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RESUMO 

 

Introdução: A avaliação do movimento humano constitui um importante 

parâmetro para tomada de decisão terapêutica e referência de evolução após 

programas de reabilitação. Muitos equipamentos vêm sendo desenvolvidos, mas 

poucos deles apresentam precisão de medidas satisfatórias associadas a 

facilidade de transporte, manuseio e monitoramento remoto. Diversas doenças 

crônicas se caracterizam pelo comprometimento do movimento articular. Dentre 

elas, a insuficiência venosa crônica (IVC) apresenta mudanças fisiopatológicas 

nos músculos dos membros inferiores, com ênfase nos músculos do tríceps sural 

e consequente diminuição no movimento da articulação talo crural. O 

desenvolvimento de instrumentos de avaliação do movimento humano e 

programas de exercícios voltados para sua recuperação podem auxiliar os 

profissionais de saúde e beneficiar os pacientes com insuficiência venosa 

crônica na diminuição das queixas funcionais e melhora na qualidade de vida. 

Objetivos: 1) Desenvolver e realizar pedido de patente de um dispositivo para 

mensuração digital, equipamento terapêutico e monitoramento remoto de 

parâmetros articulares da articulação talocrural e 2) Identificar e comparar as 

diferenças funcionais entre as classificações inicias da IVC CEAP 2 e CEAP 3 e 

comparar a amplitude articular de movimento (AAM) em repouso, a atividade 

mioelétrica e o comportamento hemodinâmico durante os testes de esforço físico 

de acordo com a classificação; 3) Avaliar os efeitos de um programa de 

exercícios supervisionados de fortalecimento dos músculos tríceps sural no 

desempenho físico, AAM e atividade mioelétrica dos músculos dos membros 

inferiores, hemodinâmica cardiovascular e qualidade de vida relacionada à 

saúde em indivíduos com IVC. Metodologia: O estudo foi composto por três 

tipos de modalidades de pesquisa integradas: 1) Desenvolvimento tecnológico e 

depósito de patente de um dispositivo para avaliação de parâmetros articulares; 

2) Estudo observacional de caráter transversal 3) ensaio clínico aleatório 

controlado com avaliador cegado. Resultados: 1) criação de um dispositivo de 

avaliação do movimento humano aplicada à área da saúde, denominado: 

“Dispositivo Medidor Digital, Equipamento Terapêutico e Monitoramento Remoto 

de Parâmetros Articulares” com depósito da patente no INPI (BR 10 2018 016524 

0); 2) Elaboração de um protocolo de exercícios de fortalecimento dos músculos 

vi 
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do tríceps sural, direcionado à indivíduos com IVC; 3) Estudo transversal  que 

apontou uma diferença significativa entre os grupos CEAP 2 e 3. Onde os 

pacientes com CEAP 3 apresentaram maior IMC (p < 0,0001) e menor AAM de 

flexão plantar direita e esquerda (p = 0,01 e p = 0,009 respectivamente). A 

análise de variância apontou uma interferência na intensidade da doença em 

relação a atividade mioelétrica durante o teste da ponta do pé nos quatro grupos 

musculares avaliados: tibial anterior direito e esquerdo (p = 0,01 e 0,0007) e 

gastrocnêmio medial direito e esquerdo (0,007 e 0,03). Adicionalmente, houve 

uma correlação entre o desempenho do teste da ponta do pé e a AAM de flexão 

plantar direita e esquerda (r= 0,56; p< 0,0001 e r= 0,38; p= 0,02), o IMC (r = -

0,49; p = 0,002), a atividade mioelétrica dos músculos gastrocnêmio medial 

direito nos momentos 25%(r = -0,42; p = 0,01), 50% (r = -0,39; p = 0,02), 75% 

(r= -0,41; p = 0,01) e 100% (r= -0,42; p= 0,01) e gastrocnêmio medial esquerdo 

nos momentos 50% (r = -0,37; p= 0,02), 75% (r= -0,52; p=0,001) e 100% (r= -

0,46; p= 0,006). 3) Ensaio clínico randomizado. Os pacientes do GI 

apresentaram melhora no desempenho funcional (p< 0,0001) assim como os do 

GC (p=0,02). Houve uma diminuição da atividade mioelétrica no músculo 

gastrocnêmio durante a realização do teste da ponta do pé (p = 0,01) nos 

momentos 25% e 50% nos pacientes do GI, bem como, diminuição da dispneia 

após realização do teste da ponta do pé (p= 0,04). A qualidade de vida foi 

impactada positivamente nos domínios: V3 (p =0,01), V5 (p =0,03), V7 (p =0,04) 

e V8 (p =0,04) nos pacientes do GI. Conclusão: O presente estudo proporcionou 

a criação de um protótipo, portátil e preciso, para avaliação angular, treinamento 

terapêutico e monitoramento remoto a ser utilizado em pacientes com IVC. Os 

resultados do estudo transversal apontaram importantes diferenças 

antropométricas e clínicas no desempenho de testes de exercícios em pacientes 

com IVC mesmo em fases iniciais da doença e o ensaio clínico aleatório 

demonstrou uma melhora no desempenho físico, atividade mioelétrica dos 

membros inferiores e qualidade de vida, nos indivíduos tratados. 

 

Palavras-chaves: biotecnologia, insuficiência venosa, ensaio clínico, terapia por 

exercício. 
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ABSTRACT 

 

Background: The evaluation of human movement is an important parameter for 

therapeutic decision making and evolution reference after rehabilitation 

programs. Many devices have been developed, but few of them have satisfactory 

precision measures associated with ease of transport, handling and remote 

monitoring. Several chronic and degenerative diseases are characterized by 

compromised joint movement. Among them, Chronic Venous Insufficiency (CVI), 

which presents pathophysiological changes in the muscles of the lower limbs, 

with emphasis on the calf muscles and therefore to reduce the movement of the 

ankle joint. These changes determine a significant impact on the quality of life of 

these patients due to functional limitations caused by the disease. Thus, the 

development of angular assessment tools and targeted exercise programs for 

recovery of muscle performance and angular motion can assist health 

professionals in the planning and management of treatment and benefit patients 

with chronic venous insufficiency in reducing functional complaints and improves.  

Objectives: 1) To develop and execute a patent application for a device for digital 

measurement, therapeutic equipment and remote monitoring of joint parameters 

of the ankle joint and  2) To identify and compare the functional differences 

between the initial ratings of CVI CEAP 2 and 3  and compare the range of motion 

(ROM) at rest, muscle myoelectrical activity and hemodynamic performance 

during physical stress tests according to the classification 3) assess the effects 

of a strengthening supervised exercise program of the calf muscle in physical 

performance, range of motion and myoelectric activity of the lower limbs muscles, 

cardiovascular hemodynamics and quality of life related to health in patients with 

CVI. Methods: The study is composed of two types of integrated research 

modalities: 1) Technological development and patent deposit of a device for 

evaluation of joint parameters; 2) Cross-sectional observational study and 3) 

randomized controlled clinical trial with blinded evaluator. Results: 1) creation of 

a device for evaluating human movement applied to the health area, called: 

"Digital Meter Device, Therapeutic Equipment and Remote Monitoring of Articular 

Parameters" with patent filing at INPI (BR 10 2018 016524 0); 2) Development of 

a strengthening exercises protocol of the calf muscles, directed to individuals with 

CVI; 3) A cross-sectional study that indicated a significant difference between the 

viii 
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CEAP 2 and 3 groups. Patients with CEAP 3 presented higher BMI (p <0.0001) 

and less ROM right and left plantar flexion (p = 0.01 and p = 0.009 respectively). 

The analysis of variance showed an interference in the intensity of the disease in 

relation to the myoelectric activity during the heel-rise test in the four muscle 

groups evaluated left and right tibial (p = 0.01 and 0.0007) and left and right 

medial gastrocnemius (0.007 and 0.03). In addition, there was a correlation 

between the performance of the heel-rise test and the left  and right plantar flexion 

AAM (r = 0.56, p <0.0001  and r = 0.38, p = 0.02), BMI (r = -0.49, p = 0.002), the 

myoelectric activity of the right medial gastrocnemius muscles at moments 25% 

(r = -0.42, p = 0.01), 50% (r = -0.39; p = 0.02), 75% (r = -0.41, p = 0.01) and 100% 

(r = -0.42, p = 0.01) and left medial gastrocnemius at 50%(r = -0.37, p = 0.02), 

75% (r = -0.52, p = 0.001) and 100% (r = -0.46, p = 0.006). 4) Randomized clinical 

trial. The results of the randomized clinical trial showed that the patients in the 

Intervention Group - IG showed improvement in functional performance (p 

<0.0001) as well as in the Control Group - CG (p = 0.02). There was a decrease 

in the myoelectric activity in the gastrocnemius muscle during the end of the heel-

rise teste (p = 0.01) at 25% and 50% moments in the IG patients, as well as a 

decrease in dyspnea after the end of the heel-rise test (p= 0.04). Quality of life 

was positively impacted in the domains: perception of improvement of symptoms 

in the lower limbs (V3, p = 0.01), performance in daily life activities (V5, p = 0.03), 

pain (V7, p= 0.04) and psychological impact of disease on the person's life (V8, 

p = 0.04) in IG patients. Conclusion: The present study develops a prototype, 

portable and precise, for angular evaluation, therapeutic training and remote 

monitoring to be used in patients with CVI. Furthermore, the results of the cross-

sectional study indicated important anthropometric and clinical differences in the 

performance of exercise tests in patients with CVI even in the early stages of the 

disease. The results of the randomized clinical trial demonstrated an 

improvement in physical performance, myoelectric activity of the lower limbs and 

quality of life in treated individuals. 

 

Keywords: biotechnology, venous insufficiency, clinical trial, exercise therapy 
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PREFÁCIO 

 

A presente tese intitulada: “DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTO 

DE AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS ARTICULARES EM INDIVÍDUOS COM 

INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA” foi elaborada de acordo com as normas 

e condições do Programa de Pós Graduação em Biotecnologia da Rede 

Nordeste de Biotecnologia, alinhadas às normas da Pró-Reitoria de Pós- 

Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação 

do Professor Dr. Guilherme Augusto de Freitas Fregonezi e co - orientação da 

Profª Dra. Vanessa R. Resqueti. 

A apresentação da Tese inclui uma introdução, descrevendo 

características do mercado de produtos médicos, ao qual se insere o dispositivo 

desenvolvido nesse estudo, e outros equipamentos de funções e tecnologias 

semelhantes patenteados e não patenteados, justificando a necessidade de 

desenvolvimento de novos dispositivos inovadores na área da saúde. 

Adicionalmente, é descrita uma definição sobre a manifestação patológica 

estudada, bem como instrumentos e técnicas de avaliação utilizados e opções 

terapêuticas relacionadas ao comprometimento funcional dos pacientes afetados 

pela doença. O objetivo geral e os específicos são formulados ao final da 

introdução.  

A metodologia, composta por dois estudos principais integrados: 1) 

desenvolvimento de um dispositivo para avaliação funcional de indivíduos com 

Insuficiência Venosa Crônica, seguindo os preceitos de patente de produto e 2) 

ensaio clínico aleatório ativamente controlado com avaliador cegado, gerou a 

produção de dois resultados principais: 1) depósito de patente no INPI (número 

do Processo: BR 10 2018 016524 10) e 2) artigo intitulado: “Supervised exercise 

protocol for lower limbs in subjects with chronic venous disease: an evaluator-

blinded randomized clinical trial” (submetido à revista TRIALS - Qualis B1). Um 

estudo transversal de caracterização da população estudada é apresentado em 

seguida, formatado de acordo com as normas da revista a ser submetido (PLOS 

ONE, Qualis A1) um Ensaio Clínico Randomizado sobre a eficácia de exercícios 

supervisionados para membros inferiores em sujeitos com Insuficiência Venosa 

Crônica, onde apresentaremos os resultados. 

x 
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 Por fim, será exposta a discussão a respeito dos resultados do ensaio 

clínico randomizado e a conclusão do estudo.  

 Para a apresentação da presente tese, foram cumpridos todos os pré-

requisitos exigidos pelo programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (ANEXO 

A). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Cenário Mundial e Nacional do desenvolvimento, produção e pedidos de 

patentes de produtos médicos 

 

O setor de saúde tem alcançado enorme representatividade entre os setores mais 

relevantes na geração de emprego e renda dos países (Ministério da Saúde, 2017). Este 

segmento, por sua vez, vem se tornando gradativamente mais oneroso ao sistema de 

saúde por sua eminente dependência tecnológica, diagnosticada pelas elevadas 

importações de produtos intensivos em tecnologia. Particularmente, no setor de EMHOS 

(farmacoquímica, farmacêutica, equipamentos, materiais médicos hospitalares e 

odontológicos), observou-se que entre 2008- 2013- época de redução do ritmo da 

atividade econômica, as suas importações superaram, em valor, as suas exportações 

(DÓRIA et al., 2016). De acordo com dados do IBGE (2015), 60,5% dos “aparelhos, 

materiais e instrumentos para uso médico, odontológico e óptico (inclusive prótese)”, 

utilizados no Brasil, são importados. Se analisarmos o comportamento desses produtos 

importados no período de 2010 a 2013, podemos perceber um aumento significativo, 

passando de 50,3% da oferta total em 2010 para, 60,5% em 2013 (tabela 1). 

 

Tabela 1. importações e geração de produtos no setor de EMHOS no mercado brasileiro 

Produtos Participação das importações na oferta 
total (%) 

 2010 2011 2012 2013 
 

Aparelhos, materiais e instrumentos para uso 
médico, odontológico e óptico (inclusive, 
prótese). 
 

50,3 49,0 57,9 60,5 

Atividade Variação em volume do valor 
adicionado bruto (%) 

 

 2011 2012 2013 
Fabricação de instrumentos e material 
médico, 
odontológico e óptico. 

2,5 6,8 6,3 

 

Fonte: IBGE 2015, citado por Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência,Tecnologia e Insumos 

Estratégicos, 2017 
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Analisando a atividade de fabricação de instrumentos e material médico, 

odontológico e óptico (tabela 1), nota-se que a variação de volume do valor adicionado 

bruto (ou seja,quanto uma atividade gerou de renda) no período , foi grande, passando 

de 2,5% em 2011, para 6,3% em 2013. Isto é, ainda que a produção tenha crescido, as 

importações também continuaram a crescer, sugerindo uma taxa de crescimento da 

demanda mais acelerada que a sua oferta local. O mercado mundial de equipamentos 

médicos e materiais é calculado em cerca de U$$ 210 bilhões e é significativamente 

concentrado nos países desenvolvidos, em especial nos Estados Unidos, que 

respondem por mais de 40% do mercado internacional. O Brasil é o 11° mercado dessa 

indústria, com uma fatia de 1,4% das vendas mundiais, parcela compatível com o 

tamanho do país na economia mundial (Ministério da Saúde, 2017). 

Historicamente esse segmento da indústria vem passando por modificações 

estruturais guiados pela demanda dos produtos, bem como, incentivos governamentais. 

Em 1979, favorecido por medidas protecionistas, a produção nacional chegou a 

corresponder a 74% do consumo interno. No entanto, a reserva de mercado e a baixa 

concorrência com produtos importados não estimulava o seu desenvolvimento 

tecnológico, ao mesmo tempo em que não havia iniciativas governamentais para alterar 

este quadro (FURTADO, 2001). Com o processo de abertura comercial, na década de 

1990, ocorreu uma especialização em alguns segmentos enquanto que outros tiveram 

sua produção completamente desativada. Dessa forma, alguns setores melhoraram sua 

competitividade, porém, o resultado final foi uma maior dependência do país em relação 

às importações de equipamentos médicos de maior densidade tecnológica, localizados 

principalmente no segmento de O&P (órteses e próteses).  

A partir da segunda metade da década de 1990, o crescimento da demanda 

interna por saúde, provocada pelo plano real e estruturação do SUS (Sistema Único de 

Saúde), estimulou a retomada da expansão dessa indústria com financiamentos diversos 

para investimento em saúde e consequente aumento de aquisições de equipamentos 

médico-hospitalares. Somado a isso, nos anos subsequentes, observamos 

paralelamente o fenômeno do envelhecimento populacional no país (com perspectivas 

ainda maiores) que, associado às melhorias de condições de vida e urbanização, levou 

a um aumento no consumo de bens e produtos na área da saúde. Adicionalemnte, a 

melhoria na distribuição de renda e o aumento da renda média, proporcionaram também 

um crescimento acelerado da adesão dos brasileiros aos planos de saúde (LANDIM et 

al., 2013). A dinâmica das operadoras de saúde privadas, tem impacto significativo no 
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mercado de equipamentos médicos, pois, além de aumentar a sua demanda, pressiona 

a incorporação tecnológica de novos produtos, ainda que muitas vezes se observe a 

utilização exagerada destes equipamentos (MALIK et al., 2013; ANDREAZZI; AFONSO 

2016). 

Em uma análise geral, é possível entender que, a indústria local não é capaz ainda 

de suprir o crescimento da demanda e, sua produção, segue concentrada nos países 

desenvolvidos. A maioria das empresas nacionais é de pequeno e médio porte. Do total, 

70% produzem com capital próprio e, menos de 10%, se dedicam exclusivamente a 

exportação (HASENCLEVER, 2016). Esses números revelam que o país apresenta 

balança comercial deficitária no setor, resultado de uma base produtiva pequena com 

baixa incorporação de tecnologia. Além disso, exporta acessórios pouco densos 

tecnologicamente e importa equipamentos de alto valor agregado (Ministério da Saúde, 

2017). Adicionalmente, há o agravante de depender de um processo inovativo alheio à 

realidade das características nacionais, uma vez que as especificidades do paciente 

brasileiro não são levadas em conta nos departamentos de pesquisa e desenvolvimento 

das multinacionais (Ministério da Saúde, 2017). 

Outra forma possível de avaliar o grau tecnológico da indústria é por meio do 

registro de patentes. O licenciamento apropriado de patentes pode ajudar a formar 

parcerias e possibilitar inovações através de cooperações para produzir novas 

tecnologias na área da saúde. (WIPO, 2013). De acordo com dados da WIPO 

(Organização Mundial de Propriedade Intelectual) 2012, o maior número de pedidos de 

patente entre 1978 e 2011 estava relacionado à área de tecnologia médica. No entanto, 

esse número representa uma proporção relativamente pequena de todos os pedidos 

(6,6% em 2011). Ao incluir também dados referentes aos produtos farmacêuticos (4,7% 

de todos os pedidos em 2011), esse segmento passa a representar 11,3% de todos os 

pedidos em 2011 e, dessa forma, corresponde ao campo da tecnologia com maior 

número de pedidos de patentes entre 1978 e 2011 (figura 1). 
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Figura 1. Representação mundial do número de pedidos de patentes em diversos 

segmentos. (Fonte: WIPO, 2013) 

 

 

Nesse aspecto, a indústria brasileira de EMHO ainda caminha a passos lentos. 

Segundo CGEE (Centro de Gestão e Estudos Estratégicos) (2008), os agentes nacionais 

possuem 535 patentes registradas na área de equipamentos e materiais para saúde no 

Brasil, enquanto as maiores empresas da indústria em âmbito mundial possuem, 

individualmente, mais de mil patentes registradas em diversos países. E, entre as 

patentes registradas no Brasil, há apenas uma empresa (Takaoka) entre os dez maiores 

depositantes, enquanto as demais posições se dividem entre pessoas físicas e 

Universidades. De acordo com os dados do INPI (Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial), em 2017, foram concedidas 719 patentes no campo de instrumentos, onde 

se insere o seguimento de tecnologias médicas (figura 2). 

 

 

______ Comunicação digital  ______ Maquinaria elétrica, aparelhos, energia 

______ Tecnologia médica,   ______ Tecnologia de computador 

incluindo farmacêutica  
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Figura 2. Patentes concedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 

segundo setor tecnológico, de acordo com a classificação internacional de patentes, 

2000- 2017. (Fonte: INPI, 2017) 

 

Nota-se, portanto, uma necessidade clara de desenvolvimento, pedido e 

concessão de patente de novos equipamentos no setor de EMHO para contemplar a 

necessidade de mercado na área da saúde e fomentar incentivos e parcerias da indústria 

nacional. Especificamente, na Fisioterapia, dispositivos de análise do movimento 

humano vem apresentando grande crescimento de demanda em perspectivas científicas 

e tecnológicas por sua importância diagnóstica e parâmetro de melhora após 

reabilitação. Equipamentos portáteis que possam ser transportados com facilidade em 

diversos cenários terapêuticos, bem como que permitam possibilidades de uso em 

domicílio pelo paciente e monitoramento remoto pelo profissional responsável, 

constituem um grande avanço tecnológico e econômico ao setor de saúde, pois, dessa 

forma, possibilita um maior acesso aos usuários sem grande oneração ao sistema de 

saúde, já limitado em investimentos. 

 

1.2. Equipamentos de Avaliação da Amplitude Articular de Movimento  

Diversos instrumentos de mensuração do ângulo articular vêm sendo 

desenvolvidos nos últimos anos. Destes, a goniometria (do grego gonos = ângulo e 

metria = medida) parece ser a forma mais conhecida e comercializada. O instrumento, 
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conhecido como Goniômetro Universal (FIGURA 3), é formado por um corpo e dois 

braços: um móvel e outro fixo. No corpo do goniômetro, estão as escalas, podendo ser 

um círculo completo (0º a 360º) ou meio círculo (0º a 180º) (MARQUES, 2014). Este 

instrumento apresenta algumas vantagens: baixo custo e fácil manuseio (MARQUES, 

2014; DOS SANTOS et al., 2011). Porém, a qualidade e a reprodutibilidade das medidas 

não são satisfatórias (WILKEN et al., 2011). Em relação à confiabilidade, estudos 

apontam que mensurações realizadas pelo mesmo avaliador (intraexaminador) são mais 

confiáveis que as realizadas por avaliadores diferentes (interexaminador), esses valores 

também podem sofrer alterações dependendo da articulação a ser medida ou do 

movimento executado (MARQUES, 2014). Estudos mais antigos apontam uma boa 

confiabilidade para medidas angulares obtidas com a goniometria nas articulações do 

ombro e joelho (GOGIA et al., 1987; ANDRADE et al., 2003) utilizando como medida 

comparativa, estimativa visual e radiografia, respectivamente. Entretanto, em um estudo 

utilizando inclinômetro digital como medida de referência, a goniometria para articulação 

do tornozelo, foi considerada de confiabilidade moderada. Além do que, o instrumento 

não é capaz de realizar mensurações angulares dinâmicas, como durante um teste de 

desempenho físico ou em alguma atividade laboral ou esportiva, por exemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Goniômetro Universal. Modelo Prestige® 

Fonte: Google (domínio público)  

 Para superar algumas dessas limitações, outros dispositivos foram desenvolvidos 

e alguns, patenteados nesses últimos anos. Na década de 1980, um dispositivo 

utilizando técnica de hastes deslizantes (goniômetro tridimensional) (MCLEOD, 1989) foi 

elaborado para medir ângulos da articulação do joelho, nos três planos de movimento, 
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de forma dinâmica e com uma precisão maior. De acordo com os autores inventores, 

este equipamento é capaz de medir o desempenho dos atletas em movimentos rápidos 

e extremos, promovendo informações confiáveis e precisas mesmo sobre árduas 

condições. Adicionalmente, é capaz de promover o diagnóstico de lesões no joelho, 

através de comparações com o membro contralateral ou medidas padronizadas de 

sujeitos saudáveis. Porém, esse equipamento, apesar de ser considerado leve na época 

em que foi desenvolvido, é formado por um conjunto de hastes metálicas e outros 

materiais que, podem limitar o movimento natural. Ademais, não é capaz de gerar 

gráficos para análise posterior e a precisão pode variar de acordo com a colocação do 

equipamento no corpo. 

 Outro mecanismo utilizando recursos tecnológicos um pouco mais avançados, 

compatíveis a disponibilidade inovadora de anos mais recentes, é a fotogrametria 

computadorizada que se fundamenta na aplicação do princípio fotogramétrico às 

imagens fotográficas, obtidas de movimentos corporais. Para tanto, o avaliador precisa 

reconhecer pontos anatômicos padronizados, fixar marcadores, registrar o ângulo 

através de uma câmera fotográfica digital e analisar os dados através de um programa 

denominado ImageJ. Um estudo (DOS SANTOS et al, 2011), verificou a confiabilidade 

intra e interavaliador desse método comparando-o com a goniometria usual. Os 

pesquisadores concluíram que não houve diferenças estatísticas significativas nas 

avaliações por biofotogrametria nas quatro variáveis estudadas (ângulo de carga do 

cotovelo, ângulo Q, ângulo de joelho e ângulo tíbiotársico) em relação às medidas 

obtidas pelo goniômetro universal. Face ao exposto, levando-se em consideração que o 

instrumento goniômetro apresenta um custo mais baixo, maior facilidade para transporte 

e manuseio, quando comparado à Fotogrametria, demonstra ser a melhor opção. Além 

do que, a Fotogrametria não suprime a necessidade de um instrumento que possa avaliar 

o sujeito em movimento, sem necessidade de utilização de marcações anatômicas 

específicas e com uma precisão maior para identificar pequenas variações angulares. 

 As medidas supracitadas dizem respeito a técnicas de mensuração angular 

obtidas por contração ativa dos músculos utilizados na articulação a ser avaliada. Dessa 

forma, é obtida tão somente a avaliação da amplitude articular de movimento, mas não 

avalia a rigidez articular (mudanças no ângulo articular em função da aplicação de um 

torque externo) (WILKEN et al., 2011). Discussões sobre o melhor método e 

equipamento a ser utilizado para esse tipo de avaliação vem sendo publicadas desde 

meados da década de 80 (MOSELEY & ADAMS, 1991). Alguns estudos publicados 
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demonstravam uma fraca confiabilidade entre os avaliadores em relação às medidas de 

dorsiflexão passiva do tornozelo. Essa fraca confiabilidade das técnicas empregadas, 

levava a sérias implicações para utilizá-las no processo de tomada de decisões clínicas. 

Os aspectos dos procedimentos de medidas que poderiam interferir em fontes de erro, 

incluíam a força ou torque aplicado ao segmento corporal pelo fisioterapeuta, a posição 

do sujeito a ser avaliado, o método a ser utilizado para medir o ângulo articular 

(goniometria versus fotografia) e a padronização de marcadores ósseos (MOSELEY & 

ADAMS, 1991). A fim de minimizar essas conhecidas fontes de viés, um equipamento 

(Lindcombe Template) foi desenvolvido e construído de tal modo que um torque 

conhecido poderia ser aplicado à articulação do tornozelo, em direção à dorsiflexão. Este 

aparato permite que o torque seja medido por dois componentes principais: uma balança 

de mola e uma folha de perspex contendo linhas paralelas. A balança de molas é 

alinhada para uma força ou carga constante. Esta força é aplicada ao tornozelo via uma 

plataforma colocada no pé ao nível da cabeça do quinto metatarso. A distância 

perpendicular entre a linha da força e a articulação do tornozelo é mantida constante 

usando as linhas contidas na folha de perspex. Os resultados do estudo mostraram uma 

boa confiabilidade entre os avaliadores (ICC = 0,97) para as medidas de dorsiflexão 

passiva do tornozelo usando um dispositivo com controle de torque, bem como, 

realizando um posicionamento padronizado para o paciente e capturando o movimento 

com uma câmera fotográfica polaroid ® e marcadores na superfície da pele (MOSELEY 

& ADAMS, 1991). Apesar desses bons resultados, o equipamento apresenta dificuldades 

práticas para estabilizar o membro a ser avaliado além de não ser capaz de realizar 

mensurações durante tarefas funcionais. 

 Muitos equipamentos utilizados para avaliação do ângulo articular, não 

apresentam uma boa confiabilidade inter e intra-avaliadores e poucos são submetidos a 

estudos de validação com equipamento considerado padrão-ouro. A maioria dos estudos 

apresentam dados de AAM referentes a uma média calculada de três avaliadores. Para 

superar algumas dessas limitações, um equipamento foi desenvolvido na Universidade 

de Iowa, o Iwoa Ankle Range of Motion (IAROM), uma técnica de medida simples, 

clinicamente relevante com uma boa relação custo-benefício. O equipamento é portátil, 

composto por um inclinômetro digital (Checkpoint Inc, Torrance, CA) montado em uma 

placa acrílica posicionada ao longo da tíbia e perpendicular a uma plataforma de acrílico 

em contato com a sola do pé. O momento da força (torque) sobre a articulação do 

tornozelo, foi aplicada utilizando um medidor de força portátil aplicando respectivamente: 
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45, 67, 89 e 111 N (Newtons) de força. O equipamento garante uma boa estabilização 

da articulação devido a um mecanismo de alinhamento utilizando velcros de fixação. Os 

autores verificaram a confiabilidade intra-ravaliador, onde o indivíduo a ser testado 

retornava após alguns dias da primeira avaliação e interavaliadores através de uma 

comparação de uma única medida angular versus a média de três medidas realizadas 

em um mesmo indivíduo por dois avaliadores diferentes. Os resultados mostraram uma 

alta confiabilidade intra-avaliadores (ICC = 0,94) bem como para as medidas de 

confiabilidade interavaliadores (ICC = 0,90). Esses valores mostraram-se superiores aos 

resultados previamente encontrados utilizando estudos com goniometria. As medidas 

relacionadas à rigidez articular, com aplicação de um torque externo previamente 

calculado, apresentaram um ICC de 0,711 e 0,851 para mensurações realizadas com os 

joelhos estendidos e flexionados, respectivamente. Para testar a validade do dispositivo, 

a mobilidade da articulação talocrural foi simultaneamente avaliada utilizando o 

equipamento IAROM e um sistema de análise de movimento optoeletrônico (Optotrack 

3020; Northern Digital, Inc, Waterloo, ON, Canadá). Os resultados demonstraram valores 

de diferença semelhantes aos obtidos utilizando goniometria em estudos anteriores 

(WILKEN et al., 2011). Dessa forma, esse sistema de avaliação apresenta uma precisão 

maior para medições de ângulos articulares e possibilidade de avaliar a rigidez na 

articulação talocrural apresentada pelos indivíduos com mobilidade ativa reduzida. No 

entanto, não oferece a opção de avaliação em situações diversas de atividades ou testes 

funcionais e, ao ser comparado com instrumento considerado padrão-ouro, não 

apresentou resultados satisfatórios. 

 A utilização de técnicas de análise do movimento vem crescendo nos últimos 

anos. Esses métodos tem o potencial de promover medidas objetivas e quantitativas do 

progresso do paciente e a melhora durante o seu tratamento fisioterapêutico. 

Atualmente, as medidas mais precisas em relação ao movimento humano são realizadas 

em laboratórios equipados com sistemas mais específicos e elaborados para esse tipo 

de avaliação. A captura do movimento é realizada principalmente por tecnologias ópticas 

ou magnéticas. 

 Os sistemas magnéticos de captura de mobilidade utilizam sensores colocados 

no corpo para medir o campo magnético de baixa frequência gerado por uma fonte 

transmissora. Os sensores e a fonte são ligados a uma unidade de controle eletrônico 

que correlaciona a localização transmitida dentro do campo. As unidades de controle 

eletrônico são ligadas em rede com um computador que usa um software para 
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representar essas posições e rotações em um espaço 3D. Esses sistemas usam de 6 -

11 ou mais sensores por pessoa para registrar o movimento articular. Os sensores 

informam a posição e o grau de rotação. Esses métodos apresentam muitas reações 

negativas a metais, campos magnéticos e equipamentos elétricos presentes no ambiente 

(AMINIAN & NAJAFI, 2004). 

 A captura de movimento por sistemas ópticos tem como base, o uso de 

marcadores passivos retroreflectivos ou ativos como por exemplo diodo que emite luz, 

ligado a uma série de marcadores anatômicos. Ao contrário dos marcadores ativos e 

sistemas magnéticos, os marcadores passivos não possuem fios e, consequentemente, 

são menos restritivos e incômodos. As câmeras posicionadas em torno do local de 

avaliação possuem diodos emissores de luz infravermelha. Cada marcador reflete essa 

luz na qual é capturada por câmeras que tem uma clara visibilidade. Os centros de cada 

imagem dos marcadores são combinados de várias visões das câmeras usando a 

triangulação para calcular suas posições no espaço 3D. Muitos problemas ocorrem 

durante esse processo de captura da imagem, incluindo mudança de marcadores, ruídos 

ou falta de dados e falsas reflexões. Uma outra importante desvantagem desse método 

é a necessidade de um pós-processamento dos dados (AMINIAN & NAJAFI, 2004). 

 Esse tipo de análise do movimento humano vem apontando como uma área de 

interesse relevante em diversos campos de conhecimento como investigação 

biomecânica, avaliação do desempenho esportivo e análise da marcha. Especificamente 

no campo da reabilitação, esses sistemas permitem a coleta de informações por análise 

e ilustração dinâmica da marcha e estudo do comportamento dos membros corporais e 

articulações durante vários movimentos como caminhada, corrida e elevação do 

calcanhar. Dessa forma, alguma discrepância em relação ao movimento humano 

considerado  dentro dos limites angulares normais, indicaria algum tipo de disfunção. 

 O nível de precisão promovido por esse tipo de captura de movimento ainda é 

questionável. Como os marcadores são colocados na superfície da pele e não 

diretamente sobre o osso e articulação dos sujeitos avaliados, alguns erros sistemáticos 

podem ocorrer. Ademais, os sistemas de alta-qualidade podem ter um custo muito 

elevado e o uso dos marcadores tendem a gerar algum incômodo. E ainda, o uso dessas 

técnicas requer um laboratório específico necessitando de investimentos elevados, 

dificultando seu uso na prática clínica, limitando-se, na maioria das vezes, a alguns 

centros acadêmicos (AMINIAN & NAJAFI, 2004). 
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 Ao contrário da tecnologia descrita acima, nas quais há a necessidade de um 

espaço específico e com controle padronizado, os sensores fixados no corpo podem ser 

usados praticamente em qualquer lugar. Eles são portáteis e não necessitam de 

unidades fixas como um transmissor, receptor ou câmeras. Além do que, esses sensores 

são financeiramente, muito mais acessíveis que os sistemas ópticos, sônicos ou 

magnéticos de captura de movimentos. Eles são fáceis para montar e utilizar e não 

necessitam de operadores altamente especializados. Os sensores fixados no corpo 

podem ser usados em tempo real desde que a fase de processamento do sinal detectado 

seja muito menor que o tempo de cálculo de alguns sistemas padrões, usando algoritmos 

de processamento de imagem e rastreamento de marcador (AMINIAN & NAJAFI, 2004). 

 Um exemplo de equipamento que utiliza sensores fixados no corpo é o goniômetro 

eletrônico (figura 4) que consiste em um eixo flexível ligado a sensores posicionados em 

segmentos dos membros distais e proximais que abrange a articulação a ser medida. Os 

sensores utilizam o pressuposto que as superfícies fixadas se movem com a linha média 

do segmento do membro sobre o qual estão ligados e, assim, mede a mudança angular 

real na articulação. Diferentes tipos de goniômetros eletrônicos têm sido desenvolvidos. 

O goniômetro eletrônico simples, possui um potenciômetro circular como elemento 

sensitivo. Um goniômetro eletrônico mais prático inclui uma parte móvel e flexível entre 

duas superfícies rígidas ligadas em cada segmento corporal móvel. A parte flexível 

permite uma livre mobilidade na articulação. Desta forma, pode ser usado para medir um 

ângulo entre dois segmentos, onde um centro de rotação não está claramente definido 

ou está se movendo durante a rotação. Entre os dois blocos finais, dentro de uma mola 

protetora, há um cilindro composto por uma série de medidores de tensão montados ao 

longo deste complexo. À medida que o ângulo entre as duas extremidades muda, a 

tensão ao longo do cilindro induz uma mudança resistiva elétrica que é medida através 

de uma tensão proporcional ao ângulo. Com esta configuração, apenas deslocamentos 

angulares são medidos. A fixação dos sensores e a falta de firmeza destes, são as 

principais desvantagens deste goniômetro. Este equipamento promove uma leitura de 

voltagem proporcional a mudanças de ângulos entre duas superfícies fixadas. Quando 

utilizado durante a marcha, a pessoa deve mover-se em uma amplitude de movimento 

conhecida, como (por exemplo 90°, enquanto as informações do goniômetro estão sendo 

registradas (AMINIAN & NAJAFI, 2004). 
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Figura 4. Goniômetro Eletrônico. Modelo Noraxon® 

Fonte: Google (domínio público) 

 

  Apesar de mais precisos e de apresentarem vantagens financeiras e melhor 

aplicabilidade em relação aos antigos equipamentos e aqueles que necessitam de local 

específico e maior tempo de formação para o avaliador, os goniômetros eletrônicos não 

são amplamente comercializados e poucos pesquisadores utilizam-se desta tecnologia 

para avaliar os pacientes em estudos científicos. Além disso, há uma escassez de 

estudos investigando a confiabilidade inter e intra-avaliadores, bem como a validação 

deste, comparando com outro equipamento padrão-ouro. 

 Sistemas que utilizam unidades de medidas inerciais (UMI) são bem aceitos e 

apresentam uma boa relação custo/benefício. Eles podem ser compostos por 

acelerômetros, giroscópios ou a associação desses dois sensores. Um acelerômetro 

consiste em uma massa conectada ao sistema por um feixe que pode ser representado 

por uma mola em posição neutra. A aceleração no sensor, deforma a mola que leva a 

uma mudança na impedância elétrica, acelerômetro resistivo ou capacitivo, ou geração 

de carga com acelerômetro piezoelétrico. Portanto, mesmo na ausência do movimento, 

ele mede a aceleração gravitacional do segmento corporal e, mais especificamente, sua 

projeção no eixo sensitivo do sensor. Dessa forma, o acelerômetro mede a inclinação do 

segmento corporal em repouso, em relação ao eixo vertical por fixação desses sensores 

em dois ou mais segmentos do corpo. Muitas vezes, por esse motivo, a análise do 

movimento pode fornecer informações sujeitas a erros por variação da inclinação do eixo 

vertical durante o movimento (AMINIAN & NAJAFI, 2004). Para movimentos lentos, a 

aceleração provocada pela movimentação do sujeito é considerada insignificante 

comparada à gravidade. Dessa forma, ao se aplicar um algoritmo, o sistema captura os 

ângulos das articulações de forma precisa.  
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O Sistema Micro Eletromecânico (MEMS) - Giroscópio utiliza elementos 

mecânicos vibratórios para medir a velocidade angular. Os giroscópios foram 

desenvolvidos inicialmente para o mercado automotivo e de navegação. O seu uso na 

mobilidade humana, baseia-se principalmente na rotação em torno da articulação. Ao 

contrário do acelerômetro, não há influência na aceleração da gravidade no sinal emitido. 

O giroscópio pode ser fixado em qualquer parte do corpo, desde que seu eixo seja 

paralelo ao eixo a ser mensurado (AMINIAN & NAJAFI, 2004). 

Diversos equipamentos para análise do movimento utilizando acelerômetros e 

giroscópios (ou a combinação destes), denominados de unidades de medidas inerciais 

(UMI) vem sendo desenvolvidos. A patente US 2008/0285805 A1 publicada em 2008, diz 

respeito a um sistema de captura de movimento de um objeto através de uma variedade 

de módulos de sensores UMI, posicionados em vários segmentos corporais que 

capturam dados de posição e orientação em 3D relativos ao seu respectivo segmento 

corporal via giroscópio e acelerômetros com opção de sensores magnéticos adicionais. 

Através de um computador externo, os dados dos sensores são processados para 

chegar a uma estimativa de orientação e posicionamento utilizando um algoritmo de 

estimação como o filtro de Kalman ou um filtro de partículas. Os inventores referem que 

para melhorar a precisão da estimação, o sistema pode ser integrado com vários tipos 

de sensores adicionais.  

O dispositivo da patente US 2009/0204031 A1 é dotado de um único sensor 

inercial, contendo um acelerômetro triaxial e um giroscópio triaxial, localizado na região 

distal da articulação a ser avaliada. Os dados são calculados utilizando um estimador de 

espaço não linear. Para diminuir as imprecisões nos resultados gerados, foi adicionado 

um filtro de Kalman Unscented que pode ser substituído por um filtro de partículas.  

Outro sistema, não patentário, denominado “Shimmer Wireless sensor platfor” 

(O’DONOVAN & AYER, 2011) (figura 5), faz uso de sensores UMI para fins, 

exclusivamente, de avaliação angular do movimento humano. Esse dispositivo é capaz 

de avaliar e analisar movimentos angulares em tempo real, enviando, via bluetooth, 

informações das unidades sensoriais para um computador. Os autores/inventores desse 

sistema, não documentaram a possibilidade de utilização deste equipamento, também 

como recurso terapêutico.  
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Figura 5. Shimmer Wireless Sensor Platform 

Fonte: O´Donovan & Ayer, 2011. 

 

Da mesma forma, em outro protótipo, também não patenteado, denominado 

“FlexMeter” (ALVES et al., 2012) os inventores utilizam um dispositivo com sensores 

conectados por redes sem fio, contendo um acelerômetro de três eixos para medida de 

ângulos articulares durante uma sessão de fisioterapia.  O acelerômetro costuma sofrer 

vibrações que influenciam, também, em um resultado pouco fidedigno nos valores de 

ângulo, necessitando, portanto, da utilização de um filtro para reduzir imprecisões dos 

resultados. O sistema FlexMeter não apresentou a adição de um filtro com tecnologia de 

estimação algorítmica. 

O dispositivo desenvolvido neste estudo, se propõe a realizar o processo de 

medição digital de ângulos dos movimentos corpóreos, superando limitações 

encontradas nos atuais equipamentos, sejam eles goniômetros manuais ou eletrônicos. 

O equipamento foi desenvolvido com a finalidade de permitir medições angulares mais 

precisas da amplitude articular de diferentes articulações, como movimento de 

dorsiflexão e flexão plantar da articulação talocrural, de forma simples e com baixo custo, 

além de poder ser utilizado de forma estática ou durante a realização de um movimento 

ou um teste de avaliação, tais como teste da caminhada, teste do degrau, caminhada 

em planos inclinados, uso de bicicleta ergométrica, entre outros. A figura 6, representa 

uma visualização das principais características estudadas em relação aos dispositivos 

encontrados. 
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Figura 6. Quadro comparativo das principais características dos equipamentos de 

avaliação angular, patenteados e não patenteados  

 

Diversas doenças, complicações de traumas ou até mesmo o processo natural de 

envelhecimento, podem apresentar alterações importantes no ângulo do movimento 

articular. Dentre elas, podemos destacar AVC (acidente vascular cerebral), Parkinson, 

Espodilite anquilosante, doenças reumatológicas e IVC (Insuficiência Venosa Crônica).  

Especificamente em pacientes com IVC, a diminuição da mobilidade da 

articulação talocrural é considerada fator agravante para a doença. Diante de um quadro 

multissintomático que esses pacientes apresentam, a queixa espontânea dessa 

diminuição do movimento angular, passa a ser muitas vezes negligenciada, mesmo 

quando sua ocorrência lhes causa grande deformidade e limitação (TIMI et al., 2009). 

Esta manifestação patológica foi escolhida, nesse estudo, pelo fato deste tipo de 

avaliação ser de fundamental importância, visto que, a recuperação da amplitude da 

articulação talocrural, constitui um dos principais objetivos a ser alcançado em um 

programa de reabilitação nessa população pois a sua diminuição está diretamente 

relacionada a gravidade da doença (DIX et al., 2003). Portanto, após análise detalhada, 

uma das propostas dessa tese, foi desenvolver um dispositivo para avaliação da 
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amplitude articular de movimento, equipamento terapêutico e monitoramento remoto de 

parâmetros articulares. 

 

1.3. Insuficiência Venosa Crônica 

 

A IVC é um problema de saúde comum que pode resultar em 

morbidade/mortalidade significativa (AGUIRE; MATHES, 2014). Desenvolve-se quando 

a pressão venosa é aumentada e o retorno venoso é prejudicado por diversos 

mecanismos fisiopatológicos. Esta doença pode ser consequência de uma 

incompetência valvular de veias superficiais ou profundas, veias perfurantes, obstrução 

venosa ou uma combinação de todos estes fatores, levando a uma hipertensão venosa 

global ou regional, em particular, durante a bipedestação ou deambulação, contribuindo 

para distúrbios hemodinâmicos macro ou microcirculatórios (EBERHARDT; RAFFETTO, 

2014). A IVC inclui uma variedade de apresentações clínicas que vão desde veias 

varicosas e telangiectasias não complicadas até ulcerações venosas (MEISSNER et al., 

2007; AGUIRE; MATHES, 2014), resultantes de uma insuficiência venosa primária ou 

secundárias a outros processos, e como consequência e complicação da  Trombose 

Venosa Profunda aguda (TVP) (MEISSNER et al., 2007).  

A hipertensão venosa está relacionada com as mudanças histopatológicas que 

ocorrem nas paredes das veias, incluindo modificações na sua espessura como 

engrossamento irregular da camada íntima do vaso, fibrose entre as camadas íntimas e 

adventícias; aumento no colágeno tipo I, diminuição do colágeno tipo III, degradação da 

matriz extracelular e redução no número de células musculares lisas. Essas mudanças 

biomecânicas e estruturais alteram o tônus venoso, enfraquecendo a parede do vaso e 

podem levar a uma dilatação venosa anormal (AGUIRE; MATHES, 2014; MEISSNER et 

al., 2007) reduzindo, dessa forma, a contratilidade e complacência das veias acometidas. 

Essas alterações podem ser causadas por mecanismos diversos que incluem mudanças 

endoteliais induzidas por hipóxia, apoptose desregulada, mudanças na atividade 

enzimática associadas à diminuição do metabolismo energético e aumento da atividade 

lisossomal (MEISSNER et al., 2007). A liberação crônica de mediadores inflamatórios é 

a causa fundamental da mudança do trofismo da pele associada com a IVC (AGUIRE; 

MATHES, 2014). Este fenômeno ocorre devido ao extravasamento de macromoléculas 

(fibrinogênio e macroglobulina) e células vermelhas do sangue para dentro do interstício, 

resultando em atrativos químicos potentes e que, provavelmente, representam sinais 
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inflamatórios crônicos iniciais, responsáveis pelo recrutamento dos leucócitos 

(MEISSNER et al., 2007). Achados similares em membros sem varizes, mas com risco 

de desenvolvê-las, e também nas veias do antebraço de pacientes com veias varicosas, 

indicam que essas anormalidades na arquitetura das paredes das veias precedem o 

desenvolvimento tanto de varicosites evidentes, quanto incompetências valvulares 

(MEISSNER et al., 2007). Ainda não está claro se essas mudanças estruturais são 

primárias ou resultam de outro processo patológico.  

Concomitantemente, ocorrem ainda, alterações músculo-esqueléticas com maior 

predominância no músculo tríceps sural, como atrofia de suas fibras musculares (QIAO 

et al., 2005), repercutindo em marcha anormal (VAN UDEN et al., 2005) e redução da 

força e função deste músculo (ORSTED et al., 2001). Esta diminuição funcional da 

bomba muscular, agrava ainda mais a hipertensão venosa levando a um acúmulo 

excessivo de líquido e fibrinogênio no tecido subcutâneo bem como diminuição do nível 

de oxigênio transcutâneo, resultando em edema e lipodermatosclerose. Além do que, 

parece ser um mecanismo significativo para o desenvolvimento de complicações mais 

graves como úlceras venosas (EBERHARDT; RAFFETTO, 2014; MUTLAK; ASLAN; 

STANDFIELD, 2018). 

O programa Vein Consult que avaliou mais de 91.000 indivíduos em diferentes 

regiões geográficas encontrou uma prevalência mundial clinicamente significativa de 

DVC (Doença Venosa Crônica) de aproximadamente 60% (EBERHARDT; RAFFETTO, 

2014). Em estudos anteriores, ABENHAIM & KURZ (1997) realizaram um levantamento 

epidemiológico em alguns países e encontraram, pelo menos, uma forma de doença 

venosa em mais de 50% das mulheres e 30% de homens. O estudo de Edimburgo Vein 

no Reino Unido realizado entre 1994 a 1999, avaliou 1566 indivíduos com ultrassom 

duplex e encontrou prevalência de IVC de 9,4% em homens e 6,6% em mulheres. Este 

índice aumentou significativamente com a idade (21% em homens acima de 50 anos e 

12% em mulheres também acima de 50 anos) (RUCKLEY et al., 2002). Na Itália, o projeto 

vascular San Valentino, encontrou uma prevalência de 7% de indivíduos com varizes 

com menos de 1% de IVC sintomático após avaliação de 30.000 participantes por 

ultrassom duplex. Este valor também foi mais elevado com o aumento da idade, porém, 

sem diferença significativa entre os gêneros (CESARONE et al., 2002). Nos EUA, a 

ocorrência de IVC também é bastante elevada, estima-se que o número de indivíduos 

atingidos seja equivalente à população dos estados do Texas, Flórida e Connecticut e, 
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independente da etiologia de base, a IVC é a sétima causa de doença crônica que leva 

à debilidade neste país, onde 10 a 35% da população adulta tem alguma forma de IVC. 

A úlcera, caracterizada como uma complicação tardia da IVC, tem sido encontrada 

em 0,06 a 0,2% da população de países como França, Itália, Bélgica, Dinamarca e 

Canadá, com uma taxa de incidência de 3,5/1.000/ano em indivíduos com mais de 45 

anos de idade (ABENHAIM & KURZ, 1997; VALENCIA et al., 2001). As úlceras presentes 

em membros inferiores (MMII) são provenientes de disfunção venosa em 60 a 80% dos 

casos (ABENHAIM & KURZ, 1997). Essa alta incidência é acompanhada por um custo 

substancial para seu tratamento. Atualmente, mais que 500.000 pessoas sofrem de 

úlceras venosas nos EUA e a falta de terapias eficazes e a natureza recorrente da 

doença impacta negativamente no sistema de saúde, repercutindo em um custo de mais 

de um bilhão de dólares ao ano para tratamento da IVC e cuidados com as úlceras 

venosas. (MEISSNER et al., 2007). Nos países desenvolvidos, mais de 1,5% das 

pessoas sofrerão com ulcerações venosas e esta incidência aumenta para 4% naqueles 

com 65 anos ou mais. A ulceração afeta a produtividade no trabalho, gerando 

aposentadorias por invalidez, além de restringir atividades de vida diária e de lazer 

(VALENCIA et al., 2007, ARAKI et al., 1994).  

No Brasil, a importância socioeconômica da IVC passou a ser considerada pelo 

governo somente nos últimos anos, o que tem levado a um interesse crescente no 

conhecimento científico e clínico das questões relacionadas a essa doença. De acordo 

com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), 

os estudos nacionais apontam números semelhantes aos apresentados pela população 

mundial no que se refere aos casos de gravidade mais leves como CEAP 1, atingindo 

até 80% da população. Os graus intermediários podem variar de 20 a 64%. Cerca de 15 

a 20% evoluem para os estágios mais severos (CEAP 5 e 6), divergindo da população 

mundial com uma prevalência, nesses casos, de apenas 1 a 5%.  Em relação ao impacto 

na produtividade, consiste na 14ª causa de afastamento temporário do trabalho. Só no 

ano de 2000, foram 61.000 internações em hospitais públicos e conveniados, das quais, 

13.000 internações foram atribuídas a úlceras ativas. No ano de 2004, o Sistema Único 

de Saúde teve um custo de 43 milhões de reais em cirurgias de varizes. Nesses 

levantamentos, não estão incluídos os dados do Sistema de Saúde Suplementar e 

Privado. 

 As Diretrizes da SBACV (2005) orientam que o diagnóstico da IVC é 

eminentemente clínico, através da anamnese e exame físico. A avaliação clínica 
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determina a natureza e a gravidade da doença venosa e seu impacto na qualidade de 

vida do paciente (MEISSNER et al., 2007). Na anamnese observa-se queixa e duração 

dos sintomas, história pregressa, hábitos de vida, profissão, caracterização de doenças 

anteriores, especialmente trombose venosa, traumatismos prévios dos membros e 

existência de doença varicosa. De acordo com as diretrizes, algumas alterações 

importantes devem ser observadas no exame físico. Hiperpigmentação em membros 

inferiores, lipodermatoesclerose, edema, presença de veias varicosas, presença de 

nevus, aumento do comprimento do membro e varizes de localização atípica (SBACV, 

2005). A classificação da doença, gravidade e efeitos na qualidade de vida do paciente 

determina o grau de investigação necessário para guiar o tratamento (MEISSNER et al., 

2007). Dessa forma, exames complementares também podem ser solicitados. Porém, 

os diferentes métodos diagnósticos da IVC são examinador-dependente e requerem 

habilidade clínica específica (SBACV, 2005). A avaliação laboratorial define a causa do 

problema como congênito, primário ou secundário; a localização anatômica do distúrbio 

no sistema superficial, comunicante ou profundo; e o mecanismo patofisiológico como 

refluxo puro, refluxo com obstrução ou obstrução dominante (MEISSNER et al., 2007). 

 A padronização da descrição das manifestações da IVC é alcançada por um 

amplo sistema de classificação (CEAP) que foi desenvolvido para mostrar uma 

uniformidade no diagnóstico e comparação de populações de pacientes. Esse sistema 

foi criado por um comitê especial do Fórum Venoso Americano (AVF) em 1994, e, a partir 

de então, difundido e aceito mundialmente. Os fundamentos da Classificação CEAP, 

inclui a descrição clínica, baseada em sinais objetivos (C), etiologia (E), distribuição 

anatômica do refluxo ou obstrução nas veias superficiais, profundas ou perfurantes (A) 

e patofisiologia subjacente (P) devido a refluxo ou obstrução. Sete categorias clínicas 

são reconhecidas incluindo os membros sem doença venosa (classe 0) e aquelas com 

telangiectasias (classe 1), veias varicosas (classe 2), edema (classe 3), mudanças na 

pele sem ulcerações (classe 4a - pigmentação ou eczema e 4b - lipodermatoesclerose 

ou atrofia branca), úlceras cicatrizadas (classe 5) e úlceras ativas (classe 6) (MEISSNER 

et al., 2007). Sua etiologia pode ser ainda classificada como congênita, primária ou 

secundária. Doenças venosas primárias não estão associadas com um mecanismo 

identificável de disfunção venosa. Do contrário, doenças venosas secundárias resultam 

de algum evento antecedente, geralmente um episódio de TVP (tabela 2). 
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 Tabela 2. CEAP- Classificação da Doença Venosa Crônica 

 

Fonte: MEISSNER et al., 2007. 

 

Do ponto de vista funcional, os indivíduos com IVC constantemente apresentam 

sua mobilidade limitada e consequentemente suas atividades funcionais diminuídas. 

Esta redução está relacionada a diversos fatores, entre eles, diminuição da amplitude 

articular de movimento do tornozelo, redução das fibras musculares dos músculos do 

tríceps sural e manifestações álgicas. Estudos anteriores (BACK et al., 1995) 

demonstraram que a diminuição do ângulo articular estava associado com a presença 

de úlceras perimaleolares (FIGURA 7). De acordo com uma pesquisa envolvendo 38 

indivíduos com IVC, a gravidade da doença venosa medida pelo CEAP estava 

diretamente relacionada com a diminuição da amplitude articular de movimento da 

articulação talocrural (DIX et al., 2003) (FIGURA 8). Além do que, de acordo com o 

estudo de Robertson et al. (2009), esta diminuição juntamente com outros fatores, como 

alto índice de massa corporal, o hábito de fumar, presença de mudanças na pele e 

refluxo de veias profundas também está associada a um aumento de risco para o 

desenvolvimento de úlceras venosas, enquanto que uma boa dorsiflexão do tornozelo e 

uma função muscular de bombeamento efetiva na panturrilha, foram apontados como 

fatores de proteção.  

 



 

41 
 

 

 

Figura 7. Representação ilustrativa da relação entre limitação na mobilidade da 

articulação talocrural e presença de úlceras perimaleolares. 

Fonte: adaptado de Back et al., 1995 

 

 

Figura 8. Associação entre a gravidade da doença medida pela classificação 

CEAP e a AAM (amplitude articular de movimento) em graus  

Fonte: Dix et al., 2003 
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Mudanças fisiopatológicas foram encontradas nas fibras do músculo 

gastrocnêmio de indivíduos com IVC associada com a diminuição da função de 

bombeamento do músculo tríceps sural (QIAO et al., 2005). Ademais, foram observadas, 

atrofias miofibrilares disseminadas, necrose e desnaturação celular, infiltração de células 

inflamatórias e proliferação e dilatação de veias interfasciculares. A diminuição da força 

e resistência dos músculos do tríceps sural em pacientes com IVC também foi 

documentada anteriormente pelo estudo de Yang et al. (1999). Outro estudo (VAN UDEN 

et al, 2005), observou, além da diminuição da resistência muscular do tríceps sural, uma 

diminuição da velocidade de marcha preferida bem como aumento da base de suporte 

durante a marcha em sujeitos com IVC grave, quando comparados aos do grupo 

controle. O estilo de vida sedentário ou a ocupação laboral que limite a mobilidade 

levando o indivíduo a passar a maior parte do tempo confinado em uma posição sentada 

ou esporadicamente em pé, também pode favorecer o desenvolvimento de sintomas 

relacionados à doença, como encontrado em estudo de Eifell et al. (2006) envolvendo 

75 pacientes, sendo 65 destes, com diagnóstico de IVC, monitorados por um 

equipamento que registra a intensidade das atividades realizadas durante 24h.  

Em meados da década de 90, Araki et al. (1994) demonstraram que a disfunção 

do músculo tríceps sural influenciava o desenvolvimento e a gravidade das úlceras na 

IVC. Essa relação foi discutida pelos autores Thomas et al. em 1995, os quais apontaram 

que os pacientes com IVC tinham uma amplitude de movimento limitada da articulação 

talocrural mais pronunciada quando a piora dos sintomas clínicos estava associada, 

podendo contribuir para a disfunção dos músculos do tríceps sural. Uma correlação entre 

a gravidade da anquilose e a severidade da IVC também foi evidenciada em um estudo 

transversal, indicando que a imobilidade tíbiotarsica apresenta uma relação de 

dependência com a bomba muscular do tríceps sural para evitar a estase venosa e suas 

complicações (TIMI et al., 2009). 

A avaliação desse movimento angular é comumente realizada pelo fisioterapeuta 

em sua prática clínica. Para tanto, a goniometria vem sendo utilizada por décadas pelos 

profissionais da reabilitação física, pelo fato do instrumento, denominado goniômetro 

universal, ser barato, simples de usar e não invasivo. Porém, a confiabilidade inter e intra 

avaliador é baixa devido a sua imprecisão. A confiabilidade é uma característica 

importante nesse tipo de avaliação, já que, frequentemente, as medidas clínicas são 

mensuradas em diferentes situações, podendo ainda serem realizadas por diferentes 

profissionais (ROME, COWIESON, 1996). A precisão também constitui uma importante 
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propriedade, pois pequenos ganhos angulares no movimento articular, podem 

determinar conquistas relevantes dentro de um programa de reabilitação em pacientes 

com IVC. A goniometria realizada pelo goniômetro simples ou suas versões digitais e 

eletrônicas, não capturam a Amplitude Articular de Movimento (AAM) durante o 

movimento funcional. Nos últimos anos, avanços tecnológicos vêm sendo alcançados na 

área de avaliação do movimento corporal, com equipamentos mais precisos e confiáveis. 

Entretanto, em sua grande maioria, com um custo substancial, manipulação complexa, 

dificuldade para transportar e necessidade de mão de obra especializada para 

manusear.  

Em relação ao tratamento, alguns estudos apontam benefícios da terapia por 

exercícios em pacientes com IVC, com destaque para o fortalecimento dos músculos do 

tríceps sural, minimizando sinais e sintomas da doença e prevenindo complicações 

tardias como surgimento de úlceras (LIMA et al., 2012).  

Previamente, foi demonstrado por Padberg et al. em 2004, que um programa de 

exercício supervisionado de fortalecimento e alongamento de membros inferiores 

melhora a função hemodinâmica deste grupo muscular, através da medida da função da 

hemodinâmica venosa (fração de ejeção, fração de volume residual). Assim mesmo, uma 

melhora na AAM e força do músculo tríceps sural também foi documentada após um 

programa de seis meses de treinamento. Este trabalho foi relevante pois estabeleceu, 

pela primeira vez, a importância de programas de exercícios ou Reabilitação 

estruturados como tratamento adicional em pacientes com IVC.  

Um estudo prospectivo controlado realizado na Inglaterra em 2001 com homens 

e mulheres idosos com diagnóstico de IVC apresentando úlceras ativas perimaleolares, 

encontrou uma melhora significativa em parâmetros hemodinâmicos medidos através da 

fração de ejeção e volume venoso ejetado após 8 dias de treinamento supervisionado 

com exercícios de fortalecimento isométricos e de resistência do músculo tríceps sural 

(KAN; DELIS, 2001). Outros estudos mais recentes, continuaram a afirmar a importância 

do exercício para IVC. O'Brien et al. em 2012 demonstraram que os exercícios que 

envolvem os músculos do tríceps sural melhoram o retorno venoso e a AAM da 

articulação talocrural, o que é crucial para a ativação completa da bomba muscular 

periférica e para hemodinâmica do retorno venoso. Estes mesmos autores, em 2013, 

destacaram a importância de exercícios resistidos progressivos para melhorar a 

cicatrização de úlceras em pacientes com IVC. Portanto, o músculo tríceps sural é 

considerado muito importante na fisiopatologia e no tratamento da IVC.  
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Contudo, apesar dos resultados positivos apontados por estes estudos, a 

qualidade das evidências científicas com critérios metodológicos rigorosos, ainda se 

apresenta muito baixa. Uma revisão sistemática publicada em 2016 na Cochrane 

(ARAUJO et al.,2016), com participação de nosso grupo, sobre exercício físico para 

tratamento da IVC não ulcerada, verificou, após filtrar todos os critérios de exclusão a 

serem contemplados na revisão, que apenas dois estudos (ensaios clínicos 

randomizados) apresentaram critérios de qualidade para elegibilidade. Os autores 

concluíram que o exercício físico foi capaz de induzir um aumento no tempo de 

enchimento venoso e na fração de ejeção, indicando uma melhora na hemodinâmica 

venosa. Ainda assim, em ambos os estudos, a qualidade de evidência foi considerada 

muito baixa porque os autores julgaram que pelo menos três critérios chaves (sequência 

de randomização, alocação obscura e avaliação cega de resultados) apresentaram alto 

risco de viés. 

Dessa forma, podemos perceber a importância de estudos com desenhos 

metodológicos bem definidos para avaliação do movimento articular desses pacientes, 

após um programa de exercícios voltado para suas necessidades específicas, utilizando 

técnicas para diagnóstico funcional condizente com a especificidade da doença e 

demanda de mercado.   

 

1.4. OBJETIVOS  

 

1.4.1. Gerais  

1.4.1. a) Desenvolver, testar e realizar pedido de patente de um dispositivo digital 

para avaliação da amplitude articular de movimento, equipamento terapêutico e 

monitoramento remoto de parâmetros articulares. 

1.4.1. b) Avaliar os efeitos de um programa de exercícios supervisionados para 

fortalecimento do músculo tríceps sural, no desempenho físico (resistência e força do 

músculo tríceps sural), amplitude articular de movimento talocrural, atividade elétrica 

bilateral do músculo tríceps sural e tibial anterior, hemodinâmica cardíaca e qualidade de 

vida Relacionada à Saúde (QVRS) e sintomas em indivíduos que apresentam IVC. 

 

1.4.2. Específicos 

1.4.2. a) Realizar uma análise dos dispositivos de avaliação do movimento 

humano patenteado e não patenteado disponíveis no mercado; 
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1.4.2. b) Verificar o erro do cálculo do ângulo mensurado pelo dispositivo 

desenvolvido nesse estudo; 

1.4.2. c) Realizar uma análise de caracterização populacional a respeito dos 

fatores que influenciam o desempenho físico de pacientes com IVC; 

1.4.2 d) Elaborar um protocolo de exercícios supervisionados para fortalecimento 

do músculo tríceps sural baseado em evidências científicas a respeito de terapia por 

exercícios em pacientes com IVC; 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Natureza do estudo 

O estudo foi composto por três tipos de modalidades de pesquisa integradas e 

serão apresentadas as metodologias em: 1) Desenvolvimento tecnológico de um 

dispositivo para avaliação funcional de indivíduos com Insuficiência Venosa Crônica, 

seguindo os preceitos de patente de produto e 2) Estudo transversal e 3) Ensaio clínico 

aleatório ativamente controlado com avaliador cegado.  

 

2.1.1. Metodologia do Desenvolvimento tecnológico de um dispositivo para 

avaliação funcional de indivíduos com Insuficiência Venosa Crônica 

Trata-se de um projeto de dispositivo que foi desenhado e desenvolvido pelos 

Laboratório de Inovação Tecnológica em Reabilitação, PneumoCardioVascular Lab 

HUOL/EBSERH (Hospital Universitário Onofre Lopes/ Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares) - Departamento de Fisioterapia ambos da UFRN e o Departamento de 

Eletrônica, Informação e Bioengenharia da Politecnico di Milano. O protótipo final foi 

aperfeiçoado em parceria com o Departamento de Engenharia Biomédica da UFRN.  

O processo de desenvolvimento iniciou com uma discussão acerca das 

necessidades funcionais de métodos avaliativos e terapêuticos baseados na disfunção 

clínica/funcional de pacientes com Insuficiência Venosa Crônica (diminuição da 

amplitude articular de movimento da articulação talocrural e diminuição do torque de 

força dos músculos do tríceps sural). A elaboração do protótipo integrou o conhecimento 

a respeito da doença associado a novas técnicas de mensuração angular baseadas em 

sensores inerciais. Para tanto, foi realizada uma busca de anterioridade das patentes 

existentes referentes a dispositivos de avaliação da amplitude articular de movimento 

humano com características semelhantes para assegurar a inovação do produto 

proposto. 

Após essa busca, a equipe optou pela utilização de sensores werable que tem 

demonstrado grandes perspectivas técnicas, econômicas e comerciais além da 

facilidade de configurações. O termo werable indica um sistema portátil, leve e seguro. 

Sensores werable como giroscópios e acelerômetros tem sido usado em situações 

diversas de avaliação da mobilidade humana e análise de marcha e, dentre eles, os 

sensores UMI (unidades de medidas inerciais) baseados em tecnologia de sistemas 

micro-eletro-mecânicos, são os mais difundidos. O sensor UMI compreende tanto um 
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acelerômetro para medida de aceleração quanto um giroscópio para medir velocidade 

angular e possui a opção de um magnetômetro adicional, que podem ser configurados 

para operar em diversas escalas de magnitudes, ajustando, desta forma, sua 

sensibilidade.  

 

2.1.1.1. Componentes do Dispositivo 

O Dispositivo compreende os seguintes componentes: 

• Dois sensores UMI (MOD-MPU6050); 

• Um módulo Bluetooth  (RN-42); 

• Um microcontrolador PSoC (CY8CKIT-049-4200); 

• Três baterias de 1,5 V; 

• Um regulador de tensão (LF33ABV); 

• Housing 

• Outros componentes 

 

2.1.1.1. a) Sensores UMI-MOD-MPU6050 

 Este modelo é um equipamento de rastreamento de mobilidade composto por seis 

eixos integrados que combina um giroscópio de três eixos e um acelerômetro de três 

eixos. Possui três conversores analógicos para digital (CAD) com 16 bit para digitalização 

de potência do acelerômetro (FIGURA 9). O UMI se comunica com o microcontrolador 

através do protocolo I2C seguindo a hierarquia mestre/escravo. 

 

 

Figura 9. MOD-MPU6050 

Fonte: Google (domínio público) 
 
 

2.1.1.1. b) Módulo Bluetooth RN-42 

 O módulo bluetooth utilizado foi o modelo class 2.0 + dispositivo EDR (FIGURA 

10) que permite a transmissão de um alto fluxo de dados, sem controle de erros para um 
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ou mais equipamentos simultaneamente com uma taxa de dados aprimorada (EDR) com 

uma velocidade máxima de transmissão de 3Mbits/s. Sua comunicação com o 

equipamento tem um alcance de 20 m e uma velocidade de transmissão de dados de 

2402 ~ 2480 Hz. Sua comunicação com o microcontrolador se dá através do protocolo 

UART. 

 

 

 

Figura 10. Módulo bluetooth RN-42 

Fonte: Google (domínio público) 
 
 

2.1.1.1. c) Microcontrolador PSoC 4 CY8CKIT-049-4200 

O microcontrolador PSoC 4 (FIGURA 11) é uma nova geração de “programmable 

system-on-chip” para aplicações embutidas. Ele conta com blocos configuráveis de 

lógica analógica e digital, assim como uma interconexão programável. Essa arquitetura 

possibilita ao usuário criar configurações periféricas customizadas de modo a atender 

aos requisitos de cada aplicação individual. Os dispositivos dessa família possuem CPU 

rápida, memória flash de programa, memória SRAM de dados e portas I/O configuráveis, 

sendo disponíveis numa ampla gama de pinagens. 

 

 

 

Figura 11. PSoC 4 CY8CKIT-049-4200 

Fonte: Google (domínio público) 
 
 

2.1.1.1. d) Baterias 
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 Foram utilizadas três baterias de 1,5 V, somando um total de 4,5 V. Como os 

sensores necessitam de um fornecimento de 3,3 V, foi utilizado um regulador de tensão. 

No novo protótipo, as três baterias foram substituídas por uma bateria de 9 V por 

apresentar uma maior durabilidade . 

 

2.1.1.1. e) Regulador de tensão LF33ABV  

Foi necessário um regulador de tensão para converter a tensão de 9V da bateria 

para 3,3 V utilizadas pelos outros componentes. Para tanto, foi utilizado um regulador da 

série LF00 (FIGURA 12). Esses reguladores são de corrente muito baixa que os tornam 

particularmente adequados para aplicações de baixo ruído e baixa potência, 

especialmente em sistemas com baterias. 

 

 

Figura 12. Regulador de tensão FF33ABV 

Fonte: Google (domínio público) 
 

2.1.1.1. f) Housing 

A primeira versão da caixa de suporte do dispositivo foi desenvolvida no 

Laboratório de Tecnologie Biomediche – Politecnico di Milano usando um software 3D 

CAD produzido por Dassaut Systèmes Solidworks Corporation. Os componentes 

consistiram em uma caixa maior para PSoC, módulo bluetooth RN-42, regulador de 

tensão e os sensores MPU6050 e uma caixa menor desenvolvida para conter somente 

o outro sensor UMI. Foi utilizada uma impressora 3D (MakerBot Replicator 2X).  

Para as modificações necessárias que foram realizadas no laboratório do 

Departamento de Engenharia Biomédica da UFRN, foi desenvolvido um novo desenho 

(programa SketchUp) e reimprimido em uma impressora 3D (Pruza) utilizando filamento 

ABS branco, de forma a permitir menor mobilidade aos componentes eletrônicos, 

evitando, dessa forma, possíveis danificações no equipamento (FIGURA 13). Além do 

que, foi  acrescentado um botão on/off. A caixa com os demais componentes do 

dispositivo, possui faixas elásticas para colocação no membro a ser aferido. 
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Figura 13. Parte interna da “housing” evidenciando as divisões compartimentais 

para acomodação dos componentes eletrônicos 

 

2.1.1.1. g) Outros Componentes 

 Foram utilizados também, resistências e capacidades necessárias para operação 

dos componentes. 
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2.1.2. Metodologia do Ensaio Clínico: “A eficácia de exercícios supervisionados 

para membros inferiores em sujeitos com Insuficiência Venosa Crônica- Ensaio Clínico 

Randomizado” 

 

2.1.2.1. Delineamento da Amostra e local de pesquisa 

 O estudo incluiu indivíduos do sexo masculino e feminino, com idade entre 35 a 

69 anos e diagnóstico de IVC (diagnosticada através de exame de eco-doppler vascular), 

que apresentavam uma gravidade entre 2 a 6, de acordo com os critérios CEAP, sem 

doença arterial periférica (DAP) (índice tornozelo-braquial ≥ 0.9) (American Heart 

Association, 2012) e que puderam frequentar o serviço de Fisioterapia duas vezes por 

semana. Foram excluídos do estudo, os sujeitos que apresentaram ou desenvolveram 

úlceras com diâmetros maiores que 4 cm, índice de massa corporal (IMC) maior ou igual 

a 40 Kg/m2, sinais clínicos e/ou diagnóstico confirmado de infecção, indivíduos incapazes 

de frequentar o serviço de Fisioterapia duas vezes por semana e/ou que apresentavam 

manifestações clínicas incompatíveis com a realização de exercícios de moderado a 

intenso (de acordo com as recomendações do Colégio Americano de Medicina do 

Esporte- ACSM) (ACSM,2005) como: Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) não 

controlada, arritmia cardíaca não controlada, angina instável, estenose aórtica 

sintomática grave, trombose venosa profunda recente, tromboembolismo pulmonar 

recente, miocardites ou pericardites agudas, aneurismas dissecantes (conhecidos ou 

suspeitos), Pressão arterial instável ou não controlada (pressão sistólica > 160 mmHg, 

pressão diastólica > 100 mmHg), infecção sistêmica aguda ou diabetes não 

controlada,sujeitos que desistiram do estudo ou faltaram por três vezes consecutivas a 

aplicação do protocolo, bem como sujeitos com doenças musculoesqueléticas limitantes 

ou dificuldade para entender as atividades propostas. 

 As avaliações e reavaliações foram realizadas no laboratório 

PneumoCardioVascular HUOL/EBSERH (Hospital Universitário Onofre Lopes/ Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares) e o programa de exercícios foi executado no setor 

de Fisioterapia do HUOL/EBSERH (Hospital Universitário Onofre Lopes/ Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares). 

 

 2.1.2.2. Aspectos éticos da pesquisa 

 O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL/EBSERH 

(número 1.541.241) (ANEXO B). Todos os participantes foram esclarecidos quanto à 
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pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE A), de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) (BRASIL, 2012b). 

 

 2.1.2.3. Randomização 

 A randomização foi obtida por uma sequência aleatória gerada por um programa 

de computador (randomization.com) utilizada por um pesquisador responsável pela 

randomização do estudo. O programa alocou aleatoriamente os indivíduos em dois 

grupos (controle e intervenção). Foi utilizado um procedimento de estratificação para 

garantir o equilíbrio entre os grupos em dois estratos (CEAP 2 e 3) e (CEAP 4 a 6). Após 

a avaliação inicial, o pesquisador responsável entrou em contato telefônico com o 

paciente para informar o início do tratamento. 

 

2.1.2.4. Desenho do estudo 

 Trata-se de um ensaio clínico randomizado com índice de alocação 1:1, 

ativamente controlado, com grupo paralelo (dois braços), do tipo avaliador cegado.  

Os pacientes com IVC elegíveis, de acordo com os critérios de inclusão, foram 

avaliados por um avaliador cegado através de um questionário que incluiu dados 

sociodemográficos, diagnósticos associados, tempo de diagnóstico da IVC e 

informações clínicas e funcionais detalhadas. A classificação da doença de acordo com 

os critérios do CEAP, características morfológicas da úlcera (se presente), AAM, 

capacidade funcional, resistência muscular e questões relacionadas a qualidade de vida 

(VEINES-QOL/Sym) também foram avaliados (APÊNDICE B).  

Após a avaliação inicial, os sujeitos foram alocados randomicamente em dois 

grupos cegados pelo avaliador. Todos os indivíduos receberam informações de 

educação em saúde a respeito da doença, autocuidado e tratamento para melhora dos 

sintomas e qualidade de vida relacionada a saúde (QVRS). Os pacientes alocados no 

grupo intervenção (GI), receberam tratamento fisioterapêutico, realizando um programa 

de exercícios guiados por um protocolo de exercícios para membros inferiores 

desenvolvido para este estudo e já submetido para publicação (TRIAL; fator de impacto: 

2.067). O programa de exercícios foi iniciado uma semana após a avaliação inicial. Os 

participantes do grupo controle (GC) não receberam nenhum tratamento durante este 

período, com exceção das aulas de educação em saúde, mantendo apenas os 

tratamentos de uso habitual. Após oito semanas do início do tratamento, todos os 
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pacientes foram reavaliados pelo mesmo avaliador cegado e, passadas 16 semanas, 

uma segunda avaliação foi realizada, ainda pelo mesmo avaliador, independente do 

grupo ao qual o paciente foi alocado. O cronograma de fluxo seguiu as recomendações 

do CONSORT (http://www.consort-statement.org)  

 

2.1.2.5. Cegamento 

O pesquisador que realiza as avaliações iniciais, finais e após seguimento, foi 

cegado em relação a alocação do grupo do sujeito. Os participantes foram instruídos a 

não comentarem sobre o grupo ao qual pertenceu, durante a reavaliação. O avaliador 

não teve acesso ao local de tratamento onde o protocolo foi aplicado para reduzir a 

possibilidade de interferência no seu cegamento. 

 

2.1.2.6. Intervenções 

 

2.1.2.6. a) Aulas de educação em saúde 

  Todos os sujeitos foram convidados a participar de uma aula educacional sobre 

a doença, fatores de risco, mudanças no estilo de vida, cuidados com os membros 

inferiores (higiene, exercícios, curativos), bem como, uso de terapias compressivas. As 

meias compressivas, para aqueles sujeitos que não estavam usando nenhuma técnica 

compressiva, foram prescritas baseado na gravidade clínica da doença. Uma 

compressão de 20 a 30 mmHg para os pacientes com CEAP C2 a C3, 30 a 40 mmHg 

para aqueles com CEAP C4 a C6 e 40 a 50 mmHg para aqueles com úlceras recorrentes 

(EBERHARD, RAFFETTO 2014). 

 

2.1.2.6. b) Prescrição de exercícios 

O programa de exercícios consistiu de aquecimento, fortalecimento, exercício de 

subir/descer degrau e alongamento. O aquecimento foi realizado usando uma bicicleta 

ergométrica. O fortalecimento muscular foi executado através de uma carga resistida 

para os músculos do tríceps sural. Os sujeitos receberam um guia escrito e ilustrado, 

para a realização do alongamento ativo dos músculos do tríceps sural e tibiais anteriores 

em casa, após 24 horas do treinamento supervisionado (HALLEGRAEFF et al., 2012). 

O programa de exercício teve uma duração média de 40 minutos e a frequência foi de 2 

vezes por semana, totalizando 16 atendimentos. A frequência cardíaca e a pressão 

arterial foram checadas no início e final do treinamento. Ao final de cada série, o indivíduo 

http://www.consort-statement.org/
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foi questionado a respeito da sua percepção de fadiga medida pela escala de BORG 

modificada (0-10) (BORG, 1982). Os sujeitos realizaram 5 minutos de bicicleta 

ergométrica sem carga no início do treinamento para aquecimento, progredindo com 

adição de carga por mais 15 minutos (de uma escala de 1 a 8 determinada pelo 

fabricante), até ser alcançada uma intensidade para dispneia, de moderada a intensa 

(entre 4 e 6 na escala de BORG modificada 0-10).  

Para o fortalecimento dos músculos do tríceps sural, os indivíduos executaram a 

elevação do calcanhar em sua amplitude máxima (FIGURA 15). Uma carga submáxima 

foi individualmente calculada baseada na falência muscular momentânea (caracterizada 

como a incapacidade de realizar contrações concêntricas sem mudanças significativas 

na postura ou duração da repetição contra uma determinada resistência). A prescrição 

do exercício seguiu uma padronização de 3 séries de 10 repetições, sendo que, nas duas 

sessões iniciais, o indivíduo executou sem carga. As progressões sucessivas de carga 

mantiveram o mesmo volume de acordo com o desempenho do paciente. A carga foi 

aplicada através do uso de coletes de carga ajustável (carga máxima: 12 Kg) da 

RopeStore® (FIGURA 14), de acordo com o cálculo feito para cada sujeito. Os exercícios 

de subida de degrau foram executados em um único degrau a uma altura de 20 cm com 

o piso emborrachado. O indivíduo subiu e desceu este degrau com um pé de cada vez 

e cadência livre, sendo orientado a executar o movimento o mais rápido possível, com 

um volume inicial de 20 repetições. A progressão, foi realizada de acordo com a 

tolerância individual de cada sujeito. Durante a execução do programa, a carga poderia 

ser diminuída, o tempo de descanso aumentado ou a sessão suprimida caso o paciente 

apontasse, através da escala de BORG, uma sensação de fadiga percebida muito 

intensa (7 ou mais), queixa-se de dor limitante, ou apresentasse algum sintoma 

incompatível com a realização da atividade física. Os participantes realizaram o protocolo 

de exercícios sob a supervisão do pesquisador responsável pelo estudo. Os indivíduos 

que demonstraram alguma limitação para o exercício por motivo de dor, que mudaram 

sua medicação usual, submeteram-se a outro tratamento alternativo ou aqueles que 

faltaram três vezes consecutivas às sessões de intervenção, foram excluídos do estudo. 

Os dados coletados foram incluídos no banco de dados para análise futura, mesmo após 

a exclusão. A assistência médica poderia ser oferecida ao paciente, caso ele 

apresentasse alguma lesão causada pela participação no estudo, de acordo com a 

resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 
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Figura 14. Colete de cargas ajustáveis 

 

 

 

Figura 15. a) execução do exercício de fortalecimento do tríceps sural- posição 

inicial; b) execução do exercício de fortalecimento do tríceps sural atingindo a 

altura máxima; c) vista lateral da execução do exercício de fortalecimento do 

tríceps sural- posição inicial; d) vista lateral execução do exercício de 

fortalecimento do tríceps sural atingindo a altura máxima. 

 

  

  

 

A B 

C D 
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2.1.2.7. Desfechos  

 

Amplitude articular de movimento 

A amplitude articular de movimento (AAM) foi aferida com o uso de um 

goniômetro simples. Para mensuração da dorsiflexão, o paciente foi posicionado 

em decúbito ventral, com o joelho flexionado a 90°. A linha mediana do braço 

fixo do goniômetro foi sobreposta a linha da fíbula e o braço móvel, sobre a 

cabeça do quinto metatarso (figura 16). Após a fixação dos braços do 

goniômetro, o fulcro foi posicionado na região inframaleolar, de forma que o 

braço móvel permanece paralelo à linha do quinto metatarso. O voluntário foi 

solicitado a realizar o movimento de dorsiflexão ativa do tornozelo, enquanto o 

examinador acompanhava o movimento até a AAM final. Para medir a AAM 

durante a flexão plantar, o indivíduo e o goniômetro permaneceram também na 

mesma posição e, com o pé na posição neutra, o avaliador solicitou ao paciente 

que realizasse uma flexão plantar ativa, enquanto acompanhava o movimento 

até a AAM final (NORKIN e WHITE, 1997). 

 

 

 

Figura 16. Avaliação da AAM (amplitude articular de movimento) 

realizada com um Goniômetro simples 

 

Avaliação da resistência dos músculos do tríceps sural 

O teste da ponta do pé (TPP) externamente cadenciado (HABER et al., 

2004), adaptado para a posição bipodal (PEREIRA et al., 2008), foi utilizado para 
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avaliar a resistência muscular (figura 17). Os sujeitos foram instruídos a 

permanecer em posição ortostática, descalços com suporte bipodal. O equilíbrio 

foi mantido através do contato das pontas dos dedos da mão dominante em uma 

parede, com os cotovelos flexionados a 90°. Os indivíduos foram solicitados a 

elevarem seus calcanhares do chão até a máxima amplitude que conseguissem 

alcançar. O avaliador registrou a altura máxima alcançada pelo participante 

usando um estadiômetro e, em seguida, demonstrou o teste, explicando ao 

sujeito que ele deve atingir a marcação com a sua cabeça durante a elevação 

do calcanhar. O ritmo do teste foi determinado por um metrônomo numa 

configuração de 46 batidas por minuto e os participantes foram encorajados a 

realizarem o maior número de elevações possíveis. O teste, seguindo as 

recomendações de (SMAN et al., 2014), foi interrompido nas seguintes 

situações:  

• Não alcançar a altura máxima de elevação, por duas vezes 

consecutivas; 

• Colocar muito peso contra a parede, por duas vezes 

consecutivas; 

• Realizar flexão de joelho, por duas vezes consecutivas; 

• Solicitar interromper o teste; 

Os parâmetros PA e FC foram monitorados em repouso e imediatamente 

após o final do teste. Além disso, durante a realização do teste, a FC do sujeito 

também foi monitorada e, caso a FC alcançasse valores superirores a 85% da 

FC máxima, o teste era interrompido.  
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Figura 17. Paciente executando o teste da ponta do pé (TPP) 

 

Avaliação da capacidade funcional 

O teste do degrau foi realizado para avaliar a capacidade funcional. Foram 

seguidas as recomendações prévias de Pessoa et al., 2014. O teste tem a 

duração de seis minutos (TD6) e foram registrados no momento basal e 

imediatamente após o teste, os valores de frequência cardíaca, pressão arterial 

sistêmica, escore de dispneia e fadiga em MMII pela escala de BORG modificada 

(0-10) e saturação periférica de oxihemoglobina por um oxímetro digital (SPO2 

%). Um degrau com altura de 20 cm foi utilizado no teste. O sujeito foi 

aconselhado a utilizar roupas e calçados confortáveis. O examinador 

demonstrou inicialmente como realizava o teste. O indivíduo iniciou a subida com 

a perna direita, seguida da perna esquerda. Após a subida com as duas pernas, 

a descida seguiu a mesma ordem; primeiro a perna direita, depois a perna 

esquerda e repetiu a sequência no tempo determinado. O sujeito foi orientado a 

executar o movimento o mais rápido possível sem desconforto, com cadência 

livre. O teste seria interrompido caso a FC ultrapasse 85% da FC máxima ou o 

sujeito apontasse um valor maior que sete na escala de BORG ou ainda por 

iniciativa do próprio paciente, em encerrar a atividade. Caso o sujeito relatasse 

cansaço ou falta de ar, seria orientado a interromper o teste, descansar em uma 

cadeira e reassumir assim que possível. Durante o período de descanso, o 

cronômetro não foi parado e o examinador registrou a intercorrência. Os 
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estímulos verbais foram padronizados a cada minuto, sem super estimular. Ao 

faltar 15 segundos para o término do teste o examinador avisa com uma 

mensagem clara de “pare”. Assim que o paciente finalizou o teste, o avaliador 

obteve os mesmos sinais vitais e escore de sintomas da fase pré-teste. 

 

Atividade elétrica dos músculos tríceps sural e tibiais anteriores 

Durante a realização dos dois testes (TPP e TD6), a atividade elétrica dos 

músculos tríceps sural e tibial anterior foram avaliadas por eletromiografia (EMG) 

de superfície. Os eletrodos foram posicionados de acordo com as 

recomendações do projeto SENIAM para colocação dos sensores (HERMES et 

al., 2000). Para a porção medial do músculo gastrocnêmio, os eletrodos foram 

colocados na porção mais proeminente do músculo. Para o músculo tibial 

anterior, os eletrodos foram fixados no terço médio de uma distância entre a 

cabeça da fíbula e o maléolo medial (HERMES et al., 2000). Para tanto, 

utilizamos um módulo condicionador de sinais (TeleMyo DTS desk Receiver® - 

Noraxon U.S.A. Inc., Scottsdale, USA) (FIGURA 18)   de quatro sensores 

wireless (Clinical DTS- Noraxon® (Noraxon, USA) (figura 19) e os sinais foram 

captados através dos eletrodos autoadesivos de superfície, compostos por 

Ag/AgCl (double hall - Miotec®) (figura 20), associado a um gel condutor, bipolar, 

com dimensão de 4 cm por 2,2 cm de área adesiva e 1 cm de área condutora, 

separados por uma distância inter eletrodo de 2 cm.  

 

 

Figura 18. Eletromiógrafo. Modelo TeleMyo DTS Desk Receiver® 
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Figura 19. Sensores Wireless. Modelo Clinical DTS EMG® 

 

 

Figura 20. eletrodo bipolar Ag/AgCl 

 

Os sinais foram capturados e armazenados pelo software MR 3.2 

(Noraxon® U.S.A. Inc., Scottsdale, USA). O sinal eletromiográfico foi analisado 

durante quatro momentos (25%, 50%, 75% e 100%) bem como, no repouso e 

normalizado pela média do pico alcançada durante a realização do teste (BALL 

e SCURR, 2011). 

 

Cardiografia por impedância elétrica 

 Durante a realização dos dois testes (TD6 e TPP), parâmetros 

hemodinâmicos (índice do débito cardíaco, índice do trabalho sistólico ventricular 

esquerdo, índice de resistência vascular sistêmica e frequência cardíaca) foram 

registrados, através de impedância elétrica, usando o equipamento PhysioFlow® 

Q-Link equipment (Paris, France). Este método tem se mostrado válido e 

confiável durante a utilização em repouso e durante exercícios submáximos em 

pacientes com função cardiorrespiratória normal (CHARLOUX et al., 2000). A 

preparação da pele e colocação dos eletrodos foi executada segundo as 
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recomendações do manual de instrução do equipamento. Desta forma, após a 

tricotomia, foi realizada uma limpeza com álcool e, em seguida, uma abrasão 

com gel Nuprep. Seis eletrodos (PhysioFlow® PS-50, Manatec Biomedical, 

Macheren, France) foram colocados no tórax dos sujeitos. Dois eletrodos 

emissores foram aplicados na base e ápice do pescoço do indivíduo, acima da 

fossa supraclavicular. Dois eletrodos sensores foram posicionados abaixo do 

processo xifoide no lado direito do paciente (figura 21). Durante os testes 

funcionais, os dois eletrodos sensores foram posicionados na área paravertebral 

ao nível do processo xifoide. Um eletrodo foi colocado no meio do esterno e outro 

na caixa torácica esquerda (no sexto espaço intercostal) para condução do sinal 

do eletrocardiograma (ECG). 

 

Figura 21- Colocação dos eletrodos para avaliação da cardiografia por 

impedância elétrica 

 

Qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) 

Para avaliação da QVRS, foi utilizada a versão em português do 

questionário VEINES-QOL/Sym (MOURA et al., 2011). Este instrumento avalia 

26 itens: dez itens relacionados a sintomas (pertencentes às questões 1 e 7), 

nove itens considerando o desempenho nas atividades da vida diária 

(pertencentes às questões 4,5 e 6), um relacionado ao período do dia que os 

sintomas são mais intensos (questão 2), um às alterações ocorridas com relação 
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à doença no último ano (questão 3) e cinco ao impacto psicológico provocado 

pela doença (questão 8). O tempo considerado para as questões relacionadas 

aos sintomas, às limitações na vida diária e ao impacto psicológico, compreende 

as últimas quatro semanas. A questão 2, por ser parâmetro de melhora ou piora 

do quadro do paciente, não será utilizada para cálculo estatístico, fornecendo 

apenas informação descritiva. 

 

2.1.2.8 Cálculo da Amostra 

O tamanho da amostra total calculada (n= 60) foi baseado em um estudo 

piloto conduzido pelos autores usando diferenças entre duas médias 

independentes e desvios padrões do teste da ponta do pé. Para tanto, foi 

utilizado o programa estatístico G*Power versão 3.1. O tamanho do efeito 

calculado foi de 0,709 e foi considerado um α error de 0,05 e poder de 85%.  

 

2.1.2.9. Análise estatística 

Os procedimentos estatísticos foram realizados por meio do software 

GraphPadPrism® versão 5.0 para Windows. A normalidade de distribuição dos 

dados foi verificada por meio do teste Shapiro-Wilk. Para a análise descritiva foi 

utilizada a média como medida de tendência central e o desvio padrão como 

medida de dispersão e a mediana com intervalo interquali 25-75%, de acordo 

com a distribuição dos dados. Para análise intragrupos das variáveis 

paramétricas, foi utilizado o test t pareado e, para as variáveis não paramétricas, 

o teste de Wilcoxon. Para análise intergrupos, foi utilizado o. Para todas as 

análises estatísticas foi adotado um nível de significância para p < 0,05. 

test t não pareado para as variáveis paramétricas e o teste de Mann 

Whitney para as variáveis não paramétricas 
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3. RESULTADOS 

 

 Seguindo as recomendações das normativas da Rede Nordeste de 

Biotecnologia (RENORBIO), os resultados e discussões do estudo serão 

descritos da seguinte forma: 

 

3.1 Resultado 1  

 Desenvolvimento e depósito da Patente de invenção submetido ao 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) através do Núcleo de Inovação 

Tecnológica (NIT) da UFRN, intitulado: “Dispositivo Medidor Digital, 

Equipamento Terapêutico e Monitoramento Remoto de Parâmetros Articulares”. 

 

3.2 Resultado 2  

Estudo transversal sobre a atividade muscular periférica durante os testes de 

exercícios em pacientes na fase inicial da doença categorizados em CEAP 2 e 

CEAP 3 (apresentado em forma de artigo a ser submetido para revista PLOS 

ONE - Qualis A1, cuja as normas estão dispostas no ANEXO E) 

 

3.3 Resultado 3 

3.3.1 Artigo submetido à TRIALS (Qualis B1), intitulado: “Supervised exercise 

protocol for lower limbs in subjects with chronic venous disease: an evaluator-

blinded randomized clinical trial”. O artigo será apresentado de acordo com as 

normas da revista a qual foi submetido (ANEXO C). Incluso, no ANEXO D, segue 

o comprovante de submissão. 

3.3.2 Resultados do ensaio clínico randomizado sobre a eficácia de exercícios 

supervisionados para membros inferiores em sujeitos com Insuficiência Venosa 

Crônica. 
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3.1. Resultado 1 

 

O “Dispositivo Medidor Digital de Parâmetros Articulares” foi desenvolvido 

para extrair informações do movimento articular humano. Para tanto, foram 

utilizados dois UMI (figura 22. “1”) localizados nos dois segmentos ósseos da 

articulação a ser medida, interligados por um fio de conexão (figura 22. “2”). 

Durante a mensuração, posiciona-se um grupo de sensores UMI na perna e 

outro no pé do indivíduo em avaliação, os quais se movem juntos com o 

respectivo segmento corporal. A sua exata orientação em relação ao eixo da 

articulação não é importante, entretanto, eles devem estar firmemente afixados 

nos membros relativos à articulação, e não se deslocarem ao longo das análises. 

A princípio, mediante a utilização de vestes adequadas como manguitos, por 

exemplo, este dispositivo pode ser utilizado em diferentes articulações no 

processo de medição do ângulo articular e outros parâmetros.  

O dispositivo possui uma chave on/off (figura 22. “3”) e pode ser 

adicionado, posteriormente, um visor eletrônico (figura 22. “4”) para a 

apresentação dos valores dos parâmetros articulares. Os parâmetros 

apresentados incluem: variação angular da articulação, velocidade e aceleração 

angular e indicação das distâncias percorridas, por meio de um GPS do sistema. 

Tais parâmetros poderão ser configurados para a visualização em tempo real ou 

em média de tempo, a critério do usuário. Adicionalmente, poderão ser ajustados 

valores alvos para amplitude angular, velocidade e aceleração angulares a 

serem alcançados pelo usuário em seu uso diário ou semanal fora do ambiente 

hospitalar. Este mecanismo, mediante adição de placa eletrônica e 

configurações de áudio, também permite a utilização do equipamento para fins 

terapêuticos, com objetivos a serem atingidos através da estratégia de feedback 

visual e auditivo emitidos pelo dispositivo quando o alvo é atingido.  
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Figura 22. Protótipo do Dispositivo Medidor Digital, Equipamento Terapêutico e 
Monitoramento Remoto de Parâmetros Articulares 

 

Os dois sensores UMI (Figura 23- “1”) são conectados ao 

microcontrolador (figura 23. “3”), através de interface I2C (figura 23. “2”). Por 

intermédio do uso de conexão Bluetooth, rede wifi ou outra tecnologia de 

comunicação sem fio (figura 23. “5”), torna-se possível o envio dos dados das 

unidades dos sensores à unidade de cálculo (computador ou dispositivos 

móveis) (figura 23. “6”). A comunicação entre os componentes internos pode ser 

realizada com a utilização do protocolo UART (Transmissão e Recepção 

Assíncrona Universal) (figura 23. “4”). Os sensores, o módulo bluetooth e o 

microcontrolador são alimentados por um sistema contendo uma bateria de 9V 

e um regulador de voltagem (figura 23. “7”). 

 

 

Figura 23. Diagrama de comunicação sem fio do dispositivo com unidade de 
cálculo 
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Para o cálculo do ângulo, foram implementados procedimentos 

matemáticos em algoritmos computacionais baseados na combinação das 

medidas adquiridas de acelerômetros e giroscópios. O cálculo do ângulo é feito 

utilizando um filtro complementar de integração de ambas as curvas medidas por 

estes sensores, o que permite resultados mais precisos do que aqueles que 

seriam obtidos com a utilização de apenas um destes sensores. O giroscópio, 

por exemplo, pode apresentar erros significativos de velocidade angular, 

originados devido ao drift intrínseco de funcionamento. Já o acelerômetro, ao 

apresentar respostas intensas e rápidas a vibrações, e caso não seja 

compensado, pode não apresentar o correto valor do ângulo obtido. Desta forma, 

torna-se apropriada a utilização de um filtro complementar que tem a função de 

realizar uma estimativa de ângulo, ao ponderar os dados do acelerômetro e do 

giroscópio.  

 

3.1.1 Avaliação de erro 

 A fim de validar o cálculo do ângulo alcançado pelo sistema, foi realizado 

um teste de bancada no Laboratório de Tecnologia Biomedicale – Politécnico di 

Milano usando um goniômetro como referência (FIGURA 24). Os resultados 

obtidos do algoritmo implementado foram analisados posteriormente em 

comparação com a referência utilizada.  

 

 

 

Figura 24- Representação esquemática da configuração do goniômetro 

utilizado para o teste 

 

 O gráfico exposto na figura 25, permite uma visualização dos valores 

estimados pelo algoritmo computacional (linha azul), a partir dos valores aferidos 

pelo giroscópio (linha vermelha) e pelo acelerômetro (linha verde). 
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Figura 25. Estimativa obtida pela simulação da mobilidade da articulação 

talocrural 

 

3.1.2. Medida da Amplitude Articular de Movimento da articulação 

talocrural 

 Após essa primeira etapa, o sistema foi testado em uma aplicação real. 

Um sensor foi colocado na perna e outro no pé do voluntário a ser analisado, 

realizando movimentos de flexão plantar e dorsiflexão da articulação talocrural. 

Um operador humano leu os ângulos encontrados simultaneamente pelo 

goniômetro. O gráfico apresentado na figura 26, mostra o ângulo estimado pelo 

algoritmo computacional utilizado (em azul), mediante valores mensurados pelo 

acelerômetro (verde) e giroscópio (vermelho). 

 

 

Figura 26. Estimativa obtida pela mobilização da articulação talocrural 
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 A média de erro foi calculada pela estimativa do resultado de três ângulos 

(um baseado nos dados do giroscópio, um baseado nos dados do acelerômetro 

e o outro, resultado do algoritmo computacional) em comparação com medidas 

realizadas pelo goniômetro. A Tabela 3, mostra os valores apresentados em 

média e desvio padrão para o teste de acurácia de desempenho, medidos por 

RMSE (root mean square errors), das dez posições realizadas pelo voluntário 

(P1 a P10). A Figura 27, mostra o posicionamento dos sensores e leitura dos 

ângulos, em tempo real, por uma unidade computacional. 

 

Tabela 3- Média de erros do teste de acurácia realizado. RMSE (em 

graus) 

 

 

 

Figura 27. Protótipo do dispositivo utilizado durante teste de bancada 

 

3.1.3. Comparação com dados da literatura 

 Durante os ensaios realizados no Laboratório de Tecnologia Biomedicale 

– Politécnico di Milano, foi comparado os resultados apontados pelo sistema 

desenvolvido com os resultados apresentados em um estudo (SEEL et al.,2014). 
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Nesse estudo (SEEL et al.,2014), os autores compararam a média de erro e o 

desvio padrão apresentados por um sistema que utilizava sensores UMI, com 

um sistema optoeletrônico, tanto no membro protetizado, quanto no membro 

contralateral, de pacientes com amputações transfemurais, utilizando o modelo 

de predição RMSE. A tabela 4, mostra uma comparação do nosso dispositivo 

(que utilizou o goniômetro como instrumento de referência) com os resultados 

desse estudo, utilizando, da mesma forma, a média de erros e o desvio padrão 

através de estimativas por RMSE. 

 

Tabela 4. Comparação da média de erros e desvio padrão do nosso dispositivo 

com resultados encontrados na literatura (em graus). 

 

 

 3.1.4 Estudo piloto para comparação com dispositivo de medição angular 

utilizado na prática clínica e entre duas medidas realizadas por dois 

examinadores diferentes e pelo mesmo examinador em um outro momento 

 

 Foi realizado um teste piloto para comparação de valores intra e inter 

avaliador, bem como para comparação com valores apresentados pela 

goniometria. Para tanto, o voluntário foi posicionado em decúbito ventral e, o 

membro a ser aferido, com o joelho flexionado. Um sensor do dispositivo foi 

posicionado na perna outro no pé do voluntário e foi solicitado que este 

realizasse uma dorsiflexão e uma flexão plantar máxima, onde o avaliador 

acompanhava com o goniômetro e registrava os valores apresentados (figura 

28). A goniometria foi realizada seguindo as recomendações de Norkin e White, 

1997. 
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Figura 28. Posicionamento do voluntário para aferição do ângulo com o 

dispositivo desenvolvido nesse estudo simultaneamente à goniometria. 

 

 Um segundo avaliador, realizou a mesma medida, imediatamente após o 

primeiro, sem a presença deste, com o voluntário na mesma posição, para 

verificação da comparação inter avaliadores. 

 Após 1 semana, foi realizado o reteste com o avaliador 1 para verificação 

das medidas intra avaliador. Os valores gerados estão representados nas 

tabelas 5 e 6 abaixo. 

 Através de funções estatísticas computacionais, foram calculados os 

valores médios das flexões plantares e dorsiflexões máximas. O gráfico 

apresentado na figura 29, representa a amplitude articular de movimento durante 

a realização do teste. 
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Tabela 5. Valores (em graus) do movimento de flexão plantar e dorsiflexão 

medidos pelos dois avaliadores 

 Flexão Plantar  

 dispositivo goniômetro ∆ 

Avaliador 1 53,4° 55° 1,6° 

Avaliador 2 76,75° 60° 16,75° 

∆ 23,35° 5°  

 Dorsiflexão  

 dispositivo goniômetro ∆ 

Avaliador 1 33,15° 22° 11,15° 

Avaliador 2 33,68° 20° 13,68° 

∆ 0,53° 2°  

 

Tabela 6. Valores (em graus) do movimento de flexão plantar e dorsiflexão 

medidos pelo mesmo avaliador com um período de uma semana entre as duas 

mensurações. 

 Flexão plantar  

 dispositivo Goniômetro ∆ 

Avaliador 1 teste 53,4° 55° 1,6° 

Avaliador 1 reteste 65,5° 66° 0,5° 

∆ 12,1° 11°  

 Dorsiflexão  

 dispositivo Goniômetro  

Avaliador 1 teste 33,15° 22° 11,15° 

Avaliador 1 reteste 24,14° 22° 2,14° 

∆ 9,01° 0°  

 

 

Figura 29. Representação gráfica do movimento de dorsiflexão e flexão plantar 

da articulação talocrural, durante a primeira mensuração pelo avaliador 1. 
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3.1.5. Depósito da patente de invenção submetida ao Instituto Nacional 

da Propriedade Industrial (INPI) através do Núcleo de Inovação Tecnológica 

(NIT) da UFRN, intitulado: “Dispositivo Medidor Digital, Equipamento Terapêutico 

e Monitoramento Remoto de Parâmetros Articulares” 

 

O dispositivo desenvolvido foi submetido a testes iniciais de bancada, no 

Departamento de Eletrônica, Informação e Bioengenharia do Politecnico di 

Milano. Posteriormente, durante a realização dos testes em nosso laboratório, o 

sistema apresentou algumas falhas técnicas, apontando a necessidade da 

realização de alguns ajustes, através de parceria pactuada com Departamento 

de Engenharia Biomédica da UFRN. Nesse período, foi recolocado outro módulo 

bluetooth, recomposto alguns fios e confeccionada uma nova “housing” para 

melhor acomodação de seus componentes. Adicionalmente, foi acrescentado 

um botão on/off. 

Durante o processo de depósito da patente, foi encontrado, na busca de 

anterioridade, realizada pelo NIT, um dispositivo de avaliação angular que não 

utiliza sistemas sensoriais (US 1989/4883069A) e, posteriormente, dois 

documentos, não patentários, que apresentavam características semelhantes: 

“Redes de Sensores sem Fio Aplicadas à Fisioterapia: Implementação e 

Validação de um Sistema de Monitoramento de Amplitude de Movimento” e 

“Real-time joint angle measurement using the shimmer wireless sensor platfor”. 

Seguindo as recomendações do NIT, os sistemas foram acrescentados ao 

relatório descritivo, e suas características (técnicas e funcionais), devidamente 

diferenciadas. Dessa forma, o pedido de patente atende aos requisitos de 

novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, exigidos pelo INPI e será 

apresentado, adiante, conforme formatação do INPI e NIT. 
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3.2 Resultado 2  

3.2.1 Estudo transversal sobre a atividade muscular periférica durante os testes 

de exercícios em pacientes na fase inicial da doença categorizados em CEAP 2 

e 3.  
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Resumo 

Introdução: A insuficiência venosa crônica (IVC), devido a diferentes alterações 

fisiopatológicas, hemodinâmicas e em músculos periféricos, como o triceps sural 

e tibial anterior, pode influênciar o desempenho em atividades relacionadas ao 

exercício, principalmente com o avançar da doença. Objetivo: o objetivo 

principal do presente estudo foi identificar e comparar as diferenças funcionais 

entre as classificações inicias da IVC CEAP 2 e CEAP 3. Secundariamente, 

comparar a amplitude articular de movimento (AAM) em repouso, e a atividade 

mioelétrica muscular e o comportamento hemodinâmico durante  teste de 

esforço físico de acordo com a classificação clínica. Métodos: Foram incluídos 

indivíduos com IVC, categorizados em CEAP clínica 2 veias varicosas e CEAP 

clinica 3 veias varicosas + edema, de acordo com a classificação CEAP clínica. 

Todos os indivíduos foram submetidos ao teste da ponta do pé. Durante a 

execução do teste, a atividade mioelétrica dos músculos tibial anterior e 

gastrocnêmio medial foram verificadas por eletromiografia de superfície e a 

hemodinâmica cardíaca, através da cardiografia por impedância elétrica. 

Resultados: Foram avaliados 30 indivíduos com IVC,  15 CEAP 2 com  média 

de idade 48 ± 10,4 anos e IMC 24,6 ±2,5 Kg/m2 e 15 CEAP 3 com média de 

idade 51 ±9,6 anos e IMC 31,5 ±4,6 Kg/m2 . O IMC foi significativamente maior 

(p < 0,0001) naqueles pacientes CEAP 3. Quando comparados entre as classes, 

encontramos redução da AAM de flexão plantar direita e esquerda naqueles 

CEAP 3 (p = 0,01 e p = 0,009 respectivamente). A análise de variância apontou 

uma interferência na intensidade da doença em relação a atividade mioelétrica 

durante o teste da ponta do pé nos quatro grupos musculares avaliados: tibial 

anterior direito e esquerdo (p = 0,01 e 0,0007) e gastrocnêmio medial direito e 

esquerdo (0,007 e 0,03). Adicionalmente, houve uma correlação entre o 

desempenho do teste da ponta do pé e a AAM de flexão plantar direita e 

esquerda (r= 0,56; p< 0,0001 e r= 0,38; p= 0,02), o IMC (r = -0,49; p = 0,002), a 

atividade mioelétrica dos músculos gastrocnêmio medial direito nos momentos 

25%(r = -0,42; p = 0,01), 50% (r = -0,39; p = 0,02), 75% (r= -0,41; p = 0,01) e 

100% (r= -0,42; p= 0,01) e gastrocnêmio medial esquerdo nos momentos 50% (r 
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= -0,37; p= 0,02), 75% (r= -0,52; p=0,001) e 100% (r= -0,46; p= 0,006). 

Conclusão: Indivíduos nas fases inicias da insuficiência venosa crônica já 

apresentam características clínicas, antropométricas e funcionais importantes, 

sendo agravadas com a instalação do edema. 

Palavras-chaves: insuficiência venosa, doença venosa, terapia por exercício, 

eletromiografia 

 

Introdução 

A Insuficiência Venosa Crônica (IVC) é um problema de saúde comum 

que pode resultar em significativa morbidade/mortalidade [1] . Desenvolve-se de 

forma crônica em consequência a hipertensão venosa, com redução do retorno 

venoso, devido a obstrução, refluxo ou ambos, nos vasos venosos. A IVC inclui 

uma variedade de apresentações clínicas, etiológicas, anatômicas e 

fisiopatológicas (CEAP) que vão desde veias varicosas e telangiectasias não 

complicadas até ulcerações venosas de difícil cicatrização [1,2]. 

A hipertensão venosa é uma consequência desses transtornos e está 

relacionada com as mudanças histopatológicas que ocorrem nas paredes dos 

vasos venosos, reduzindo sua contratilidade e complacência [1,2]. Essa 

disfunção reduz a oxigenação muscular e consequentemente, leva a alterações 

estruturais importantes como a atrofia de fibras musculares, principalmente no 

músculo tríceps sural [3]. Estas alterações, de forma crônica, repercutem em 

complicações funcionais como variações na marcha dos indivíduos com IVC [4] 

e redução da força e função deste músculo [5]. Com o avançar da doença, a 

hipertensão venosa e o acúmulo excessivo de líquido e fibrinogênio no tecido 

subcutâneo resultam em edema e alterações tróficas como a 

lipodermatosclerose, podendo, a longo prazo, desenvolver complicações mais 

graves como úlceras venosas [6,7]. 

Os indivíduos com IVC constantemente apresentam sintomas importantes 

como dor e sensação de peso, além das alterações estruturais como mobilidade 

limitada, redução das fibras musculares e redução das amplitudes articulares 

que prejudicam a execução das suas atividades funcionais. Por exemplo, a 

diferença clinica que distingue os pacientes classificados como CEAP 2 dos 

pacientes CEAP 3 é a presença de edema, que pode influenciar o desempenho 
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do exercício e induzir modificações fisiopatológicas nos músculos e que, 

teoricamente, poderiam influenciar a hemodinâmica cardiovascular. 

Nos últimos anos, alguns testes de exercício têm sido utilizados para 

verificar força e resistência dos músculos do tríceps sural. Dentre eles, o teste 

da ponta do pé (TPP) tem sido amplamente empregado para aferir a função da 

unidade músculo-tendão, incluindo força, resistência, fadiga e desempenho [8]. 

Estudos prévios demonstraram que pacientes com IVC apresentavam menor 

desempenho na realização do TPP, comparando com sujeitos saudáveis [8]. 

Uma de nossas hipóteses é que poderia haver uma correlação e influência da 

atividade mioelétrica dos músculos gastrocnêmio e tibial anterior e amplitude de 

movimento da articulação talocrural no desempenho do TPP. Outro aspecto 

importante é o comprometimento fisiopatológico variado nos pacientes com IVC, 

especialmente entre CEAP 2 e CEAP 3 que poderiam influenciar o desempenho 

no teste de exercício e pautar intervenções diferenciadas. Diante disso, o 

objetivo principal do presente estudo foi identificar e comparar as diferenças 

funcionais entre as classificações inicias da IVC CEAP 2 e CEAP 3. 

Secundariamente, comparar a amplitude articular de movimento em repouso,  a 

atividade mioelétrica muscular e o comportamento hemodinâmico durante teste 

de esforço físico de acordo com a classificação.  

 

Métodos 

Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo observacional de caráter transversal. Os pacientes 

com IVC elegíveis, de acordo com os critérios de inclusão, foram avaliados 

através de um questionário que incluiu dados sociodemográficos, diagnósticos 

associados, tempo de diagnóstico da IVC, informações clínicas e funcionais 

detalhadas e classificação da doença de acordo com os critérios  clínicos da 

classificação CEAP [9] (Apêndice B). Adicionalmente os sujeitos foram avaliados 

quanto a sua amplitude articular de movimento e teste físico (TPP). 

 

Sujeitos 

 O estudo incluiu indivíduos do sexo feminino, com idade entre 35 a 69 

anos e diagnóstico de IVC (diagnosticada através de exame de eco-doppler 
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vascular), que apresentavam uma gravidade entre 2 a 3, de acordo com os 

critérios CEAP, sem doença arterial periférica caracterizado pelo índice 

tornozelo-braquial ITB ≤ 0.9) [10] e que concordaram em participar da pesquisa. 

Foram excluídos do estudo, os sujeitos que apresentaram úlceras com diâmetros 

maiores que 4 cm, índice de massa corporal (IMC) maior ou igual a 40 Kg/m2, 

sinais clínicos e/ou diagnóstico confirmado de infecção, ou que apresentavam 

manifestações clínicas incompatíveis com a realização de testes de esforço (de 

acordo com as recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte- 

ACSM) [11] como: Insuficiência Cardíaca Congestiva não controlada, arritmia 

cardíaca não controlada, angina instável, estenose aórtica sintomática grave, 

trombose venosa profunda recente, tromboembolismo pulmonar recente, 

miocardites ou pericardites agudas, aneurismas dissecantes (conhecidos ou 

suspeitos), pressão arterial instável ou não controlada, infecção sistêmica aguda 

ou diabetes não controlada, bem como sujeitos com doenças 

musculoesqueléticas limitantes.  

 As avaliações e reavaliações foram realizadas no Laboratório 

PneumocardioVascular do Hospital Universitário da cidade de Natal/RN- Brasil. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do hospital universitário 

em que foi realizado (número 1.541.241). 

 

Medidas de avaliação 

Amplitude articular de movimento 

A amplitude articular de movimento foi aferida por um único avaliador 

treinado por um goniômetro simples (Carci®, São Paulo, Brasil). Para 

mensuração da dorsiflexão, o paciente foi posicionado em decúbito ventral, com 

o joelho flexionado a 90°. A linha mediana do braço fixo do goniômetro foi 

sobreposta a linha da fíbula e o braço móvel, sobre a cabeça do quinto 

metatarso. Após a fixação dos braços do goniômetro, o fulcro foi posicionado na 

região inframaleolar, de forma que o braço móvel permanecia paralelo à linha do 

quinto metatarso. Ao voluntário foi solicitado a realização do movimento de 

dorsiflexão ativa do tornozelo, enquanto o examinador acompanhava o 

movimento até a amplitude articular de movimento final. Para medir a amplitude 

articular de movimento durante a flexão plantar, o indivíduo e o goniômetro 
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permaneceram também na mesma posição e, com o pé na posição neutra, o 

avaliador solicitou ao paciente que realizasse uma flexão plantar ativa, enquanto 

acompanhava o movimento até a amplitude articular de movimento final [12]. 

 

Teste da ponta do pé  

O teste da ponta do pé (TPP) externamente cadenciado [13], adaptado 

para a posição bipodal [14] , foi utilizado para avaliar a resistência  do músculo 

triceps sural. Os sujeitos foram avaliados por um único avaliador onde foram 

instruídos a permanecer em posição ortostática, descalços com suporte bipodal. 

O equilíbrio foi mantido através do contato das pontas dos dedos da mão 

dominante em uma parede, com os cotovelos flexionados a 90°. Foi solicitado a 

elevação dos calcanhares do chão onde foi registrada a altura máxima 

alcançada, utilizando um estadiômetro. Em seguida, houve a demonstração do 

teste, orientando aos sujeitos que deveriam atingir a marcação com a sua cabeça 

como alvo. A cadência do teste foi determinada por um metrônomo numa 

configuração de 46 batidas por minuto [15] e os participantes foram encorajados 

a realizarem o maior número de elevações possíveis até a fadiga percebida. O 

teste, foi interrompido nas seguintes situações: não alcançar a altura máxima de 

elevação, por duas vezes consecutivas; colocar excessivo peso contra a parede, 

por duas vezes consecutivas; realizar flexão de joelho, por duas vezes 

consecutivas ou solicitar interromper o teste. Durante a realização do teste, a 

freqüência cardíaca dos sujeitos foi monitorada e caso os valores 

ultrapassassem a 85% do valor máximo predito o teste era interrompido [15] . 

 

 

Atividade elétrica dos músculos tríceps sural e tibial anterior 

Durante a realização do teste da ponta do pé a atividade elétrica dos 

músculos tríceps sural e tibial anterior foram avaliadas por eletromiografia de 

superfície (sEMG) com o eletromiógrafo TeleMyo DTS (Noraxon Inc., Scottsdale, 

USA) e sensores sem fio acoplados aos eletrodos Ag/AgCl double Hall (Miotec 

Equipamentos Biomédicos, Porto Alegre, Brasil). Os eletrodos foram 

posicionados de acordo com as recomendações do projeto SENIAM para 

colocação dos sensores [18]. Dessa forma, foram dispostos na porção mais 
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proeminente medial do músculo gastrocnêmio e no terço médio de uma distância 

entre a cabeça da fíbula e o maléolo medial  para avaliação do músculo tibial 

anterior [18]. Os sinais foram capturados e armazenados pelo software MR 3.2 

(Noraxon Inc., Scottsdale, USA). O sinal eletromiográfico foi analisado durante 

quatro momentos  25%, 50%, 75% e 100% no tempo total do teste bem como, 

no repouso. A normalização foi realizada pela média do pico alcançada durante 

a realização do teste [19]. 

 

Hemodinâmica cardiovascular 

Durante a realização do teste da ponta do pé, os parâmetros de 

hemodinâmica cardiovascular, índice do débito cardíaco, índice do trabalho 

sistólico ventricular esquerdo, índice de resistência vascular sistêmica e 

frequência cardíaca foram avaliados, através de impedância elétrica, usando o 

equipamento PhysioFlow Q-Link equipment (Manatec Biomedial, Petit 

Ebersviller, France). A preparação da pele e colocação dos eletrodos foi 

executada segundo as recomendações do manual de instrução do equipamento. 

Após a tricotomia, foi realizada uma limpeza com álcool e, em seguida, uma 

abrasão com gel. Seis eletrodos (PhysioFlow PS-50, Manatec Biomedical, 

Macheren, France) foram colocados no tórax dos sujeitos. Dois eletrodos 

emissores foram aplicados na base e ápice do pescoço do indivíduo, acima da 

fossa supraclavicular. Dois eletrodos sensores foram posicionados abaixo do 

processo xifoide no lado direito do paciente. Dois eletrodos sensores foram 

posicionados na área paravertebral ao nível do processo xifoide. Um eletrodo foi 

colocado no meio do esterno e outro na caixa torácica esquerda na região 

anatômica do sexto espaço intercostal para condução do sinal do 

eletrocardiograma. 

 

Análise estatística 

Os procedimentos estatísticos foram realizados por meio do software 

GraphPadPrism versão 6.0 para Windows. A normalidade de distribuição dos 

dados foi verificada por meio do teste Shapiro-Wilk. Para a análise descritiva foi 

utilizada a média como medida de tendência central e o desvio padrão como 

medida de dispersão e a mediana com intervalo interquali 25-75%, de acordo 
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com a distribuição dos dados. O teste da ponta do pé foi considerado a variável 

dependente e sua correlação com as demais variáveis foi verificada através do 

coeficiente de correlação de Spearman. A amostra foi posteriormente 

estratificada em dois grupos CEAP 2 e CEAP 3. A análise entre grupos foi 

realizada através do test t não pareado para as variáveis paramétricas e o teste 

de Mann Whitney para as variáveis não paramétricas. Utilizando esta mesma 

estratificação, o teste de variância ANOVA two-way foi empregado para 

comparação entre os grupos em relação a atividade muscular durante o teste da 

ponta do pé. Quando encontrada diferença significativa, o teste pos hoc de 

Bonferroni foi aplicado à fim de se localizar as diferenças. Para todas as análises 

estatísticas foi adotado um nível de significância para p<0,05. Para análise e 

comparação entre os momentos dos testes, fracionamos 0%, 25%, 50%, 75% e 

100% de cada indivíduo.  

 

Resultados 

Participantes 

Foram convidados 64 sujeitos para participar do estudo. Destes, 30 

cumpriram os critérios de inclusão, sendo todos do sexo feminino. Ao 

analisarmos as características clínicas e funcionais em relação ao 

comprometimento clínico da doença caracterizado pela classificação CEAP, 

estratificando a amostra em dois grupos CEAP 2 (15 indivíduos)  e CEAP 3 (15 

individuos), foi observado que entre os pacientes CEAP 2 o IMC apresentava-se 

inferior (p<0,0001) (tabela 1). Adicionalmente, a AAM de flexão plantar foi 

significativamente menor naqueles pacientes CEAP 3 (p=0,01 e p=0,0009; 

direito e esquerdo) como observado na tabela 1. 

Observamos que a média de elevações do calcanhar e a média do tempo 

registrado entre os pacientes CEAP 2 foram superiores em relação ao número 

de elevações do calcanhar comparando com os pacientes do CEAP 3, entretanto 

não foram encontrados resultados significativos. 
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Tabela 1. Características clínicas, antropométricas e de desempenho físico. 

 
Variáveis 

Todos CEAP 2 CEAP 3 p 

Amostra 30 15 15 —— 

IDADE (anos) 49,6 ± 10,0 47,9 ± 10,4 51,3 ± 9,6 ns 

IMC (Kg/m2) 28,1 ± 5,1 24,6 ± 2,5 31,53 ± 4,6 <0,0001 

Dorsiflexão 
direita (graus) 

7,8 ± 4,8 8,6 ± 6,5 7,2 ± 3,5 ns 

Dorsiflexão 
esquerda 
(graus) 

7,6 ± 5,6 8,8 ± 7,9 6,8 ± 3,5 ns 

Flexão plantar 
direita (graus) 

35,5 ± 7,4 38,7 ± 6* 32,33 ± 7,5 0,01 

Flexão plantar 
esquerda 
(graus) 

33,8 ± 7,6 38,1 ± 4,2* 29,47 ± 7,9 * 0,0009 

TPP tempo (s) 114,9 ± 75,6 125,3 ± 91,5* 114,4 ± 79,3 * ns 

TPP elevações 37,1 ± 28,5 44,6 ± 33,8* 29,1 ± 19,2 ns 

TD (número) 131,4 ± 30,7 138,5 ± 31,2 124,4 ± 29,6 ns 

 
Dados apresentados em média e desvio padrão.*: variáveis não paramétricas. IMC: índice de massa 

corporal; AAM: amplitude articular de movimento; TD: teste do degrau; TPP: teste da ponta do pé. Para 

análise estatística, foi utilizado o test t não pareado para as variáveis paramétricas e o teste de Mann 

Whitney para as variáveis não paramétricas. p diferença significativa entre os grupos CEAP 2 e CEAP 3. 

 

Ao correlacionarmos o desempenho físico no teste da ponta do pé com a 

amplitude articular de movimento da articulação talocrural, o IMC e a atividade 

mioelétrica dos músculos gastrocnêmio medial e tibial anterior de todos os 

pacientes avaliados, encontramos uma correlação moderada e inversa em 

relação a atividade elétrica da porção medial do músculo gastrocnêmio nos 

momentos 75% e 100% do teste. No membro inferior direito foi observado em 

75% (r = -0,41; p = 0,01), 100% (r = -0,42, p = 0,01). No membro inferior esquerdo  

encontramos em 75% ( r = -0,52, p = 0,001) e 100% (r = -0,46, p=0,006). Uma 

correlação direta e moderada foi encontrada referente a AAM do movimento de 
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flexão plantar da articulação talocrural no membro inferior direito (r = 0,56, p < 

0,001) influenciando em 31% no desempenho do teste (r 2 = 31%) e, uma relação 

direta, porém fraca, também foi encontrada na AAM de flexão plantar da 

articulação talocrural no membro inferior esquerdo (r = 0,38, p = 0,02). As demais 

variáveis estão apresentadas na tabela 2. 

 

Tabela 2. Correlação entre as variáveis clínicas com teste da ponta do pé 

Variável 
dependente 

Variáveis independentes 
 

r p r2 

TPP 

Idade (anos) 
 

-0,06 ns 0,36% 

IMC (kg/m2) 
 

-0,49 0,002 
24% 

 Flexão plantar D (graus) 
 

0,56 < 0,001 
31% 

Flexão plantar E (graus) 
 

0,38 0,02 
14% 

Dorsiflexão D (graus) 
 

-0,05 ns 
0,2% 

Dorsiflexão E (graus) 
 

-0,03 ns 
0,09% 

RMS (%) 
GMD 

25% -0,42 0,01 17% 

50% -0,39 0,02 15% 

75% -0,41 0,01 16% 

100% -0,42 0,01 17% 

RMS (%) 
GME 

25% -0,27 ns 7,2% 

50% -0,37 0,02 13,6% 

75% -0,52 0,001 27% 

100% -0,46 0,006 21% 

 
IMC: índice de massa corporal; AAM: amplitude articular de movimento; D: direito; E: esquerdo; RMS: root 

mean square; GMD: gastrocnêmio medial direito; GME: gastrocnêmio medial esquerdo; CEAP: 

classificação de gravidade da insuficiência venosa crônica. Para análise estatística, foi utilizado o 

coeficiente de correlação de Spearman. 



 

84 
 

 

 Nos resultados da ativação elétrica dos músculos gastrocnêmio e tibial 

anterior, observamos uma significativa diferença durante o TPP relacionados 

com o comprometimento clínico da doença (Figura 1). Os pacientes no grau mais 

leve da doença (CEAP 2) apresentam uma menor ativação destes músculos 

durante o teste, comparados aos pacientes CEAP 3. A análise post hoc  não foi 

capaz de localizar esta diferença. 

  

Figura 1. Atividade mioelétrica dos músculos tibial anterior e gastrocnêmio 

medial durante o teste da ponta do pé entre CEAP 2 e CEAP 3. Significativo para 

fator doença em análise de ANOVA two-way. 
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 Em relação as variáveis hemodinâmicas paramétricas (FC, IC, TSVEi), foi 

observada uma mudança significativa do comportamento destas durante o 

desempenho do teste em relação ao repouso: na freqüência cardíaca  (p= 

0,0002), indice do débito cardíaco (p= 0,001) e TSVEi (p= 0,008) porém, a 

análise post hoc não localizou a diferença. A IRVS diminuiu significativamente 

durante a realização do teste (p< 0,001, CEAP 2; p= 0,04, CEAP 3). Entretanto, 

não houve diferença significativa entre os grupos nos dois momentos repouso e 

teste (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Comparação das variáveis hemodinâmicas entre os pacientes 

CEAP 2 e CEAP 3 

 CEAP 2 CEAP 3 

Variávies Repouso  Teste  Repouso  Teste 

Sujeitos 15 15 13 13 

FC  (bpm) 82,2 ± 14,3 99,1 ± 16,3
*
 85,4 ± 12,08 98,4 ± 12,1

*
 

IC  (l/min/m2) 3,1 ± 1,01 4,3 ± 1,1
*
 3,3 ± 0,5 3,8 ± 1,0

*
 

TSVEi  (g/m2/bat) 4,02 ± 1,6 5,6 ± 1,9
*
 4,4 ± 0,9 5,1 ± 1,4

*
 

IRVS¥  

(dyne.s.cm-5/m2) 
2765 ± 1171 1795 ± 455

*
 2824 ± 904 2180 ± 720

*
 

 

Dados apresentados em média e desvio padrão. ¥: variável não paramétrica. * < 0,05 versus repouso. FC: 

frequência cardíaca; IC: índice do débito cardíaco; TSVEi: índice do trabalho sistólico ventricular esquerdo; 
IRVS: índice de resistência vascular sistêmica. Para análise das variáveis paramétricas, foi utilizado ANOVA 
two-way. Para análise intergrupos da variável não paramétrica, foi utilizado o teste de Mann Witney e para 
análise intragrupos o teste de Wilcoxon.  
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Discussão 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a correlação entre a amplitude 

do movimento angular da articulação talocrural, atividade mioelétrica dos 

músculos gastrocnêmio e tibial anterior e características clínicas e 

antropométricas no desempenho físico durante testes de esforço em pacientes 

no estágio inicial da IVC e, adicionalmente, analisar as possíveis diferenças, 

entre os sujeitos com CEAP 2 e 3 na realização do TPP, em relação a atividade 

elétrica dos músculos gastrocnêmio e tibial anterior e hemodinâmica 

cardiovascular. 

Os resultados encontrados demonstraram uma correlação positiva e 

moderada entre a diminuição da amplitude articular de flexão plantar e o 

desempenho no teste. Adicionalmente foi encontrada uma relação inversa entre 

a ativação das fibras musculares da porção medial do gastrocnêmio e o 

desempenho no teste. Ao analisarmos a ativação mioelétrica destes músculos, 

durante o TPP nos grupos classificados pelo CEAP 2 e CEAP 3, encontramos 

uma influência da gravidade da doença na atividade muscular.  Cabe aqui 

ressaltar que a presença de edema é a característica clínica principal que 

diferencia os pacientes do grupo CEAP 2 e CEAP 3.  

A insuficiência venosa crônica (IVC) é, em geral, definida como 

anormalidades funcionais do sistema venoso, resultando em alterações na pele 

e no tecido subcutâneo [20,21]. Entretanto, nos últimos 20 anos alguns artigos 

demonstraram uma relação entre a mobilidade articular e a gravidade da doença 

assim como, alterações biológicas e fisiopatologias no músculo triceps sural [22, 

3]. Entretanto, não está claro ainda, entre diferentes níveis de gravidade da 

doença, qual o comportamento muscular durante testes de exercícios dinâmicos. 

Desde nosso conhecimento, este é o primeiro estudo que dedicou-se a analisar 

as diferenças dinâmicas, obtidas durante o TPP entre pacientes classificados 

com CEAP 2 e CEAP 3. 

Os achados do presente estudo podem indicar que indivíduos com 

alterações musculares, como encontradas em pacientes com IVC, necessitam 

ativar mais fibras musculares para realizar funções semelhantes a pessoas sem 

comprometimento muscular e que entre pacientes com e sem presença de 
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edema, existem diferenças que influenciam a atividade muscular e portanto, o 

desempenho no exercício e em atividades funcionais do dia a dia. 

Recentemente. um estudo [8], encontrou em pacientes com IVC, um 

aumento da atividade elétrica das fibras musculares do tibial anterior, 

comparados a um grupo controle de pacientes saudáveis pareados, mesmo 

apresentando resultado inferior no TPP. Portanto, parece que não apenas o 

músculo gastrocnêmio sofre influência negativa devido as alterações 

fisiopatológicas da IVC mas que também o músculo tibial anterior encontra-se 

comprometido. 

 O IMC também apresentou uma correlação indireta e moderada com o 

desempenho no TPP. E os pacientes mais comprometidos (CEAP 3) 

apresentaram valores superiores em relação aqueles do grupo CEAP 2. Um 

estudo apontou que mulheres com IMC > 30 kg/m2, após menopausa, 

apresentaram uma maior prevalência de veias varicosas, e a possível explicação 

deste achado é que a obesidade poderia dificultar o fluxo de sangue normal 

trocado entre veias superficiais e profundas do MI devido ao aumento da 

adiposidade e tecido fibroso circundando as veias, o que causaria um distúrbio 

na circulação venosa cutânea e muscular [23]. Além do que, a falta de atividade 

física nas pessoas obesas, poderia, em parte, ser responsável pela falta da 

resistência muscular global. 

Ao compararmos a amplitude articular de movimento nos grupos 

estratificados pelo comprometimento da doença CEAP 2 e CEAP 3,  foi 

observada  uma diminuição na amplitude articular de movimento no grupo 

clinicamente mais afetado. Esses resultados confirmam hipóteses publicadas 

previamente que apontavam uma diminuição na amplitude articular de 

movimento relacionada a desoxigenação muscular provocada pela hipervolemia 

venosa com consequente alteração músculo-esquelética, em pacientes com IVC 

[7, 24-27]. Em um estudo [25], os autores, chamam a atenção para o fato que, 

essa diminuição da amplitude articular de movimento pode ser observada 

mesmo em pacientes que apresentam um menor comprometimento clínico 

doença categorizado pelo CEAP. 

 Durante a realização do teste da ponta do pé, houve mudança no 

comportamento das variáveis hemodinâmicas em relação ao repouso. Porém, 

não foi observada nenhuma mudança significativa entre os pacientes 
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estratificados em CEAP 2 e CEAP 3. A frequência cardíaca, o índice do débito 

cardíaco e o índice do trabalho sistólico ventricular esquerdo aumentaram por 

consequência do aumento da demanda muscular durante a atividade de 

elevação do calcanhar. Da mesma forma, o índice de resistência vascular 

sistêmica foi diminuído devido a vasodilatação dos músculos periféricos 

necessária para acompanhar a demanda promovida pelo exercício [28]. 

 Este estudo apresenta algumas limitações. Especialmente, não foi 

possível recrutar pacientes de todos os graus da classificação CEAP para fazer 

uma análise mais detalhada em cada subgrupo da doença. Apesar desta 

limitação, os resultados apresentados contribuem para um melhor entendimento  

das limitações que a gravidade da doença pode impor na realização de 

exercícios que envolvam os músculos estudados. 

 

Conclusão 

Alguns fatores podem estar associados com a resistência muscular do 

tríceps sural em pacientes com IVC e, mesmo na fase inicial da doença esses 

indivíduos já apresentam características clínicas, antropométricas e funcionais 

importantes, sendo agravadas com a instalação do edema. Novos estudos 

poderão demonstrar que os pacientes com diferentes graus de 

comprometimento, necessitam intervenções diferenciadas do ponto de vista da 

reabilitação através de exercícios físicos. 
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3.3 Resultado 3 

 

3.3.1 Artigo submetido à TRIALS (Qualis B1), intitulado: “Supervised exercise 

protocol for lower limbs in subjects with chronic venous disease: an evaluator-

blinded randomized clinical trial”.  

 

Supervised exercise protocol for lower limbs in subjects with chronic 

venous disease: an evaluator-blinded randomized clinical trial 

 

Trial registration 

The trial was registered in Brazilian clinical trial database RBR-57xtk7. All items 

from the World Health Organization Trial Registration Data Set was fulfilled. 

Protocol version 

28/10/2018– version 1 

Authors: Volpe, Esther Fernandes Tinoco1,2, Resqueti, Vanessa R1,2 , Silva, Ana 

Aline Marcelino1,2 , Peroni Gualdi, Lucien 1,3, Fregonezi, Guilherme A.F 1,2 

Afiliação Institucional: 1. PneumoCardioVascular Lab/HUOL Hospital 

Universitário Onofre Lopes, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(EBSERRH) Departamento de Fisioterapia Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil; 2. Laboratório de Inovação 

Tecnológica em Reabilitação, Departamento de Fisioterapia, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil; 3. 

Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN), Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Brasil. 
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All previously described research will be responsible for the study performance 

in specific tasks.   

A previously trained therapist (Ana Aline Marcelino da Silva) will perform the initial 

and final evaluation; Esther Volpe will perform the exercise programme and data 

entry in the database. Data management will be performed by Lucien Gualdi, 

Esther Volpe and Vanessa Resqueti.    

No other individual or group will be allowed to see data without the study 
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Word count: 4713 

Keywords: Exercise, Resistance Training, Exercise Therapy, Venous 

Insufficiency, Randomized Controlled Trial, Rehabilitation 

ABSTRACT 

Background: Triceps surae muscle changes and range of motion decrease 

resulting from pathophysiological changes seen in subjects with CVI leading to 

important impairment of functional activities related to lower limbs in these 

individuals. Several studies have shown the benefits of exercise therapy focusing 

on triceps surae muscle strengthening to improve calf muscle pumping. 

Randomized studies using exercise programmes for lower limbs in subjects with 

CVI are still rare in the literature, leading to a weak indication of this modality to 

treat this population. The aim of this study is to investigate the effects of a 

supervised exercise programme to improve functional capacity and the quality of 

life in individuals with CVI. Methods: This is an evaluator-blinded randomized 

clinical trial. Individuals will be randomly allocated in two groups: 1) treatment 

group (TG), in which they will be submitted to a supervised exercise programme 

for lower limbs; 2) control group (CG), in which the same treatment will be 
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maintained but without the performance of any supervised exercise modality. 

Participants from both groups will participate in a health education speech. The 

study will compare the evaluation and reevaluation results between subjects 

submitted to the exercise programme and the control group by the following 

outcomes: range of motion, calf muscle endurance by the heel rise test, physical 

capacity by the step test (ST6), and quality of life by the VEINES-QOL. 

Discussion:  Calf muscle function can be improved in people with venous 

disease with significant improvements in functional capacity, supervised exercise 

programme will provide much needed information on management of this chronic 

disease to promote health and independence in this population. 

 Trial registration: The study was registered on the Brazilian Clinical Trials 

Database (REBEC) (RBR57xtk7). The results will be disseminated by scientific 

events presentations and publication in peer reviewed journals.  

ARTICLE SUMMARY 

Strengths and limitations of this study 

This trial will assist in decision-making regarding management for patients with 

chronic venous insufficiency. 

The results of the participants will be measured by performance-based tests. 

The trial is randomized and single-blinded. 

Background 

Chronic venous disease is a common health problem that may result in 

significant morbidity/mortality (ALGUIRE; MATHES, 2014). Its development 

occurs when venous pressure is increased and blood return is impaired by 

several mechanisms. The disturbance may be a consequence of valve 

incompetence of superficial or deep veins, perforating veins, venous obstruction 
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or a combination of both mechanisms, leading to overall or local venous 

hypertension, mainly during standing up or ambulation, contributing to macro or 

microcirculatory hemodynamic disturbances (EBERHARDT; RAFFETTO, 2014) 

and focused tissue ischemia (TEW et al., 2015). Chronic venous disease includes 

a wide range of clinical signs varying from varicose veins and uncomplicated 

telangiectasia to venous ulcerations (MEISSNER et al., 2007; ALGUIRE; 

MATHES, 2014). Chronic venous insufficiency (CVI) is the most common venous 

disease, and generally refers to skin changes associated to sustained venous 

hypertension. It is defined as an abnormality of venous system function caused 

by valve incompetence associated or not to venous flow obstruction. 

These individuals may develop musculoskeletal changes, mainly in the 

triceps surae muscle such as muscle fiber atrophy (QIAO et al., 2005), leading to 

abnormal cadence (VAN UDEN et al., 2005) and muscle strength and function 

reduction (ORSTED et al., 2001). A decrease in the skeletal muscle pumping 

function worsens venous hypertension, leading to excessive accumulation of 

liquid and fibrinogen in subcutaneous tissue, resulting in edema and/or 

lipodermatosclerosis, and may also result in the development of venous ulcers 

(EBERHARDT; RAFFETTO, 2014, WILLIAMS et al., 2014, CAGGIATI et 

al.,2018). Additionally, the movement of the ankle joint is decreased (DIX et 

al.,2003), and along with other factors such as high body mass index, smoking 

habit, skin changes and deep veins reflux, is also associated to a higher risk for 

the advance of venous ulcers, while satisfactory ankle dorsiflexion and effective 

function of calf muscle pumping have been identified as protection factors 

(ROBERTSON et al., 2009). 
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Effective calf muscle pumping, even in the presence of valve dysfunction 

or venous obstruction, may develop a compensation mechanism and thereby 

decrease CVI symptoms. Some studies have shown the benefits of exercise 

therapy in subjects with CVI with an emphasis on strengthening the triceps surae 

muscle for improving the calf muscle pumping function (LIMA et al., 2002, 

PADBERG et al., 2004, O´BRIEN et al., 2012). An improvement in the 

hemodynamic function of calf muscle pumping represented by the ejection 

fraction and residual volume fraction was described after a supervised 

strengthening and stretching exercise programme in lower limbs (PADBERG et 

al., 2004), and after eight consecutive days of isometric strengthening and 

resistance exercises to the triceps surae muscle (KAN; DELIS, 2001) in subjects 

with CVI. Other authors (O´BRIEN et al., 2013, TEW et al., 2018) have highlighted 

the importance of progressive resistance exercises and supervised aerobic 

training to promote ulcer healing and to improve cutaneous microvascular 

reactivity in subjects with CVI. 

A recent systematic review (ARAUJO et al., 2016) regarding physical 

exercise for the treatment of CVI without ulcer found only two studies that met 

the quality criteria for eligibility after filtering for the exclusion criteria. Both studies 

concluded that physical exercise was able to induce an increase of venous filling 

time and ejection fraction indicating an improvement in venous hemodynamics. 

Nevertheless, the evidence quality was considered very low with high bias risk in 

both studies. Considering that exercises are routinely prescribed for other 

cardiovascular diseases such as peripheral obstructive arterial disease and 

coronary artery disease (TEW et al., 2015) and that evidence-based exercise 

programmes tested in CVI subjects remain scarce, we aim to assess the efficacy 
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of a supervised exercise programme to improve functional capacity and quality 

of life in subjects with CVI.  

Hypotheses  

We hypothesized that a supervised triceps surae muscle-training program 

in subjects with CVI will improve the functional capacity and health-related quality 

of life in these individuals. 

Trial design 

This is an evaluator-blinded randomized controlled clinical trial with the 

parallel group, two arms, superiority trial with 1:1 allocation ratio. 

Study setting 

Evaluations will be performed at the Pneumocardiovascular and 

respiratory muscle performance laboratory, and the intervention programme will 

be performed at the Physical Therapy Office, both located in a University Hospital 

in the city of Natal/RN, Brazil. 

METHODS AND ANALYSIS 

Patients with stable CVI that meet the eligibility criteria will be evaluated 

by a -blinded evaluator through a questionnaire that will include socio-

demographic data, associated diagnoses, time of CVI diagnosis, detailed clinical 

and functional information. Disease classification according to CEAP criteria, 

ulcer morphological characteristics (if present), range of ankle motion (ROAM), 

functional capacity, endurance muscle and issues related to quality of life 

(VEINES-QOL) will also be assessed. All participants will sign the informed 

consent form that will be explained by the evaluator before the evaluation. During 

functional tests, hemodynamic cardiac parameters (cardiac output, ejection 

fraction and systolic volume) and bilateral electrical activity of the triceps surae 
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and tibialis anterior muscles will be assessed. Evaluations will start in November 

2018, and the exercise programme will be performed in the next two months. 

After evaluation, subjects will be randomly allocated into two evaluator-blinded 

groups. All individuals will receive educational information regarding the disease, 

as well as the available care and treatments to improve symptoms and health-

related quality of life (HRQoL). Patients allocated into the intervention group (IG) 

will receive physiotherapeutic treatment, performing the exercise programme 

proposed by the peripheral vascular physiotherapy outpatient clinic. The exercise 

programme will start one week after the initial evaluation. The control group (CG) 

participants will remain in their usual treatments. After eight weeks of intervention, 

the individuals will be reevaluated (using the same initial evaluation 

questionnaire) by the same blinded evaluator for the allocation group. Another 

assessment will be performed after eight weeks from the reevaluation, as shown 

in Figure 1. 

 

 

 

Figure 1. Trial Design 
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Population 

Individuals of both genders aged between 35 and 69 years old, with 

chronic venous insufficiency diagnosis through venous vascular echo-Doppler 

examination, CEAP criteria between 2 to 6, without Peripheral Arterial Disease 

(PAD) (ankle brachial index of ≥ 0.9) (American Heart Association, 2012) will be 

included in the study. Subjects who do not agree to participate in the study, 

present ulcers with diameter greater than 4 cm or with clinical signs and/or 

confirmed diagnosis of infection will not be included in the study. Individuals 

unable to attend the physiotherapy service twice a week and/or who present 

clinical manifestations that are incompatible with moderate to intense exercises 

(according to the guidelines of the American College of Sports Medicine - ACSM) 

(ASCM, 2005) such as: acute or uncontrolled congestive heart failure, 

uncontrolled or unstable angina, uncontrolled cardiac dysrhythmia causing 

hemodynamic symptoms, severe symptomatic aortic stenosis, recent deep 

venous thrombosis, recent pulmonary embolism, acute pericarditis or 

myocarditis, dissecting aneurysms (known or suspected), unstable or 

uncontrolled blood pressure (systolic pressure > 160 mmHg, diastolic pressure > 

100 mmHg), acute systemic infection, or uncontrolled diabetes, as well as 

subjects with limiting musculoskeletal diseases or difficulty to understand the 

activities will be also excluded. 

Sample size 

The sample size is based on a prior study conducted by the authors using 

the difference between two independent means and the standard deviation of the 

heel rise test. Calculated effect size was 1.67. An α error of 0.05 and 95% power 
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were considered. After the analysis the final sample size resulted in 18 subjects. 

The G*Power version 3.1 statistics program was used.  

Recruitment  

Subjects will be recruited at the medical clinic of the University Department 

of Clinical Medicine in the city of Natal/RN - Brazil. This outpatient facility has five 

physicians specialized in vascular surgery, and inclusion and exclusion criteria 

will be presented to the physicians by personal contact. Physicians will be asked 

to refer all subjects who meet the inclusion criteria for the study. All participants 

will sign the informed consent form that will be explained by the evaluator before 

the evaluation.  

Randomization and group allocation 

The randomization.com program will be used by the researcher 

responsible for the study to randomize the participants. The program will 

randomly allocate individuals into two groups (control or intervention). 

Stratification procedures to ensure the balance between the groups in two strata 

(CEAP 2 and 3) and (CEAP 4 to 6) will be used. The subjects will be able to 

access the randomization result after the end of the evaluation. The responsible 

researcher will contact the individuals by telephone to initiate treatment. 

Blinding 

The researcher who will perform the initial and final evaluations will be 

blinded to the subjects’ allocation groups. Participants will be instructed not to 

make any comments regarding group allocation. The evaluator will not have 

access to the treatment site where the protocol will be applied to reduce the 

possibility of interfering with their blinding. 



 

102 
 

Non-blinding will not be allowed and the evaluator will have no access to 

the allocation group until the end of the study. 

   

INTERVENTIONS 

Health education speeches 

All subjects will be invited to participate in an educational speech about 

the disease, risk factors, lifestyle changes, and lower limb care (hygiene, 

exercises, dressings), as well as the benefits of using compressive techniques. 

The speeches will be performed by a physical therapist. Compression stocking 

for those subjects that are not using compressive techniques will be prescribed 

based on clinical severity with 20 to 30 mmHg for patients with CEAP C2 to C3, 

30 to 40 mmHg for those with CEAP C4 to C6, and 40 to 50 mmHg for those with 

recurring ulcers (EBERHARD, RAFFETTO 2014). and the compliance will be 

accompanied by a daily notebook.  

Exercise prescription 

The exercise programme will consist of aerobic training, strengthening, 

step-up/down exercises and flexibility. Aerobic exercises will be performed using 

an ergometric bicycle and/or a cycle ergometer. Muscle strengthening will be 

performed through resistive load for the triceps surae muscles. Subjects will 

receive a written and illustrated guide for performing active stretching of triceps 

surae and tibialis anterior muscles at home 24 hours after supervised training 

(HALLEGRAEFF et al., 2012). The exercise programme will last around 40 

minutes and will be performed twice a week, totaling 16 exercise sessions. Heart 

rate and blood pressure will be checked at the beginning and end of the training, 

as well as at the end of each series. The individual will be asked about perceived 
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fatigue measured by the modified 0-10 BORG scale (BORG, 1982). Subjects will 

perform 5 minutes on the bicycle without load at the beginning of the protocol for 

warm-up. Next, subjects will perform aerobic training using the bicycle for 15 

minutes. The load will be set to reach moderate intensity (between 4 and 6 of the 

modified BORG scale 0-10). For strengthening of the triceps surae muscles, 

individuals will perform calf raise exercises in its full range. Submaximal load will 

be individually calculated based on momentary muscle failure (characterized as 

the inability to perform concentric contraction without significant posture change 

and repetition during changes against a certain resistance) and exercise 

prescription following the standardization of 3 sets of 10 repetitions. The 

exercises during initial sessions will be performed without any load. Successive 

load progression will be made maintaining the same volume according to the 

patient’s performance. The load will be applied using an adjustable weight vest, 

according to the calculation made for each subject. The bench step-up exercise 

will be performed on a rubber step at a height of 20 cm. Subjects will be instructed 

to go up and down on the step with one foot at a time using free cadence. They 

will be instructed to perform the movement as fast as possible for 12 repetitions. 

Progression will be according to individual tolerance. The load during the 

programme execution may be decreased, the rest time increased or the session 

interrupted if the subject reports very intense perceived fatigue (7 or above) 

through the BORG scale, complains of limiting pain or presents any symptoms 

which are incompatible with physical activity. Participants will only perform 

exercises supervised by the physiotherapist responsible for the study protocol. 

Individuals showing exercise limitation due to pain, those who changed usual 

medication, submitted to any alternative treatment or those who miss three 
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consecutive intervention sessions will be excluded from the study. Collected data 

will be included in the database for further analysis even after exclusion. Medical 

assistance will be provided to any participant who presents any injury caused by 

the study participation in accordance with the resolution 466/12 of the National 

Health Council. 

Strategies to improve adherence to intervention protocols 

Subjects will receive a follow-up guide containing questions regarding 

compressive therapy, stretching and lower limb positioning during rest.   

concomitant care 

Controls will be instructed not to perform any type of supervised exercise during 

the two months following their first evaluation. During this period, individuals 

(independent of the allocation group) will not be able to perform any elective 

surgery or other treatment modality for venous disease other than the one usually 

used.  

Controls  

Controls will be instructed to not perform any type of supervised exercise 

during the two months following their first evaluation. During this period, 

individuals (independent of the allocation group) who need to perform some type 

of elective surgery or other treatment modality for venous disease other than the 

usually prescribed treatment, will be withdrawn from the study. 

OUTCOMES 

Ankle range of motion  

Joint movement range will be measured using a simple goniometer. 

Measurements will be standardized for all patients through sitting position with 

their knees extended and their ankles initially at 90º. One arm of the goniometer 
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will be positioned over the lateral malleolus, while the movable arm will be 

positioned over the fifth metacarpal accompanying the entire ankle range for 

dorsiflexion and flexion-extension (NORKIN e WHITE, 1997). 

Assessment of calf muscle endurance 

The external cadence heel rise test (HABER et al., 2004)) adapted to 

bipodal position (PEREIRA et al., 2008) will be used to assess calf muscle 

endurance. Subjects will be instructed to remain in an orthostatic position, 

barefoot with bipodal support. Their balance will be maintained through contact 

of the dominant hand fingertips on the wall with their elbows flexed at 90°. 

Individuals will be asked to raise their heels from the floor to the maximum 

amplitude they can achieve. The evaluator will record the maximum height 

reached by the participant using a stadiometer and will demonstrate the test 

explaining to the subjects that they should achieve the marking with their heads 

during the heel rise movement. The test pace will be determined by the 

participants and they will be encouraged to perform as many heel rise movements 

as they can. The test will be interrupted in the following situations: if the subject 

does not reach maximum elevation for two consecutive times; transfers too much 

weight against the wall for two consecutive times; performs knee flexion for two 

consecutive times; or asks to interrupt the test (SMAN et al., 2014). Blood 

pressure and heart rate will be monitored at rest, immediately after the test and 

after a resting period post-test.  

During the test, electrical activity of the triceps surae and tibialis anterior 

muscles will be assessed by superficial electromyography (SEM). The electrodes 

will be placed according to SENIAM guidelines for EMG placement (HERMES et 

al., 2000). For the medial portion of the gastrocnemius muscle, the electrodes will 
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be placed on the most prominent bulge of the muscle. For the tibialis anterior 

muscle, the electrodes will be placed at 1/3 of the line between the tip of the fibula 

and the tip of the medial malleolus. A signal-conditioning module (TeleMyo DTS 

desk Receiver® - Noraxon USA Inc., Scottsdale, USA) with four wireless sensors 

(Clinical DTS-Noraxon®, Noraxon, USA) will be used. Signals will be captured 

and stored by MR 3.8 software (Noraxon USA Inc., Scottsdale, USA). The peak 

mean will be used as a form of normalizing the electrical signal (BALL e SCURR, 

2011), and the electromyographic signal will be analyzed at four moments (25%, 

50%, 75% and 100%).  

Non–invasive registering of cardiac output will be performed by a 

cardiograph through electrical impedance using PhysioFlow® Q-Link equipment 

(Paris, France). This method has been shown to be valid and reliable at rest and 

during submaximal exercise in patients with normal cardiorespiratory function 

(CHARLOUX et al., 2000). Skin preparation and placement of the electrodes will 

follow the manufacturer’s recommendations. Following trichotomy, alcohol 

cleansing and abrasion with Nuprep gel, six transcutaneous electrodes 

(PhysioFlow PS-50, Manatec Biomedical, Macheren, France) will be placed on 

the upper region of the subjects. Two emitting electrodes will be applied at the 

left base of the neck, above the supraclavicular fossa. Two sensing electrodes 

will be put below the xiphoid process on the right side of the subject. During the 

functional tests, the two sensing electrodes will be positioned in the paravertebral 

area, at the level of the xiphoid process. One electrode will be located in the 

middle of the sternum and one at the left lateral chest wall (sixth intercostal space) 

to conduct the electrocardiogram signal.  

Assessment of functional capacity 
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The step test (ST) will be used to assess functional capacity. The test will 

be applied to assess physical performance and will follow the recommendations 

previously published by Pessoa et al. (2014). The test will last 6 minutes (TD6), 

and the values of heart rate, systemic arterial pressure, dyspnea score by the 

modified BORG scale (0-10) and oxyhemoglobin saturation by a digital oximeter 

(SpO2%) will be assessed at baseline and after the test. A 20 cm height rubber 

step will be used in the test. The subject will be advised to wear comfortable 

clothing and shoes. The examiner will initially demonstrate how to perform the 

test. The individual should start the test using the right leg, followed by the left 

leg. To go down the step, the individual must follow the same order; first the right 

leg followed by the left leg, and then repeat the sequence at the given time. The 

subject will be instructed to perform the test as quickly as possible with free 

cadence and without discomfort. The test will be discontinued if heart rate (HR) 

exceeds 85% of maximal HR, if the subject points to a value greater than seven 

on the modified BORG scale, or if the subject asks on their own initiative to finish 

the activity. If the subject reports fatigue or dyspnea they will be instructed to stop 

the test and rest on a chair. They will also be instructed to continue the test as 

soon as possible. During the resting period, the stopwatch will not be stopped 

and the examiner should record the intercurrence. Verbal stimuli will be 

standardized every minute without super stimulation. The test the examiner will 

warn the individual with a clear "stop" message with 15 seconds left to finish. The 

same vital signs and symptom scores will be evaluated at the end of the test. 

Electrical activity of tibial anterior and gastrocnemius muscles will be assessed 

by SEM. Cardiac output will be also registered during the test. 

 Quality of Life Related to Health (HRQoL) 
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A Portuguese version of the VEINES-QOL questionnaire (MOURA et al., 

2011) will be applied to assess quality of life. This instrument assesses 26 items: 

10 symptom-related items, 9 items regarding daily life activities, one item related 

to the time of the day when the symptoms are more intense, one item regarding 

the changes occurred due to the disease in the last year, and five questions about 

the psychological impact of the symptoms/disease. Symptoms, daily living 

limitations and psychological impact questions are related to the last four weeks. 

Allocation 

Sequence generation: The randomization.com program will be used by the 

researcher responsible for the study to randomize the participants. The program 

will randomly allocate individuals into two groups (control or intervention). 

Stratification procedures to ensure the balance between the groups in two strata 

(CEAP 2 and 3) and (CEAP 4 to 6) will be used. The subjects will be able to 

access the randomization result after the end of the evaluation. The responsible 

researcher will contact the individuals by telephone to initiate the treatment. 

Concealment mechanism: The researcher responsible for the study will contact 

subjects to initiate the treatment by phone. 

Implementation: The researcher responsible for the study will generate the 

allocation sequence, subjects’ enrollment in the physical therapy service and the 

exercise programme application.  

Data collection, management and analysis 

Data collection 

Baseline and revaluation data will be collected by a previously-trained 

physical therapist using a protocol for the outcomes related to the questionnaire 

(VEINES-QOL), demographic data and CEAP classification. For the physical 
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tests the evaluator will perform a brief orientation allowing the individual to train 

the movement before beginning the test.  

A follow-up report will be available to all subjects of the intervention group. 

The document will include evaluation and re-evaluation information for the next 

medical appointment. The evaluator will refer to the individual’s physician for 

those excluded from the study due to ABI index above or below pre-established 

values. 

Data will be stored in one of the laboratory computers and double entry 

will be performed by two study researchers. Data access will be limited to the 

study researchers and any other access must be authorized by the coordinator.  

The electrode positioning on the tibialis anterior and medial 

gastrocmenium muscles will follow the recommendations of superficial 

electromyography for non-invasive muscle evaluation (SENIAM) from the 

European Union Biomedical health and research program. Signs and signals will 

be captured and stored by MR 3.8 software (Noraxon U.S.A. Inc Scottsdale, 

USA). Data regarding cardiography through electrical impedance will be collected 

according to the manufacturer’s recommendations (PhysioFlow Q-Link). All data 

collected will be available on the evaluation form and in the proper computer file. 

Access to these data will be limited only to researchers having previous 

permission from the study coordinator. The exercise programme will be 

developed by a physical therapist with expertise in exercise physiology and with 

previous experience in supervised exercises. Data regarding the treatment 

protocol will be registered in the individual’s file and attached to the subjects’ 

medical charts.  
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Statistical analysis will be performed by using the GraphPad Prism version 

5.0 statistical package software (GraphPad Software Inc., San Diego, California, 

USA). Sample normality will be tested by the Shapiro-Wilk test. Intergroup and 

intragroup differences will be analyzed by using Two-way ANOVA followed by the 

Bonferroni post-hoc test. The significance level will be set at 95% (p<0.05). All 

individuals will be included in the analysis of the original groups following the 

CONSORT recommendations.  

Ethics approval and consent to participate: The study was approved by the 

ethics and research committee of the responsible institution (number 1.541.241)  

Consent for publication 

Not applicable 

Data monitoring 

Data will be monitored by the study coordinator and posteriorly accessed by all 

the researchers involved in the study by previous authorization. There will not be 

an independent database as the study has no sponsor. An intermediate analysis 

may be performed for those individuals who miss the protocol for three 

consecutive days or those who refuse to participate in the study for any reason. 

Subjects reporting any discomfort regarding exercise performance will be 

assessed by a physician, and the decision to continue in the protocol will be made 

by the physician and the study coordinator. Intermediate analysis will be not 

possible for those individuals who continue in the study protocol. All interim data 

will be kept by the study coordinator. If the study needs to be closed for any 

reason, the decision on how to analyze and publish data will be made by the 

study coordinator.   

Harms 
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Any adverse effect that occurs during the protocol performance will be reported 

in the follow-up guide and the information will be referred to the patient’s 

physician.  

Auditing 

The responsible researcher will supervise the protocol application. Participants 

will be instructed to perform flexibility exercises the day after the protocol 

performance. Flexibility exercise instruction and monitoring will be conducted by 

the responsible researcher.  

Protocol amendments 

If any important protocol change is necessary, the researchers will communicate 

it to the institution ethics committee, as well as the Brazilian clinical trials 

database for approval. 

Confidentiality 

All collected data will be kept confidential and only the study researchers will have 

access to it.   

DISCUSSION 

Several observational studies have reported that subjects with CVI present 

inadequate calf muscle pumping (O´BRIEN et al., 2012). Calf muscle pumping is 

the primary mechanism to promote blood returning from the lower limbs to the 

heart. During exercise, triceps surae muscles (gastrocnemius and soleus) 

contract themselves and compress intramuscular deep veins which increase 

venous pressure and boost blood flow from the deep venous system to the heart. 

This mechanism efficacy depends on talocrural mobility, vein competence and 

the contraction strength of the triceps surae (O´BRIEN et al., 2012). 
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Studies have shown the benefits of exercise therapy over physical 

capacity and quality of life in subjects with CDV. Despite positive results, this 

training modality has not been widely disseminated for this population. Few 

researchers have shown the beneficial effects of different supervised or 

domiciliary exercise modalities on specific parameters such as improved triceps 

surae muscle pumping (PADBERG et al., 2004; O´BRIEN et al., 2012; KAN et 

al., 2001), increased mean peak torque (PADBERG et al., 2004), improvement 

in disease severity (TEW et al., 2015), increased ankle joint movement (O´BRIEN 

et al., 2012) and improved triceps surae muscle resistance (KAN et al., 2001). 

The authors believe that the study results will promote preliminary evidence to 

help health professionals to indicate, prescribe and execute supervised exercises 

for treating symptoms in subjects with CDV. 

Dissemination 

The results will be disseminated by scientific events presentations and 

publication in an impactful peer-reviewed journal.  

Informed consent materials 

The consent form model followed the Brazilian model for informed consent and 

was approved by the responsible ethics committee. 
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3.3.2 Resultados do Ensaio clínico randomizado sobre a eficácia de exercícios 

supervisionados para membros inferiores em sujeitos com Insuficiência Venosa 

Crônica. 

  

Dos 76 pacientes convidados para participarem do estudo, 1 não foi 

incluída por apresentar índice de massa corporal (IMC) igual ou superior a 40; 

11 não tinham disponibilidade para frequentar o serviço de Fisioterapia por duas 

vezes na semana; 1 faltou a avaliação; 5 apresentavam manifestações 

patológicas incompatíveis com a realização de exercícios, 1 possuía úlcera 

venosa maior que 4 cm; 3 tinham idade abaixo da faixa etária estabelecida; 1 

apresentava CEAP abaixo de 2 e  não foi possível contato telefônico com os 

demais 12 pacientes. Dessa forma, 41 pacientes foram elegíveis para avaliação. 

Destes, 2 foram excluídas por apresentarem ITB abaixo de 0,9; 2 foram 

excluídas por falhas técnicas com equipamento e 1 paciente apresentou pico 

hipertensivo durante avaliação e foi referenciado ao cardiologista. Dos 36 

pacientes elegíveis para o estudo, 20 foram alocados para o grupo intervenção 

(GI) e 16 para o grupo controle (GC). Uma paciente desistiu de participar do 

programa de exercícios, antes mesmo de iniciar, pois assumiu um compromisso 

laboral que coincidia com horário da aplicação do protocolo. Das 19 que 

iniciaram o GI, 4 desistiram por dificuldade com o transporte e não concordaram 

em comparecer a reavaliação pelo mesmo motivo da dificuldade no transporte. 

Uma desistiu por ter desenvolvido infecção na úlcera e uma paciente, mesmo 

finalizando o protocolo, não concordou em realizar a reavaliação pois referiu que 

se tratava de um procedimento muito demorado e que a mesma não teria esse 

tempo disponível. As 13 do GI que permaneceram no estudo, já foram avaliadas 

e destas, 8 já concluíram o seguimento (reavaliação 2). Em relação as 16 

pacientes alocadas para o grupo controle (GC), 2 desistiram por assumirem 

compromisso laboral que a impediam de comparecer a reavaliação e 1 paciente 

foi submetida a cirurgia de varizes, 1 pacientes aguarda concluir o período de 

dois meses para ser reavaliada. 12 pacientes já foram reavaliadas, dentre elas, 

7 já finalizaram o seguimento (reavaliação 2). Para melhor visualização, segue 

diagrama de fluxo, segundo as recomendações do CONSORT 

(http://www.consort-statement.org) (FIGURA 30). 

 

http://www.consort-statement.org/
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Figura 30. Diagrama de Fluxo do desenho do estudo 

 

 Dos 20 pacientes que entraram pelos critérios de inclusão, todos eram do 

gênero feminino, a maioria (56%) eram casadas e tinham uma média de idade 

de 52 ± 9,27 anos. A média de escolaridade foi de 10,64 ± 3,75 anos e a média 

de IMC de 28,24 ± 4,7 kg/m2. A amostra não apresentou diferença significativa 

entre os grupos, com exceção do domínio “7” do questionário de qualidade de 

vida (p = 0,02), como observado na tabela 7. Esse domínio representa a 

intensidade da dor. Dessa forma, as pacientes do grupo controle, referiram uma 

intensidade menor de dor comparada com as do grupo intervenção. 
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Tabela 7. Caracterização da amostra em relação às características 

sociodemográficas (gênero, idade, estado civil, escolaridade), antropométricas 

(IMC), clínicas (AAM, CEAP) funcionais (TD, TPP) e qualidade de vida (VEINES 

QOL). 

 Grupo Intervenção Grupo Controle p 

Sexo feminino 13 12  

Idade (anos) 51 (44,5- 61,5) 51,5 (43,75- 59,5) ns 

IMC (kg/m2) 29 (25- 32) 26 (23- 30) ns 

 

 

 

 

AAM (°) 

Dorsiflexão D 6 (6- 12) 9 (5,5- 12,5) ns 

Dorsiflexão E 6 (2- 12) 6 (2- 12) ns 

Flexão Plantar D 38 (30- 40) 34,5 (28,5- 39,5) ns 

Flexão Plantar E 30 (24,5- 40) 32,5 (28,5- 39,5) ns 

 

 

 

 

 

CEAP (clínica) 

CEAP D 3 (2,5- 03,5) 2,5 (2- 3) 

ns 

2 3 (30%) 5 (50%) 

3 5 (50%) 4 (40%) 

4 1 (10%) 1 (10%) 

5 - - 

6 1 (10%) - 

CEAP E 3 (2,5- 3,5) 3 (2- 3) 

ns 

2 3 4 

3 4 5 

4 1 1 

5 1 - 

6 - - 

ITB 
D 1,06 (1,02- 1,21) 1,08 (0,98- 1,15) 

ns 

 E 1,17 (1,00- 1,18) 1,04 (0,99- 1,17) 

ESCOLARIDADE 

(anos de estudo) 
11 (8- 15) 10 (8,25- 12,75) ns 

TD 

(número de subidas e descidas do 
degrau) 

135 (107- 157) 139,5 (110,3- 151,3) ns 

TPP 

(número de elevações do 
calcanhar) 

28 (16,5- 46,5) 28 (20,5- 46,25) ns 

 V1 21 (17- 29) 21,5 (18- 27,75) ns 
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VEINES QOL 

V2 3 (3- 4) 3 (3- 4) ns 

V3 4 (2,5- 5) 4 (2- 5) ns 

V4 5 (3- 8,5) 6 (4- 7,75) ns 

V5 4 (4- 5,5) 5 (4,25- 7,75) ns 

V6 3 (2- 4) 2,5 (1- 3) ns 

V7 5 (4- 5) 3 (3- 4) 0,02 

V8 16 (12,5- 21,5) 17 (15- 22,25) ns 

Dados apresentados em mediana e variação interquartil (IQR) entre 25% a 75%, valores absolutos e valores 

relativos. IMC: índice de massa corporal; AAM: amplitude articular de movimento; CEAP: classificação de 

gravidade da insuficiência venosa crônica; TD: teste do degrau; TPP: teste da ponta do pé; ITB: índice 

tornozelo-braquial; VEINES QOL/Sym: Venous Insufficiency Epidemiological and Economic Study Quality 

of life/Symptom; ns: não significativo. Para análise estatística, foi utilizado o teste de Mann Whitney para as 

variáveis não paramétricas e teste t não pareado para as variáveis paramétricas. 

 

Os pacientes não apresentaram nenhuma diferença significativa em 

relação ao número de elevações no TPP, após a realização do programa de 

exercícios (tabela 8). Entretanto, a atividade elétrica do músculo gastrocnêmio 

medial, apresentou uma diminuição significativa nos pacientes do grupo 

intervenção, nas fases iniciais do teste: momento 25% (p= 0,01) e 50% (p= 0,01). 

Os músculos TA não apresentaram diminuição significativa, em nenhum 

momento avaliado. No entanto, como visualizado na figura 31, podemos 

perceber um comportamento da atividade elétrica semelhante aos músculos do 

gastrocnêmio (porção medial). Esse comportamento não se mantém no 

momento final do teste (100%).  Dessa forma, podemos observar que a atividade 

mioelétrica nesses músculos diminuem no grupo intervenção durante a 

reavaliação. Além disso, pode-se notar uma diminuição na dispnéia, no final da 

execução do teste, no grupo intervenção (p = 0,003), em relação ao grupo 

controle (tabela 9). 
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Tabela 8- Dados referentes ao teste da ponta do pé 

TPP Tratamento (n = 13) Controle (n =12) p inter 

Avaliação 28 (16,5- 46,5) 28 (20,5-46,25) 0,79 

Reavaliação 28 (19- 80) 32 (20,25- 45,75) 0,84 

p intra 0,2 0,2  

Dados apresentados em mediana e variação interquartil (25%-75%). TPP: Teste da ponta do pé. Para 

análise estatística intra grupos, foi utilizado o teste t pareado para as variáveis paramétricas e o teste de 

Wilcoxon para as variáveis não paramétricas. Para análise estatística intergrupos, foi utilizado o teste de 

Mann- Whitney para as variáveis não paramétricas e teste t não pareado para as variáveis paramétricas. 
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Figura 31- Atividade mioelétrica dos músculos: Tibial anterior e gastrocnêmio 

medial bilateral durante 3 momentos do teste da ponta do pé: 25%, 50% e 100%.  

GI: grupo intervenção; GC: grupo controle.  
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Tabela 9- Dados referentes as variáveis fisiológicas e percepção de fadiga e 

dispneia na realização do teste da ponta do pé 

 
Teste da Ponta do Pé 

  

Variáveis  Grupo Intervenção Grupo Controle p inter 
grupos 
(inicial) 

p inter 
grupos 
(final) 

  inicial final inicial final 

BORG 
(dispneia) 

Avaliação 
0 

(2- 4,5) 
4 

(5- 7,5) 
0 

(1- 2,75) 
0 

(1- 2,75) 
 

0,3 
 

0,04 

Reavaliação 
1 

(2- 5) 
3 

(3- 4,5) 
0,25 

(1- 3,75) 
0,25 

(1-3,75) 
 

0,9 
 

0,7 

p intra 
grupos 

 

 
 

 
0,39 

 
0,003 

 
0,32 

 
0,43 

  

BORG 
(fadiga) 

Avaliação 
1,5 

(4- 5,5) 
6,5 

(8- 9) 
0 

(1,5- 4,5) 
2,75 

(5,5- 10) 
 

0,1 
 

0,4 

Reavaliação 
1 

(2- 4) 
5 

(6- 8) 
0,25 

(2- 4,5) 
3 

(5- 8) 
 

0,9 
 

0,4 

p intra 
grupos 

 
 

 
0,1 

 
0,08 

 
0,5 

 
0,46 

  

F.C. 
(bpm) 

Avaliação 
77,5 

(84- 93,5) 
86 

(100- 103) 
68,5 

(80,5- 95) 
79 

(94-102,3) 
 

0,7 
 

0,4 

Reavaliação 
80,5 

(91- 97,5) 
75 

(91,5- 103) 
68,75 

(79- 82,75) 
81,5 

(87,5- 97,75) 
 

0,07 
 

0,1 

   
0,1 

 

 
0,3 

 
0,4 

 
0,9 

  

Dados apresentados em mediana e variação interquartil (IQR) entre 25% a 75. BORG: escala de sintomas 

subjetivos de dispneia e fadiga (0-10); F.C: frequência cardíaca; bpm: batimentos por minuto. Para análise 

estatística intra grupos, foi utilizado o teste t para as variáveis paramétricas e o teste de Wilcoxon para as 

variáveis não paramétricas. Para análise estatística intergrupos, foi utilizado o teste de Mann- Whitney para 

as variáveis não paramétricas e teste t não pareado para as variáveis paramétricas. 

 

Referente ao teste do degrau, foi observado um aumento significativo (p< 

0,0001) de número de subidas e descidas do degrau, entre os pacientes do 

grupo intervenção com aumento de 42% em relação ao grupo controle. 

Entretanto, o grupo controle também apresentou uma melhora funcional 

significativa (p =0,02) representada pelo número de subidas e descidas do 

degrau (tabela 10). Porém, a atividade mioelétrica nesses pacientes, em ambos 

os grupos (intervenção e controle), não apontou mudanças comportamentais em 

todos os momentos avaliados (25%, 50% 75% e 100% de execução do teste) 

nos dois grupos musculares (TA e gastrocnêmio) como observado na figura 32. 
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Tabela 10- Dados referentes ao teste do degrau 

TD (número de 
subidas e descidas) 

Tratamento (n = 13) Controle (n =12) p inter 

Avaliação 129 (109- 142) 129 (105- 153) 0,98 

Reavaliação 142,5 (135- 166,3) 149 (128,5- 166,3) 0,28 

p intra p <0,0001 0,02  

Dados apresentados em mediana e variação interquartil (25%-75%). TD: Teste do degrau. Para análise 

estatística intra grupos foi utilizado o teste t pareado. Para análise estatística intergrupos, foi utilizado o 

teste de t não pareado. 
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Figura 32- Atividade mioelétrica dos músculos tibial anterior e gastrocnêmio 

medial bilateral durante 3 momentos do teste do degrau: 25%, 50% e 100%. 

GI: grupo intervenção; GC: grupo controle.  
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Tabela 11- Dados referentes as variáveis fisiológicas e percepção de fadiga e 

dispneia na realização do teste do degrau 

 
 

 
Teste do Degrau 

  

  Grupo Intervenção Grupo Controle p inter 
grupos 
(inicial) 

p inter 
grupos 
(final) 

  inicial final inicial final 

BORG 
(dispneia) 

Avaliação 
 

0 
(1- 4,5) 

5,5 
(8- 9) 

0 
(1- 3,5) 

3,25 
(5- 7) 

 
0,8 

 
0,2 

Reavaliação 
 

0 
(1- 2) 

3 
(5- 7) 

0 
(0,5- 2) 

0 
(3- 4,5) 

 
0,9 

 
0,2 

  
 

0,4 
 

 
0,5 

 
0,4 

 
0,5 

  

BORG 
(fadiga) 

Avaliação 
 

5 
(3- 4,5) 

5 
(7- 8,5) 

0 
(2,5- 3,75) 

4,25 
(7,5- 9) 

 
0,6 

 
0,9 

Reavaliação 
 

0,5 
(2- 4,5) 

5 
(7- 7,5) 

0 
(1- 4) 

4,25 
(6,3- 8,5) 

 
0,4 

 
0,8 

  
 

0,7 
 

 
0,7 

 
0,4 

 
0,03 

  

F.C. 
(bpm) 

Avaliação 
 

68 
(75- 81) 

102,5 
(113- 126) 

57,5 
(75,5- 88,5) 

93 
(120,5- 131,3) 

 
0,8 

 
0,6 

Reavaliação 
 

68,5 
(74- 83) 

108,5 
(125- 133,5) 

58 
(74- 80) 

98,5 
(106- 127,3) 

 
0,4 

 
0,4 

  
 

0,7 
 

 
0,08 

 
0,6 

 
0,2 

  

Dados apresentados em mediana e variação interquartil (IQR) entre 25% a 75%; BORG: escala de sintomas 

subjetivos de dispneia e fadiga (0-10); F.C: frequência cardíaca; bpm: batimentos por minuto. Para análise 

estatística intra grupos, foi utilizado o teste t para as variáveis paramétricas e o teste de Wilcoxon para as 

variáveis não paramétricas. Para análise estatística intergrupos, foi utilizado o teste de Mann- Whitney para 

as variáveis não paramétricas e teste t não pareado para as variáveis paramétricas. 

 

 As variáveis hemodinâmicas: IC (índice do débito cardíaco), TSVEi (índice 

do trabalho sistólico ventricular esquerdo), IRVS (índice de resistência vascular 

sistêmica) e FC (frequência cardíaca) não apresentaram nenhuma diferença 

significativa entre o grupo tratado e o grupo controle durante o repouso (de 

ambos os testes). Foi evidenciado um aumento significativo do IRVS (p = 0,04) 

durante a realização do teste da ponta do pé nos pacientes do GC (tabela 12). 

Durante o teste do degrau, o grupo intervenção apresentou um aumento 

significativo (p = 0,03) no IC e uma diminuição significativa (p= 0,008) na IRVS 

(tabela 13). 
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Tabela 12. Dados referentes às variáveis hemodinâmicas do Teste da ponta do 

pé  

Variável 
TPP 

Repouso Durante o teste 

 

IC 

(l/min/m2) 

Tratamento 

(n= 13) 
Controle 

(n= 12) 
p inter 

Tratamento 

(n=13) 
Controle 

(n=12) 
p inter 

Avaliação 
3,54 

(2,87- 3,95) 
3,13 

(2,38- 4,11) 
ns 

3,83 
(3,24- 4,42) 

4,25 
(3,25- 4,41) 

ns 

Reavaliação 
3,15 

(2,65- 3,67) 
2,69 

(2,22-3,89) 
ns 

3,75 
(3,14- 4,34) 

3,5 
(3,35- 5,11) 

ns 

p intra ns ns  ns ns  

 

TSVEi 
(g/m2/bat) 

      

Avaliação 
4,54 

(3,66- 5,37) 
4,24 

(02,78- 05,37) 
ns 

4,91 
(4,23- 6,00) 

5,43 
(3,63- 7,34) 

ns 

Reavaliação 
4,05 

(3,22- 5,07) 
3,60 

(2,50- 5,07) 
ns 

4,95 
(3,74- 6,06) 

4,03 
(3,78- 0,88) 

ns 

p intra ns ns  ns ns  

 

IRVS 

(dyne.s.cm-
5/m2) 

      

Avaliação 
2264 

(1984- 2536) 
2649 

(2065- 4989) 
ns 

1943 
(1672- 2317) 

1572 
(1481- 1954) 

ns 

Reavaliação 
2273 

(2111- 3281) 
2746 

(1866- 4118) 
ns 

2027 
(1702- 2593) 

1874 
(1624- 2454) 

ns 

p intra ns ns  ns 0,04  

 

FC 

(bpm) 
      

Avaliação 
82,70 

(73,27- 92,95) 
81,57 

(69,94- 92,80) 
ns 

94,80 
(87,25- 102,8) 

96,18 
(85,48- 111,9) 

ns 

Reavaliação 
85,25 

(82,83- 94,33) 
79,57 

(70,33- 86,68) 
ns 

97,85 
(93,61- 106,3) 

91,80 
(89,21- 112,9) 

ns 

p intra ns ns  ns ns  

Dados apresentados em mediana e variação interquartil (IQR) entre 25% a 75. TPP: teste da ponta do pé; 

IC: índice do débito cardíaco; TSVEi: índice do trabalho sistólico ventricular esquerdo; IRVS: índice de 

resistência vascular sistêmica; FC: frequência cardíaca; ns: não significativo. Para análise estatística 

intragrupos, foram utilizados o teste t pareado para as variáveis paramétricas e o teste de Wilcoxon para as 

variáveis não paramétricas. Para análise estatística intergrupos, foram utilizados o teste t não pareado para 

as variáveis paramétricas e o teste de Mann Witney para as variáveis não paramétricas.  
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Tabela 13. Dados referentes às variáveis hemodinâmicas do Teste do degrau  

 

Variável TD Repouso 
Durante o teste 

 

 

IC (l/min/m2) 
Tratamento 

(n= 13) 
Controle 

(n= 12) 
p inter 

Tratamento 

(n=13) 
Controle 

(n=12) 
p inter 

Avaliação 
3,15 

(2,85- 3,60) 
3,4 

(2,70- 4,25) 
ns 

6,3 
(5,47- 6,55) 

6,9 
(05,51- 08,41) 

ns 

Reavaliação 
3,10 

(2,95- 3,52) 
3,20 

(2,55- 3,95) 
ns 

7,2 
(6,34- 7,72) 

7,6 
(6,10- 9) 

ns 

p intra ns ns  0,03 ns  

 

TSVEi 
(g/m2/bat) 

      

Avaliação 
4,15 

(3,62- 4,4) 
3,9 

(3,15- 5,85) 
ns 

8,15 
(06,77- 09,80) 

8,24 
(07,25- 10,25) 

ns 

Reavaliação 
4,3 

(3,55- 4,77) 
3,9 

(3- 5,85) 
ns 

9 
(8,12- 10,88) 

10 
(6,50- 12) 

ns 

p intra ns ns  ns ns  

 

IRVS 
(dyne.s.cm-

5/m2) 

      

Avaliação 
2317 

(2147- 3296) 
2074 

(1906- 2716) 
ns 

1334 
(1168- 1511) 

1242 
(892,9- 1712) 

ns 

Reavaliação 
2368 

(1947- 2766) 
2362 

(2034- 2640) 
ns 

1145 
(962,9- 1215) 

1047 
(938,4- 1170) 

ns 

p intra ns ns  0,008 ns  

 

FC (bpm) 
      

Avaliação 
77,95 

(63,05- 81,93) 
74 

(58,95- 80,8) 
ns 

119,6 
(111,7- 129,1) 

116,3 
(106,6- 136,8) 

ns 

Reavaliação 
77,55 

(70,63- 85,35) 
74,1 

(63,45- 81,75) 
ns 

129,7 
(118,8- 135,1) 

127,5 
(113,5- 138,5) 

ns 

p intra ns ns  ns ns  

Dados apresentados em mediana e variação interquartil (IQR) entre 25% a 75%. TD: teste do degrau; IC: 

índice do débito cardíaco; TSVEi: índice do trabalho sistólico ventricular esquerdo; IRVS: índice de 

resistência vascular sistêmica; FC: frequência cardíaca; ns: não significativo. Para análise estatística 

intragrupos, foram utilizados o teste t pareado para as variáveis paramétricas e o teste de Wilcoxon para as 

variáveis não paramétricas. Para análise estatística intergrupos, foram utilizados o teste t não pareado para 

as variáveis paramétricas e o teste de Mann Witney para as variáveis não paramétricas.  
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 No que diz respeito a AAM, não foi observada nenhuma diferença 

significativa em ambos os grupos (TABELA 14). 

 

Tabela 14. Dados referentes à AAM 

Variável 
Grupo Intervenção 

(n = 10) 
 Grupo Controle 

(n = 10) 
 

 
Avaliação Reavaliação p Avaliação Reavaliação p 

AAM (°) 
Dorsiflexão D 

6,02 
(6- 16) 

8 
(4- 14) 

ns 
9 

(5,5- 12,5) 
9 

(5,5- 15,5) 
ns 

AAM (°) 
Dorsiflexão E 

6 
(2- 12) 

8 
(0- 10) 

ns 
6 

(2- 12) 
8 

(4- 14) 
ns 

AAM (°) 
Flexão plantar D 

38 
(30- 40) 

34 
(29- 39,25) 

ns 
34,5 

(28,5-39,5) 
33,5 

(24- 37,5) 
ns 

AAM (°) 
Flexão plantar E 

30 
(24,5- 40) 

32 
(28- 40) 

ns 
36,5 

(29,5- 40) 
32,5 

(28,5- 39,5) 
ns 

Dados apresentados em mediana e variação interquartil (IQR) entre 25% a 75. AAM: amplitude articular de 

movimento; ns: não significativo. Foi utilizado o teste t pareado para a análise intragrupos e teste de Mann 

Whitney para análise intergrupos. 

  

 Em relação a qualidade de vida relacionada à saúde e sintomas da 

doença, foi observada diferença significativa (p= 0,01) no domínio V3 

(relacionado a percepção de melhora no problema na perna) bem como no 

domínio V5 (relacionado a interferência da doença em atividades diárias 

regulares ou laborais) (p = 0,03), no domínio V7 (relacionado a dor) (p = 0,04) e 

no domínio V8 (relacionado a fatores psicossociais da doença) (p= 0,04) 

(TABELA 12) . O domínio V2 representa o horário do dia no qual os sintomas 

são mais frequentes, portanto, não está vinculado a melhora ou piora nos valores 

apontados pelo entrevistado. 
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Tabela 15. dados referentes ao questionário de qualidade de vida relacionada à 

saúde e sintomas (VEINES QOL/Sym) 

Variável 
(domínios) 

Grupo Intervenção 

(n=13) 
 

Grupo Controle 

(n =12) 
 

 

 Avaliação Reavaliação p Avaliação Reavaliação p 

V1 
21,5 

(17-29) 
27 

(21,5- 33) 
ns 

21 
(18- 27,75) 

23 
(19,25- 32,25) 

ns 

V2 
3 

(3- 4) 
3 

(3- 4) 
na 

3 
(3- 4) 

3 
(3- 3,5) 

na 

V3 
4 

(2,5-5) 
2 

(1- 3) 
0,01 

4 
(2- 5) 

4 
(1,25- 4,75) 

ns 

V4 
5 

(3- 8,5) 
5 

(4- 9) 
ns 

6 
(4- 7,75) 

6,5 
(4,5- 7,75) 

ns 

V5 
4 

(4- 5,5) 
6 

(4- 7,75) 
0,03 

5 
(4,25- 7,75) 

6,5 
(4- 8) 

ns 

V6 
3 

(2- 4) 
3 

(2,5- 3) 
ns 

2,5 
(1- 3) 

1,5 
(1- 3) 

ns 

V7 
5 

(4- 5) 
4 

(3- 5) 
0,04 

3 
(3- 4) 

4 
(2,25- 4,75) 

ns 

V8 
16 

(12,5- 21) 
22 

(15- 27) 
0,04 

17 
(15- 22,25) 

19,5 
(12,75- 20,75) 

ns 
 

Dados apresentados em mediana e variação interquartil (IQR) entre 25% a 75%. V1-V8: Domínios do 

questionário VEINES QOL/Sym: Venous Insufficiency Epidemiological and Economic Study Quality of 

life/Symptom. ns: não significativo, na: não se aplica. Para análise estatística, foi utilizado o teste de 

Wilcoxon. 
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5. DISCUSSÃO  

 

 Esse estudo, teve como objetivo, desenvolver, testar e realizar pedido de 

patente de um dispositivo portátil, de baixo custo e que apresentasse facilidade 

de manuseio para mensurar parâmetros articulares diversos, como; amplitude e 

velocidade articular e que pudesse ser utilizado também durante movimentos 

funcionais e testes de desempenho físico.  

 Para testar a responsividade da avaliação do movimento humano após 

um período de tratamento, um ensaio clínico randomizado com pacientes com 

Insuficiência venosa crônica foi desenhado para esse estudo, pelo fato, desses 

pacientes, apresentarem, como uma de suas limitações funcionais principais, a 

diminuição do movimento articular talocrural, sendo, portanto, a sua 

recuperação, um dos principais objetivos da reabilitação nesses pacientes.  

 Após testes iniciais realizados no laboratório do Departamento de 

Eletrônica, Informação e Bioengenharia da Universidade Politecnico di Milano 

que mantém uma colaboração com o nosso laboratório (PneumoCardioVascular 

HUOL/EBSERH), o equipamento foi encaminhado para o Brasil e apresentou 

falhas técnicas atribuídas, principalmente, ao deslocamento de seus 

componentes eletrônicos.  

 Dessa forma, os testes programados para análise das suas propriedades 

psicométricas foram prejudicados e o ensaio clínico foi realizado sem a avaliação 

articular utilizando o equipamento supracitado. O depósito da patente foi 

efetuado mediante dados apresentados nos ensaios de bancada iniciais. Uma 

parceria com o departamento de biomedicina da UFRN, proporcionou ajustes 

necessários para o funcionamento do dispositivo, porém, para não ultrapassar o 

prazo determinado pelo programa, só foi possível um estudo piloto utilizando 

apenas um voluntário. 

 Esse ensaio não subsidia nenhuma aferência em relação à confiabilidade 

do equipamento ou precisão dos resultados. Entretanto, através desses dados, 

podemos perceber uma semelhança nos resultados referentes a dorsiflexão 

entre dois avaliadores distintos e entre os valores apresentados pelo dispositivo 

e pelo goniômetro nas medições da flexão plantar realizada pela avaliadora 1. 

Como se trata de um estudo piloto, podemos perceber limitações em relação aos 
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resultados, apontados, principalmente pelo tempo curto de manutenção do 

membro em uma mesma posição, que dificultou a análise dos dados.  

 Portanto, o presente estudo servirá de base para futuras pesquisas na 

área do movimento humano, com a possibilidade de utilização de um 

equipamento de fácil transporte, que não apresenta necessidade de fonte 

energética externa ou laboratório específico, para ser utilizado em manifestações 

patológicas diversas, após realização de testes com maior rigorosidade 

metodológica para análise de suas propriedades psicométricas.  

 O ensaio clínico randomizado teve como objetivo, avaliar os efeitos de um 

programa de exercícios supervisionados de fortalecimento dos músculos do 

tríceps sural no desempenho físico, amplitude articular de movimento e atividade 

mioelétrica da articulação talocrural, hemodinâmica cardiovascular e qualidade 

de vida relacionada à saúde (QVRS) em indivíduos com IVC. Os resultados 

apontaram uma mudança funcional de melhoria da eficiência muscular, indicada 

pela evolução no desempenho durante o teste do degrau, e diminuição da 

atividade mioelétrica nos músculos gastrocnêmio medial durante o teste da 

ponta do pé, acompanhado de uma diminuição na dispneia ao final do teste. Por 

fim, nota-se uma melhora nos domínios: V3, V5, V7 e V8, na qualidade de vida 

e sintomas relacionados à doença. 

 Dentre os testes utilizados para avaliar alterações musculares e 

articulares, o teste da ponta do pé (TPP) tem sido amplamente empregado para 

aferir a função da unidade músculo-tendão, incluindo força, resistência, fadiga e 

desempenho (MEDEIROS, 2017) pois, ele envolve a ação muscular concêntrica 

e excêntrica dos flexores plantares (HÉBERT-LOSIER, 2009). Pereira et al., 

2015, observaram que o TPP é capaz de predizer a capacidade funcional de 

sujeitos com IVC em uma faixa etária de 50 a 59 anos, podendo ser aplicado na 

prática clínica para avaliação funcional desses indivíduos. Esse teste tem a 

vantagem de ser aplicado em qualquer cenário clínico, de forma fácil e sem 

necessidade de equipamentos de alto custo. Além do que, a confiabilidade intra 

e inter avaliador tem demonstrado bons resultados (MEDEIROS, 2017). Estudos 

anteriores (MEDEIROS, 2017; VAN UDEN et al., 2005), verificaram que 

pacientes com IVC apresentavam menor desempenho na realização deste teste, 

comparando com grupo controle pareado. No nosso estudo, não houve mudança 

significativa entre os dois grupos (intervenção e controle), no desempenho do 
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teste, após programa de exercícios. Esse resultado pode estar relacionado a 

especificidade do teste e ao tipo de treinamento realizado ou ao pequeno 

tamanho da amostra. Trata-se de um movimento externamente cadenciado, 

onde o indivíduo precisa sintonizar seu deslocamento corporal de acordo com o 

ritmo imposto por um metrônomo. Durante o teste, a maioria dos pacientes 

apontou dificuldade em acompanhar a cadência, provavelmente pela idade mais 

avançada na maioria das participantes. Adicionalmente, o treinamento foi 

realizado com exercício de fortalecimento utilizando carga progressiva, enquanto 

que, o instrumento de avaliação utilizado (teste da ponta do pé) foi do tipo 

endurance e sem carga, limitado apenas pela fadiga percebida pelo paciente, 

avaliando, dessa forma, a resistência das fibras musculares, portanto 

poderíamos considerar a escolha deste teste uma limitação de nosso estudo. 

Por outro lado, a diminuição na atividade mioelétrica, aponta uma melhora no 

recrutamento das fibras musculares. Essa diminuição só foi observada durante 

os momentos iniciais do teste (25% e 50%). Estudo prévios apontam que durante 

atividades que desencadeiam a fatiga, é possível observar um aumento no 

recrutamento de unidades motoras dos músculos motores, bem como de 

músculos acessórios aos movimentos (CLARK; MANINI; PLOUTZ-SNYDER, 

2003), o que poderia justificar o fato de não ter ocorrido diferença significativa 

nos momentos finais da execução do teste. Um estudo transversal anterior, 

realizado pelo nosso grupo (MEDEIROS, 2017), encontrou um aumento da 

atividade elétrica das fibras musculares do tibial anterior, comparados a um 

grupo controle de pacientes saudáveis pareados, mesmo apresentando 

resultado inferior na quantidade de elevações no TPP.  

 O teste do degrau apresentou melhora significativa nos dois grupos 

(intervenção e controle) entretanto, o resultado foi mais expressivo no grupo 

intervenção. O estudo proporcionou aos participantes uma aula de educação em 

saúde e, durante os esclarecimentos, foi sugerido a realização de atividade física 

voltada principalmente para o fortalecimento dos membros inferiores e melhora 

na amplitude articular de movimento. Essas informações podem ter colaborado 

para uma melhora significativa também no grupo controle, o que não foi possível 

prever pelo desenho do estudo. Em relação a atividade mioelétrica, não foram 

observadas mudanças no comportamento do recrutamento muscular. O teste do 

degrau utilizado nesse ensaio, foi auto cadenciado e com duração de seis 



 

136 
 

minutos (TD6). Durante a realização do teste, os pacientes poderiam parar e 

descansar quando julgassem necessário e, da mesma forma, retornar a 

atividade de subir e descer degrau até o final do tempo pré-estabelecido. 

Portanto, a comparação entre os grupos baseada na ativação de fibras 

musculares, apresentou limitações, pois, uma diminuição na atividade muscular 

poderia estar relacionada ao tempo de descanso, se houvesse, ou a uma 

melhora na força promovida pelo programa de exercícios. 

A amplitude articular de movimento da articulação talocrural tem uma 

influência relevante nos músculos do tríceps sural. Estudos de caso controle tem 

mostrado que a redução no movimento angular tem associação com o 

comprometimento clínico da IVC e úlceras ativas (ORR et al., 2017). Os 

resultados indicam que as pacientes avaliadas por esse estudo, apresentam 

uma mobilidade tibio-tarsica inferior a média (considerada: 15° a 25° para o 

movimento de dorsiflexão e 40° a 55° para o movimento de flexão plantar) 

(NORKIN e WHITE, 1997). No nosso estudo, as pacientes avaliadas, 

apresentaram valores de 8°(MID) e 7,1°(MIE) para dorsiflexão e 34,54° (MID) e 

32,31° (MIE) para flexão plantar. Esses dados vão de encontro a estudos 

anteriores que apontam uma diminuição na AAM relacionada a desoxigenação 

muscular provocada pela hipervolemia venosa com consequente alteração 

músculo-esquelética, em pacientes com IVC (BACK et al., 1995; DIX et al., 2003; 

ROBERTSON et al., 2009; MUTLAK et al., 2018). Dix et al. 2003, chamam a 

atenção para o fato que, essa diminuição da AAM pode ser observada mesmo 

em pacientes que apresentam um menor comprometimento clínico da doença 

categorizado pelo CEAP.  

Nosso estudo não encontrou diferença significativa na AAM após a 

realização do programa de exercícios. Entretanto, apesar dos dois grupos não 

terem apresentado mudanças relacionadas à amplitude articular de movimento, 

estas podem ter ocorrido. Porém, o instrumento de avaliação utilizado 

(goniômetro) pode não ter sido sensível para detectar mínimos ganhos na 

mobilidade articular, o que consolida a necessidade da utilização de 

instrumentos mais precisos. Em uma revisão sistemática com meta-análise 

(ORR et al., 2017), os autores descrevem que, dos seis estudos incluídos (137 

pacientes), cinco encontraram um aumento significativo do movimento angular 

do tornozelo após realização de um programa de exercícios. Contudo, nesse 
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estudo (ORR et al., 2017), as medidas da avaliação da AAM foram realizadas 

utilizando diferentes instrumentos, incluindo um inclinômetro, um goniômetro e 

um dinamômetro isocinético. O protocolo de intervenção não incluiu a realização 

de exercícios de alongamento durante o treinamento supervisionado, entretanto 

foi solicitado aos pacientes que os realizassem em casa, no dia seguinte ao 

tratamento. Essa medida foi tomada para evitar a possibilidade de interferência 

direta do alongamento nos resultados do fortalecimento, o que poderia 

desfavorecer a relação comprimento-tensão muscular. Dessa forma, o 

fisioterapeuta não teve controle da adesão e execução dos alongamentos em 

domicilio, o que pode ser visto como uma limitação do presente estudo.   

 Em relação à hemodinâmica cardíaca, foi observado aumento no IC 

apenas durante a execução do TD. Esse comportamento pode ser explicado 

devido ao aumento do número de subidas e descidas no degrau alcançado pelo 

paciente, gerando mais sobrecarga cardiovascular e, consequentemente, 

aumento na pós carga. Da mesma forma, o IRVS acompanhou esse 

comportamento, apresentando uma diminuição nos valores dos pacientes do 

grupo intervenção, na reavaliação, durante o teste do degrau. De acordo com 

Lima, et al. (2000), as mudanças ocorridas na resistência vascular sistêmica, 

provocam alterações na curva de função vascular e essas alterações são 

complexas porque as funções cardíaca e vascular se alteram. Para uma mesma 

pressão venosa central, um aumento da resistência periférica (vasoconstrição) 

determina diminuição do débito cardíaco e, da mesma forma, diminuição da 

resistência vascular periférica (vasodilatação), permitindo aumento do débito 

cardíaco (LIMA et al., 2000). Nós utilizamos a variável índice do débito cardíaco, 

por ser mais confiável, pelo fato de incluir, em seu cálculo, a massa corporal do 

paciente, diminuindo, assim, possíveis resultados distorcidos. O aumento no 

número de subidas e descidas no degrau, gera uma demanda muscular maior e, 

consequentemente, aumento na vasodilatação arterial, que justifica uma 

diminuição no IRVS, levando a um aumento no IC. 

  Segundo o World Health Organization Quality of Life Group (WHOQOL 

Group), a QV é definida como a percepção do indivíduo de sua posição na vida, 

no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais vive em relação aos seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Este é um conceito amplo e 

complexo que envolve saúde física, estado psicológico, nível de independência, 
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relações sociais, crenças pessoais e a relação com as características do 

ambiente (SEIDL & ZANNON, 2004). A avaliação da QV tem sido considerada 

um importante critério de avaliação do impacto das doenças crônicas no 

cotidiano das pessoas e da efetividade de tratamentos e intervenções na área 

da saúde (MOURA et al., 2009). A IVC interfere na QV de seus portadores, 

limitando-os em sua atividade diária (LIMA et al., 2002) e, diferentemente dos 

poucos questionários específicos para avaliar QV em pacientes com IVC, o 

VEINES QOL/Sym permite a avaliação do impacto funcional, psicológico e social 

da doença. Nesse estudo, a qualidade de vida demonstrou ser impactada 

positivamente pela realização do programa de exercícios, apresentando 

aumento significativo em relação a percepção de melhora dos sintomas nos 

membros inferiores (domínio V3), desempenho nas atividades da vida diária 

(domínio V5), sintomas álgicos (domínio V7) e impacto psicológico da doença na 

vida da pessoa (domínio V8). Um estudo realizado por Moura et al., 2009, 

apontou uma correlação negativa e significativa entre o comprometimento clínico 

da doença, medido pela classificação CEAP, e a qualidade de vida medido pelo 

Medical Outcomes Study Short-form 36 (SF-36). Em um ensaio clínico recente  

os autores ERCAN, et al., 2018, também encontraram uma melhora na qualidade 

de vida, utilizando o questionário EQ 5D, em pacientes com IVC que realizaram 

um programa de exercícios estruturados para membros inferiores. Esse 

protocolo incluía; exercícios isocinéticos, alongamento, caminhada em esteira e 

exercícios de equilíbrio corporal, realizados três vezes por semana, durante 12 

semanas. Entretanto, em um ensaio clínico anterior, (PADBERG et al., 2004), os 

autores não detectaram nenhuma diferença significativa na qualidade de vida, 

avaliada pelos instrumentos: Aberdeen Varicose Vein Survey e CIVIQ, após a 

realização de um programa de exercícios composto por fortalecimento de 

membros inferiores e tronco, e alongamento. Nesse estudo (PADBERG et al., 

2004), uma parte do programa foi executada sem supervisão. 
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6- CONCLUSÃO 

 O presente estudo apresentou dois resultados que contribuirão para o 

desenvolvimento científico e tecnológico nos âmbitos  regionais e nacional. O 

primeiro foi o depósito de um pedido de patente de um dispositivo digital, 

equipamento terapêutico e monitoramento remoto de parâmetros articulares da 

articulação talocrural e, como segundo resultado, três artigos: a) um protocolo 

de exercícios para pacientes com insuficiência venosa crônica, b) um estudo de 

caracterização da população avaliada e c) um ensaio clínico randomizado 

avaliador cegado. Os testes iniciais realizados com o dispositivo, apontou 

resultados satisfatórios em relação ao cálculo do erro, aplicação real e 

comparação com dados da literatura. Porém para confirmar o caráter de sua 

aplicabilidade, faz-se necessária a realização de outros estudos com desenhos 

metodológicos voltados para verificação de suas propriedades psicométricas. Os 

resultados do ensaio clínico apontaram uma melhora no desempenho, atividade 

mio elétrica do músculo gastrocnêmio medial e impacto positivo na qualidade de 

vida de pacientes com IVC. 

 

7- PERSPECTIVAS 

 

Esperamos, com o desenvolvimento do dispositivo como produto, 

beneficiar  profissionais de saúde e pacientes, subsidiando uma opção portátil, 

com maior precisão e menor custo para ser utilizada em condições de saúde 

diversas. Adicionalmente, através dos resultados do ensaio clínico, demonstrar 

que um protocolo de exercícios para fortalecimento dos músculos do tríceps 

sural em pacientes com IVC pode favorecer uma melhora no desempenho físico 

e qualidade de vida relacionada à saúde. Dessa forma, esperamos fomentar 

discussões a respeito dos benefícios da terapia por exercícios como coadjuvante 

ao tratamento de pacientes com IVC e aprimorar técnicas mais avançadas de 

avaliação nessa população. 
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APÊNDICE A- Termo de Consentimento livre e esclarecido 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Eficácia de um 

Protocolo de Exercícios para Membros Inferiores em Pacientes com 

Insuficiência Vascular Crônica, que tem como pesquisador responsável 

Esther Fernandes Tinôco Volpe. 

Esta pesquisa pretende verificar a eficácia de um protocolo de 

exercícios supervisionados na melhora da mobilidade funcional e bem-

estar geral de pessoas com Insuficiência Vascular Crônica. 

O motivo que nos leva a realizar este estudo é acrescentar à literatura 

científica, conhecimentos a respeito de alternativas não medicamentosas para 

tratamento da Insuficiência Vascular Crônica utilizando um protocolo de 

exercícios previamente elaborado baseado em pesquisas anteriores. 

Caso você decida participar, você será submetido a uma avaliação física 

realizada por um profissional qualificado e treinado que coletará informações a 

respeito de alguns parâmetros de aptidão física como força/resistência muscular 

e amplitude articular de movimento da articulação do tornozelo, bem como 

responder a um questionário de Qualidade de Vida Relacionada à Saúde 

(QVRS) específico para indivíduos com doença vascular. Os dados serão 

coletados utilizando testes específicos e escalas já validadas. O tempo 

necessário para a avaliação, será de aproximadamente uma hora. Todos os 

participantes serão convidados para uma aula de Educação em saúde sobre a 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 

GERENCIA DE ENSINO E PESQUISA 
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sua doença e, aqueles selecionados de forma randomizada (aleatória) para o 

grupo intervenção, deverá frequentar o ambulatório de fisioterapia, duas vezes 

por semana durante oito semanas para a realização dos exercícios 

supervisionados com duração média de 40 minutos. Após esse período todos os 

participantes, deverão ser submetidos a uma nova avaliação a fim de constatar 

possíveis mudanças funcionais e relacionadas à qualidade de vida.   

Durante a realização dos exercícios de fortalecimento, alongamento e 

aeróbicos em bicicleta ergométrica, a previsão de riscos é mínima, ou seja, o 

risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou 

psicológico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto como sensação de cansaço ou dores 

musculares que será minimizado com intervalos de descanso e orientações. Os 

benefícios incluem a melhora na força e resistência dos músculos da panturrilha 

e aumento da amplitude articular de movimento do tornozelo que pode repercutir 

em melhora nas atividades funcionais como caminhar, subir/descer escadas ou 

rampas e ainda, facilitar o processo de cicatrização de eventuais úlceras, se 

existir. 

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a 

pesquisa, você terá direito a assistência gratuita que será prestada no 

ambulatório de fisioterapia através do atendimento prestado pelos acadêmicos 

do curso de fisioterapia na disciplina de fisioterapia cardio-vascular sob a 

supervisão do professor responsável pela disciplina. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas 

ligando para  Esther  Volpe através do número (84) 99146-6886 ou pelo e-mail: 

esthertinoco@yahoo.com.br  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, 

em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido atende a resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde- CNS. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão 

divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo 

divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

mailto:esthertinoco@yahoo.com.br
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Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

localizado na Rua Nilo Peçanha, 620. Petrópolis. Prédio Administrativo, 1º andar. 

CEP: 59012-300/ Natal-RN. Telefone 3215-3135/33425003. Ou enviar um e-mail 

para cep_huol@yahoo.com.br  

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 

com o pesquisador responsável (Esther Fernandes Tinoco Volpe). 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como 

os dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, 

desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os 

meus direitos, concordo em participar da pesquisa Eficácia de um Protocolo 

de Exercícios para Membros Inferiores em Pacientes com Insuficiência 

Vascular Crônica- Ensaio Clínico Randomizado, e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas 

desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal  ___/ ___/ ______. 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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Como pesquisador responsável pelo estudo Eficácia de um Protocolo 

de Exercícios para Membros Inferiores em Pacientes com Insuficiência 

Vascular Crônica- Ensaio Clínico Randomizado, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e 

direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, 

assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora 

assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas 

envolvendo o ser humano. 

 

Natal ___/___/_____. 

 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE B- Ficha de avaliação 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIENCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

FISIOTERAPIA VASCULAR PERIFÉRICA 

 

DATA DA AVALIAÇÃO ___/ ___/ ______ 

RESPONSÁVEL___________________________ 

IDENTIFICAÇÃO 

NOME 

_____________________________________________________________________ 

ENDEREÇO 

_____________________________________________________________________ 

TELEFONES ___________________________ DATA NASCIMENTO___/___/______ 

SEXO  (  ) MASCULINO  (  )FEMININO     ESTADO CIVIL  (  ) SOLTEIRO (  ) CASADO (  ) VIÚVO (  ) DESQUITADO 

ESCOLARIDADE (ANOS DE ESTUDO) _______________ RELIGIÃO____________________ 

PESO __________  ALTURA___________ 

PROFISSÃO/OCUPAÇÃO________________________________________________ 

ATIVIDADE FÍSICA/LAZER_______________________________________________ 

RENDA FAMILIAR (EM SALÁRIO MÍNIMO) _________________________________________ 

MÉDICO RESPONSÁVEL _______________________________________________ 

DIAGNÓSTICOS/COMORBIDADES________________________________________ 

TEMPO DE DIAGNÓSTICO DA DVC (EM ANOS) ________________________________ 

HISTÓRIA FAMILIAR DE DVC: (  )SIM, FAMILIA MATERNA  (  ) SIM, FAMILIA PATERNA  (  ) NÃO  (  ) NÃO SABE 

RESPONDER 

NUMERO DO 

REGISTRO 

 

 

NUMERO DO 

PROTOCOLO 
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EXAMES COMPLEMENTARES 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

MEDICAMENTOS EM USO: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

POS CIRURGICO (  )S, ________° DPO (  ) N 

POSTURA ADOTADA A MAIOR PARTE DO TEMPO: (  ) EM PÉ    (  ) SENTADO    (  ) DEITADO  

CIRURGIAS DE VARIZES PRÉVIAS: ______________________________________ 

INSPEÇÃO E PALPAÇÃO 

TERAPIAS COMPRESSIVAS:  (  ) S (  ) MEIAS COMPRESSIVAS (  ) ATADURAS ELÁSTICAS (  )N 

MARCHA: (  ) SEM ALTERAÇÕES   (  ) CLAUDICANTE     HIGIENE : (  )S   (  )N   MICOSE INTERDIGITAL (  ) S  (  ) N 

PERFUSÃO TISSULAR PERIFÉRICA: (  ) SEM ALTERAÇÕES  (  )LENTA  CIANOSE: (  ) N (  ) S 

ÚLCERAS (  ) S   LOCALIZAÇÃO:_________________ TAMANHO (CM) :__________ (  ) N 

CICATRIZES (  ) S LOCALIZAÇÃO:____________________________________ (  ) N 

CEAP- CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA (SBACV/2015) 

(  ) C0- SEM SINAIS VISÍVEIS OU PALPÁVEIS DE DOENÇA VENOSA 

(  ) C1- TELANGIECTASIAS E/OU VEIAS RETICULARES 

(  ) C2- VEIAS VARICOSAS 

(  ) C3- VEIAS VARICOSAS MAIS EDEMA 

(  ) C4- HIPERPIGMENTAÇÃO OU ECZEMA 

(  ) C4b- LIPODERMATOESCLEROSE OU ATROFIA BRANCA 

(  ) C5- ÚLCERA VENOSA CICATRIZADA 

(  ) C6- ÚLCERA ATIVA 

(  ) CLASSE S- SINTOMÁTICO - DOR, SENSAÇÃO DE APERTO, IRRITAÇÃO DA PELE, SENSAÇÃO DE PESO, CÃIBRAS 

MUSCULARES, OUTRAS QUEIXAS ATRIBUÍVEIS A DISFUNÇÃO VENOSA 

(  ) CLASSE A- ASSINTOMÁTICO  
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AAM: 

DORSIFLEXÃO:  D_______° E_______° 

FLEXÃO PLANTAR: D _______° E_______° 

 

 Teste de Elevação do 
Calcanhar 

Teste do Degrau 

Número de 
Subidas 

  

Tempo   

Borg (D/F)     

PA   

  

FC inicial pico inicial pico 

1´ 2´ 1´ 2´ 

 

 

ITB D______  E______ 

 

ASPECTOS DA QUALIDADE DE VIDA 

QUESTIONÁRIO VEINES-QOL/Sym versão Português- Brasil 

Este questionário inclui perguntas sobre a sua saúde em geral e sobre seu problema na 

perna assim como perguntas sobre sua vida e atividades cotidianas. Levará 

aproximadamente 10 min para completar. Todas as suas respostas são confidenciais. 

Abaixo estão algumas perguntas sobre sua opinião sobre suas pernas. Essa informação 

ajudará a acompanhar como você se sente e o quão bem você é capaz de realizar suas 

atividades cotidianas. 
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1. Durante as quatro últimas semanas, com que frequência você tem tido qualquer 
um dos seguintes problemas na perna? (marque um quadrado em cada linha) 

 

 Todos 

os dias 

Várias 

vezes por 

semana 

Aproximadamente 

uma vez por semana 

Menos do 

que uma 

vez por 

semana 

Nunca 

1. Pernas pesadas 1 2 3 4 5 

2. Pernas doloridas 1 2 3 4 5 

3. Inchaço 1 2 3 4 5 

4. Caimbras 1 2 3 4 5 

5. Sensação de calor 
ou queimação 

1 2 3 4 5 

6. Pernas inquietas 
(não acho posição 
para minhas 
pernas) 

1 2 3 4 5 

7. Latejamento 1 2 3 4 5 

8. Coceira 1 2 3 4 5 

9. Sensação de 
formigamento (ex: 
espetadas e 
agulhadas) 

1 2 3 4 5 

 

2. Em qual momento do dia seu problema na perna é mais intenso? (marque 
uma) 

1.(  ) Ao acordar    2.  (  ) Ao meio dia    3.  (  ) Ao final do dia     

4.  (  ) Durante a noite    5. (  ) A qualquer momento do dia    6. (  ) Nunca 

 

3. Comparado há um ano, como você classificaria agora, seu problema na perna, 
em geral? 

1.(  ) Muito melhor agora do que há um ano atrás   2.  (  ) Um pouco melhor agora do que há um ano atrás     

3.  (  ) Aproximadamente igual há um ano atrás   4.  (  ) Um pouco pior agora do que há um ano atrás    

 5. (  ) Muito pior agora do que há um ano atrás     6. (  ) Eu não tinha nenhum problema na perna no ano 

passado 
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4. Os itens seguintes são sobre atividades que você provavelmente faz em um 
dia típico. O seu problema na perna te limita nestas atividades atualmente? 
Caso afirmativo, quanto? (marque um quadrado em cada linha). 

 Eu não trabalho SIM, limita muito SIM, limita um 

pouco 

NÃO, não limita 

nada 

a. Atividades 
diárias no 
trabalho 

0 1 2 3 

b. Atividades 
diárias em 
sua casa (p. 
ex: serviços 
domésticos, 
pequenos 
consertos, 
tarefas 
rotineiras, 
jardinagem, 
etc. 

 1 2 3 

c. Atividades 
sociais ou 
de lazer as 
quais você 
fica em pé 
por longos 
períodos (p. 
ex: festas, 
casamentos, 
usar 
transportes 
públicos, 
fazer 
compras, 
etc.) 

 1 2 3 

d. Atividades 
sociais ou 
de lazer as 
quais você 
fica sentado 
por longos 
períodos (p. 
ex: ir ao 
cinema, 
teatro, 
igreja, viajar, 
etc.) 

 1 2 3 

 

5. Durante as quatro últimas semanas, você tem tido algum dos seguintes 
problemas com seu trabalho ou outras atividades diárias regulares como 
resultado do seu problema na perna? (marque um quadrado em cada linha). 

 SIM NÃO 

a. Reduziu a quantidade de tempo gasto no trabalho ou em outras atividades? 1 2 

b. Realizou menos trabalho em outras atividades do que você gostaria? 1 2 

c. Foi limitado no tipo de trabalho ou outras atividades? 1 2 
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d. Teve dificuldade no desempenho no trabalho ou em outras atividades? (p. ex. 
precisou se esforçar mais?) 

1 2 

 

6. Durante as quatro últimas semanas, até que ponto seu problema na perna 
interferiu em suas atividades sociais usuais com sua família, amigos, vizinho ou 
grupos? 

1. (  ) DE FORMA ALGUMA      2.  (  ) LIGEIRAMENTE       3. (  ) MODERADAMENTE     4. (  ) BASTANTE      5. (  ) 
EXTREMAMENTE   

7. Quanta dor na perna você tem tido durante as quatro últimas semanas? 

1. (  ) NENHUMA     2. (  ) MUITO LEVE    3. (  ) LEVE    4. (  ) MODERADA   5. (  ) GRAVE   6. (  ) MUITO GRAVE 

8. Estas perguntas são como você se sente e como as coisas tem acontecido com 
você durante as últimas quatro semanas como resultado do seu problema na 
perna. Para cada pergunta, por favor, de a resposta que mais se aproxima do 
modo que você tem se sentido. Por quanto tempo durante as últimas quatro 
semanas (marque um quadrado em cada linha) 

 Todo o 

tempo 

A maior parte 

do tempo 

Boa parte 

do tempo 

Alguma parte 

do tempo 

Um pouco 

do tempo 

Tempo 

nenhum 

a. Você se 
sentiu 
preocupado 
com a 
aparência de 
sua(s) 
perna(s)? 

1 2 3 4 5 6 

b. Você se 
sentiu 
irritado(a)? 

1 2 3 4 5 6 

c. Você se 
sentiu um 
peso para sua 
familia e/ou 
amigos? 

1 2 3 4 5 6 

d. Você ficou 
preocupado(a) 
em trombar 
nas coisas? 

1 2 3 4 5 6 

e. A aparência 
de sua(s) 
perna(s) 
influenciou na 
escolha de 
roupas? 

1 2 3 4 5 6 

Moura, RMF et al. J. Vasc. bras; 10 (1), 2011. 
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ANEXO A- Regimento da Pós-Graduação em Biotecnologia para qualificação e defesa 

da Tese. 
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ANEXO B- Comprovante de aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do estudo 2 
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ANEXO C- Normas para publicação no periódico TRIALS 

 

General formatting guidelines 

•  Preparing main manuscript text 

•  Preparing illustrations and figures 

•  Preparing tables 

•  Preparing additional files 

Preparing main manuscript text 

Quick points: 

• Use double line spacing 
• Include line and page numbering 
• Use SI units: Please ensure that all special characters used are embedded in the 

text, otherwise they will be lost during conversion to PDF 
• Do not use page breaks in your manuscript 

File formats 

The following word processor file formats are acceptable for the main manuscript 
document: 

• Microsoft word (DOC, DOCX) 
• Rich text format (RTF) 
• TeX/LaTeX (use BioMed Central's TeX template) 

Please note: editable files are required for processing in production. If your 
manuscript contains any non-editable files (such as PDFs) you will be required to 
re-submit an editable file when you submit your revised manuscript, or after 
editorial acceptance in case no revision is necessary. 

Note that figures must be submitted as separate image files, not as part of the 
submitted manuscript file. For more information, see Preparing figures below. 

Additional information for TeX/LaTeX users 

Please use BioMed Central's TeX template and BibTeX stylefile if you use TeX 
format. Submit your references using either a bib or bbl file. When submitting TeX 
submissions, please submit both your TeX file and your bib/bbl file as manuscript 
files. Please also convert your TeX file into a PDF (please do not use a DIV file) 
and submit this PDF as a supplementary file with the name 'Reference PDF'. This 
PDF will be used by our production team as a reference point to check the layout 
of the article as the author intended. Please also note that all figures must be 
coded at the end of the TeX file and not inline.  

https://trialsjournal.biomedcentral.com/submission-guidelines/preparing-your-manuscript#preparing+main+manuscript+text
https://trialsjournal.biomedcentral.com/submission-guidelines/preparing-your-manuscript#preparing+figures
https://trialsjournal.biomedcentral.com/submission-guidelines/preparing-your-manuscript#preparing+tables
https://trialsjournal.biomedcentral.com/submission-guidelines/preparing-your-manuscript#preparing+additional+files
https://trialsjournal.biomedcentral.com/submission-guidelines/preparing-your-manuscript#preparing+figures
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The Editorial Manager system checks for any errors in the Tex files. If an error is 
present then the system PDF will display LaTex code and highlight and explain 
the error in a section beginning with an exclamation mark (!). 

All relevant editable source files must be uploaded during the submission 
process. Failing to submit these source files will cause unnecessary delays in the 
production process. 

TeX templates 

BioMedCentral_article (ZIP format) - preferred template 

Springer article svjour3 (ZIP format) 

birkjour (Birkhäuser, ZIP format) 

article (part of the standard TeX distribution) 

amsart (part of the standard TeX distribution) 

Style and language 

For editors and reviewers to accurately assess the work presented in your 
manuscript you need to ensure the English language is of sufficient quality to be 
understood. If you need help with writing in English you should consider: 

• Visiting the English language tutorial which covers the common mistakes when 
writing in English. 

• Asking a colleague who is a native English speaker to review your manuscript for 
clarity. 

• Using a professional language editing service where editors will improve the 
English to ensure that your meaning is clear and identify problems that require 
your review. Two such services are provided by our affiliates Nature Research 
Editing Service and American Journal Experts. BMC authors are entitled to a 
10% discount on their first submission to either of these services. To claim 10% 
off English editing from Nature Research Editing Service, click here. To claim 
10% off American Journal Experts, click here. 

Please note that the use of a language editing service is not a requirement for 
publication in the journal and does not imply or guarantee that the article will be 
selected for peer review or accepted.  

http://media.biomedcentral.com/content/production/bmc_article-tex.zip
ftp://ftp.springer.de/pub/tex/latex/svjour3/global.zip
http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/birkjour.zip
http://www.ctan.org/pkg/article
http://www.latex-project.org/ftp.html
http://www.ctan.org/pkg/amsart
http://www.latex-project.org/ftp.html
http://www.springer.com/gp/authors-editors/authorandreviewertutorials/writinginenglish
http://authorservices.springernature.com/language-editing/
http://authorservices.springernature.com/language-editing/
http://www.aje.com/
https://secure.authorservices.springernature.com/c/10BMC/
http://www.aje.com/go/bmc/
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Data and materials 

For all journals, BioMed Central strongly encourages all datasets on which the 
conclusions of the manuscript rely to be either deposited in publicly available 
repositories (where available and appropriate) or presented in the main paper or 
additional supporting files, in machine-readable format (such as spread sheets 
rather than PDFs) whenever possible. Please see the list of recommended 
repositories in our editorial policies. 

For some journals, deposition of the data on which the conclusions of the 
manuscript rely is an absolute requirement. Please check the Instructions for 
Authors for the relevant journal and article type for journal specific policies. 

For all manuscripts, information about data availability should be detailed in an 
‘Availability of data and materials’ section. For more information on the content of 
this section, please see the Declarations section of the relevant journal’s 
Instruction for Authors. For more information on BioMed Centrals policies on data 
availability, please see our [editorial policies]. 

Formatting the 'Availability of data and materials' section of your manuscript 

The following format for the 'Availability of data and materials section of your 
manuscript should be used: 

"The dataset(s) supporting the conclusions of this article is(are) available in the 
[repository name] repository, [unique persistent identifier and hyperlink to 
dataset(s) in http:// format]." 

The following format is required when data are included as additional files: 

"The dataset(s) supporting the conclusions of this article is(are) included within 
the article (and its additional file(s))." 

BioMed Central endorses the Force 11 Data Citation Principles and requires that 
all publicly available datasets be fully referenced in the reference list with an 
accession number or unique identifier such as a DOI. 

For databases, this section should state the web/ftp address at which the 
database is available and any restrictions to its use by non-academics. 

For software, this section should include: 

• Project name: e.g. My bioinformatics project 
• Project home page: e.g. http://sourceforge.net/projects/mged 
• Archived version: DOI or unique identifier of archived software or code in 

repository (e.g. enodo) 
• Operating system(s): e.g. Platform independent 
• Programming language: e.g. Java 

https://www.biomedcentral.com/getpublished/editorial-policies
https://www.biomedcentral.com/getpublished/editorial-policies
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• Other requirements: e.g. Java 1.3.1 or higher, Tomcat 4.0 or higher 
• License: e.g. GNU GPL, FreeBSD etc. 
• Any restrictions to use by non-academics: e.g. licence needed 

Information on available repositories for other types of scientific data, including 
clinical data, can be found in our editorial policies. 

References 

See our editorial policies for author guidance on good citation practice. 

All references, including URLs, must be numbered consecutively, in square 
brackets, in the order in which they are cited in the text, followed by any in tables 
or legends. The reference numbers must be finalized and the reference list fully 
formatted before submission. For further information including example 
references please read our reference preparation guidelines.  

What should be cited? 

Only articles, clinical trial registration records and abstracts that have been 
published or are in press, or are available through public e-print/preprint servers, 
may be cited. 

Unpublished abstracts, unpublished data and personal communications should 
not be included in the reference list, but may be included in the text and referred 
to as "unpublished observations" or "personal communications" giving the names 
of the involved researchers. Obtaining permission to quote personal 
communications and unpublished data from the cited colleagues is the 
responsibility of the author. Footnotes are not allowed, but endnotes are 
permitted. Journal abbreviations follow Index Medicus/MEDLINE. 

Any in press articles cited within the references and necessary for the reviewers' 
assessment of the manuscript should be made available if requested by the 
editorial office. 

How to format your references 

Examples of the BioMed Central reference style are shown below. Please ensure 
that the reference style is followed precisely; if the references are not in the 
correct style, they may need to be retyped and carefully proofread. 

Web links and URLs: All web links and URLs, including links to the authors' own 
websites, should be given a reference number and included in the reference list 
rather than within the text of the manuscript. They should be provided in full, 
including both the title of the site and the URL, as well as the date the site was 
accessed, in the following format: The Mouse Tumor Biology Database. 
http://tumor.informatics.jax.org/mtbwi/index.do. Accessed 20 May 2013. If an 

https://www.biomedcentral.com/getpublished/editorial-policies
https://www.biomedcentral.com/getpublished/editorial-policies
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author or group of authors can clearly be associated with a web link, such as for 
weblogs, then they should be included in the reference. 

Authors may wish to make use of reference management software to ensure that 
reference lists are correctly formatted.  

Example reference style: 

Article within a journal 

Smith JJ. The world of science. Am J Sci. 1999;36:234-5. 

Article within a journal (no page numbers) 

Rohrmann S, Overvad K, Bueno-de-Mesquita HB, Jakobsen MU, Egeberg R, 
Tjønneland A, et al. Meat consumption and mortality - results from the European 
Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. BMC Med. 2013;11:63. 

Article within a journal by DOI 

Slifka MK, Whitton JL. Clinical implications of dysregulated cytokine production. 
Dig J Mol Med. 2000; doi:10.1007/s801090000086. 

Article within a journal supplement 

Frumin AM, Nussbaum J, Esposito M. Functional asplenia: demonstration of 
splenic activity by bone marrow scan. Blood 1979;59 Suppl 1:26-32. 

Book chapter, or an article within a book 

Wyllie AH, Kerr JFR, Currie AR. Cell death: the significance of apoptosis. In: 
Bourne GH, Danielli JF, Jeon KW, editors. International review of cytology. 
London: Academic; 1980. p. 251-306. 

OnlineFirst chapter in a series (without a volume designation but with a DOI) 

Saito Y, Hyuga H. Rate equation approaches to amplification of enantiomeric 
excess and chiral symmetry breaking. Top Curr Chem. 2007. 
doi:10.1007/128_2006_108. 

Complete book, authored 

Blenkinsopp A, Paxton P. Symptoms in the pharmacy: a guide to the 
management of common illness. 3rd ed. Oxford: Blackwell Science; 1998. 
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Online document 

Doe J. Title of subordinate document. In: The dictionary of substances and their 
effects. Royal Society of Chemistry. 1999. http://www.rsc.org/dose/title of 
subordinate document. Accessed 15 Jan 1999. 

Online database 

Healthwise Knowledgebase. US Pharmacopeia, Rockville. 1998. 
http://www.healthwise.org. Accessed 21 Sept 1998. 

Supplementary material/private homepage 

Doe J. Title of supplementary material. 2000. http://www.privatehomepage.com. 
Accessed 22 Feb 2000. 

University site 

Doe, J: Title of preprint. http://www.uni-heidelberg.de/mydata.html (1999). 
Accessed 25 Dec 1999. 

FTP site 

Doe, J: Trivial HTTP, RFC2169. ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc2169.txt (1999). 
Accessed 12 Nov 1999. 

Organization site 

ISSN International Centre: The ISSN register. http://www.issn.org (2006). 
Accessed 20 Feb 2007. 

Dataset with persistent identifier 

Zheng L-Y, Guo X-S, He B, Sun L-J, Peng Y, Dong S-S, et al. Genome data from 
sweet and grain sorghum (Sorghum bicolor). GigaScience Database. 2011. 
http://dx.doi.org/10.5524/100012. 

Preparing figures 

When preparing figures, please follow the formatting instructions below. 

• Figures should be provided as separate files, not embedded in the main 
manuscript file. 

• Each figure of a manuscript should be submitted as a single file that fits on a 
single page in portrait format. 

• Tables should NOT be submitted as figures but should be included in the main 
manuscript file. 
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• Multi-panel figures (those with parts a, b, c, d etc.) should be submitted as a 
single composite file that contains all parts of the figure. 

• Figures should be numbered in the order they are first mentioned in the text, and 
uploaded in this order. 

• Figures should be uploaded in the correct orientation. 
• Figure titles (max 15 words) and legends (max 300 words) should be provided in 

the main manuscript, not in the graphic file. 
• Figure keys should be incorporated into the graphic, not into the legend of the 

figure. 
• Each figure should be closely cropped to minimize the amount of white space 

surrounding the illustration. Cropping figures improves accuracy when placing 
the figure in combination with other elements when the accepted manuscript is 
prepared for publication on our site. For more information on individual figure file 
formats, see our detailed instructions. 

• Individual figure files should not exceed 10 MB. If a suitable format is chosen, this 
file size is adequate for extremely high quality figures. 

• Please note that it is the responsibility of the author(s) to obtain permission 
from the copyright holder to reproduce figures (or tables) that have 
previously been published elsewhere. In order for all figures to be open 
access, authors must have permission from the rights holder if they wish to 
include images that have been published elsewhere in non open access journals. 
Permission should be indicated in the figure legend, and the original source 
included in the reference list. 

Figure file types 

We accept the following file formats for figures: 

• EPS (suitable for diagrams and/or images) 
• PDF (suitable for diagrams and/or images) 
• Microsoft Word (suitable for diagrams and/or images, figures must be a single 

page) 
• PowerPoint (suitable for diagrams and/or images, figures must be a single page) 
• TIFF (suitable for images) 
• JPEG (suitable for photographic images, less suitable for graphical images) 
• PNG (suitable for images) 
• BMP (suitable for images) 
• CDX (ChemDraw - suitable for molecular structures) 

For information and suggestions of suitable file formats for specific figure types, 
please see our author academy. 

Figure size and resolution 

Figures are resized during publication of the final full text and PDF versions to 
conform to the BioMed Central standard dimensions, which are detailed below. 

Figures on the web: 

• width of 600 pixels (standard), 1200 pixels (high resolution). 

Figures in the final PDF version: 

https://www.biomedcentral.com/getpublished/writing-resources/data-presentation
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• width of 85 mm for half page width figure 
• width of 170 mm for full page width figure 
• maximum height of 225 mm for figure and legend 
• image resolution of approximately 300 dpi (dots per inch) at the final size 

Figures should be designed such that all information, including text, is legible at 
these dimensions. All lines should be wider than 0.25 pt when constrained to 
standard figure widths. All fonts must be embedded. 

Figure file compression 

• Vector figures should if possible be submitted as PDF files, which are usually 
more compact than EPS files. 

• TIFF files should be saved with LZW compression, which is lossless (decreases 
file size without decreasing quality) in order to minimize upload time. 

• JPEG files should be saved at maximum quality. 
• Conversion of images between file types (especially lossy formats such as JPEG) 

should be kept to a minimum to avoid degradation of quality. 

If you have any questions or are experiencing a problem with figures, please 
contact the customer service team at info@biomedcentral.com. 

Preparing tables 

When preparing tables, please follow the formatting instructions below. 

• Tables should be numbered and cited in the text in sequence using Arabic 
numerals (i.e. Table 1, Table 2 etc.). 

• Tables less than one A4 or Letter page in length can be placed in the appropriate 
location within the manuscript. 

• Tables larger than one A4 or Letter page in length can be placed at the end of 
the document text file. Please cite and indicate where the table should appear at 
the relevant location in the text file so that the table can be added in the correct 
place during production. 

• Larger datasets, or tables too wide for A4 or Letter landscape page can be 
uploaded as additional files. Please see [below] for more information. 

• Tabular data provided as additional files can be uploaded as an Excel 
spreadsheet (.xls ) or comma separated values (.csv). Please use the standard 
file extensions. 

• Table titles (max 15 words) should be included above the table, and legends (max 
300 words) should be included underneath the table. 

• Tables should not be embedded as figures or spreadsheet files, but should be 
formatted using ‘Table object’ function in your word processing program. 

• Color and shading may not be used. Parts of the table can be highlighted using 
superscript, numbering, lettering, symbols or bold text, the meaning of which 
should be explained in a table legend. 

• Commas should not be used to indicate numerical values. 

If you have any questions or are experiencing a problem with tables, please 
contact the customer service team at info@biomedcentral.com. 

mailto:info@biomedcentral.com
mailto:info@biomedcentral.com
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Preparing additional files 

As the length and quantity of data is not restricted for many article types, authors 
can provide datasets, tables, movies, or other information as additional files. 

All Additional files will be published along with the accepted article. Do not include 
files such as patient consent forms, certificates of language editing, or revised 
versions of the main manuscript document with tracked changes. Such files, if 
requested, should be sent by email to the journal’s editorial email address, 
quoting the manuscript reference number. Please do not send completed patient 
consent forms unless requested. 

Results that would otherwise be indicated as "data not shown" should be included 
as additional files. Since many web links and URLs rapidly become broken, 
BioMed Central requires that supporting data are included as additional files, or 
deposited in a recognized repository. Please do not link to data on a 
personal/departmental website. Do not include any individual participant details. 
The maximum file size for additional files is 20 MB each, and files will be virus-
scanned on submission. Each additional file should be cited in sequence within 
the main body of text. 

If additional material is provided, please list the following information in a separate 
section of the manuscript text: 

• File name (e.g. Additional file 1) 
• File format including the correct file extension for example .pdf, .xls, .txt, .pptx 

(including name and a URL of an appropriate viewer if format is unusual) 
• Title of data 
• Description of data 

Additional files should be named "Additional file 1" and so on and should be 
referenced explicitly by file name within the body of the article, e.g. 'An additional 
movie file shows this in more detail [see Additional file 1]'. 
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ANEXO D- Comprovante de submissão ao periódico TRIALS 
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ANEXO E- Normas para publicação no periódico PLOS ONE 
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