciente participaria. 

O tratamento com o US terapêutico, descrito em detalhes na sequência da 

secção, foi realizado em 5 sessões e os pacientes posteriormente foram reavaliados 

para determinar o efeito do US sobre os parâmetros morfométricos e expressão de 

metaloproteinases. 

Para inclusão os pacientes deveriam apresentar úlcera venosa aberta 

(classificados como classe 6 na classificação CEAP (EKLÖF et al., 2004)) por pelo 

menos oito semanas e um índice de pressão sistólica tornozelo-braço maior ou igual 

a 0,8 (o valor de ITB menor ou igual a 0,9 é considerado critério diagnóstico para 

doença arterial obstrutiva periférica; contudo é considerado o valor maior que 0,8 
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como exclusão da doença arterial obstrutiva periférica como causa da úlcera de 

pele). Além disso, como critérios de inclusão o paciente não deveria apresentar 

infecção sistêmica ou no leito da ferida, não apresentar doença cutânea ou do tecido 

conjuntivo que influenciasse no processo cicatricial e não apresentar contraindicação 

para o uso do US. 

Foram excluídos do estudo pacientes que voluntariamente requereram o 

afastamento e que apresentaram infecção bacteriana na ferida durante o tratamento 

ou qualquer infecção sistêmica importante. 

 
Figura 2: Organograma do desenho do estudo. Intervenção: 5 sessões, 3 vezes por 

semana. Follow up: 8 sessões, 2 vezes por semana. Siglas: PCTs = pacientes, US = 

ultrassom. 

 

3.2 Métodos de avaliação clínica 

Os pacientes encaminhados para Fisioterapia para o tratamento da úlcera 

venosa passaram por avaliação físico-funcional criteriosa antes e após o tratamento, 

incluindo avaliação da sensibilidade dolorosa por escala análogo- visual e avaliação 

da qualidade de vida através do questionário geral de avaliação de qualidade de 
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vida relacionada com a saúde SF-36 (Short Form Health Survey 36) e um 

questionário específico para pessoas com doença venosa crônica, o VEINES 

(Venous Insufficiency Epidemiological and Economic Study). 

O SF-36 é um questionário genérico desenvolvido pela QualityMetric 

Incorporated amplamente utilizado para avaliar a qualidade de vida em diferentes 

doenças, assim como na população saudável de maneira geral. Foi utilizada a 

versão original da empresa (licença número QM013991, Anexo A) validada para 

língua portuguesa, com suas propriedades psicométricas testadas e aprovadas.  O 

questionário avalia nove conceitos: função física, o papel das limitações físicas, 

índice de dor, percepção geral de saúde, vitalidade, função social, papel das 

limitações emocionais, índice de saúde mental, e modificações gerais na saúde. 

Cada domínio é avaliado em uma escala de 1 a 100, com o maior valor 

correspondendo a melhor qualidade de vida relacionada à saúde. 

O VEINES é um questionário validado no Brasil, auto aplicável e possui 26 

itens sendo 10 relacionados aos sintomas, 9 ao desempenho das atividades de vida 

diária, 1 ao horário do dia em que os sintomas são mais intensos, 1 às alterações 

ocorridas com relação à doença no último ano e 5 relacionadas ao impacto 

psicológico. O VEINES produz dois escores, sendo um a estimativa do impacto da 

IVC na qualidade de vida, o VEINES-QoL, e o outro relacionado aos sintomas 

decorrentes da IVC, o outro relacionado aos sintomas decorrentes da IVC, o 

VEINES-Sym. Para obtenção do escore total do VEINES-QoL, foram considerados 

os 25 itens que compreendem as questões 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 do questionário. Já o 

escore produzido pelo VEINES-Sym incluiu dez itens (questões 1 e 7). 

Amostras de fluido da úlcera venosa foram obtidas através de bastão com 

algodão estéril na ponta (“swab”) com movimentos de rolamento lentos de borda a 

borda sem que houvesse previamente irrigação abundante com salina estéril. O 

procedimento ocorreu durante troca de curativo primário, antes da 1ª sessão de US 

e após a 5ª sessão. As amostras eram rapidamente refrigeradas em nitrogênio 

líquido no momento da coleta e depois estocadas à 80ºC negativos até o 

processamento de extração proteica para zimografia, como descrito posteriormente 

(tópico 3.4). 

A área da ferida foi medida antes da 1ª sessão de US, após a 5ª sessão e 

após um seguimento de 4 semanas. Para isto, a ferida foi higienizada, protegida 



14 
 

 
 

com papel filme de PVC transparente e sobreposta com filme de acetato onde as 

bordas foram contornadas com uma caneta, tipo marcador permanente. O plástico 

PVC de uso médico é utilizado para permitir transparência e promover proteção, 

evitando contaminação do leito da úlcera e também do material de coleta. O 

desenho foi digitalizado em scanner de mesa juntamente com uma escala 

centimetrada para posterior calibração (figura 2.A), possibilitando quantificação em 

pixels e determinação da área real da ferida. A planimetria foi realizada tanto pelo 

profissional responsável pela aplicação do ultrassom quanto por um profissional que 

avaliou o desfecho e que desconhecia a alocação dos pacientes, para garantir o 

mascaramento. 

A lesão também foi fotografada (Fujifilm, modelo FinePix S2980) com escala 

métrica ao lado e processada para medida da área (figura 2.B), a uma distância 

padronizada de 30 cm. Depois da fotografia ser transferida para o computador, as 

bordas das úlceras foram marcadas manualmente antes de serem processadas, 

permitindo mensuração por um avaliador “cego” ao estudo. A área calculada de 

ambos os métodos foi obtida através do software de análise de imagens ImageJ 

1.46 (NIH), de acesso livre e que permite a adoção de uma metodologia específica 

para manipulação de imagens e cálculo de área.  

 

Figura 3: A) Cálculo através do software ImageJ (National Institute of Health) de área de uma úlcera 

venosa por planimetria. B) Cálculo de área da uma úlcera venosa obtida por fotografia digital 

padronizada. Unidade em cm². 
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3.3 Tratamento 

O tratamento com ultrassom terapêutico (Avatar III, KLD) consistiu de 5 

sessões, realizadas aproximadamente a cada 48 horas, obedecendo os seguintes 

parâmetros: frequência de 3 MHz, ciclo de 20%, potência de 1,0 W/cm2,  duração  de  

1 minuto/cm2   de  lesão,  sendo  que  80%  do  tempo  de tratamento foi aplicado 

nas bordas da ferida e os 20% restantes na região central. 

Antes do início das sessões de US, procedeu-se a coleta de material para os 

experimentos envolvendo biologia molecular, como descrito adiante, e em seguida a 

ferida foi irrigada para limpeza com solução fisiológica. Os procedimentos de 

higienização do ferimento e troca de curativo foram realizados pelas profissionais de 

enfermagem na sala de curativos do ambulatório de clínica cirúrgica do hospital. 

Qualquer material necrótico era retirado com o uso de gaze estéril e lâmina de 

bisturi. Após a limpeza, a ferida era coberta com plástico filme e sua área desenhada 

sobre o filme de acetato sobreposto na ferida.  

Para a aplicação do US, a ferida era coberta com um curativo hidrocolóide 

ultra fino (Curatec – LM Farma), sem uso de medicamento. O curativo era recortado 

de acordo com o formato da úlcera, com uma margem de segurança de 

aproximadamente 1 cm. Posteriormente o membro era envolvido com uma película 

de plástico filme e o gel de acoplamento (Mercur) era espalhado sobre a superfície, 

evitando assim qualquer contato direto do cabeçote e a possibilidade de 

contaminação da ferida. A assepsia do cabeçote era realizada com a aplicação de 

uma solução a 0,2% de clorexidina aquosa seguida da aplicação de solução de 

etanol a 70% antes da sua utilização. Após o uso, o gel era removido do cabeçote 

do US sob água corrente com detergente, secado com papel toalha, e procedia-se a 

assepsia novamente com clorexidina aquosa a 0.2% e aplicações de solução de 

etanol a 70%. O plástico filme era retirado da perna do paciente e o curativo primário 

de hidrocolóide permanecia sobre a ferida até a seguinte sessão de tratamento, 48 

horas depois. Estes curativos são indicados para úlceras venosas e podem 

permanecer como curativo primário por até 5 – 7 dias dependendo da extensão e 

quantidade de exsudato presente. Após a última aplicação de ultrassom, o curativo 

primário era feito com gaze estéril. 

Durante o tratamento com ultrassom e após o término deste período, os 

pacientes continuaram a ser atendidos pelo serviço de Fisioterapia e foram 

submetidos ao tratamento constituído de: limpeza da ferida com solução fisiológica 
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estéril; terapia compressiva através de meias de compressão (modelo ComfortLine 

20-30mmHg, Venosan LTDA);  exercícios para  membros  inferiores  seguindo  um  

protocolo padrão constituído de caminhada, exercícios ativos para  manutenção  ou 

aumento de amplitude de movimento (ADM) de articulações de membros inferiores, 

exercícios de fortalecimento de gastrocnêmio e sóleo, alongamentos de grupos 

musculares de membros inferiores (Apêndice C); além de orientações quanto aos 

cuidados com a ferida e quanto ao uso das meias compressivas. Os pacientes 

permaneciam em tratamento por mais 4 semanas após o fim das aplicações de 

ultrassom, em uma freqüência de duas vezes por semana, onde então eram 

reavaliadas a área da ferida, a qualidade de vida dos pacientes  e a necessidade de 

continuidade do tratamento fisioterapêutico. 

 

3.4 Zimografia 

A atividade enzimática de metaloproteinases foi quantificada através da 

técnica de zimografia. Para isso, as amostras foram separadas em géis de 

poliacrilamida na concentração de 8% de Acrilamida/Bisacrilamida 29:1contendo 

1mg/ml de gelatina, contendo 1,5M Tris (pH 8,8), 10% APS, 1% TEMED, 1% SDS. O 

gel de empacotamento utilizado foi de concentração de 5%, contendo 1,5M Tris(pH 

6,8), 10% APS, 1% TEMED, 1% SDS. As proteínas foram separadas sob corrente 

contínua de 100 volts em tampão da seguinte concentração: 192mM Glicina; 25mM 

Tris; 0,1% SDS. 

Após eletroforese, os géis foram imersos em Solução de Triton (2,5% Triton 

X-100; 50mM Tris, pH 7,4; 5mM CaCl₂), para remoção do SDS, e colocados no 

agitador. Eram realizadas três trocas desta solução no período de 1 hora. 

Os géis eram em seguida imersos em Solução de Incubação [50mM Tris(pH 

7,4); 5mM CaCl₂; 150mM NaCl], para ativação das MMPs a uma temperatura de 

37ºC por 19 horas. Após a incubação, foi realizada a coloração com Corante 

Coomassie Blue (0,5% Comassie blue em 30% metanol e 10% Ácido acético). Os 

géis foram submersos no corante por 30 minutos, em agitação. Em seguida, foi 

realizada a descoloração (35% Metanol; 10% Ácido Acético), durante 30 minutos e 

depois os géis foram colocados em água destilada até a digitalização. 
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Para análise densitométrica, os géis foram digitalizados em scanner de mesa 

e a determinação da atividade enzimática das MMPs foi determinada pela 

intensidade das bandas claras contra um fundo azul (nível de degradação) e 

identificada de acordo com os pesos moleculares conforme descrito anteriormente 

(BEURDEN; HOFF, 2005; WYSOCKI; STAIANO-COICO; GRINNELL, 1993) no 

software ImageJ 1.46 (NIH). 

 

3.5 Análise Estatística 

Para análise da progressão da área da ferida foi utilizado o teste de análise 

de variância (ANOVA) de medidas repetidas. Foram comparados os valores iniciais 

e finais das variáveis estudadas e área da ferida utilizando-se o teste t pareado. 

A avaliação comparativa entre grupos da área inicial da ferida, área final da 

ferida foi feita através de test t não-pareado. Foi aplicado o coeficiente de correlação 

intraclasse para comparar medidas de planimetria entre avaliadores e para comparar 

os dados de tamanho da ferida obtidos por planimetria e fotografia. As análises 

foram realizadas utilizando-se o programa estatístico Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) 20.0. O p<0,05 foi aplicado como critério de significância. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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 Cinquenta pacientes com úlcera venosa ativa foram inicialmente contatados 

pessoalmente ou por telefone para responderem algumas perguntas referentes aos 

critérios de inclusão. A partir desses indivíduos, 22 foram avaliados. Quatro 

apresentaram o leito da ferida com infecção clinicamente visível na primeira 

inspeção ao ferimento, um paciente se recusava a fazer uso das meias de 

compressão mesmo com indicação clínica, um apresentou níveis de pressão arterial 

demasiadamente altos na avaliação inicial (230x160 mmHg) e foi encaminhado ao 

serviço de urgência e emergência do hospital para internamento. Portanto, estes 

voluntários não foram incluídos no estudo. Dezesseis apresentaram os critérios para 

inclusão no estudo, dos quais dois foram excluídos durante o tratamento, um por 

afastamento voluntário que pertencia ao grupo US e um por apresentar infecção na 

ferida durante o tratamento, que pertencia ao grupo placebo. Ao final, 14 indivíduos 

do sexo feminino concluíram todas as etapas do estudo sendo distribuídos 

igualmente e segundo à metodologia de randomização em dois grupos, tratado (US) 

e placebo. Um indivíduo do grupo placebo apresentou, no dia da última avaliação, 

um processo alérgico na periferia da úlcera diagnosticado pelo angiologista do 

serviço após exclusão de infecção avaliada pela cultura do exsudato da ferida. 

Apesar desse fator não ter sido determinado inicialmente como critério de exclusão 

específico, para melhor precisão e fidedignidade dos resultados, o individuo foi 

excluído da análise de dados. 

A média de idade em anos do grupo US foi de 58,29(±8,8), a do grupo 

placebo foi 57,33(±15,9). A mediana de tempo ativo de úlcera foi 24 meses no grupo 

US e 18 meses no grupo placebo. Esses dados de tempo de úlcera ativa não serão 

apresentados em média e desvio padrão, pois não demonstraram distribuição 

normal devido a dois indivíduos, um de cada grupo, que apresentaram tempos de 

úlcera ativa bem distintos dos demais (10 e 30 anos). 

 Para medidas morfométricas das úlceras foram utilizados dois métodos: 

planimetria e fotografia digital. A planimetria foi realizada tanto pelo profissional 

responsável pela aplicação do ultrassom quanto por outro profissional que 

desconhecia a alocação dos pacientes, para garantir o mascaramento. Esta opção 

permitiu a comparação da confiabilidade entre avaliadores e, embora não proposta 

no protocolo original do ensaio clínico, foi adotada para melhorar ainda mais a 

qualidade da evidência. O coeficiente de confiabilidade alfa de Cronbach entre os 
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avaliadores para as médias das medidas de planimetria foi alto (0,999 para medidas 

pré-tratamento; 0,998 para medidas pós tratamento e 0,999 para medidas no follow-

up), assim como na comparação entre os métodos de planimetria e fotografia (0,977 

em medidas pré-tratamento; 0,981 em medidas pós-tratamento e 0,976 para 

medidas de follow-up). Os dados de planimetria abaixo (Tabela 1) são apresentados 

para ambos avaliadores, contudo para discussão dos dados foi adotado a medida do 

avaliador responsável pela aplicação do ultrassom por esta estar prevista no 

protocolo do ensaio clínico. 

As médias de medidas morfométricas da úlcera avaliadas por fotografia estão 

na tabela 2 abaixo. A mensuração das áreas de ambas as tabelas foi feita por um 

avaliador que não sabia a alocação dos pacientes. 

 

Grupo Pré-tratamento Pós-tratamento Follow-up 

 

US 

Placebo 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 1 Avaliador 2 

14,51±12,16* 

6,28±4,40* 

14,50±12,14* 

6,65±4,89* 

12,99±9,34 

5,57±4,03 

13,12±9,27 

5,40±3,88 

9,70±11,6*† 

3,10±4,02* 

9,96±11,5*† 

3,03±4,0*† 

Tabela 1: Medidas morfométricas de úlcera em média e desvio padrão avaliados por planimetria. 
A unidade é centímetros quadrados (cm²). US = ultrassom. *Diferença significativa entre grupos. 
†Diferença significativa comparado ao período pré-tratamento. 

 

Grupo Pré-tratamento Pós-tratamento Follow-up 

US 

Placebo 

11,92±9,41 

5,22±4,07 

10,87±7,48 

4,07±3,14 

7,62±8,72* 

2,74±3,50* 

Tabela 2: Medidas morfométricas de úlcera em média e desvio padrão avaliados por 
fotografia. A unidade é centímetros quadrados (cm²). US = ultrassom. *Diferença 
significativa comparado ao período pré-tratamento. 

A redução média da área da ferida entre as medidas pré tratamento e follow-

up foi de 41,58%±53,8 para o grupo US e 63,47%±37,2 para o grupo placebo. 

Foi observada diminuição da área das úlceras em ambos grupos (figura 3), 

porém o tratamento adjunto com ultrassom na dose e frequência utilizada, embora 

efetivo, não foi capaz de causar benefício adicional estatisticamente significativo em 

relação aos desfechos obtidos pelo protocolo de fisioterapia convencional adotado 

no estudo.  
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Figura 4: Redução da área da úlcera em porcentagem por paciente. Está representada a 
redução das áreas dos ferimentos no período antes e após o ultrassom (duas semanas) e 
antes e após o tratamento total (seis semanas). Acima os pacientes do grupo ultrassom e 
abaixo os do grupo placebo. Os valores positivos indicam a redução e os negativos indicam 
que houve aumento da área. 

Obtivemos dados de qualidade de vida de dois questionários distintos, cada 

um aplicado em dois momentos: na avaliação pré-tratamento e na avaliação do 

follow-up. O escore final do SF-36 se divide nos componentes de saúde física (CSF) 

e saúde mental (CSM). Houve melhora significativa apenas em relação ao 

componente de saúde física do grupo placebo em relação ao pré-tratamento (Tabela 

3). 

 

 Grupo US Grupo Placebo 

 Pré Follow-up Pré Follow-up 

CSF 33,67±10,87 53,28 ± 15,51 45,60±15,51 60,71±11,76* 

CSM 53,84±18,67 64,07±23,77 60,87±17,31 68,55±11,83 

Tabela 3: Dados do questionário SF-36 do componente de saúde física (CSF) e componente 
de saúde mental (CSM). *Diferença significativa (p<0,05) em relação aos dados pré-
tratamento do grupo placebo. 
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Em relação ao questionário VEINES, é dividido nos domínios qualidade de 

vida (QoL) e sintomas (Sym). Não houve diferença entre os grupos US e placebo, 

porém foi observada melhora significativa em relação ao período pré-tratamento no 

grupo placebo (Tabela 4). 

 

 

 Grupo US Grupo Placebo 

 Pré Follow-up Pré Follow-up 

Veines-QoL 48,63 ± 3,63 52,50 ±6,56 49,37 ± 3,03 53,37 ± 2,29* 

Veines-Sym 48,71 ± 5,10 52,73 ± 8,81 48,78 ± 11,98 54,49 ± 3,60* 

Tabela 4: Valores do questionário VEINES de seu componente de qualidade de vida (QoL) e 
sintomas (Sym). *Diferença significativa (p<0,05) em relação aos dados pré-tratamento do 
grupo placebo. 

Foi observada redução significativa de dor no grupo placebo, porém não no 

grupo US (Tabela 5) de acordo com a escala visual analógica de dor. 

 

Dor Pré Follow-up  p 

Grupo US 6,14 ± 3,71 2,57 ±3,82 0,12 

Grupo Placebo 4,43 ± 2,50 1,71 ± 1,60 0,01* 

Tabela 5: Níveis de dor segundo escala visual analógica (EVA) dos períodos pré-tratamento 
e follow-up. 

A atividade enzimática das MMPs 2 e 9 foi avaliada por zimografia. Neste 

estudo, objetivamos avaliar a viabilidade da técnica e promover modificações nos 

métodos de coleta, processamento e análise bioquímica para permitir a avaliação da 

atividade enzimática de MMPs do exsudato de úlceras venosas. Primeiramente 

testamos a viabilidade da técnica com o tipo de material que foi coletado. A 

obtenção de material mais comum é por biópsia da ferida, o que torna o processo 

dificultado por requerer anestesia local, presença de médico treinado e ainda pode 

causar desconforto e dor tardia ao pacientes. Fizemos a coleta de exsudato da 

úlcera através de “swab” (esfregaço) estéril durante a troca de curativo.  

Para que esse método fosse viável, precisou-se de algumas adaptações. Era 

necessário passar o swab sobre o ferimento com movimentos circulares, depois 

cortá-lo na extremidade um pouco antes do algodão, guardar diretamente em 

microtubo autoclavado, congelar instantaneamente em nitrogênio líquido e 
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posteriormente armazenar em freezer -80ºC. Durante o processamento, após 

adicionar tampão de homogeneização, precisava-se inverter o swab dentro do tubo 

e centrifugá-lo, no intuito de retirar todo o material preso no algodão e deixá-lo no 

fundo do microtubo para posterior análise. Após quantificação proteica por método 

Bradford (BRADFORD, 1976), testamos quantidades proteicas distintas para 

identificar quais nos permitiriam identificar as atividades das MMPs. Percebemos 

que para MMP-9 a quantidade de 0,25µg e para MMP-2 a quantidade de 1µg eram 

valores satisfatórios para a análise (Figura 4). 

Foram testados diferentes tempos de incubação a 37ºC para ativação 

enzimática e o tempo de 19 horas foi estabelecido como parte do protocolo que 

utilizamos. Também foi observado que após o descoramento, se o gel ficasse 

imerso em água destilada por pelo menos 24 horas o contraste da banda da enzima 

com o fundo do gel aumentava, melhorando sua resolução e consequentemente sua 

quantificação via software. 

Foi possível, até o momento, quantificar a MMP-9 de 6 sujeitos (dois do grupo 

US e quatro do grupo placebo) e a MMP-2 de 4 sujeitos (dois de cada grupo). As 

demais amostras estão sendo processadas para análise final. Nestes estudos 

preliminares, foi observado aumento da atividade de MMP-2 em ambos os grupos 

entre os períodos pré e pós US. A atividade de MMP-9 no grupo US aumentou em 

um sujeito e diminuiu em outro; no grupo placebo aumentou em um indivíduo e 

diminuiu nos demais. Não consideramos adequado aplicar testes estatísticos devido 

à pequena quantidade de géis passíveis de quantificação para evitar erros de 

interpretação. 
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Figura 5: Géis de zimografia demonstrando atividades de metaloproteinase 2 e 9 em 
pacientes com úlcera venosa antes e após tratamento fisioterapêutico. 

O US terapêutico é um recurso físico amplamente utilizado em diversas 

situações patológicas, incluindo dor, fraturas e espasmos musculares (FERRARI et 

al., 2010). Foi observado que o US pode melhorar a força muscular das mãos em 

pessoas com artrite reumatoide, acelera a cicatrização de tendões ao melhorar a 

organização de fibras durante o reparo e a cicatrização óssea por possível 

estimulação da atividade de osteoblastos (CASIMIRO et al., 2002; FARCIC et al., 

2013; LAM et al., 2012). É um recurso que vem sendo considerado no tratamento de 

regeneração tecidual de difícil cicatrização, como as úlceras venosas crônicas 

(CALLAM et al., 1987; CULLUM; AL-KURDI; BELL-SYER, 2010; DYSON; FRANKS; 

SUCKLING, 1976). Seus efeitos podem ser divididos em térmicos e não-térmicos e o 

predomínio de cada um deles dependerá do modo de aplicação, se contínuo ou 

pulsado, respectivamente. Em pacientes com úlcera venosa, os efeitos não-térmicos 

são preferíveis, pois atribui-se a eles as alterações de permeabilidade celular e 
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ativação de células inflamatórias, que acelerariam o processo de cicatrização 

tecidual (JOHNS, 2002). No entanto, esses efeitos biofísicos são observados in vitro 

e alguns autores afirmam que não há evidência suficiente para afirmar que eles 

acontecem em um organismo vivo (BAKER; ROBERTSON; DUCK, 2001). 

A maioria dos ensaios clínicos utiliza a frequência entre 1 e 3 MHz, duração 

de 5 a 10 minutos e intensidade de 0,5 a 1 W/cm² (CULLUM; AL-KURDI; BELL-

SYER, 2010; WATSON et al., 2011). Quanto menor a frequência de onda, maior é 

sua capacidade de penetração nos diferentes tecidos, portanto para o tratamento de 

alterações da pele, que são superficiais, o mais adequado é utilizar uma frequência 

maior, o que justifica a utilização de 3MHz em nosso estudo. Um estudo realizado 

utilizando a frequência de 1MHz não encontrou diferenças significativas na 

cicatrização de feridas entre os grupos US e placebo (ERIKSSON; LUNDEBERG; 

MALM, 1991). Um estudo feito com 337 pacientes não encontrou evidência que a 

terapia com ultrassom aumentasse a cicatrização, com aplicação uma vez por 

semana, na frequência de 1 MHz e intensidade de 0,5 W/cm² (WATSON et al., 

2011). Em nosso estudo usamos uma intensidade maior, de 1w/cm², e 5 aplicações 

com intervalos entre 48 e 72 horas entre aplicações. 

Para uma dose mais homogênea entre indivíduos com diferentes tamanhos 

de úlcera, o tempo de aplicação era determinado de acordo com a área do ferimento 

na avaliação inicial, sendo um minuto de aplicação por cm². O tempo de aplicação 

foi predominantemente nas bordas (80% do tempo vs 20% no leito), esse modo foi 

escolhido para priorizar os efeitos da cicatrização nas bordas do ferimento, tendo em 

vista que o leito da úlcera se mantinha com um meio propício à proliferação de 

tecido de granulação devido ao curativo hidrocolóide (que será explicado a seguir). 

Essa informação de tempo e local específico de aplicação não é normalmente 

descrita em outros estudos e é importante, pois pode-se encontrar perfis diferentes 

de distribuição de MMP em regiões distintas do ferimento (MIRASTSCHIJSKI et al., 

2002). 

É importante levar em consideração variáveis individuais de tempo de úlcera 

ativa e tamanho de área inicial. Um estudo feito com modelo de regressão logística 

multivariável para predição de cicatrização de úlcera venosa demonstrou que os 

ferimentos com maior propensão à cicatrização dentro de um período de 24 

semanas são os com área inicial menor que 10 cm² e com menos de 12 meses de 
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duração (MARGOLIS et al., 2004). Da nossa amostra, apenas quatro pacientes, dois 

de cada grupo, apresentaram essas características simultaneamente. Logo, maior 

parte dos indivíduos do nosso estudo possuía uma baixa probabilidade de 

cicatrização no tempo investigado. Entretanto, o tratamento padrão com Fisioterapia 

independente do efeito adjunto do ultrassom permitiu em um curto prazo uma 

redução significativa da área das úlceras. 

Segundo revisão sistemática sobre ultrassom em úlceras venosas, de oito 

estudos analisados, apenas um deixou claro que proporcionou sigilo de alocação e 

nenhum realizou cegamento ou deixou isso claro na metodologia (CULLUM; AL-

KURDI; BELL-SYER, 2010). Para minimizar o risco de viés, nosso estudo 

proporcionou sigilo de alocação e cegamento dos participantes, assim dando mais 

consistência as evidências apresentadas. Nessa mesma revisão, que concluiu não 

haver evidências de benefício do US em úlceras, nenhum dos estudos avaliados 

utilizou a frequência de 3 MHz. 

Devido à randomização e à quantidade de participantes no estudo, houveram 

diferenças entre os grupos. Possivelmente a mais importante foi o grupo US ter 

apresentado uma área de úlcera inicial 56% maior do que o grupo placebo. Para 

evitar essa condição, no desenho de futuros estudos deve-se pensar em estratificar 

os pacientes em grupo também quanto ao tamanho de inicial da úlcera, bem como 

ao tempo que a pessoa tem de ferimento. Isso é viável em situações que a 

disponibilidade e quantidade de pacientes elegíveis ao estudo sejam consideráveis. 

Então propiciaria uma sensibilidade maior aos testes estatísticos quanto a diferenças 

entre grupos de acordo com as intervenções aplicadas. 

A terapia compressiva é um tratamento bem estabelecido no manejo de 

úlceras venosas e há evidências que as taxas de cicatrização são maiores em 

pessoas que fazem uso da compressão comparado a pessoas que não fazem 

(O’MEARA et al., 2012). É indicado a utilização de alta compressão (30-40 mmHg) 

em pacientes com úlcera venosa ativa (SIMON; DIX; MCCOLLUM, 2004). Em nosso 

estudo foi utilizada média compressão (20-30 mmHg) no intuito de ter uma boa 

adesão dos pacientes ao tratamento e garantir um nível de compressão durante a 

cinesioterapia que impedisse um aumento do refluxo sanguíneo venoso nos 

membros inferiores. Isso se deve ao fato da experiência clínica de que vários 

pacientes não se adaptam à terapia de alta compressão e mesmo os que utilizam 
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têm dificuldades iniciais de adaptação. O design do estudo com o uso de média 

compressão objetivou evitar esta baixa adesão ou a baixa frequência de utilização 

da compressão terapêutica. 

Era comum observar uma resistência inicial quanto ao uso da meia de 

compressão em pacientes com úlcera venosa. Houve relatos de pacientes que antes 

usavam meia de compressão e cessaram após o surgimento da úlcera afirmando 

desconhecimento quanto à indicação da compressão nessa condição mais grave da 

doença. Devido ao contato frequente com os participantes da pesquisa, entre três e 

duas vezes por semana, e a constante orientação sobre o assunto, a adesão ocorria 

de maneira satisfatória, principalmente depois que observavam a possibilidade de 

calçar a meia sobre o curativo e sentiam a diminuição dos sintomas após o uso. 

Porém isso nos mostra que uma terapia tão fundamental no tratamento de úlcera 

venosa como a compressão ainda precisa ser melhor difundida entre as pessoas 

com a doença. 

O protocolo de cinesioterapia foi composto de exercícios que aumentam a 

amplitude de movimento do tornozelo e aumentam a força do gastrocnêmio e sóleo 

(os principais músculos para retorno venoso de membros inferiores). Os indivíduos 

participantes da pesquisa constantemente recebiam orientações sobre cuidados 

com o ferimento, marcha e posicionamentos cotidianos que facilitassem o retorno 

venoso. Embora em teoria os exercícios terapêuticos melhorem os parâmetros 

citados e consequentemente a condição clínica dos pacientes com úlcera venosa o 

que e eventualmente poderia influenciar na cicatrização das úlceras, não existe 

evidência substancial destes efeitos.  

Durante o desenvolvimento desse protocolo de cinesioterapia foi proposto a 

realização de duas revisões sistemáticas a serem submetidas ao grupo de 

colaboração Cochrane para avaliação dos efeitos dos exercícios físicos sobre alguns 

desfechos clínicos em pacientes com insuficiência venosa crônica (IVC) não 

ulcerada e pacientes portadores de úlceras crônicas de membros inferiores. Esta 

proposta se deveu ao fato de que não existe um sumário de evidências sobre os 

efeitos do exercício físico sobre pacientes com IVC. A primeira proposta foi 

encaminhada e aceita e o protocolo de revisão sistemática foi publicado (ARAUJO et 

al., 2013) e está em fase de redação da versão final, tendo sido parte das atividades 

de mestrado realizadas pelo autor da dissertação. 
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Alguns indivíduos apresentaram leve aumento da úlcera entre o período pré-

tratamento e pós-tratamento, nas duas primeiras semanas, porém diminuição no 

follow-up para valores bem abaixo dos valores iniciais. Esse aumento pode ser 

atribuído ao curativo hidrocolóide utilizado durante as duas primeiras semanas de 

aplicação do US. 

Os hidrocolóides são curativos formados por um polímero de 

carboximetilcelulose sódica e, quando entram em contato com o exsudato da úlcera, 

propiciam um ambiente úmido gelatinoso entre o leito da ferida e o curativo, 

estimulando o debridamento autolítico para favorecer a cicatrização, ao mesmo 

tempo em que protege o ferimento de microrganismos e traumas leves. A utilização 

desse tipo de curativo em nosso estudo permitia uma boa técnica de aplicação de 

US, pois o ferimento era protegido por uma camada ultrafina e minimizava o risco de 

infecção do ferimento e do cabeçote do aparelho. Durante a troca de hidrocolóides, 

as bordas de alguns ferimentos ficavam esbranquiçadas e percebia-se um leve 

aumento da área da úlcera. Porém, nos casos em que esse aumento acontecia, era 

revertido já nas primeiras semanas de follow-up quando o curativo voltava a ser feito 

com gaze estéril e atadura. O debridamento autolítico e a manutenção de um 

ambiente úmido para a cicatrização da ferida são fundamentais e foram atingidos no 

estudo pelo uso do curativo de hidrocolóide. 

Quanto à qualidade vida, os dois questionários aplicados faziam perguntas 

em relação à percepção das últimas quatro semanas. Como o tempo total de 

intervenção mais follow-up era de 6 semanas, ambos foram aplicados na avaliação 

pré-tratamento e na avaliação do follow-up. Não observamos diferenças entre 

grupos US e placebo em nenhum dos dois questionários nos período pré-

tratamento, porém foi observada diferença significativa entre grupos na avaliação de 

follow-up em ambos questionários. Nossos dados demonstraram uma melhora 

significativa no grupo placebo quando avaliados pelo VEINES em relação ao pré-

tratamento e ao fim do acompanhamento; e uma melhora discreta, porém 

significativa, do componente funcionalidade do SF-36 no grupo placebo. 

Apesar dos dois instrumentos serem validados no Brasil, é preciso levar em 

consideração variações regionais, em vista da dimensão geográfica de nosso país, 

que possam comprometer as propriedades psicométricas dos questionários em 

determinadas regiões. Durante a coleta, era perceptível uma dificuldade de 
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compreensão de algumas questões em maioria dos indivíduos da pesquisa. 

Optamos por aplicar os questionários por entrevista, pois muitos não conseguiriam 

responder caso fosse auto-aplicado. Um estudo psicométrico, considerando um 

contexto regional mais específico, é necessário para o desenvolvimento de 

instrumentos para a mensuração da qualidade de vida e para permitir uma 

extrapolação de dados mais precisa. O estudo dessas variáveis é importante, 

porque a IVC de modo geral é uma doença que vai além do aspecto estético e 

influencia diretamente a funcionalidade do indivíduo (KAPLAN et al., 2003). 

Sintomas como dor, coceira e sensação de queimação são relatos comuns em quem 

tem a doença (DUQUE et al., 2005) e podem influenciar negativamente o trabalho, 

lazer e o sono dessas pessoas.  

Por fim, em relação à avaliação de atividade enzimática de MMPs 2 e 9 por 

zimografia, tivemos como achado importante a viabilidade dessa análise por meio da 

extração pela técnica de swab e pelo processamento segundo o protocolo 

desenvolvido durante este estudo. Esta é a primeira vez, que se mostra a viabilidade 

de extração e análise de MMPs utilizando esta técnica a partir de exsudato de úlcera 

venosa. As vantagens desse modo de obtenção de amostras em relação à biópsia 

incluem rapidez, facilidade de coleta e o baixo grau de desconforto causado no 

paciente. Além disso, é um método estéril de coleta, reprodutível e que pode ser 

realizado durante diversas etapas do processo cicatricial sem prejuízo à cicatrização 

da ferida. As metaloproteinases analisadas (MMP-2 e MMP-9) são conhecidas 

também como gelatinases, por terem mais afinidade ao subtrato de gelatina. A 

técnica de zimografia permite sua visualização por ter gelatina na formação do gel 

de poliacrilamida (BENJAMIN; KHALIL, 2012) e permite uma ativação das enzimas 

depois de imobilizadas no gel. É possível ver atividade das pró-enzimas 

correspondentes porque há uma desnaturação temporária seguida de renaturação 

parcial da proteína, que deixa o sítio de ativação exposto, que se liga ao substrato 

(TOTH; SOHAIL; FRIDMAN, 2012). Por esse motivo, às vezes a separação da 

banda da pró-enzima com a da enzima fica indistinguível. 

Uma expressão diferente das MMPs 2 e 9 e seus inibidores numa cicatrização 

normal foi demonstrado com um aumento da MMP-9 no início ligado a infiltração de 

células inflamatórias e um aumento mais tardio da MMP-2 coincidindo com eventos 

reparativos (DALTON et al., 2005). Em nosso estudo, observamos aumento de 
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MMP-2 em sujeitos de ambos os grupos e diminuição de MMP-9 na maioria dos 

sujeitos do grupo placebo. Contudo, esta é uma análise qualitativa até o momento, 

pelo fato dos experimentos ainda não terem sido concluídos para todos os 

pacientes, porém vai de encontro aos relatos anteriores. 
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5 CONCLUSÕES 
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 Diante dos dados obtidos nessa amostra de sujeitos com úlcera venosa 

crônica, não houve evidências suficientes para suportar a teoria que a terapia com 

ondas ultrassônicas como tratamento adjunto da Fisioterapia acelera a cicatrização 

em curto prazo desse tipo de ferimento. No entanto, pudemos observar que o 

tratamento padrão com curativos associado à terapia compressiva, à cinesioterapia 

e à educação e orientação dos pacientes, foi efetivo em promover a cicatrização, 

reduzindo significativamente a área da úlcera e promovendo melhora em índices de 

qualidade de vida. 

 Além disso, foi possível demonstrar que a coleta de fluido do ferimento 

através de bastão com algodão estéril na ponta (swab) – um método rápido, simples, 

de baixo custo e que gera um baixo grau de desconforto no paciente – é viável para 

análise da atividade de metaloproteinases por zimografia. 

  



33 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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O desenho do estudo foi feito pensando em minimizar, ao máximo, vieses que 

pudessem interferir significativamente nos resultados. Os curativos eram aplicados 

de maneira uniforme, foram utilizadas meias de compressão de um mesmo 

fabricante com níveis pressóricos idênticos (20-30 mmHg) e o protocolo de 

cinesioterapia foi padrão para todos os sujeitos. A diferença da intervenção entre os 

grupos foi apenas a aplicação de ondas ultrassônicas, dessa maneira garantindo 

tratamento para os participantes do grupo placebo sem comprometer a avaliação do 

efeito de nosso desfecho principal. O aparelho de US, bem como os cabeçotes 

utilizados em todos os sujeitos, foram adquiridos para uso exclusivo do estudo e 

devidamente calibrados pelo fabricante. Todos os sujeitos foram acompanhados por 

fisioterapeutas, enfermeiros e médico durante o andamento da pesquisa. Foi feita 

randomização e mantido o sigilo de alocação para o profissional responsável pela 

aplicação do ultrassom, cegamento do profissional responsável por mensurar as 

áreas das úlceras e cegamento dos sujeitos quanto ao grupo em que estavam 

inseridos. 

O estudo apresentou limitações importantes que devem ser considerados em 

investigações futuras, em especial, a homogeneidade quanto ao tamanho da 

amostra entre os grupos. Houve dificuldades no recrutamento de pessoas elegíveis 

à pesquisa, porém foi reflexo dos critérios adotados no intuito de fortalecer o grau de 

evidência. 

O tratamento de pessoas com úlcera venosa requer a integração de vários 

recursos e categorias profissionais para que possa ter resultados satisfatórios. Isso 

está associado a um custo financeiro importante, levando em consideração à 

necessidade recorrente de curativos novos, materiais de higiene, meias de 

compressão, deslocamento para locais adequados de tratamento e honorários dos 

profissionais de saúde envolvidos. Custo esse que pode se prolongar por vários 

anos. 

Nesse aspecto, a atenção fisioterapêutica demonstra sua importância na 

redução do tempo de manifestações clínicas severas da doença, contribuindo para o 

andamento geral do tratamento e proporcionando melhorias na promoção de saúde 

e na qualidade de vida de sujeitos que convivem com insuficiência venosa crônica. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

CURSO DE MESTRADO EM FISIOTERAPIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa Efeitos da aplicação de ondas ultra-sônicas 

sobre parâmetros morfométricos e expressão gênica de metaloproteases em úlceras    venosas    

que    é   coordenada   pelo   Professor   Dr.   Fernando   A.   Lavezzo   Dias. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando 

seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Não haverá pagamento pela 

sua participação. 

Essa pesquisa procura avaliar os efeitos do uso de um tratamento de Fisioterapia denominado ultra-

som que será usado para tentar acelerar o processo de cicatrização da ferida causada pela insuficiência 

venosa crônica. Serão realizados os seguintes procedimentos: avaliação da dor e da sua qualidade 

de vida, avaliação da ferida e da circulação dos membros inferiores através de medidas de 

pressão arterial. Será posteriormente realizado o tratamento Fisioterapêutico que consta de 

cuidados gerais com a ferida, enfaixamento elástico compressivo, exercício para os membros 

inferiores e aplicação de ultra-som. Também serão obtidas amostras do exudato (fluido que sai 

da ferida) da úlcera. Este procedimento usa materiais estéreis para evitar a contaminação e será 

feito durante a limpeza inicial da ferida sem causar maior desconforto (comparável com o 

desconforto causado pela troca de curativo). 

O tratamento que será realizado não trará nenhum risco para a sua saúde, pois não serão realizados 

procedimentos que envolvam corte, introdução de instrumentos e coletas de sangue, exceto a coleta do 

fluido da ferida descrita acima. 

Você pode se beneficiar deste projeto de pesquisa devido ao tratamento utilizado que contribui 

para a cicatrização da ferida e possivelmente para o alívio da dor e do desconforto e melhora da 

qualidade de vida. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. 

Gastos que sejam advindos da sua participação na pesquisa serão ressarcidos, caso solicitado e danos 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, terão direito à indenização na forma da lei. 

Qualquer dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para os 

professores Fernando A. L. Dias e Guilherme A. F. Fregonezi no endereço: Departamento de 

Fisioterapia da UFRN, Campus Universitário Lagoa Nova, BR 101, CEP 59078-970 ou pelos 

telefones (84) 3342-2013 ou (84) 3342-2001. 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes: Rua General 

Gustavo Cordeiro de Farias, S/N, Petrópolis. 
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Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu,___________________________________________________________, declaro estar ciente e 

informado (a) sobre os procedimentos de realização da pesquisa, conforme explicitados acima, e 

aceito participar voluntariamente da mesma. 

Assinatura:_________________________________________________________________ 

Data:_________________ 
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APÊNDICE B – Ficha de Avaliação 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

LABORATÓRIO DE FISIOTERAPIA PNEUMOCARDIOVASCULAR 

 

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO – PROJETO UV 
 

Avaliador:_______________________   Data da Avaliação:___/___/__ 
 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Nome:______________________________________ Data de Nasc: ___/___/___ 

Gênero
F M

Estado Civil:_________ Telefones:______________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

Endereço Alternativo:_________________________________________________ 

Cidade/Estado:_______________________ Escolaridade: ___________________ 

Profissão/Ocupação:___________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO CLÍNICA 
Queixa Principal:_____________________________________________________ 

HDA:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ANTECEDENTES PESSOAIS 

Hipertensão Diabetes Mellitus Doença Renal Cardiopatia
 

Tireoideopatia Neoplasias Amputação AVE
 

Dislipidemia Obesidade Sedentarismo Sem Antecedentes
 

Outro (s):____________________________________________________________ 

Cirurgias prévias:_____________________________________________________ 

Fármaco(s):__________________________________________________________ 

 

HISTÓRIA SOCIAL E FAMILIAR 

Tabaco:
Fumante Não-fumante Passivo Ex-fumante

Tempo:___________ 

Álcool:   
Consome

   Frequência:________________  
Não consome
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Outra (s) droga (s):_____________________ 

História de doença venosa na família:_____________________________________ 

 

EXAME FÍSICO 

Altura:_______cm          Peso:_______kg IMC:_____ 

FC:_____bpm 

Quantidade de UVs:__________  

Localização:           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perna Esquerda
 

 

 

           

 
ÍNDICE TORNOZELO/BRAÇO (ITB) 

DIREITO PAS (mmHg) ESQUERDO PAS (mmHg) 

Braço   Braço   

Tornozelo - Tibial Anterior   Tornozelo - Tibial Anterior   

Tornozelo - Pediosa   Tornozelo - Pediosa   

 

Perna Direita



45 
 

 
 

ITB: _____________ 

Lado da UV a ser tratada:   
Direito Esquerdo

 
 
Dor: 

 
 
 
ÁREA DA UV 

 Área (cm²) 

Antes da 1ª aplicação de US  

Após a 5ª aplicação de US  

Um mês após a 5ª aplicação de US  

 
DOSE CALCULADA 
Tempo (1 min/cm²):_________min 

Tempo na Borda (tempo total x 0,8) ______min 

Tempo no Centro (tempo total x 0,2)______min 

 

Observações:________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Protocolo de Cinesioterapia 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

LABORATÓRIO DE FISIOTERAPIA PNEUMOCARDIOVASCULAR 

 

PROTOCOLO DE CINESIOTERAPIA – PROJETO ÚLCERA VENOSA 

 

OBS 1: Antes de iniciar, certifique-se que o paciente está com o membro da úlcera 

utilizando meia compressiva. 

OBS 2: No primeiro dia, deve ser feito o teste de força do calcanhar (heel rise test) 

para determinar o número de repetições máximas dessa articulação. 

 

Exercícios metabólicos de tornozelo em degravitação------- 4x de 20 segundos 

 

Alongamento ativo de isquiotibiais--------------- 2x de 30 segundos 

Alongamento ativo de tibial anterior-------------- 1x de 30 segundos 

Alongamento ativo de quadríceps femoral---- 1x de 30 segundos 

Alongamento ativo de tríceps sural na rampa-- 3x de 30 segundos 

 

 

Caminhada no corredor plano---------------------- 5 minutos 

 

Flexão ativa de tornozelos 

na posição em pé (a partir da segunda sessão)-------- 3 séries com 60% de RM 

 

Subir rampa e descer escada---------------------- 3 minutos 

 

Exercício de MMII com 

flexo-extensão de quadril e joelho (avanço)------ 2 séries de 5 repetições 
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APÊNDICE D – Tabela de Diferenças de Tamanho de Úlcera 

 
 

 Diferença pré vs pós (%) Diferença pré vs follow-up (%) 

 Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 1 Avaliador 2 

US -5,03±52,5 -2,14±36,4 41,58±53,8† 38,45±58,8† 

Placebo 18,35±25,71 16,19±36,7 63,47±37,2† 61,33±34,8† 

Tabela 6: Média e desvio padrão de diminuição de área das úlceras, medida por cada 
avaliador, comparando os momentos pré US com pós US e pré US com o follow-up. Os 
valores estão em porcentagem (%). US = ultrassom. †Diferença significativa comparado ao 
período pré-tratamento. 
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APÊNDICE E – Tabela de Caracterização da Amostra 

 

 
Idade 
(anos) 

IMC 
Tempo de Úlcera 
Ativa (em meses) 

Tabagismo Hipertensão Diabetes 

US (n=7) 58,3±8 24,3±3,1 49,7±48 2 5 1 

Placebo 
(n=6) 

57,3±15 
28,0±3,2 71,1±141 0 3 0 

Tabela 7: Caracterização da Amostra. US = ultrassom, IVC = insuficiência venosa crônica. 
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APÊNDICE F – Protocolo de Revisão Sistemática 
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ANEXO A – Licença do Questionário SF-36 
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ANEXO B – Questionário VEINES QoL/Sym 
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