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RESUMO  

 

Introdução: O cuidado com feridas crônicas é uma função atribuída ao enfermeiro. 

Esta prática exige conhecimento e atualização constante da melhor opção 

terapêutica e da necessidade de conhecer novos métodos que favoreçam à 

cicatrização da ferida. Objetivo: Avaliar o processo de cicatrização, após aplicação 

do ultrassom de baixa frequência, associado ao óleo de copaíba e melaleuca, no 

tratamento de úlceras venosas Método: Trata-se de um tipo ensaio clínico 

randomizado controlado, realizado em ambulatório de cirurgia vascular de hospital 

Universitário do Sistema Único de Saúde. Amostra composta por cinco pacientes, 

totalizando 14 úlceras venosas, as quais foram distribuídas de forma randomizada 

no grupo controle (n = seis lesões) e grupo intervenção (n = oito lesões), com 

seguimento de cinco semanas. O grupo controle recebeu somente o tratamento 

padrão (curativo com AGE) e o grupo intervenção, o tratamento padrão associado à 

aplicação do ultrassom de baixa frequência. Foram aplicados instrumentos para 

medir as variáveis clínico-epidemiológicas e realizar o registro do acompanhamento 

das intervenções. Além disso, foi realizado o registro fotográfico das lesões a cada 

intervenção, nos dois grupos. Após o término da coleta de dados, as fotografias 

foram compiladas e apresentadas aos enfermeiros especialistas para avaliação da 

cicatrização. Os dados com distribuição normal foram analisados por meio do teste t 

de Student, ANOVA e D Cohen para medidas repetidas, seguido do pós-teste de 

Bonferroni; e os com distribuição anormal, foram analisados por meio do teste de 

Mann-Whitney e Friedman, seguido do pós-teste de Dunn. O estudo foi submetido à 

avaliação do Comitê de Ética das instituições envolvidas, tendo a aprovação 

conforme parecer 1.726.130. Resultados: No grupo intervenção, observou-se 

redução média de área de 2,25 cm² (p< 0,05), a partir da terceira aplicação. No 

grupo controle, houve redução média de área de 2,17 cm² (p<0,01), a partir da sexta 

aplicação. A partir destas médias, o tamanho do efeito da intervenção, a partir do 

teste de D Cohen, foi de 1,35 (efeito forte). Também foi encontrada forte correlação 

negativa entre granulação e fibrina (p<0,001), no grupo controle; e no grupo 

intervenção, correlação positiva moderada (p<0,001), entre a média de redução da 

área e Exsudação. O grupo intervenção apresentou redução significativa dos 

escores de dor a partir do quinto dia (p<0,001). Conclusão: A aplicação do 

ultrassom induz redução da área da úlcera mais rapidamente, quando comparada ao 

tratamento com AGE, assim como tem forte impacto na redução da dor.  

 

Palavras-chave: Ultrassom. Úlcera Varicosa. Estudo de Intervenção. Enfermagem. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: The care with chronic wounds is a function attributed to the nurse, this 

practice requires knowledge and constant updating of the best therapeutic option and 

the constant need to know new methods that favors wound healing. Objective: To 

evaluate the healing process after the application of low-frequency ultrasound 

associated with copaiba oil and melaleuca without treatment of venous ulcers. 

Method: This is a randomized controlled clinical trial conducted from October 2016 to 

July (N = 6 lesions) and the intervention group (n = 6) were randomly assigned to the 

group of patients with venous ulcers, 8 lesions), with a follow-up of 5 weeks. The 

control group at the time of standard treatment (dressing with AGE) and the 

intervention group in the standard treatment associated with the application of low 

frequency Ultrasound. Instruments were applied to measure as clinical-

epidemiological variables and to perform the follow-up recording of the interventions. 

In addition, photographic recording of the lesions was performed at each intervention, 

in both groups. After completing the data collection, photographs were compiled and 

presented to the specialist nurses for evaluation of healing, and they are not informed 

about which group as lesions were allocated. Data with normal distribution were 

analyzed using the Student's test and ANOVA for repeated measurements followed 

by the test and emission data with abnormal distribution, were analyzed by the Mann-

Whitney and Friedman test followed by Dunn's post-test. The study was submitted to 

the evaluation of the Ethics Committee of the involved institutions having an approval 

based on opinion 1,726,130. Results: In the intervention group, there was a mean 

area reduction of 2.25 cm² (p <0.05) from the third application, in the control group 

there was an average area reduction of 2.17 cm² (p <0, 01) from the sixth application. 

From these averages the size of the intervention effect from D Cohen was 1.35 

(strong effect). As well as a strong negative correlation between granulation and 

fibrin (p <0.001) in the control group and in the intervention group a moderate 

positive correlation (p <0.001) between the mean area reduction and exudate. 

Conclusion: The application of ultrasound induces the reduction of the area of the 

ulcer more quickly when compared to the treatment with AGE, but it also has a 

strong impact in the reduction of the pain scores from the fifth day (p <0.001). 

Conclusion: The application of ultrasound induces the reduction of the area of the 

ulcer faster when compared to the treatment with AGE, but also has a strong impact 

on the reduction of pain. 

 

Keywords: Ultrasound. Venous Ulcer. Intervention. Nursing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Feridas são definidas como interrupção na continuidade do tecido 

corpóreo (LEITE et al., 2012), que pode ocorrer por diversos fatores, em maior ou 

menor extensão, e com diferentes formas de cicatrização. Por este motivo, existem 

vários sistemas de classificação de feridas, como as classificações que considera 

etiologia, evolução, mecanismo de lesão, graus de perda tecidual e nível de 

contaminação (FARIA, 2010).  

De acordo com o tempo de cicatrização, as feridas são classificadas em 

agudas e crônicas. As feridas agudas são aquelas cujo processo de cicatrização é 

concluído de maneira ordenada e dentro do tempo esperado. Além disso, anatomia 

e funcionalidade resultantes são satisfatórias (FARIA, 2010).   

A ferida crônica é caracterizada pela perda da integridade da pele, com 

acometimento das camadas além da epiderme e que não cicatrizam em um período 

de oito semanas, ou não cicatrizam. As feridas crônicas diferem entre si no tamanho 

e na etiologia; e estão associadas a processos anormais, como insuficiência 

vascular, isquemia local, necrose e contaminação bacteriana. Tais fatores são 

capazes de aumentar a fase inflamatória e a constante migração de macrófagos e 

neutrófilos para o leito da ferida, o que retarda a cicatrização (COELHO, 2006; 

LAWALL, 2012; ALVAREZ; KALINSKI; NUSBAUM, 2007).  

A elevação da incidência de feridas crônicas na população brasileira 

constitui realidade conhecida por profissionais de saúde e tem propiciado diversas 

discussões sobre o assunto, por esse tipo de lesão ser frequente mundialmente, 

pelo caráter de reaparecimento e por apresentar morbidade significativa 

(ALBUQUERQUE; ALVES, 2011). Além disso, a alta incidência e prevalência, em 

adultos e idosos, resultam em internações prolongadas, aumento da 

morbimortalidade e elevados custos sociais e econômicos (LIMA; GUERRA, 2011). 

Nesse contexto, é sabido que as feridas crônicas representam epidemia 

silenciosa e grande ameaça para saúde pública e economia. Nos países 

desenvolvidos, estima-se que 1% a 2% da população venham a desenvolver uma 

ferida crônica durante a vida (SEN et al., 2010). No universo das feridas crônicas, as 
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mais frequentes são as lesões por pressão, as úlceras vasculogênicas e as de 

origem neuropática (WERDIN et al., 2009).  

Apesar da ampla variedade de fatores etiológicos, as principais causas de 

úlceras crônicas dos membros inferiores são as doenças venosa e arterial, sendo 

que, aproximadamente, 75% são úlceras venosas, e 10 a 25% se devem à 

insuficiência arterial, a qual pode coexistir com doença venosa (úlcera mista). Em 

aproximadamente 3,5% dos pacientes, a causa da úlcera não é identificada 

(VALENCIA; FALABELLA; KIRSNER; EAGLSTEIN 2001). 

É relevante ressaltar que a classificação da ferida é fundamental, pois 

possibilita que o enfermeiro planeje as estratégias de tratamento, acompanhe a 

evolução e proponha e avalie resultados, facilitando, assim, a cicatrização.  

Ademais, o cuidado com feridas crônicas é uma função atribuída ao 

enfermeiro, que, diariamente, na prática disponibiliza de tempo e recursos materiais 

para assistência aos portadores desta lesão. Isso requer conhecimento e 

atualização constante sobre a melhor opção terapêutica e a necessidade constante 

de conhecer novos métodos que favoreçam a cicatrização da ferida. 

A cicatrização de feridas envolve mecanismo dinâmico e complexo, cujo 

objetivo é a reparação, passando por fases catabólicas e anabólicas. Na reparação, 

passam por quatro estágios que são parcialmente sobrepostos, envolvendo as 

fases: inflamatória ou exsudativa, proliferativa, regenerativa e de maturação 

(LAUREANO; RODRIGUES, 2011).  

Para viabilizar essa cicatrização, o enfermeiro deve prestar cuidado e 

apoiar-se no mecanismo de cicatrização, norteando a escolha de agentes tópicos, 

substâncias que são aplicadas na ferida, e coberturas, que visam promover a 

cicatrização e proteger a lesão (CAMPOS et al., 2007). 

A escolha dos agentes tópicos e dos tipos de cobertura pode variar de 

acordo com a dinâmica das feridas. Normalmente, vários fatores são considerados, 

como a profundidade, o formato, o tamanho, a quantidade de exsudação, o local, a 

aparência, o ambiente para o tratamento e a classificação da ferida, além do 

conforto do paciente, facilidade de aplicação, eficácia e custo (CAMPOS et al., 

2007). 

Em relação ao cuidado prestado pelo enfermeiro, estudos ressaltam o 

quanto o cuidado com essas lesões é desafiador, já que a dimensão física da lesão 

tem importante significado e impacto na vida individual e social da pessoa que 
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convive com a ferida. Esta pessoa experimenta, além da dor no local da lesão, 

preconceito, dependência para atividades diárias, receios, medos e ansiedade 

quanto ao prognóstico, impactando de forma negativa em vários domínios da 

qualidade de vida. Desta forma, evidencia-se a necessidade de constante 

atualização sobre esta temática (LARA, 2011; EVANGELISTA, 2012).  

Ressalta-se que o interesse pela temática teve início ainda quando no 

contato inicial da autora com pessoas com feridas crônicas na época da graduação, 

durante os estágios curriculares, nos diferentes cenários de prática. A partir daquele 

momento, começou a se inquietar com a dificuldade de cicatrização das lesões, com 

a escolha do produto a ser utilizado, apesar de ter pouco conhecimento teórico 

sobre os tipos de cobertura, e das várias opções de coberturas que têm sido 

desenvolvidas e aplicadas, com vistas a auxiliar e favorecer o meio adequado à 

cicatrização. 

Concomitantemente, observava a atuação dos enfermeiros durante a 

realização do curativo. Alguns tinham a preocupação com um cuidado que 

promovesse, o mais rápido possível, a cicatrização da ferida, fazendo uso de 

coberturas e realizando o desbridamento. Outros realizavam apenas o curativo 

tradicional, com soro fisiológico e gazes, sendo possível perceber que, de acordo 

com a técnica e a opção de tratamento usada, o processo de cicatrização acontecia 

de maneira diferente. 

As inquietações ganharam novas proporções ainda durante o estágio 

supervisionado, em que, geralmente, ficava sob responsabilidade da autora realizar 

os curativos nos diferentes setores em que estava. Assim, grandes dúvidas surgiam 

sobre que tipo de cobertura usar para o melhor manejo clínico da ferida. 

Essa constatação, de natureza empírica, no contexto da prática, é 

corroborada por estudiosos dessa temática, os quais afirmam que, nas últimas 

décadas, muitos avanços foram obtidos. Vários estudos que tratam do processo de 

cicatrização estão sendo desenvolvidos, entre eles, encontram-se pesquisas com 

uso de papaína, laserterapia e ultrassom de baixa frequência (FERREIRA 2015; 

ANDRADE; CLARK; FERREIRA, 2014; JORGE, 2009; NICOLOSI et al., 2015). 

Essas pesquisas, que avaliam a aplicação de novos biomateriais e 

produtos médico-hospitalares de natureza diversa, mostram-se relevantes para o 

tratamento de feridas, pois buscam meios para acelerar o processo de cicatrização, 

minimizando desconfortos de pacientes, facilitando a prestação dos cuidados de 
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enfermagem e da equipe multiprofissional e diminuindo o tempo de internação e os 

custos hospitalares (OLIVEIRA; SOARES; ROCHA, 2010).  

Entre os métodos de tratamento, o ultrassom tem sido coadjuvante para 

auxiliar no processo de cicatrização de feridas. A terapia ultrassônica tem sido 

preconizada no processo de cicatrização de feridas, devido aos predominantes 

efeitos atérmicos que não a contraindicam em feridas infectadas, sendo também 

amplamente utilizada, devido aos efeitos fisiológicos atuarem nos tecidos em todas 

as fases do processo de reparação de feridas, estimulando cicatrização mais rápida, 

com tecido cicatricial mais resistente (GUIRRO; GUIRRO, 2002).  

A associação do uso do ultrassom com algum tipo de cobertura em lesões 

de pele é citada na literatura (FREITAS; FREITAS; STRECK, 2011; JORGE, 2009), 

com êxito nos resultados. O efeito da fonoforese ou onoforese é um dos benefícios 

do ultrassom, ou seja, com o auxílio das ondas de baixa frequência, as substâncias 

que estão sobre a lesão penetram com mais facilidade nas camadas da pele, 

acelerando a absorção e os efeitos sobre o ferimento (GUIMARÃES et al., 2011; 

FREITAS; FREITAS; STRECK, 2011). 

Considerado como um dos maiores avanços tecnológicos para a área da 

saúde, o uso do ultrassom vem se mostrando bastante promissor no tratamento de 

diversas doenças musculoesqueléticas, indicado pela ação analgésica, anti-

inflamatória e aceleração no processo cicatricial (OLIVEIRA, 2010). 

Assim, diante do exposto, e com o crescente interesse por terapias 

alternativas no tratamento de feridas, buscou-se estudar os reais efeitos do 

ultrassom de baixa frequência sobre feridas crônicas. De acordo com o Parecer do 

COREN-SP no. 11/2009, que trata sobre uso do laser de baixa intensidade pelo 

profissional, no tratamento clínico de feridas, não foi encontrado obstáculo à 

realização do procedimento de aplicação de laser pelo enfermeiro, desde que o 

mesmo tenha o preparo técnico necessário para realizá-lo, sem incorrer em riscos 

de danos à integridade do paciente (COREN-SP, 2009). 

No intuito de instituir tecnologias que favoreçam o processo de 

cicatrização da ferida crônica e entendendo que os avanços tecnológicos constituem 

realidade nas instituições de saúde, nesta pesquisa, optou-se por realizar ensaio 

clínico randomizado com o ultrassom de baixa frequência e a análise do processo de 

cicatrização de úlceras venosas.  
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2 HIPÓTESE  

 

O uso do ultrassom de baixa frequência, associado ao Gel de Ácidos 

Graxos Essenciais (AGE), extraído do óleo de copaíba e melaleuca, podem acelerar 

o processo de cicatrização de úlcera venosa.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

Avaliar  o processo de cicatrização, após aplicação do ultrassom de baixa 

frequência, associado ao óleo de copaiba e melaleuca, no tratamento de úlceras 

venosas. 

 

3.2 Específicos 

 

 Analisar aspectos clínicos e epidemiológicos dos sujeitos estudados 

relacionados à úlcera venosa; 

 Comparar o tempo de cicatrização dos grupos controle e intervenção; 

 Avaliar aspectos clínicos das feridas antes e após aplicação da 

irradiação ultrassônica, como presença de tecido desvitalizado, presença de tecido 

de granulação, profundidade e bordo da ferida. 
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Nesta seção, são apresentados assuntos referentes à anatomia e 

fisiologia da pele, úlceras venosas, processo de cicatrização, tipos de tratamento de 

úlcera venosa e ultrassom. 

 

4.1 Anatomia e fisiologia da pele  

 

A pele é um órgão complexo, por ser um dos maiores órgãos do corpo 

humano, revestindo-o praticamente em sua totalidade, como também por possibilitar 

a interação do organismo com o meio externo. É formada por três camadas de 

tecidos: epiderme (camada externa), constituída por epitélio estratificado; a derme 

(camada intermediária), formada por um denso estroma fibroelástico; e a hipoderme 

(camada profunda ou subcutânea), composta por tecido adiposo (RIVITTI, 2014). 

A epiderme, porção mais externa da pele, é constituída por epitélio 

estratificado pavimentoso. É formada por quatro camadas que seguem um ciclo de 

maturação da camada mais profunda para a mais superficial, a saber: basal, 

espinhosa, granulosa e córnea. A camada basal é a camada mais profunda, 

constituída por ceratinócitos; a espinhosa é a mais espessa da epiderme, podendo 

ser composta por cinco a 10 camadas de ceratinócitos; a granulosa é responsável 

pela impermeabilidade da pele, sendo composta por três a quatro camadas de 

ceratinócitos. Na camada córnea, as estruturas das células já foram substituídas por 

ceratina (TEBCHERANI, 2014; CAMPOS; BORGES-BRANCO; GROTH, 2007; 

HABIF, 2012). 

 A derme é a porção intermediária da pele, formada por uma rede de 

fibras constituídas por colágeno e fibras elásticas. Esta rede encontra-se envolvida 

por substância amorfa que sustenta vasos e filetes nervosos. Importante ressaltar 

que o colágeno possui grande participação na cicatrização. Na derme, também se 

encontram os anexos cutâneos: folículo piloso, glândula sebácea e glândulas 

sudoríparas (TEBCHERANI, 2014; TORTORA; DERRICKON, 2012). 

A hipoderme é a camada mais profunda da pele, possui alta estabilidade 

estrutural e propriedades elásticas. Conecta-se à derme a partir de septos fibrosos. 
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É composta por lóbulos adiposos ovais-poligonais bem organizados (TEBCHERANI, 

2014).  

Além da função de revestimento do corpo humano, a pele possui a função 

de proteção das estruturas internas contra agentes físicos (mecânicos, frio, calor) e 

biológicos (vírus, fungos e bactérias), manutenção da homeostase, a partir da 

regulação da temperatura, do equilíbrio hidroeletrolítico e da percepção a partir dos 

receptores neurais.  

 

4.2 Úlceras venosas 

 

A rede venosa dos membros inferiores é um complexo organizado de 

veias que tem como objetivos remover o sangue pobre em oxigênio e nutrientes, 

bem como os metabólitos e líquidos destes. Quando esses vasos são danificados ou 

acometidos por alguma patologia, podem não desempenhar as funções 

adequadamente, lesões na pele podem surgir, ou uma ferida existente pode não 

cicatrizar (PRAKASH et al., 2013). 

A maioria das veias têm abas unidirecionais ou válvulas que impedem o 

refluxo de sangue e retenção desse nas pernas. Estas válvulas podem ser 

danificadas, tornando-se incompetentes, fazendo com que o sangue reflua. Esse 

processo acarreta aumento da pressão dentro do sistema venoso profundo, 

forçando as paredes venosas a se dilatarem, abrindo as válvulas e permitindo que 

um volume ainda maior de sangue preencha as veias (PRAKASH et al., 2013). 

A hipertensão venosa sustentada, causada pela insuficiência venosa, 

resulta em ulceração venosa e incompetência das veias superficiais ou das 

perfurantes (por lesão direta, anomalia congênita ou inflamação superficial), causa 

de 40 a 50% das úlceras venosas de perna. Outros fatores causais incluem 

gestações múltiplas, obesidade, anormalidades congênitas nas veias e varizes. Os 

danos também podem ser advindos de cirurgia, traumatismo ou Trombose Venosa 

Profunda (TVP), resultando em refluxo do sangue do sistema venoso a partir do 

ponto de danos (PRAKASH et al., 2013; ABBADE, 2014; GOHEL; POSKITT, 2010). 

O mau funcionamento da bomba muscular da panturrilha é outro fator 

para o desenvolvimento de úlceras venosas. Através da contração e do relaxamento 

dos músculos da perna, ocorre a pressão de ascensão do sangue das veias no 
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sentido do coração. A falha desse mecanismo permite a estagnação do sangue e o 

aumento da pressão venosa. Essa falha pode ocorrer devido à imobilidade, paralisia 

e descanso por longos períodos em cadeiras onde as pernas ficam pendentes e 

articulação do tornozelo fixa (PRAKASH et al., 2013; ABBADE, 2014). 

Para compensar o aumento da pressão, devido ao acúmulo de sangue, a 

parede das veias fica distendida, provocando hipertensão venosa. Com isso, 

desenvolve-se, dentro do sistema circulatório, desequilíbrio de pressão entre artérias 

e veias que, se não for tratado, pode acarretar hipertensão venosa crônica 

(PRAKASH et al., 2013). 

A elevação da pressão nos capilares provoca a fuga de fluido para os 

espaços intersticiais, caracterizando o edema. Quando isso ocorre, a troca gasosa é 

mais lenta na microcirculação e há redução da oxigenação dos tecidos. 

A hipertensão venosa faz com que as células vermelhas do sangue 

extravasem para o espaço extravascular, liberando pigmento marrom nas áreas 

abaixo do joelho, denominado de hemosiderina. A ulceração venosa ocorre nessa 

área em 95% dos casos, especialmente em torno da região maleolar. Os resíduos 

de proteínas do sangue e fibrinogênio também extravasam para os tecidos, o que 

pode gerar irritação na pele, caracterizando o eczema venoso (PRAKASH et al., 

2013). 

As pequenas veias da porção medial do tornozelo dilatam devido ao 

aumento da pressão, isto é conhecido como alargamento do tornozelo. Também 

ocorre atrofia das veias, que se tornam ainda mais propensas a danos, 

especialmente em torno da área do tornozelo (PRAKASH et al., 2013). 

A hipertensão venosa crônica causa fibrose tecidual e aparência 

amadeirada. A lipodermatoesclerose também pode surgir e caracteriza-se pela 

combinação de alterações na parte inferior da perna, que resulta da congestão 

venosa e perda do equilíbrio do fluido intercelular. A pele pode tornar-se muito seca 

e escamosa e o acúmulo de pele hiperceratótica consiste em forte indicador de 

pressão venosa elevada (PRAKASH et al., 2013). 

Úlceras venosas ocorrem como consequência da hipertensão venosa, 

causada pela disfunção da bomba muscular da panturrilha, principalmente por 

doença varicosa primária e pelos efeitos tardios da trombose venosa profunda. 

Estas feridas possuem formato irregular, com bordas definidas, com presença de 

exsudação amarelo. A dor pode ou não estar presente, e funciona como diagnóstico 
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diferencial, pois, ao contrário da úlcera arterial, a dor é aliviada com elevação da 

panturrilha (ABBADE, 2014b). 

A ulceração venosa, ou úlcera de estase, é a consequência mais grave e 

debilitante da insuficiência venosa crônica, sendo o tipo mais importante de úlcera 

em membros inferiores. A frequência desta é de 75 a 80% das úlceras de membros 

inferiores (ABBADE, 2010; PRAKASH et al., 2013; TORRES et al., 2013). 

Nos Estados Unidos, a prevalência dessa global é cerca de 1%. A 

incidência é maior em indivíduos do sexo feminino, com mais de 65 anos, associada 

a fatores de risco, como obesidade, lesões na face anterior da perna, trombose 

venosa profunda e flebite. Estudo comparativo entre as características 

sociodemográficas dos pacientes acometidos no Brasil e em Portugal mostrou que o 

sexo feminino é mais acometido, no entanto, quando foi avaliada a faixa etária, foi 

descoberto que no Brasil, os indivíduos acometidos não envolvem apenas os idosos, 

como também adultos jovens (ABBADE, 2010). A úlcera venosa, em muitos casos, é 

recorrente e pode, por vezes, persistir durante semanas a anos, favorecendo 

complicações, como a celulite, a osteomielite e, às vezes, alteração maligna 

(PRAKASH et al., 2013; MEYER et al., 2011). 

Os pacientes com esse tipo de úlcera necessitam, com frequência, de 

cuidados de profissionais de saúde, o que culmina em inúmeros afastamentos das 

atividades laborais e, em muitos casos, aposentadorias precoces. Esses aspectos 

geram importante ônus aos sistemas de saúde e previdenciário, assim como 

interferem na qualidade de vida de pacientes, seja pelos altos custos com 

tratamento ou pela possibilidade de faltas ao trabalho e perda do emprego, seja pela 

diminuição do prazer nas atividades cotidianas, com impacto negativo significativo 

na qualidade de vida (PRAKASH et al., 2013; TORRES et al., 2013; BRASIL, 2011). 

A natureza refratária dessas úlceras provoca risco aumentado de 

morbidade, mortalidade, sendo o ônus financeiro de úlceras venosas é estimado em 

US$ 2 bilhões por ano, nos Estados Unidos (PRAKASH et al., 2013). No Reino 

Unido, 1,3% da verba destinada à saúde é usada no tratamento de úlceras venosas 

(ABBADE, 2014). 

O diagnóstico da úlcera venosa é feito basicamente por critérios clínicos. 

Os pulsos na etiologia venosa estão normais, no entanto podem apresentar-se 

diminuídos quando existir doença arterial associada, o que pode indicar etiologia 

mista (arterial e venosa) (ABBADE, 2014; GOHEL; POSKITT, 2010). 
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A estase venosa apresenta-se, frequentemente, como peso, dor surda 

nas extremidades inferiores, bem como edema que regride com a elevação do 

membro. Pode ser identificada descoloração da pele, associada a alterações 

eczematosas da pele circundante e veias varicosas. Ocorre, frequentemente, sobre 

proeminências ósseas, principalmente nas regiões inferiores aos joelhos e, quando a 

úlcera é recorrente em uma mesma área, é altamente sugestiva de úlcera venosa 

(PRAKASH et al., 2013). 

Ao exame físico, apresenta-se com bordas irregulares e leito raso, mas 

pode tornar-se profunda, com frequente associação de tecido de granulação e fibrina 

(ABBADE, 2014). Outros achados envolvem varizes dos membros inferiores, edema, 

dermatite venosa, associada à hiperpigmentação e hemossiderose, ou deposição de 

hemoglobina na pele e lipodermatoesclerose, associada ao espessamento, e fibrose 

do tecido adiposo normal, sob a pele. Fatores de mau prognóstico para úlceras 

venosas incluem grande dimensão e duração prolongada (PRAKASH et al., 2013). 

O doppler é muito útil e sensível para avaliar o fluxo de sangue nos 

membros e medir a pressão arterial no tornozelo, para calcular o Índice de Pressão 

Tornozelo-Braquial (IPTB). Geralmente, o fluxo de sangue nos braços e pernas é o 

mesmo e o índice é 1,0. Quando ocorre alteração na circulação dos membros 

inferiores, gera alteração no índice, que fica menor do que 1,0. A avaliação das 

veias utilizando ultrassonografia doppler pode fornecer informações detalhadas 

sobre a anatomia do sistema venoso e a direção do fluxo de sangue, visto que o 

doppler sozinho para avaliação de veias não é tão preciso quanto na avaliação de 

artérias (PRAKASH et al., 2013; ABBADE, 2014). 

Caso a úlcera tenha aparência incomum ou se for persistente e não 

cicatrizar, pode-se realizar biópsia do tecido, pois será possível rejeitar malignidade, 

além de subsidiar outros diagnósticos (PRAKASH et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

4.3 Processo de cicatrização  

 

Quando ocorre uma lesão nos tecidos da pele, acontece uma série de 

respostas orgânicas para corrigir o defeito e restaurar a superfície. Essa sequência 

de eventos é determinada pela profundidade da lesão. As lesões podem apresentar 

acometimento superficial, quando apenas a epiderme é lesada, de espessura 

parcial, quando a epiderme e parte da derme estão envolvidas na lesão, e total, 

quando toda a espessura da derme foi envolvida, podendo incluir o tecido 

subcutâneo (IRION, 2005). 

 Existem três tipos de cicatrização, dependendo do tipo de lesão ao qual o 

tecido foi submetido, sendo classificados como cicatrização por primeira, segunda 

ou terceira intenção. A cicatrização por primeira intenção ocorre em três fases: inicial 

(3 a 5 dias), em que são observadas a aproximação das bordas, como também 

migração das células epiteliais, formação de coágulos; a fase de granulação (cinco 

dias a quatro semanas), em que ocorrem migração dos fibroblastos, secreção de 

colágeno e crescimento capilar; e a última fase, contração da cicatriz, em que 

ocorrem a remodelação do colágeno e fortalecimento da cicatriz. Geralmente, 

acontece em feridas cirúrgicas ou outras incisões, cujas bordas são limpas e 

regulares (GEOVANINI et al., 2009). 

A segunda intenção é conferida àquelas feridas com perda de tecido, 

bordas irregulares, necrose tissular, contaminação microbiana elevada ou presença 

de outros tecidos desvitalizados. As fases da cicatrização de feridas por segunda 

intenção são: hemostasia, inflamação, proliferação, contração e remodelação. A 

cicatrização por terceira intenção ocorre, geralmente, em feridas que anteriormente 

estavam contaminadas e que por esse motivo permaneceram abertas. Com o 

controle da infecção, a ferida pode ser suturada (GEOVANINI et al., 2009). 

 

4.4 Tipos de tratamento úlcera venosa 

 

A terapêutica para úlceras venosas inclui o manejo conservador, com 

tratamento mecânico e medicamentos e cirurgias. Os objetivos do tratamento são 

reduzir edema, favorecer a cicatrização da úlcera e prevenir a reincidência. Embora 

vários métodos estejam disponíveis, estes possuem dados de eficácia variáveis e 
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insuficientes, o que limita sua utilização (PRAKASH et al., 2013; GOHEL; POSKITT, 

2010). 

Uma das terapêuticas utilizadas é a terapia de compressão, a qual tem 

sido reconhecida como o padrão de tratamento para úlceras venosas e insuficiência 

venosa crônica. Estudo canadense indicou que a terapêutica compressiva está 

associada à diminuição do tempo de cicatrização, melhora do conforto e da 

qualidade de vida de pacientes com úlceras venosas (PHAM et al., 2012). A 

compressão pode ser do tipo inelástica, elástica ou compressão pneumática 

intermitente (PRAKASH et al., 2013). 

A compressão tem o objetivo de reduzir a hipertensão venosa, agindo na 

macrocirculação, aumentando o refluxo venoso e a pressão tissular, favorecendo a 

reabsorção do edema e a drenagem linfática, com consequente redução da dor 

(ABBADE, 2014). As taxas de sucesso podem variar de 30 a 60%, em 24 semanas; 

e 70 a 85% após um ano, e, após a cicatrização completa, a manutenção da terapia 

de compressão, ao longo da vida, pode reduzir o risco de recorrência (PRAKASH et 

al., 2013). 

Os fatores limitantes da terapia compressivas consistem em dor, 

drenagem da ferida, dificuldade de aplicação e limitações físicas, incluindo a 

obesidade e dermatite de contato. Entre as contraindicações para terapia de 

compressão, estão a doença arterial clinicamente significativa e a insuficiência 

cardíaca descompensada (PRAKASH et al., 2013). 

A terapia de compressão inelástica oferece alta pressão à rede venosa 

durante a contração muscular que ocorre com a deambulação, sem causar, no 

entanto, pressão em repouso. A bota unna é a representante mais comum dessa 

terapêutica e é impregnada com óxido de zinco, sendo curativo úmido que endurece 

após a aplicação, proporcionando melhora nas taxas de cura em comparação com 

placebo ou curativos hidroativos (PRAKASH et al., 2013). 

Apesar dos bons resultados, estudos indicaram que a adição de um 

componente da terapia de compressão elástica é mais efetiva do que a terapia 

inelástica sozinha. Além disso, como a bota unna é inextensível, ela não se molda 

às mudanças no formato da perna e pode tornar-se desconfortável, bem como 

acumular exsudação da úlcera, gerando mau cheiro, exigindo assim constantes 

reaplicações (PRAKASH et al., 2013). 
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A terapêutica por compressão elástica está de acordo com as mudanças 

no tamanho da perna e mantém a compressão constante, mesmo em repouso, em 

comparação à bota unna. Pode ser realizada por meio de meias elásticas ou 

bandagens elásticas. As meias de compressão são classificadas de acordo com a 

pressão que exercem e a pressão exercida é maior no tornozelo e decresce, 

gradualmente, em direção ao joelho e coxa. A pressão deve ser de pelo menos de 

20 - 30 mmHg, mas preferivelmente 30 - 44 mm Hg. É aconselhável que sejam 

removidas durante a noite, e devem ser substituídas a cada seis meses, pois 

perdem pressão com a lavagem regular. Ligaduras elásticas são alternativas à 

compressão com meias. Tem sido demonstrado que a terapia de compressão 

elástica é mais eficaz que a terapia não elástica. Além disso, a compressão elevada 

foi indicada por ser mais eficaz do que a compressão baixa, e ligaduras 

multicamadas são mais eficazes do que em camada única (PRAKASH et al., 2013). 

 A limitação do uso de ligaduras de compressão de múltiplas camadas é 

que deve ser aplicada obrigatoriamente por profissional especializado, de 

preferência um médico, uma ou duas vezes por semana, dependendo da drenagem 

da ferida (PRAKASH et al., 2013). 

A compressão pneumática intermitente é realizada por meio de bomba 

que fornece ar para mangas infláveis que envolvem os membros inferiores que 

inflam e esvaziam-se, proporcionando compressão intermitente. Os benefícios 

obtidos em comparação à compressão contínua padrão não são óbvios e, além 

disso, os custos são altos, e ainda requer a imobilização do paciente, sendo, 

geralmente, reservada para pacientes acamados que não podem tolerar a terapia de 

compressão contínua (PRAKASH et al., 2013). 

A elevação dos membros inferiores associada à terapia de compressão 

também é considerada padrão de atendimento. Envolve a elevação acima do nível 

do coração, com objetivo de reduzir o edema, promover melhoria da microcirculação 

e aporte de oxigênio e, assim, favorecer a cicatrização, e é mais eficaz se for 

realizada durante 30 minutos, três ou quatro vezes ao dia, o que pode ser difícil para 

pacientes durante a rotina diária (PRAKASH et al., 2013). 

Os curativos devem ser feitos antes da aplicação das ligaduras ou meias 

de compressão para promover a cicatrização mais rápida e impedir a aderência do 

curativo à úlcera. Existem vários tipos disponíveis comercialmente, incluindo os 

hidrocolóides, espumas, hidrogéis, pastas e pensos não aderentes simples. Estudo 
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do tipo meta-análise de 42 Ensaios Clínicos Randomizados (ECR), com total em 

torno de 1.000 sujeitos, mostrou que não existe diferença significativa na 

cicatrização obtida entre os muitos tipos de curativos Deste modo, a escolha de 

curativos para úlceras venosas pode ser guiada pelo custo, facilidade de aplicação e 

pela preferência do paciente ou profissional (PRAKASH et al., 2013; PALFREYMAN; 

NELSON; MICHAELS, 2007).  . 

O tratamento medicamentoso é realizado com base em fármacos 

inibidores plaquetários, os quais promovem redução da viscosidade sanguínea, 

sendo os principais a pentoxifilina, o ácido acetilsalicílico e o iloprost (vasodilatador e 

antiagregante plaquetário), no entanto não existem dados suficientes para indicar 

seu uso (PRAKASH et al., 2013; ABBADE, 2014). 

Como a TVP é reconhecida por ser uma causa importante de insuficiência 

venosa crônica subsequente, o uso de heparina e dispositivos de compressão 

pneumática reduz a incidência de TVP, no período pós-operatório, e as cirurgias 

ambulatoriais, que permitem a mobilização precoce, devem ser preferidas, sempre 

que possível (PRAKASH et al., 2013). 

Úlceras crônicas que não evoluem para a cura em seis meses podem ter 

indicação para avaliação cirúrgica para aquelas que são refratárias ao tratamento 

conservador. Pode ser realizado desbridamento para remoção de fibrinas, bem 

como a aplicação de enxertos de pele artificial ou do próprio paciente para cobertura 

da área em granulação. No entanto, se existir edema ou se a doença venosa não for 

tratada, o enxerto pode não ser eficaz (PRAKASH et al., 2013). 

Um desbridamento agressivo da região pode resultar em grande 

deformidade, necessitando de retalho para correção, o qual possui uma rede venosa 

com centenas de válvulas competentes, o que pode acelerar a cicatrização 

(PRAKASH et al., 2013). 

A intervenção cirúrgica para correção da insuficiência venosa pode ajudar 

a reduzir o refluxo venoso, acelerar a cura e evitar a recorrência da úlcera. A 

insuficiência venosa pode ser tratada cirurgicamente por ablação da veia safena, 

cirurgia endoscópica subfascial para interrupção das veias perfurantes; implante de 

stent para tratamento de obstrução da veia ilíaca e remoção de veias superficiais 

incompetentes, escleroterapia ou terapia a laser (PRAKASH et al., 2013). 
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4.5 Ultrassom 

 

O ultrassom é uma forma de energia mecânica não audível, que consiste 

em vibrações de alta frequência, na faixa acima de 20 KHz (Kilohertz). Esta 

frequência está relacionada com o número de ondas que passam por um 

determinado ponto em unidade de tempo, expressa em Hz (hertz); com variação em 

geral entre 1 e 3 MHz (Megahertz), embora outras frequências possam ser 

programadas. As frequências mais elevadas as tornam mais adequadas para o 

tratamento de tecidos superficiais, enquanto que as frequências mais baixas, as 

fazem propícias para o tratamento das estruturas profundas (FERREIRA; 

MENDONÇA, 2007). 

A onda mecânica produzida pelo ultrassom é a energia transmitida por 

vibrações de moléculas do meio em que estão se propagando, levando à oscilação, 

quer o meio seja sólido, líquido ou gasoso. A quantidade de energia que incide em 

determinada superfície é denominada de potência, expressa em watts (W). Essa 

energia é dependente de algumas características do ultrassom, como frequência, 

intensidade, amplitude, foco e uniformidade do feixe, como também do tipo de tecido 

em que ocorre a propagação da onda (SPEED, 2001; FERREIRA, 2010).       

Sugere-se que o ultrassom na frequência de 1 MHz seja mais eficiente 

em lesões profundas e que o de 3 MHz deva ser utilizado em lesões mais 

superficiais, devendo, portanto, ser preferido no tratamento de úlceras dérmicas 

(GUIRRO; GUIRRO, 2002). No entanto, ambas as modalidades de frequência têm 

sido utilizadas em feridas cutâneas e têm se mostrado eficazes na cicatrização 

destas lesões. 

Durante a terapia ultrassônica em úlceras, recomenda-se a utilização de 

intensidade menor ou igual a 0,5 W/cm2, pois esta dose está associada a uma 

produção predominante de efeitos atérmicos que aumentam a velocidade do reparo 

da ferida. Alguns autores realizaram estudos com o uso de ultrassom em úlceras 

abertas, em que se utilizou dose igual ou menor que 0,5 W/cm2, e os resultados 

mostraram que essa dose favoreceu a cicatrização das úlceras (MARQUES; 

MOREIRA; ALMEIDA, 2003).  

O ultrassom também é um ótimo recurso físico para o tratamento de 

lesões em tecidos moles, podendo acelerar a reparação tecidual em diferentes 

aspectos. Com a irradiação ultrassônica, é possível melhorar tanto a velocidade da 
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cicatrização quanto a qualidade do tecido cicatricial. Existem relatos dos benefícios 

da irradiação ultrassônica sobre o processo de cicatrização dos ossos, tendões, 

músculos, ligamentos, cartilagem e pele, demonstrando benefícios com baixas 

doses e prejuízos em altas doses (MENDONÇA et al., 2006).  

A intensidade do ultrassom é definida como a quantidade de energia que 

passa através da unidade de tempo, expressa em watts por centímetro ao quadrado 

(W/cm2). As ondas ultrassônicas podem se propagar de modo contínuo ou pulsado. 

No modo contínuo, não ocorre interrupção da onda ultrassônica, de modo que há 

deposição ininterrupta de energias nos tecidos irradiados. Já, no modo pulsado, há 

interrupções regulares e reguláveis na liberação da energia dos tecidos irradiados. A 

escolha entre o modo contínuo ou pulsado depende dos efeitos biofísicos que se 

busca e da interação do ultrassom com o tecido (FERREIRA; MENDONÇA, 2007). 

O ultrassom interage com os tecidos biológicos, por meio de mecanismos 

térmicos e não térmicos ou mecânicos que prevalecem de acordo com o modo de 

propagação da onda (contínua ou pulsada). Os dois mecanismos de interação 

ocorrem simultaneamente, embora seja possível potencializar um ou outro efeito, 

alterando os parâmetros da irradiação, com o tipo de onda utilizada, o tempo e a 

técnica de aplicação. Os efeitos fisiológicos dos mecanismos não térmicos foram 

evidenciados em vários estudos, incluindo o de granulação de células de 

sustentação, alterações na função da membrana celular, aumento nos níveis 

intracelulares de cálcio, aumento da angiogênese e da permeabilidade vascular, 

estimulação da atividade fibroblástica e, consequentemente, aumento da síntese 

proteica e da tensão elástica do colágeno (FERREIRA; MENDONÇA, 2007).  

Estudo, que comparou a utilização do ultrassom pulsado de baixa 

intensidade com a sulfadiazina de prata a 1% no tratamento de úlceras venosas 

crônicas de 24 pacientes em Ribeirão Preto/SP, identificou melhores resultados com 

o ultrassom na cicatrização no prazo de 90 dias de acompanhamento, embora sem 

diferença significante entre os grupos. A técnica de aplicação do ultrassom na borda 

e no leito da úlcera venosa mostrou-se superior ao tratamento convencional por seu 

efeito pró-inflamatório e angiogênico, detectado na avaliação histopatológica da 

borda da ferida (JORGE, 2009). Outro estudo realizado com pacientes com mal 

perfurante plantar e úlceras cutâneas em portadores de hanseníase avaliou a 

aplicação do ultrassom de baixa intensidade pulsado (16 mW/cm2) até a cicatrização 

total da lesão. Os seis pacientes analisados apresentaram melhora significativa nas 



33 
 

primeiras semanas de aplicação e chegando à cicatrização total, em média, após 80 

aplicações. O autor concluiu que o ultrassom de baixa intensidade foi eficaz no 

tratamento das lesões plantares (CAMPANELLI, 2004). 

Estudos experimentais realizados in vitro e in vivo sugerem que os lasers 

em baixa intensidade aceleram o processo cicatricial, por promoverem a proliferação 

celular, acelerarem a formação de tecidos de granulação, facilitarem a síntese do 

colágeno, aumentarem a síntese de ATP na mitocôndria e ativarem os linfócitos 

(ENWEMEKA et al., 2004).  

Apesar dos benefícios obtidos a partir da intervenção, estudo realizado 

por Olsson e colaboradores (2008) destaca a possibilidade de risco de danos 

decorrentes da utilização inadequada do instrumento, pois não existe consenso em 

relação ao tempo de aplicação ou à dose aplicada. Porém, no mesmo estudo, 

destaca-se que o ultrassom possui efeitos benéficos significativos.  
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5 MÉTODO 

 

5.1 Delineamento de pesquisa  

 

Estudo experimental, do tipo estudo piloto, de ensaio clínico randomizado. 

Ensaio clínico é caracterizado pela aplicação de uma intervenção e observação dos 

efeitos sobre o desfecho. Este estudo foi desenvolvido baseado em protocolo de 

aplicação de ultrassom de baixa frequência, realizado por pesquisadores da 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). 

Esse tipo de estudo é indicado quando se busca demonstrar causalidade, 

ou seja, observar desfecho com o mínimo de influência de variáveis confundidoras e 

dos vieses de mensuração, sendo, por estes motivos, importante a utilização de 

estratégias, como randomização (alocação aleatória) e cegamento (HULLEY et al., 

2015). 

 O delineamento do estudo é composto resumidamente pelas seguintes 

etapas: seleção da amostra dentro da população a ser estudada; medição das 

variáveis basais (idade, sexo, dados sobre a úlcera etc.); randomização dos 

participantes em dois grupos (intervenção e controle); aplicação das intervenções 

(tratamento ativo, placebo ou intervenção padrão); medição das variáveis de 

desfecho com cegamento (HULLEY et al., 2015). 

Hulley e colaboradores (2015) destacam a importância da randomização, 

visto que é a principal responsável pela causalidade do estudo. E, para isto, deve 

ser procedida de forma aleatória e inviolável. Atualmente, existem várias técnicas 

para realizar a randomização, que devem ser escolhidas de acordo com a população 

em estudo. Outro aspecto importante destacado pelos autores é a escolha dos 

grupos e seleção da intervenção, pois, em alguns casos, não existe a possibilidade 

de o grupo controle não receber nenhum tipo de tratamento. Nestes casos, é 

aplicado tratamento padrão nos dois grupos e o tratamento ativo, apenas no grupo 

de intervenção. Por fim, observa-se a importância do cegamento, que pode ser 

simples, duplo ou triplo, em que, quanto maior a quantidade de pessoas envolvidas 

no cegamento, menor a possibilidade de vieses no estudo. O adotado na pesquisa 

foi o cegamento do tipo simples. 
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5.2 Local do estudo  

 

A pesquisa foi realizada em Hospital Universitário de grande porte, na 

cidade Fortaleza/CE, Brasil, o qual é referência Norte/Nordeste na realização de 

procedimentos de alta complexidade, como transplantes de rim, fígado e medula 

ossea. Além disso, a instituição conta com um centro ambulatorial com diversas 

especialidades médicas. A coleta de dados foi realizada de outubro de 2016 a julho 

de 2017, no ambulatório de cirurgia vascular do referido hospital.  

 

5.3 População e amostra do estudo  

 

A população do estudo foi constituída por pessoas com úlcera venosa, 

cadastradas e acompanhadas no ambulatório supracitado. Aquelas que foram 

atendidas no ambulatório e atenderam aos critérios de inclusão e exclusão a seguir 

foram englobados na pesquisa.  

 

5.3.1 Critérios de elegibilidade 

 

 Critérios de inclusão: indivíduos maiores de 18 anos; apresentar 

úlcera venosa, comparecer ao ambulatório em dias pré-estabelecidos e não fazer 

uso contínuo de medicação anti-inflamatória por qualquer via de absorção.   

 Critérios de exclusão: apresentar tecido necrosado, com indicação de 

amputação do membro; apresentar exposição óssea e tendões; tratamento por 

radioterapia; feridas em decorrência de radioterapia; pacientes grávidas; pacientes 

com implantes metálicos na região; diagnóstico de trombose venosa profunda; 

pacientes hemofílicos ou com risco de hemorragia; pacientes tabagistas; pacientes 

em uso de corticoide; pacientes diabéticos; utilizar bota de unna ou outros 

tratamentos que não o AGE. 

 Critérios de descontinuidade: não comparecer ao ambulatório nos 

dias pré-estabelecidos; não realizar os curativos com AGE na residência; mudança 

de cobertura durante o período do estudo. 
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5.3.2 Randomização  e cegamento 

 

A randomização consiste em alocar aleatoriamente os participantes do estudo 

nos grupos a serem comparados. Este método permite que as características dos 

pacientes sejam semelhantes nos dois grupos, evitando, assim, a distribuição 

heterogênea de pacientes, como também a manipulação da alocação. Para isto, os 

pacientes foram alocados de forma aleatória e a alocação deve ser inviolável, ou 

seja, não pode ser alterada (COUTINHO; CUNHA, 2005; HULLEY, 2015).  

Tendo em vista o grande interesse dos participantes em serem incluídos no 

grupo intervenção, para evitar a não adesão ao grupo controle, a randomização foi 

realizada por tipo de intervenção, sendo a coleta iniciada com pacientes do grupo 

intervenção. Desta forma, os pacientes que atendiam aos critérios de elegibilidade 

eram incluídos no grupo, independente do estado da lesão, evitando, assim, 

interferência nos resultados causados por viés. 

De acordo com Hulley (2008), o cegamento é tão importante quanto à 

randomização, pois a partir dele, o estudo está protegido contra avaliação enviesada 

dos desfechos.   

Neste estudo, não foi possível realizar o cegamento dos pacientes e 

indivíduos que realizavam as intervenções, já que estas eram visivelmente 

diferentes. 

Desse modo, como forma de realizar o cegamento e diminuir a 

possibilidade de viés durante a avaliação da intervenção, os especialistas que 

avaliaram o processo de cicatrização das úlceras não sabiam de que grupo os 

pacientes faziam parte. Para isto, estes pacientes e os grupos a que pertenciam 

foram identificados por códigos e cada especialista avaliou pacientes pertencentes 

aos dois grupos.  

 

5.4 Coleta de dados  

 

Para melhor entendimento da etapa de coleta de dados, foi elaborado 

diagrama adaptado do Consort (SCHULZ et al., 2010), conforme Figura 1. 
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5.5 Recrutamento  

 

 

A pesquisadora principal e dois pesquisadores auxiliares compareciam ao 

ambulatório nos dias pré-determinados e faziam busca nos prontuários dos 

pacientes em atendimento, para identificar o diagnóstico médico principal, trombose 

Alocados para AGE (Grupo controle) 

 Um paciente correspondendo a 
seis lesões e um paciente 
correspondendo a duas lesões 

 

Figura 1 — Diagrama do fluxo dos participantes do estudo adaptado de CONSORT  (2010). 

Fortaleza/Ceará. 2017 

 

Figura 1 — Diagrama do fluxo dos participantes do estudo adaptado de CONSORT  (2010). 

Fortaleza/Ceará. 2017  
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venosa profunda prévia, etiologia da lesão, presença de diabetes mellitus e 

realização de radioterapia. Além disso, os pesquisadores acompanhavam a 

realização do curativo para identificar a cobertura utilizada no período e verificar os 

critérios de elegibilidade. 

Após a avaliação inicial, os pesquisadores abordavam os pacientes e 

apresentavam a proposta e os objetivos do estudo, explicando resumidamente as 

intervenções do grupo no qual o paciente seria incluído, e a necessidade de 

comparecimento ao ambulatório duas vezes por semana, durante cinco semanas, 

enfatizando a importância da assiduidade e o registro fotográfico das lesões. Caso o 

mesmo referisse interesse em participar do estudo, os pesquisadores entregavam o 

TCLE, ressaltando os aspectos éticos da pesquisa, como garantia de sigilo e 

anonimato e direito de desistência em qualquer etapa do estudo sem nenhum 

prejuízo em seu acompanhamento no ambulatório em questão. Em seguida, o 

paciente reafirmava o interesse em participar do estudo, assinando o TCLE e 

recebendo uma via deste. Neste encontro, os pesquisadores agendavam a data de 

início da coleta. 

 

5.6 Intervenções  

 

De acordo com o protocolo do estudo utilizado como referência, nos 

pacientes alocados no grupo intervenção (GI) foi aplicado o Gel de AGE extraído do 

óleo de copaíba e melaleuca, seguido da aplicação do ultrassom de baixa 

frequência; e nos pacientes alocados no grupo controle (GC), foi realizado o curativo 

com AGE em gel, extraído do óleo copaíba e melaleuca. 

 

5.6.1 Curativo com AGE  

 

Após o registro fotográfico, de acordo como os procedimentos 

operacionais para os grupos intervenção e controle (APÊNDICES A e B), era 

realizada a limpeza da úlcera com soro fisiológico, sendo respeitada a técnica estéril 

e, em seguida, aplicada fina camada de Gel de AGE extraído do óleo de copaíba e 

melaleuca. Em pacientes do grupo controle, o curativo era finalizado com a 

aplicação da cobertura secundária com gaze e ataduras. Em pacientes do grupo 

intervenção, além da aplicação do gel de AGE, foi utilizado o ultrassom de baixa 
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frequência e, em seguida, a aplicação da cobertura secundária com gazes e 

ataduras. 

 

5.6.2 Aplicação do ultrassom 

 

Os pacientes receberam a intervenção com o ultrassom associado ao gel de 

AGE, dividida em 10 sessões. Empregou-se o aparelho modelo Sonopulse III, da 

marca Ibramed (Figura 2). 

A densidade de energia aplicada foi de 0,5 W/cm2. A frequência utilizada foi 

de 1 MHz e ciclo de trabalho de 50%. O ultrassom foi utilizado na modalidade 

pulsado, em decorrência dos efeitos sobre a cicatrização da lesão (FERREIRA, 

2010).  

Figura 2 – Modelo de aparelho de ultrassom utilizado no estudo. Fortaleza/Ceará, 2017 

 

Para definir o tempo de aplicação do ultrassom, foi empregada fórmula 

adotada pelo INMETRO: 

  

 

 

Onde, TEMPO é a unidade a ser definida em minutos, ÁREA refere-se à 

área da úlcera calculada pela largura x comprimento, medidos com uma fita métrica 

antes de cada aplicação, sempre medindo as bordas mais distantes da lesão 

cutânea e ERA é a Área de Radiação Efetiva, ou seja, onde há emissão de ondas 

sonoras, também medida com uma fita métrica, considerando o diâmetro do 

transdutor e definido em 7 cm².  Esse cálculo foi refeito a cada aplicação, tendo em 

 

 

TEMPO = ÁREA 

 ERA 
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vista a possibilidade de alteração da área da lesão e, assim, do tempo de aplicação 

do ultrassom. 

 Durante a aplicação, foi preenchido o instrumento relacionado à ferida e 

à cicatrização (Apêndice C).  

 

5.6.3 Treinamento da equipe de campo 

 

A equipe de campo formada para coleta de dados foi composta por uma 

enfermeira e dois acadêmicos de enfermagem. Com intuito de garantir a 

uniformidade e padronização dos dados, foi feito treinamento sobre as intervenções 

que os mesmos iriam realizar, sendo abordados os procedimentos operacionais 

padrões de cada intervenção, a capacitação para manuseio da câmera e a 

realização dos registros fotográficos, assim como apresentação e leitura em grupo 

dos instrumentos de coleta de dados para demonstração do preenchimento e 

esclarecimento de dúvidas. 

 

5.6.3.1 Registro fotográfico 

 

O registro fotográfico foi feito com câmera profissional da marca Canom®, 

logo após a retirada da cobertura primária. As fotos foram realizadas com e sem 

flash, somente com iluminação ambiente, com distância de 30 cm.  

Realizou-se o registro fotográfico da lesão na avaliação inicial e em todas 

as aplicações, até o paciente apresentar cicatrização total da área lesionada ou 

encerrar o prazo para coleta.  

Os pacientes e as lesões foram identificadas por códigos e as fotos foram 

armazenadas em pastas por data da coleta, em dispositivo portátil e drive de 

armazenamento digital de acesso exclusivo do pesquisador. 

Após o fim da coleta dos dados, selecionaram-se as fotos do 1º, 4º, 6º e 

10º dias de aplicação. Estas foram organizadas em uma apresentação de Power 

Point para avaliação dos enfermeiros experts. 
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5.7 Análise das fotografias por enfermeiros experts 

 

Para seleção dos especialistas, foram utilizados os seguintes critérios de 

inclusão na amostra, adaptados de Mangueira (2014): 1. Ser enfermeiro com 

titulação mínima de mestre (ou com mestrado em curso) nas temáticas de feridas 

e/ou aplicação de ultrassom; 2. Ter artigo publicado sobre úlceras venosas e/ou 

aplicação de ultrassom; 3. Desenvolver pesquisa/participar de grupo de pesquisa 

sobre úlceras venosas e/ou aplicação de ultrassom. Foram incluídos especialistas 

que atenderam ao critério 1 e, pelo menos, um dos outros dois critérios (2 e/ou 3). E 

excluídos os especialistas que não compareceram ao dia da avaliação ou que não 

preencheram o instrumento corretamente. 

A captação dos especialistas foi realizada, inicialmente, em busca na 

Plataforma Lattes, do portal CNPq, a partir das palavras-chave: feridas, úlceras 

venosas, ultrassom.  

Foram agendadas reuniões individuais para apresentação dos slides em 

Power Point, citados anteriormente. Após anuência no TCLE, os especialistas 

tinham acesso aos registros fotográficos e ao instrumento para avaliação da 

cicatrização (Apêndice D). 

 Para avaliação dos registros fotográficos, foram selecionados três 

enfermeiros especialistas. As fotos dos dias 1, 4, 6, 10 foram apresentadas em 

Power Point (Figura 3), sem indicação do grupo ou da intervenção a que a úlcera 

havia sido submetida.  

Após avaliação da úlcera, os especialistas preencheram um instrumento 

(Apêndice D), com questões relacionadas à cicatrização e presença de granulação, 

fibrina e/ou epitelização. Neste instrumento, a cicatrização deveria ser avaliada a 

partir da Escala de Likert, com variação de 1 a 5, sendo: 1 – Muito insatisfatório, 2 – 

Insatisfatório, 3 – Indiferente, 4 – Satisfatório, e 5 – Muito Satisfatório; os tecidos 

presentes na lesão foram avaliados a partir da sua extensão em relação área total 

da lesão, está avaliação foi medida em porcentagem. 
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5.8 Desfechos primários 

Como forma de responder aos objetivos propostos neste estudo, seguem 

os desfechos primários observados no estudo:  

 Avaliação do processo de cicatrização; 

 Alteração na área ulcerada; 

 Melhora da relação fibrina/granulação. 

 

5.9 Outras variáveis  

 

Além das variáveis do desfecho primário, outras variáveis também foram 

coletadas: dados sociodemográficos; características clínicas das lesões; 

características clínicas do paciente; dor; e diminuição da exsudação.  

 

 

 

Figura 3 - Apresentação em Power Point dos registros fotográficos para avaliação dos especialistas. 

Fortaleza/Ceará, 2017 
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5.10 Instrumento de coleta de dados 

 

Para coleta de dados, elaborou-se um instrumento (Apêndice E) adaptado 

do instrumento de consulta de enfermagem utilizado no ambulatório de cirurgia do 

Hospital Universitário, que se encontra em processo de validação, que foi 

empregado para coleta das variáveis basais. Além deste, foram utilizados um 

instrumento para acompanhamento das intervenções (Apêndice C) e outro para 

avaliação da cicatrização por enfermeiros especialistas (Apêndice D). 

Como forma de padronização da aplicação do ultrassom de baixa 

frequência, foi desenvolvido um procedimento operacional padrão (Apêndice A). 

 

5.10.1 Instrumento de coleta de variáveis basais  

 

5.10.1.1 Dados sociais 
 

Foram observadas as seguintes variáveis: idade; sexo (masculino, 

feminino); ano de nascimento, etnia (branca, preta, parda, amarela e indígena); 

escolaridade (analfabeto, analfabeto funcional, ensino fundamental incompleto e 

completo, ensino médio incompleto e completo, e ensino superior incompleto e 

completo); situação empregatícia (empregado, desempregado, afastado, aposentado); 

ocupação; renda (em salários mínimos); auxílio doença; saneamento básico; diagnóstico 

médico principal; comorbidades; e medicamentos utilizados. 

5.10.1.2 Aspectos clínicos da lesão 

 Tempo de lesão: tempo em que o paciente desenvolveu a primeira 

lesão, registrado em meses; 

  Recidiva e fator desencadeante: observado se a lesão era primária ou 

recidiva e seu fator desencadeante (espontâneo ou trauma); 

 Localização: local das lesões no membro, com registro realizado a 

partir da nomenclatura anatômica da região; 

 Área lesão: avaliada após a retirada da cobertura primária. 

Identificadas as maiores medidas de largura e comprimento da área lesionada e 

aplicada a fórmula simples de área, citada anteriormente. Cabe ressaltar que, se o 
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paciente possuía duas ou mais áreas ulceradas com distância superior a dois 

centímetros entre elas, eram contadas como duas ou mais lesões; 

 Aspectos do leito da ferida: avaliados após retirada da cobertura 

primária, em que era identificada a presença dos principais tipos de tecidos, como 

necrose, granulação, fibrina e epitelização. O registro desta avaliação era feito por 

proporção, ou seja, a presença dos tecidos em relação à área total da lesão; 

 Presença de exsudação: avaliada antes e após a retirada da cobertura 

primária, observando a quantidade de secreção presente nas gazes e na lesão. 

Registrada em escores, a saber: 0 – nenhum; 1 – Escasso; 2 – Moderado; 3 – 

Abundante; 

 Presença de edema: observada a presença de edema em todo o 

membro lesionado, após a retirada da cobertura primária. Registrada com o símbolo 

de ―cruz‖ (+), com o valor máximo de quatro cruzes (++++); 

 Dor: avaliada antes do início de cada intervenção a partir da Escala 

Visual Analógica (EVA). Registrada em escores de 0 a 10, onde: 0 – sem dor e 10 – 

pior dor possível.  

 

5.10.2 Instrumento de acompanhamento das intervenções 

 

Este instrumento utilizado para acompanhar a evolução das lesões 

durante o período da coleta de dados. Neste, eram coletados os dados relacionados 

à lesão, como área da lesão, presença de exsudato, fibrina, dor etc. 

 

5.11.3 Instrumento para avaliação da cicatrização das úlceras venosas 

 

Este instrumento foi preenchido pelos enfermeiros especialistas após a 

avaliação da cicatrização, a partir do registro fotográfico de acompanhamento das 

intervenções.  

Antes de iniciar o preenchimento, cada especialista foi esclarecido quanto 

aos itens do instrumento de avaliação.  

 

Dados relacionados à lesão 

 

  Aspectos do leito da ferida:  
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Identificação da presença dos principais tipos de tecidos, como necrose, 

granulação, fibrina e epitelização. O registro desta avaliação era feito por proporção, 

ou seja, a presença dos tecidos em relação à área total da lesão.  

 

  Dados relacionados à cicatrização:  

 

Redução da área, registrando ―sim‖ ou ―não‖ e avaliação da cicatrização a 

partir da Escala de Likert: muito satisfatório, satisfatório, indiferente, insatisfatório, 

muito insatisfatório.  

 

5.13 Operacionalização da coleta de dados  

 

Para melhor entendimento do processo de coleta de dados, foi elaborado um 

diagrama com o fluxo da coleta de dados (Figura 4). 

Figura 4  — Procedimento de randomização e alocação dos grupos controle e intervenção. 

Fortaleza/Ceará, 2017 
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5.14 Análise estatística dos dados  

 

Inicialmente, todas as variáveis do estudo foram digitadas em uma 

planilha do programa Microsoft Excel for Windows e, em seguida, validados.  

Os dados quantitativos foram submetidos ao teste de normalidade de 

Kolmogorov-Smirnov e expressos em forma de média e erro padrão da média. Os 

dados com distribuição normal foram analisados por meio do teste t de Student e 

ANOVA para medidas repetidas, seguido do pós-teste de Bonferroni e tamanho do 

efeito da intervenção, a partir do teste de D de Cohen. Os dados com distribuição 

anormal e os escores de exsudação (expressos em forma de mediana (mínima e 

máxima)) foram analisados por meio do teste de Mann-Whitney e Friedman, seguido 

do pós-teste de Dunn. 

Adicionalmente, a correlação de Spearman foi utilizada para avaliar a 

inter-relação entre os fatores estudados, e o modelo de regressão linear múltiplo foi 

empregado para avaliar que parâmetros mostraram colinearidade com o período de 

avaliação (tempo em dias), independente dos demais fatores. 

As análises foram realizadas utilizando o software Statistical Packcage for 

the Social Sciences (SPSS), adotando confiança de 95%. 

 

5.15 Aspectos éticos 

 

O projeto foi aprovado no Comité de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Ceará (CEP PROPESQ – UFC), conforme parecer número: 1.847.156, 

CAAE: 56535316.9.3001.5054 (Anexo A). Após aprovação desse Comitê, o projeto 

foi encaminhado, via plataforma Brasil, ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Walter Cantídio, tendo a aprovação a partir do parecer nº 1.726.130 

(Anexo B). Após essas aprovações, as coletas foram iniciadas.  

Durante a coleta de dados, foram respeitados os aspectos éticos 

preconizados pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Na análise 

dos resultados, a identidade dos pacientes foi mantida em sigilo. Os setores, como 
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também os comitês de ética envolvidos na pesquisa, irão receber relatório com os 

resultados e conclusões do estudo (BRASIL, 2013) 

Os participantes do estudo (pacientes e especialistas) assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no qual constam todas as etapas do 

estudo, riscos e benefícios, garantia de anonimato, direito de desistência em 

qualquer fase do estudo, sem qualquer prejuízo para o tratamento ofertado na 

instituição.  O TCLE foi impresso em duas vias, uma para arquivo do pesquisador e 

outra para o paciente (Apêndices F e G). 

O estudo está em processo de registro no banco de dados do Registro 

Brasileiro de Ensaios Clínicos. 
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6 RESULTADOS  

 

O recrutamento e a coleta de dados ocorreram de outubro de 2016 a 

junho de 2017. A captação ocorria de terça a quinta-feira, no período da manhã, no 

horário de atendimento do serviço de cirurgia vascular, do referido ambulatório. Os 

pacientes foram avaliados, observando os critérios de elegibilidade.  

Nesse período, 60 pacientes possuíam úlcera venosa, porém, apenas 

cinco pacientes atendiam aos critérios de elegibilidade pré-definidos. Destes, quatro 

foram alocados no grupo intervenção, correspondendo a oito lesões; e dois 

pacientes, no grupo controle, correspondendo a sete lesões. Após o início das 

aplicações, um paciente do grupo controle desistiu de participar, ficando a amostra 

do grupo controle com um paciente e seis UV. Após as aplicações, os dados foram 

compilados e apresentados aos especialistas.  

Os dados estão apresentados da seguinte forma: características 

sociodemográficas e clínicas; características das úlceras venosas; avaliação da 

cicatrização pelos enfermeiros especialistas. 

 

6.1 Características sociodemográficas e clínicas  

 

O total da amostra nos dois grupos foi de cinco pacientes e foram 

observadas as seguintes variáveis: idade, sexo, naturalidade, etnia, tabagismo, 

etilismo; as comorbidades: hipertensão, diabetes, dislipidemia, distúrbios de 

coagulação, nefrológicas e cardiopatias; estado civil, escolaridade, religião, situação 

empregatícia, ocupação, renda e/ou auxílio doença, saneamento básico. 

Os pacientes foram acompanhados durante cinco semanas, sendo 

realizados neste período 10 atendimentos, tanto no grupo intervenção, quanto no 

grupo controle. Estes pacientes compareciam ao ambulatório duas vezes por 

semana, com intervalo mínimo de 48 horas entre cada encontro.   

No grupo controle, foi alocado um paciente com seis lesões, com 

diagnóstico médico principal de insuficiência venosa. No grupo intervenção, foram 

alocados quatro pacientes, com total de oito lesões, todos com diagnóstico médico 

principal de úlcera venosa, não apresentavam comorbidades, como hipertensão, 

diabetes, distúrbios de coagulação, nefro e cardiopatias, e apenas um paciente 

apresentava dislipidemia controlada.  
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A paciente do grupo controle tinha 69 anos, era do sexo feminino, natural 

de Tauá, de etnia parda. Não referiu tabagismo, era ex-etilista (parou havia 28 anos) 

e não apresentava comorbidades. Viúva, possuía escolaridade de nove anos, referiu 

ser católica e tinha como ocupação principal o emprego de doméstica, mas a 

situação empregatícia da mesma era de aposentada, justificada pela incapacitação 

consequente da úlcera venosa. Recebia auxílio doença, tendo como renda entre um 

a dois salários mínimos. Possuía saneamento básico na residência. 

Os pacientes do grupo intervenção tinham idade superior a 60 anos 

(média 76,5 anos), dois pacientes eram do sexo feminino e dois, do sexo masculino. 

A maioria destes pacientes era natural do interior do Estado do Ceará, residindo em 

Fortaleza, exceto dois pacientes, um que residia em Maranguape e outro, em 

Guaiuba.  

Quanto à etnia, todos consideravam-se pardos. Apenas um paciente 

apresentou comorbidade, sendo esta a dislipidemia. Os pacientes possuíam 

escolaridade menor que nove anos. Quanto à religião, a maioria (75%) declarava-se 

como católica e 25% declaravam-se evangélicos. 

Nenhum paciente desenvolvia atividades laborais, tendo em vista que um 

era pensionista (25%), dois (50%) estavam aposentados e um paciente (25%) 

estava afastado do trabalho. Tanto a aposentadoria quanto o afastamento foram 

pela incapacitação causada pela úlcera venosa. Desta forma, a maioria deles 

recebia auxílio doença. Todos os pacientes tinham renda de um a dois salários 

mínimos, sendo a principal fonte de renda da casa, e também possuíam 

saneamento básico na residência. 

 

6.2 Características das úlceras venosas 

 

Para este estudo, a caracterização das 14 úlceras venosas incluídas na 

amostra foi realizada a partir das seguintes características: área, melhora da relação 

fibrina e granulação, dor e presença de exsudação. 

No grupo controle, foram alocadas seis UV, com tempo médio de três 

meses, sendo todas recidivas, desencadeadas de forma espontânea.  Em relação à 

área das úlceras, este grupo apresentou média de 7,46 cm², onde a menor media 

2,3 cm² e a maior, 13,5 cm².  
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No grupo intervenção, foram alocadas oito lesões, com tempo médio de 

106,3 meses, em que a maioria (62,5%) nunca teve cicatrização completa e 37,5% 

eram lesões recidivadas, desencadeadas de forma espontânea.  

Em relação à área das úlceras, o grupo intervenção apresentou média de 

161,95 cm² no primeiro dia, onde a menor média foi 4,0 cm² e a maior, 575 cm²; no 

último dia, a média das áreas foi de 145,01 cm². Observou-se redução média de 

área estatisticamente significante no grupo intervenção, a partir da terceira 

aplicação, com redução de 2,25 cm², 11,27 cm² e 16,92 cm² no terceiro dia, sexto e 

décimo dias, respectivamente (Tabela 2).  

No grupo controle, durante a primeira avaliação, a média de área foi de 

7,45 cm², onde a menor media 2,3 cm² e a maior, 13,9 cm², e no último dia foi 4,89 

cm². Observou-se redução média de área estatisticamente significante no grupo 

controle, a partir da sexta aplicação, com redução de 2,17 cm² e 2,82 cm², no sexto 

e décimo dias, respectivamente (Tabela 2).  

A partir da redução significativa da média de área de úlcera do grupo 

intervenção (-16,92±14,76) em relação ao grupo controle (-2,82±0,70), o efeito de 

Cohen (Cohen‘s d) estimado foi 1,35 (efeito forte) e o coeficiente do tamanho do 

efeito de Cohen (effect-size r ) foi de 0,56 (moderado). 

Diante disso, pode-se inferir que a aplicação do ultrassom induz redução 

da área da úlcera mais rapidamente, quando comparado ao tratamento com AGE e 

que as aplicações com ultrassom começam a apresentar resultados a partir da 

terceira aplicação, ou seja, na segunda semana de aplicação.  

Em relação à média de fechamento, ou cicatrização das UV, os dois 

grupos apresentaram aumento na porcentagem das mesmas, tendo o grupo 

intervenção média de 24,04% (Erro padrão da média 11,31) e o grupo controle, 

34,13% (Erro padrão da média 9,09). 
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Tabela 1 – Média da área, de redução da área e de fechamento das úlceras do grupo intervenção, comparado ao 

grupo controle. Fortaleza/Ceará. 2017 

 Área de úlcera  Δ Área de úlcera  Fechamento da ferida (%) 

 Intervenção Controle  Intervenção Controle  Intervenção Controle 

Dias         

1 161,95±75,59 7,45±1,68  0,00±0,00 0,00±0,00  0,00±0,00 0,00±0,00 

2 160,75±75,66 6,56±1,50  -1,20±0,98 -0,90±0,23  4,69±3,08 10,92±3,41 

3 159,70±75,69* 6,04±1,36  -2,25±1,97* -1,42±0,35  5,94±3,27 17,68±3,58 

4 155,55±76,11* 5,64±1,27  -6,39±4,83* -1,81±0,44  19,20±9,03 22,47±4,38 

5 150,86±76,57* 5,64±1,27  -11,08±9,50* -1,81±0,44  22,12±9,75 22,47±4,38 

6 150,69±76,60* 5,29±1,18*  -11,27±10,67* -2,17±0,52*  21,76±10,34* 27,10±4,41* 

7 150,02±76,68* 5,24±1,19*  -11,92±11,53* -2,21±0,52*  20,76±10,60* 27,82±4,58* 

8 145,99±77,32* 5,37±1,27*  -15,95±14,58* -2,09±0,46*  23,77±11,43* 26,82±4,62* 

9 146,30±77,25* 4,89±1,17*  -15,65±14,63* -2,56±0,57*  21,27±11,99* 32,62±5,75* 

10 145,01±77,50* 4,63±1,11*  -16,92±14,76* -2,82±0,70*  24,04±11,31* 34,13±9,09* 

p-Valora 0,003 <0,001  0,003 <0,001  0,002 <0,001 

*p<0,05 versus dia 01, ANOVA para medidas repetidas/Bonferroni (média ±EPM). 

 

Para demonstrar esse achado, a Figura 5 apresenta o registro do 

acompanhamento de uma lesão do grupo intervenção, nos dias 1, 4, 6 e 10. Nesta 

figura, é possível observar o aumento de tecido de epitelização no dia 4, com a 

consequente redução da área da úlcera, a partir do efeito do ultrassom de baixa 

frequência.  

Figura 5 - Registro fotográfico de úlcera venosa com redução da área da lesão, nos dias 1, 4, 6 e 10. 

(Grupo Intervenção). Fortaleza/Ceará, 2017 

 

1º dia 4º dia 6º dia 10º dia 
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Também é possível demonstrar o achado de média de redução da área 

ulcerada da lesão do grupo controle, a partir da Figura 6, que traz o registro de 

acompanhamento de uma lesão do grupo controle, nos dias 1, 4, 6 e 10, em que 

observa-se maior redução da área ulcerada a partir do dia 6. 

 

Figura 6  - Registro fotográfico de úlcera venosa com redução da área da lesão, nos dias 1, 4, 6 e 

10. (Grupo Intervenção). Fortaleza/Ceará, 2017 

 
 

Quanto aos tipos de tecidos presentes nas úlceras, o grupo intervenção 

apresentou redução na porcentagem da fibrina de 7,5%, porém este aumento não se 

mostrou estatisticamente significante. Foi observado aumento da porcentagem de 

tecido de granulação de 8,75%, que não se mostrou estatisticamente significante 

(Tabela 3). 

A melhora da relação fibrina e granulação pode ser observada nesta 

lesão apresentada na Figura 7, com importante redução da fibrina e biofilme 

presente no leito da ferida, evidenciando evolução do leito da ferida para 

cicatrização. Tal achado também pode ser observado na Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º dia 4º dia 6º dia 10º dia 
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Figura 7 – Registro fotográfico de úlcera venosa, com melhora da relação fibrina e granulação, nos 

dias 1, 4, 6 e 10. (Grupo Intervenção). Fortaleza/Ceará, 2017 

 

 

 

O grupo controle apresentou prevalência de granulação em relação à 

fibrina, com média de 96,67% e 3,33%, respectivamente, no primeiro dia. No 

decorrer do acompanhamento, observou-se diminuição do tecido de granulação de 

6,67% e aumento de 6,67% de fibrina (Tabela 3). 

Em algumas lesões do grupo controle, o tecido de granulação foi 

substituído pelo tecido de epitelização e fibrina seca, desta forma, a redução de 

tecido de granulação, nesses casos, não representa piora no quadro de cicatrização 

(Figura 8). 

 

Figura 8 – Registro fotográfico de úlcera venosa, com redução do tecido de granulação sendo 

substituído por epitelização (Grupo controle), Fortaleza/CE 

 

 

Com relação à dor, no grupo intervenção, a maioria apresentava dor 

intensa (62,5%), os demais apresentavam dor moderada. Após aplicação do 

ultrassom e AGE, o grupo intervenção apresentou, a partir do quinto dia, redução 

significativa dos escores de dor. No grupo controle, a dor era ausente em todas as 

lesões e não apresentou variação significante de escore na escala visual analógica 

de dor (Tabela 3). 

1º dia 4º dia 6º dia 10º dia 

1º dia 4º dia 6º dia 10º dia 
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No grupo intervenção, 50% das úlceras apresentavam exsudação 

abundante; 37,5%, exsudação escassa; e 12,5% não apresentavam exsudação. Em 

comparação com o primeiro dia de aplicação, no terceiro dia, constatou-se redução 

estatisticamente significante da mediana dos escores de exsudação, porém esse 

escore não teve alteração após o terceiro dia (Tabela 4).  

No grupo controle, a maioria das úlceras não apresentava exsudação 

(67%) e, em comparação com o primeiro dia, houve discreto aumento, sem 

significância estatística, a partir do terceiro dia de aplicação (Tabela 4).   

 

 

 

 

Tabela 2  – Comparação da porcentagem de tecido de granulação, fibrina e dor entre os grupos controle e 

intervenção. Fortaleza/Ceará. 2017 

 Tecido de granulação (%) Fibrina (%)  Dor (0-10) 

 Intervenção Controle  Intervenção Controle  Intervenção Controle 

Dia

s   

 

  

   

1 73,75±11,05 96,67±3,33  26,25±11,05 3,33±3,33  8,00±1,02 0,00±0,00 

2 75,00±11,06 93,33±3,33  25,00±11,06 6,67±3,33  7,62±0,98 0,00±0,00 

3 73,75±9,85 93,33±3,33  22,50±10,35 6,67±3,33  5,50±1,00 0,00±0,00 

4 80,00±9,31 91,67±4,01  20,00±9,31 8,33±4,01  5,12±1,02 0,00±0,00 

5 70,62±11,59 91,67±4,01  29,37±11,59 8,33±4,01  3,87±0,97† 0,00±0,00 

6 78,12±8,67 88,33±6,54*  21,87±8,66 11,67±6,54*  4,62±1,03† 0,00±0,00 

7 80,00±7,73 88,33±6,54*  20,00±7,73 11,67±6,54*  3,75±1,01† 0,00±0,00 

8 80,00±9,40 88,33±6,54*  20,00±9,40 11,67±6,54*  3,75±1,01† 0,00±0,00 

9 80,62±8,84 90,00±5,16*  19,37±8,84 10,00±5,17*  3,12±0,99† 0,00±0,00 

10 82,50±8,40 90,00±5,16*  18,75±8,33 10,00±5,17*  3,25±0,90† 0,00±0,00 

p 0,988 0,035  0,401 0,036  <0,001 1,000 

*p<0,05 versus dia 01, ANOVA para medidas repetidas/Bonferroni (Média±EPM); †p<0,05 

versus dia 01, Teste de Friedman/Dunn (Média±EPM). EPM – Erro padrão da média. 
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Tabela 3 – Avaliação das medianas dos escores de exsudação do grupo intervenção em comparação 

com o grupo controle. Fortaleza/Ceará, 2017 

 Escores de exsudação 

 Intervenção Controle 

Dias   

1 2 (0-3) 0 (0-1) 

2 2 (0-3) 0 (0-1) 

3 1,5 (0-3)* 0,5 (0-1) 

4 1,5 (0-3)* ‗0,5 (0-1) 

5 1,5 (0-3)* 0,5 (0-1) 

6 1,5 (0-3)* 0,5 (0-1) 

7 1,5 (0-3)* 0,5 (0-1) 

8 1,5 (0-3)* 0,5 (0-1) 

9 1,5 (0-3)* 0,5 (0-1) 

10 1,5 (0-3)* 0,5 (0-1) 

p-Valora 0,004 0,437 

*p<0,05 versus dia 01, Teste de Friedman/Dunn (Mediana (Mínima – Máxima) 

 

Na Tabela 5, observa-se a correlação entre as variáveis área, exsudação, 

fibrina, granulação e dor nos dois grupos. No grupo controle, constatou-se 

correlação negativa, forte estatisticamente significante, entre a granulação e 

exsudação, ou seja, quanto menor a quantidade de tecido de granulação, maior a 

quantidade de exsudação.  

Foi observada, ainda, forte correlação negativa, estatisticamente 

significante, entre granulação e fibrina e entre fibrina e exsudação, no grupo 

controle. As variáveis tecido de granulação e média de redução da área 

apresentaram correlação negativa fraca, ou seja, quanto maior a média de redução 

da área da úlcera, menor a quantidade de tecido de granulação. Em contrapartida, 

as variáveis fibrina e média de redução da área apresentaram correlação positiva 

fraca, ou seja, quanto maior a média de redução da área da úlcera, maior a fibrina 

(Tabela 5).  

No grupo intervenção, comprovou-se correlação positiva moderada, 

estatisticamente significante, entre a média de redução da área e exsudação. Desta 
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forma, quanto maior a média de redução da área da úlcera, menor a quantidade de 

exsudação. O mesmo pôde ser observado nas correlações entre a média de 

redução da área e dor, entre exsudação e dor e entre fibrina e granulação (Tabela 

5). 

 

Tabela 4 – Correlação entre as variáveis redução da área, exsudação, fibrina, granulação e dor nos 

grupos intervenção e controle. Fortaleza/Ceará. 2017 

    Δ Área Exsudação Granulação Fibrina Dor 

Controle   

     Δ Área r - 0,215 -0,244 0,244 0,000 

  p-Valor - 0,099 0,060 0,060 1,000 

Exsudação r - - -0,901** 0,901** 0,000 

  p-Valor - - <0,001 <0,001 1,000 

Granulação r - - - -1,000** 0,000 

  p-Valor - - - <0,001 1,000 

Fibrina r - - - - 0,000 

  p-Valor - - - - 1,000 

Dor r - - - - - 

  p-Valor - - - - - 

Intervenção   

     Δ Área r - 0,497** 0,123 -0,123 0,483** 

  p-Valor - <0,001 0,277 0,277 <0,001 

Exsudação r - - -0,024 0,024 0,717** 

  p-Valor - - 0,831 0,831 <0,001 

Granulação r - - - -1,000** 0,086 

  p-Valor - - - <0,001 0,449 

Fibrin

a 

r - - - - -0,086 

  p-Valor - - - - 0,449 

Dor r - - - - - 

  p-Valor - - - - - 

*p<0,05, correlação de Spearman. 
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Na Tabela 6,  a partir do modelo de regressão linear múltipla, inferiu-se que, 

com o passar do tempo, no grupo controle, a área tende a aumentar porque beta é 

positivo, o tecido de granulação tende a diminuir porque o beta é negativo, e a fibrina 

tende a aumentar porque o beta é positivo, independentemente do exsudação e da 

dor, que mostraram valores de p maiores que 0,05 (Tabela 6).  

No grupo intervenção, percebeu-se que com o passar o tempo, a área tende a 

reduzir, pois beta é negativo, o exsudação tende a aumentar, pois beta é positivo, e 

a dor tende a reduzir fortemente, pois beta é negativo, independentemente do que 

ocorre com o tecido de granulação e a fibrina, uma vez que os valores de p foram 

maiores que 0,05 (Tabela 6). 

 

Tabela 5 - Modelos utilizando regressões lineares múltiplas com as variáveis área, exsudação, 

granulação, fibrina e dor. Fortaleza/Ceará 

 
p-Valor β Ajustado IC 95% 

Controle  

  Área <0,001 0,713 1,111 a 2,002 

Exsudação 0,190 -0,210 -3,042 a 0,618 

Granulação 0,001 -0,599 -0,223 a -0,068 

Fibrina 0,001 0,599 0,068 a 0,223 

Dor 1,000 1,000 1,000 a 1,000 

Intervenção  

  Área 0,044 -0,194 -0,040 a -0,002 

Exsudação 0,001 0,420 0,501 a 2,020 

Granulação 0,132 -0,142 -0,005 a 0,037 

Fibrina 0,132 -0,142 -0,037 a 0,005 

Dor <0,001 -0,813 -0,985 a -0,520 

*p<0,05, Regressão Linear Múltipla (fator de desfecho = tempo em dias). 
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6.3 Avaliação da cicatrização por enfermeiros especialistas 

 

Para este tópico, foram avaliadas as respostas dos especialistas em relação à 

média de redução da área da úlcera, a avaliação das características das lesões 

(fibrina, granulação, tecido desvitalizado e epitelização) e avaliação da cicatrização.  

Com relação à média de redução da área da úlcera, os especialistas 

avaliaram que 50% a 75% das úlceras do grupo intervenção apresentaram redução 

da área. Em comparação, no grupo controle, os especialistas avaliaram que 67% a 

100% das úlceras do grupo controle apresentaram redução da área (Tabela 7).  

 

Tabela 6  – Avaliação da média de redução da área da úlcera, de acordo com os 

enfermeiros especialistas. Fortaleza/Ceará, 2017 

 

Grupos 

 

Intervenção Controle 

 

Sim Não Sim Não 

 

n % n % n % n % 

Especialista 1 6 75% 2 25% 6 100% 0 0 

Especialista 2 4 50% 4 50% 4 67% 2 33% 

Especialista 3 5 63% 3 37% 5 83% 1 17% 

         

Quanto à evolução das características das úlceras do grupo intervenção, de 

acordo com os enfermeiros especialistas, houve redução de fibrina de 9,08% e 

diminuição do tecido de granulação em 4,83%, como também foi observado 

aumento de 0,5% de tecido desvitalizado (necrose seca) e aumento de 12,71% de 

tecido de epitelização. Nas lesões do grupo controle, houve redução de 5,39%, 

diminuição de 11,87% de tecido de granulação, aumento de 1,61% de tecido 

desvitalizado e de 27,61% de tecido de epitelização. Estas variáveis não 

apresentaram significância estatística (Tabela 8).  

 

 

 

 

 



59 
 

Tabela 7 – Avaliação das características das úlceras, de acordo com os enfermeiros especialistas 

(Grupo intervenção x Grupo controle). Fortaleza/Ceará 

 Intervenção Controle p-Valor 

Especialistas    

Fibrina (%) -9,08±3,54 -5,39±4,84 0,399 

Granulação (%) -4,83±4,49 -11,78±7,63 0,422 

Tecido desvitalizado (%) 0,50±1,07 1,61±1,04 0,485 

Epitelização (%) 12,71±3,60 27,61±7,29 0,071 

Teste t de Student (média±EPM); *p<0,05. 

 

Quanto à avaliação da cicatrização nos grupos, de acordo com o especialista 

número 1, a cicatrização da maioria das lesões do grupo controle foi muito 

insatisfatória (50%), seguida por insatisfatório (33%). De acordo com o segundo 

especialista, a maioria das lesões deste grupo apresentou cicatrização insatisfatória 

(83,3%). O terceiro especialista também avaliou o processo de cicatrização deste 

grupo como insatisfatório (66,7%) (Tabela 9). 

 

 

Tabela 8 -  Avaliação da cicatrização, de acordo com os enfermeiros especialistas (Grupo intervenção 

x Grupo controle). Fortaleza/Ceará, 2017. 

 
Grupos 

Controle Intervenção 

 
1* 2* 3* 1* 2* 3* 

 
n % n % n % n % n % n % 

Muito 

satisfatório 
- - - 

 
- - 1 12,5 - - - - 

Satisfatório - - - 
 

- - 1 12,5 - - - - 

Indiferente 1 17% 
  

1 16,7 2 25,0 4 50,0 3 37,5 

Insatisfatório 2 33% 5 83,3 4 66,7 2 25,0 2 25,0 5 62,5 

Muito 

insatisfatório 
3 50% 1 16,7 1 16,7 2 25,0 2 25,0 

  

Total 6 100% 6 
100

% 
6 

100

% 
8 

100

% 
8 

100

% 
8 

100

% 

*1 – Especialista nº 1; 2 – Especialista nº 2; 3 – Especialista nº 3 
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De acordo com o primeiro especialista, as úlceras venosas do grupo 

intervenção apresentaram níveis de cicatrização heterogêneos, pois a cicatrização 

não apresentou destaque em nenhum nível, destes, 12,5% (1) foi avaliada como 

muito satisfatório, 12,5% (1) como satisfatório, 25% (2) como indiferente e como 

insatisfatório 25% (2) e muito insatisfatório 25% (2). O segundo especialista 

classificou a cicatrização das úlceras deste grupo, em maioria (50%), como sendo 

indiferente. Por fim, o terceiro especialista classificou a cicatrização das úlceras 

deste grupo, em maioria (62,5%), como insatisfatória (Tabela 9). 

Diante dos resultados expostos, aceita-se a hipótese do estudo, ou seja, o 

ultrassom de baixa frequência, associado ao AGE extraído da copaíba e melaleuca, 

acelera o processo de cicatrização de úlceras venosas, quando comparado ao 

tratamento isolado de AGE extraído da copaíba e melaleuca.  
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7 DISCUSSÃO 

 

As úlceras venosas podem ser definidas como lesões causadas em 

decorrência de insuficiência venosa, geralmente localizadas na região abaixo do 

joelho até a articulação do tornozelo, com grande variação de tamanhos, podendo 

estender-se por toda a perna do paciente. Representam o principal tipo de úlcera de 

perna, com prevalência de 60 a 80%, dentre as lesões nesta localização. Estas 

lesões permanecem sem cicatrização por, no mínimo, quatro semanas (O‘DONNELL 

et al., 2014).  

A compreensão da fisiopatologia das úlceras venosas, bem como a 

identificação dos fatores de risco para desenvolvimento são imprescindíveis para o 

desenvolvimento do cuidado de enfermagem e escolha correta do tratamento 

dessas lesões.  

As principais variáveis que podem ser consideradas como fatores de risco 

para o desenvolvimento e úlcera venosa são: idade superior a 60 anos, pacientes do 

sexo feminino, obesidade, história prévia de úlcera venosa e lipodermatoesclerose 

(ABBADE; LASTORIA; ROLLO, 2014). 

No presente estudo, observou-se predomínio de participantes do sexo 

feminino (60%) e idade superior ou igual a 60 anos (100%). Tais achados 

aproximam-se do encontrado em estudo também desenvolvido em Estado do 

Nordeste brasileiro, realizado com 59 pacientes, em que 71,2% destes eram do sexo 

feminino. De acordo com o autor, o sexo representa fator de risco para o 

desenvolvimento de úlcera venosa, assim como a idade avançada (MONTEIRO, 

2013).  

Foi observado quadro semelhante em estudo desenvolvido na França, um 

ensaio clínico, realizado nos anos de 2012 e 2014, com 24 pacientes com úlcera 

venosa, cujo sexo feminino teve prevalência de 54%, e média de idade foi de 67 

anos (VITSE et al., 2017).  

Apesar da maior prevalência de úlcera venosa ser em pacientes acima de 

60 anos, a maioria destas lesões ocorrem pela primeira vez antes dos 60 anos, 

afetando, assim, as atividades laborais destes indivíduos, que posteriormente 

necessitam de afastamento e, em seguida, de aposentadoria por incapacidade total 

(VASUDEVAN, 2014).  



62 
 

Em estudo desenvolvido por Mackenzie e colaboradores (2003), com 

objetivo de comparar pacientes que desenvolveram úlceras venosas antes e depois 

dos 50 anos, observou-se que a maior parte dos pacientes desenvolvia úlcera 

venosa antes dos 50 anos, sendo esses, em maioria, do sexo masculino, obesos e 

com lesões de difícil tratamento (MACKENZIE, 2003).  

Entendendo que estas lesões necessitam de cuidados diários, como 

curativos, alterações da dieta, controle da glicemia e da pressão arterial e medidas 

de alívio da estase venosa, o tratamento de úlceras venosas é influenciado pela 

dimensão socioeconômica destes pacientes, com destaque para escolaridade. 

Gomes et al. (2011) ressaltam que a baixa escolaridade tem grande influência na 

consciência sanitária, na capacidade de entendimento do tratamento prescrito e na 

prática do autocuidado. Desta forma, é de suma importância que o cuidado de 

enfermagem seja desenvolvido considerando a escolaridade dos pacientes, com 

adoção de estratégias que verifiquem o entendimento das orientações.  

Outro aspecto socioeconômico relevante a ser considerado é a situação 

empregatícia, pois a incapacidade causada pela úlcera venosa resulta em dor e na 

diminuição da mobilidade funcional e, como consequência, reduz a capacidade 

laboral e de desempenhar atividades da vida diária dos indivíduos portadores destas 

lesões. Diante disto, os pacientes tendem a solicitar aposentadoria precocemente, 

justificada pela invalidez causada pela úlcera venosa, como também estão sujeitos a 

um alto número de licenças, propensos a demissões e dependência financeira de 

familiares (MALAQUIAS, 2012; MEDEIROS, 2014; MONTEIRO, 2013). 

No presente estudo, 80% dos pacientes solicitaram afastamento (20%) e 

aposentadoria (60%), devido à incapacidade gerada pela UV. Diante desta 

realidade, todos os pacientes possuíam renda entre 1 e 2 salários mínimos. Este 

dado corrobora com o estudo desenvolvido por Malaquias e colaboradores (2010), 

que constataram que 59,5% dos pacientes possuíam renda menor ou igual a um 

salário mínimo, associando isso ao fato de que a maioria destes não exerce 

atividades laborais (MALAQUIAS, 2012; VASUDEVAN, 2014).  

Nesse mesmo estudo, os autores caracterizaram a baixa renda e a baixa 

escolaridade como importantes fatores de comprometimento da adesão ao 

tratamento e estilo de vida, o que propicia o aparecimento e as recorrências destas 

lesões (MALAQUIAS, 2012). 
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Para outros autores, a renda também representa fator de grande impacto 

na prevenção e no tratamento de úlceras venosas. De acordo com Dias e 

colaboradores (2014), este fator e a baixa escolaridade são constantemente citados 

em estudos sobre a temática e ressaltam que, além dos impactos das complicações 

das úlceras, estas demandam tratamentos longos e de alto custo que se configuram 

como desestabilizador da situação do paciente e sua família (DIAS et al., 2014).  

Em estudo realizado com 50 pacientes portadores de úlcera venosa, 

atendidos em hospital universitário do nordeste brasileiro, foi observada correlação 

estatisticamente significativa entre a renda familiar e a variável necrose. De acordo 

com os autores, esta correlação justifica-se pela baixa capacidade financeira para 

custear o tratamento, com consequente negligência do tratamento e, desta forma, 

maior suscetibilidade de desenvolver tecidos que dificultam a cicatrização 

(MEDEIROS et al., 2016).  

Em 2014, Troxler e colaboradores introduziram o termo ―Hard to heal”, 

que significa ―difícil de curar‖, para definir lesões, incluindo as úlceras venosas, que 

não cicatrizam com o tratamento padrão. Para os autores, essas lesões demandam 

a necessidade de adesão a terapias adjuvantes que potencializem o tratamento 

(WHITE et al., 2015).  

 Além da insuficiência venosa, outras patologias e hábitos de vida estão 

associados às úlceras venosas, interferindo no processo de cicatrização das 

mesmas, que são a Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus, e como 

hábitos, citam-se o tabagismo e o alcoolismo (MEDEIROS et al., 2014).  

Em estudo realizado com 49 pacientes com Insuficiência Venosa Crônica 

atendidos, em ambulatório de tratamento de feridas, foi observado que a maioria dos 

pacientes possuía insuficiência venosa crônica de forma isolada ou associada com 

hipertensão arterial (OLIVEIRA et al., 2012).  

Achado semelhante foi encontrado em estudo realizado na região 

Nordeste do país, cujas principais doenças de base foram hipertensão arterial, 

alergia, Diabetes Mellitus e dislipidemias. Também foi demonstrada correlação 

estatisticamente significante entre diabetes e aspectos clínicos das lesões, como 

eritema e diminuição da perfusão tissular (MEDEIROS et al., 2014). 

Os pacientes do presente estudo não possuíam hipertensão e diabetes, 

sendo esta última patologia estabelecida como critério de exclusão. Este fato tornou-

se fator limitante durante a coleta de dados, confirmando, assim, a alta prevalência 
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desta comorbidade em pacientes com úlceras venosas. Apenas um paciente 

possuía dislipidemia e um havia sido etilista durante 28 anos.  

O etilismo interfere na integridade da pele, pois estimula a diminuição de 

ingestão de nutrientes, acarretando fragilidade cutânea, maior taxa de descamação 

e diminuição da oxigenação tecidual. Além disso, a metabolização do álcool retarda 

o processo de cicatrização, pois exige alto consumo de vitaminas, além de prolongar 

a fase inflamatória da cicatrização, com consequente aumento da exsudação 

(MEDEIROS et al., 2014). 

A cicatrização é um processo que contempla as seguintes fases: 

inflamatória, granulação, epitelização e maturação. Caracteriza-se como processo 

complexo que pode ser influenciado por diversos fatores, como umidade, presença 

de exsudação, idade do paciente, temperatura da lesão, presença de tecido 

desvitalizado ou fibrina (RUSSEL, 2000; OLIVEIRA et al., 2012). 

A presença de exsudação faz parte da fisiologia da fase inflamatória da 

cicatrização, ocasionada pela vasodilatação. Aspectos como volume, odor e cor 

podem identificar se a presença deste é fisiológica ou patológica. O exsudato de 

aspecto seroso caracteriza lesões limpas, já o de aspecto purulento ou 

sanguinolento, identificam lesões contaminadas (OLIVEIRA et al., 2012). 

No que se refere à quantidade, a presença excessiva de exsudação pode 

representar fase inflamatória prolongada ou infecção, causando maceração da 

região perilesional e aumentando os danos teciduais na pele (OLIVEIRA et al., 

2012), 

As lesões do grupo controle do presente estudo, em maioria, não 

possuíam exsudação. Em contrapartida, foi observado, de forma abundante, na 

maioria das lesões do grupo intervenção, fator relatado na literatura como prejudicial 

ao processo de cicatrização. Achado semelhante foi encontrado no estudo realizado 

com 67 úlceras venosas, em que a maioria das úlceras drenou média quantidade de 

exsudação (OLIVEIRA et al., 2012). 

No grupo intervenção do presente estudo, foi observada, além da  

quantidade abudante de esxudato nas lesões, como também correlação média entre 

exsudação e dor. Este sinal vital tem-se mostrado presente no cotidiano de 

pacientes portadores de úlcera venosas, estando, geralmente, associado ao edema 

presente na região ao redor da lesão. Tem como causa agressão tecidual, isquemia, 
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hipóxia, inflamação, infecção ou aderência de coberturas no leito das feridas (DIAS 

et al., 2014; MONTEIRO, 2013; ABBADE et al, 2011; LARA et al, 2011). 

É relatada, na maioria das vezes, como forma de pontada ou de contínua, 

sendo observado piora no final do dia que pode ser aliviada com elevação do 

membro afetado (DIAS et al., 2014; MONTEIRO, 2013; ABBADE et al., 2011).  

Em estudo realizado com 90 pacientes portadores de úlcera venosa, 

observou-se alta prevalência de dor na amostra estudada (74,4%); em que 22,4% 

relataram a dor como sendo severa (ABBADE et al., 2011). 

Achado semelhante foi encontrado em estudo realizado com 59 

pacientes, cuja maioria de participantes possuía lesão por um tempo superior a seis 

meses e a presença de dor foi relatada por 86,4% dos pacientes. Nesse mesmo 

estudo, o autor destaca a influência da dor na qualidade de vida, redução da 

mobilidade e até mesmo no isolamento social (MONTEIRO, 2013).  

Em estudo realizado por Dias e colaboradores, com objetivo de comparar 

a qualidade de vida de pacientes portadores de insuficiência venosa com e sem 

úlcera venosa, a média de dor foi maior em pacientes portadores de úlceras. 

Também foi relatado que as alterações no padrão do sono estão bastante 

associadas à dor na área da lesão (DIAS et al., 2014). 

Em estudo do tipo qualitativo, com pacientes portadores de úlcera 

venosa, a dor foi sintoma predominante nas falas dos participantes, classificada 

como um dos maiores desconfortos físicos. Os autores também ressaltaram que 

pacientes com ferida crônica possuem dor física e emocional (LARA et al., 2011). 

Além de impactar na qualidade de vida, a dor também interfere na 

cicatrização das lesões, tanto por alterações nos mediadores inflamatórios e 

diminuição da perfusão tecidual, quanto na adesão ao tratamento, pois alguns 

pacientes relatam dor durante a troca de curativo (LARA et al., 2011).  

Durante a troca do curativo, o paciente tem a região da úlcera exposta, já 

sensibilizada por inflamações e/ou infecções no leito das feridas, pela troca da 

cobertura anterior que, por vezes, pode estar aderida à lesão, por desbridamentos, 

pressão e movimento sobre o tecido lesional. Por esta razão, esta dor não deve ser 

subestimada pela equipe de enfermagem, e o sinal deve ser registrado, devendo ser 

adotados tratamentos e medidas de redução da dor durante a troca do curativo 

(LARA et al., 2011).  
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O tratamento da dor com ultrassom de baixa frequência tem sido relatado 

na literatura como estratégia eficaz. Em estudo realizado com 10 úlceras venosas de 

difícil cicatrização, após a aplicação do ultrassom de baixa frequência e sem contato, 

foi observada, além da melhora no quadro clínico das lesões após quatro semanas 

de intervenção, redução de quase 50% da dor relatada pelos pacientes. De acordo 

com os autores, a redução da dor foi em consequência da redução das citoquinas 

inflamatórias (ESCANDON et al., 2012).  

Em ensaio clínico que objetivou comparar a aplicação do ultrassom de 

baixa frequência, sem contato, adicionado ao tratamento padrão, com o tratamento 

padrão isolado, foi observada redução da dor estatisticamente significante após a 

aplicação do ultrassom mais o tratamento padrão, em comparação ao tratamento 

padrão isolado (WHITE et al., 2015). 

No presente estudo, apenas os pacientes do grupo intervenção 

apresentaram dor na região das lesões. A maioria afirmava ter dificuldade em 

manter repouso do membro para diminuição de edema e melhora da dor. Destes, a 

maioria possuía dor intensa, tendo sido observada diminuição importante, e 

estatisticamente significante, após aplicações do ultrassom associado ao AGE. 

Diante do impacto na condição socioeconômica e na qualidade de vida 

resultante do estado crônico e das características das úlceras venosas, como 

também da difícil cicatrização das mesmas, observa-se a necessidade da realização 

de mais estudos para elucidação de sua fisiopatologia e fatores de risco e novas 

terapêuticas. 

Mesmo a terapia compressiva sendo o tratamento padrão, estão sendo 

pesquisadas novas modalidades de tratamento adjuvante como forma de diminuir o 

tempo e o custo. Dentre estes, citam-se a eletroterapia e o ultrassom terapêutico 

(ESCANDON et al, 2012; KORELO; FERNANDES, 2016; ENNIS et al, 2011).  

No presente estudo, pôde-se constatar a eficiência do ultrassom como 

adjuvante no tratamento de úlcera venosa, em relação ao tratamento padrão 

utilizado, com base na maior redução estatisticamente significante da área ulcerada 

em relação ao grupo controle.  

O ultrassom terapêutico recentemente tem despertado o interesse da 

comunidade acadêmica envolvida em pesquisas para o tratamento de feridas 

crônicas, pela propriedade de alteração da atividade celular a partir da cavitação, 
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assim como pela capacidade de debridamento mecânico e redução de biofilme 

(ENNIS et al., 2011). 

Amplamente utilizado na área da fisioterapia e medicina do esporte, o 

ultrassom possui diversos parâmetros que podem ser alterados de acordo com os 

objetivos a serem alcançados. Um deles é a frequência, que pode ser utilizada na 

categoria alta, produzindo efeitos térmicos e mecânicos, ou na categoria baixa, que 

também produz efeitos mecânicos, porém atérmicos, este último dividindo-se nas 

modalidades de baixa intensidade e baixa frequência sem contato (KORELO; 

FERNANDES, 2016).  

Em busca na literatura, foram encontrados poucos estudos com 

metodologia semelhante à do estudo em questão, tendo variação na modalidade 

adotada e na periodicidade de aplicação do ultrassom.  

Em um ensaio clínico randomizado, desenvolvido com 337 pacientes, 

sendo 168 no grupo intervenção e 169 no grupo controle, o ultrassom foi utilizado na 

modalidade de alta frequência durante 12 semanas, com aplicações semanais. Não 

foi observada diferença estatisticamente significante no tempo de cicatrização, assim 

como de redução da área ulcerada (WATSON et al., 2011). 

Em contrapartida, foram encontrados dois estudos, sendo um ensaio 

clínico (n=36) e um estudo prospectivo (n=11), que utilizaram o ultrassom na 

categoria de baixa frequência e na modalidade sem contato, com periodicidade de 

aplicação de três vezes por semana. Nos dois estudos, foram observadas 

diminuição estatisticamente significante da área da úlcera, como também importante 

redução da dor (WHITE et al., 2015; ESCANDON et al., 2012).  

No presente estudo, foi utilizado o ultrassom em baixa frequência sem 

contato na categoria de baixa frequência na modalidade pulsada, com periodicidade 

de duas vezes por semana, observando maior redução estatisticamente significante 

da área ulcerada em relação ao grupo controle.  

Dessa forma, pode-se inferir que a melhor periodicidade para aplicação 

do ultrassom seria de duas vezes por semana, tendo em vista que representa 

redução de custo ambulatorial/hospitalar com curativos, quando comparada com as 

aplicações de três vezes por semana, e pela falta de estudos do tipo ensaio clínico, 

com parâmetros estatisticamente significantes, quando utilizado semanalmente.  
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8 CONCLUSÃO  

 

Neste tópico estão apresentadas as conclusões do estudo baseadas nos 

objetivos propostos: 

 Quanto às características clínicas e socioeconômicas:  

  Todos os pacientes tinham idade superior a 60 anos, com diagnóstico 

médico principal de insuficiência venosa; consideravam-se de etnia parda; a maioria 

possuía escolaridade menor que nove anos; quanto à religião, a maioria declarava-

se como católica; nenhum paciente possuía atividade laboral, sendo, na maioria, 

aposentandos pela incapacidade causada pela úlcera venosa; 

 Em relação à área das úlceras, o grupo intervenção apresentou média 

de 161,95 cm² no primeiro dia, em que a menor media 4,0 cm² e a maior, 575 cm²; e 

no grupo controle, durante a primeira avaliação, a média de área foi de 7,45 cm², em 

que a menor media 2,3 cm² e a maior, 13,9 cm², e no último dia foi 4,89 cm²; 

 O exsudação foi avaliado como abundante na maioria das lesões dos 

pacientes do grupo intervenção e como escasso na maioria das lesões do paciente 

do grupo controle; 

 Com relação à dor, no grupo intervenção a maioria apresentava dor 

intensa. 

  Quanto ao processo de cicatrização:   

 A aplicação do ultrassom induz redução da área da úlcera mais 

rapidamente, quando comparada ao tratamento com AGE; 

 No grupo controle, constatou-se correlação negativa forte, 

estatisticamente significante, entre a granulação e exsudação, ou seja, quanto 

menor a granulação, maior o exsudação; 

 No grupo intervenção, comprovou-se correlação positiva moderada, 

estatisticamente significante, entre a média de redução da área e exsudação.  

O ultrassom, a partir deste estudo, é demonstrado como tecnologia de 

bom custo e benefício, que pode ser utilizada como adjuvante em diversos 

tratamentos com coberturas tópicas, pois, além da cobertura utilizada no presente 

estudo, encontra-se na literatura os benefícios do ultrassom asssociado a outras 

coberturas. Além disso, promove conforto ao paciente, ao reduzir a dor causada pela 
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úlcera venosa, e acelera o processo de cicatrização, impactando positivamente no 

desenvolvimento das ativdades de vida diárias e na qualidade de vida. 

É importante ressaltar que a utilização de tecnologias, sejam elas duras, 

leves ou leves-duras, está cada vez mais presente no cuidado de enfermagem, 

jutificada pelo avanço da ciência e tecnologia. Este fato é perceptivel, em especial, 

na área de cuidado de feridas, em que existe alta concentração de investimentos 

provenientes de indústrias farmacêuticas para o desenvolvimento de novas 

tecnologias e coberturas tópicas, visando o tratamentos de feridas. 

 A realização de estudos utilizando tecnologias inovadoras para a prática 

da Enfermagem é de grande importância, pois, além de a fortalecer como ciência e 

fomentar o cuidado baseado em evidências, fornece subsídios para que o 

enfermeiro possa avaliar a funcionalidade da tecnologia, observando aspectos como 

melhora da qualidade de vida do paciente, redução do tempo de cicatrização e 

melhor custo/benefício para a instituição. 

 Dessa forma, estudos como este fortalecem o cuidado baseado nos 

aspectos éticos da não maleficência, pois a realização inadequada de um tratamento 

que utiliza uma tecnologia pode gerar danos relevantes ao paciente.  

Além disso, destaca-se a contribuição deste estudo para promoção da 

saúde de pacientes portadores de úlcera venosa, na medida em que foi possível 

observar nos participantes o bem-estar advindo da redução da incapacitação 

causada pela dor e a melhora da autonomia para realização das atividades de vida 

diária e laborais.  
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9. LIMITAÇÕES 

 

Observou-se que a aplicação do ultrassom obteve efeitos positivos no 

cuidado aos pacientes durante o período do estudo. Porém, sabe-se que o 

acompanhamento de pacientes com feridas crônicas deve ser procedido de forma 

prolongada, incluindo o período após cicatrização.  

Dessa forma, o tempo de realização do estudo e a quantidade de aplicações 

foram fatores limitantes do estudo, pois não foi possível a observação da 

cicatrização total das lesões e a realização de seguimento para identificar fatores, 

como recorrência das lesões e retorno às atividades laborais e de vida diárias.  

Não foi possível avaliar também outro importante aspecto no contexto do 

tratamento das úlceras venosas, a influência sociocultural e econômica na adesão 

dos pacientes, seja na troca adequada dos curativos ou no repouso do membro 

lesionado, fatores de relevante impacto no processo de cicatrização. 

Constituiu-se, ainda, fator limitante a escolha de cobertura padrão para 

utilização nos curativos dos grupos controle e intervenção, pois, diante da grande 

quantidade de coberturas utilizadas no tratamento de úlceras venosas, a escolha de 

uma única cobertura dificultou a inclusão de pacientes no estudo. Diante disso, 

considera-se necessário o desenvolvimento de estudos que incluam outras 

coberturas no tratamento associado ao ultrassom.   
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APÊNDICE A - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO: APLICAÇÃO DO 

ULTRASSOM DE BAIXA FREQUÊNCIA EM ÚLCERAS VENOSAS (GRUPO 

INTERVENÇÃO) 

Materiais 

necessários 

1. Gaze; 

2. Biombo (quando necessário); 

3. Soro fisiológico 0,9% 

4. Micropore 

5. AGE (óleo de copaíba e melaleuca) 

6. Álcool a 70%;  

7. Bandeja não estéril;  

8.  Agulha estéril de calibre 40x12;  

9. Pacote de curativo estéril contendo 1 pinça, uma tesoura 

10. Ultrassom de baixa frequência; 

11. EPI (gorro, máscara e óculos de proteção) 

Tarefas Etapas 

Preparo do 

ambiente 

 Manter o ambiente tranquilo e que possua privacidade; 

 Garantir boa iluminação sobre a área lesionada. 

Material e 

condições de 

funcionamento 

 Reunir o material; 

 Verificar se o material está em adequada condição de 

funcionamento e dentro do prazo de validade; 

 Realizar a higienização das mãos; 

 Conferir em qual grupo o paciente foi alocado; 

 Testar o aparelho  

 Aplicar filme de PVC no transdutor  

 

Preparo do 

paciente 

 Explicar o procedimento ao paciente 

 Promover privacidade, utilizando biombos, se necessário; 

 Posicionar adequadamente o paciente para o 

procedimento; expor apenas a área a ser tratada;  

 Organizar o material de modo a otimizar o procedimento, 

utilizando técnica asséptica;  

 Colocar EPI padrão (gorro, máscara cirúrgica, óculos de 
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proteção), considerando o uso de capote em pacientes com 

precaução de contato; 

 Calçar luva de procedimento; 

 Remover o curativo cuidadosamente, umedecendo a gaze 

ou cobertura primária com soro fisiológico a 0,9 % para facilitar a 

remoção; 

 Avaliar a lesão aplicando a escala de PUSH e fazendo 

registro fotográfico 

 Desprezar a luva de procedimento; 

 Realizar a desinfecção da parte superior do frasco (tampa 

protetora) de soro fisiológico; 

 Realizar a limpeza de pele perilesional e bordas, 

utilizando uma gaze úmida em soro fisiológico, com movimento 

de fricção suave; 26; 

 Realizar a limpeza da ferida, utilizando soro fisiológico  

0,9%. 

 Secar somente as bordas da ferida. 

 Aplicar o AGE em quantidade proporcional ao tamanho da 

lesão  

 Cobrir a ferida com filme PVC 

Aplicação do 

Ultrassom  

 Observar se os parâmetros do ultrassom estão corretos; 

 Aplicar o gel transdutor na área da ferida; 

 O ultrassom deverá ser aplicado pontualmente, 

inicialmente nas bordas depois no leito da ferida, seguindo uma 

margem de 1cm entre as áreas de aplicação. Percorrer toda a 

área da lesão. Em caso de feridas infectadas, seguir do menos 

contaminado para o mais contaminado; 

 Permanecer 3 minutos em cada área, seguindo pelas 

bordas e depois leito da ferida 

Registro e 

conclusão do 

procedimento 

 Realizar o registro fotográfico e anotações sobre a lesão; 

 Ao final da aplicação, retirar o filme de PVC e aplicar o 

curativo com AGE (Óleo de Copaíba e Melaleuca); 

 Orientar retorno com para a próxima aplicação, após 48 
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horas.  

Considerações  

 O filme de PVC, quando necessário poderá ser trocado 

durante a aplicação da intervenção; 

 Avaliar durante a aplicação dor ou desconforto do 

paciente. 
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APÊNDICE B - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO: APLICAÇÃO DO 

ULTRASSOM DE BAIXA FREQUÊNCIA EM ÚLCERAS VENOSAS (GRUPO 

CONTROLE) 

Materiais 

necessários 

12. Gaze; 

13. Biombo (quando necessário); 

14. Soro fisiológico 0,9% 

15. Micropore 

16. AGE (óleo de copaíba e melaleuca) 

17. Álcool a 70%;  

18. Bandeja não estéril;  

19.  Agulha estéril de calibre 40x12;  

20. Pacote de curativo estéril contendo 1 pinça, uma tesoura 

21. Ultrassom de baixa frequência; 

22. EPI (gorro, máscara e óculos de proteção) 

Tarefas Etapas 

Preparo do 

ambiente 

 Manter o ambiente tranquilo e que possua privacidade; 

 Garantir boa iluminação sobre a área lesionada.  

 Conferir em qual grupo o paciente foi alocado; 

Material e 

condições de 

funcionamento 

 Reunir o material; 

 Verificar se o material está dentro do prazo de validade; 

 Realizar a higienização das mãos; 

 

Preparo do 

paciente 

 Explicar o procedimento ao paciente 

 Promover privacidade, utilizando biombos, se necessário; 

 Posicionar adequadamente o paciente para o 

procedimento; expor apenas a área a ser tratada;  

 Organizar o material de modo a otimizar o procedimento, 

utilizando técnica asséptica;  

 Colocar EPI padrão (gorro, máscara cirúrgica, óculos de 

proteção), considerando o uso de capote em pacientes com 

precaução de contato; 

 Calçar luva de procedimento; 
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 Remover o curativo cuidadosamente, umedecendo a gaze 

ou cobertura primária com soro fisiológico a 0,9 % para facilitar a 

remoção; 

 Avaliar a lesão aplicando a escala de PUSH e fazendo 

registro fotográfico 

 Desprezar a luva de procedimento; 

 Realizar a desinfecção da parte superior do frasco (tampa 

protetora) de soro fisiológico; 

 Realizar a limpeza de pele perilesional e bordas, 

utilizando uma gaze úmida em soro fisiológico, com movimento 

de fricção suave; 26; 

 Realizar a limpeza da ferida, utilizando soro fisiológico  

0,9%. 

 Secar somente as bordas da ferida. 

 Aplicar o AGE em quantidade proporcional ao tamanho da 

lesão e realizar o curativo com gaze. 

 Orientar retorno com para a próxima aplicação, após 48 

horas. 
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APÊNDICE C - FORMULÁRIO DE COLETA DURANTE O PERIODO DA INTERVENÇÃO 

 

SEXO: F (   )   M  (    )    PESO: ____Kg  IDADE: ________      TEMPO DE LESÃO: __________ 

GRUPO: (    ) 1  (    ) 2      CÓDIGO IDENTIFICADOR: 

DADOS 
/    

/ 

/

    / 

/    

/ 

/    

/ 

/    

/ 

/    

/ 

/    

/ 

/

    / 

/    

/ 

/    

/ 

Área da lesão           

Exsudação           

Presença de necrose           

Tecido de granulação           

Presença de fibrina           

Presença de edema           

Dor            
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APÊNDICE D – INSTRUMENTO AVALIAÇÃO DA CICATRIZAÇÃO PELOS 

ENFERMEIROS ESPECIALISTAS 

 

Avaliação da cicatrização das úlceras venosas 

Identificação da úlcera: ________________________                                            

Data:      /      /  

 

1. Observar nas imagens a presença dos seguintes tipos de tecido 

sinalizando a porcentagem, considerando a área da lesão como sendo 100%. 

(Exemplo: 70% de fibrina e 30% granulação)  

 Dias de acompanhamento 

Tipo de tecido 1º 4º 6º 10º 

Esfacelo     

Granulação     

Desvitalizado     

Epiteliização     

 

2. Foi possível observar redução da área da lesão?  

 

(   ) Sim         (    ) Não 

 

3. Como avalia o processo de cicatrização desta úlcera? 

 

(   ) Muito satisfatório 

(   ) Satisfatório 

(   ) Indiferente 

(   ) Insatisfatório 

(   ) Muito insatisfatório  

 

4. Considerações: 
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APÊNDICE E - FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS VARIÁVEIS BASAIS 

INICIAIS: ___________ SEXO:  F (   )   M  (    ) ALTURA: ____cm IDADE: __ 

PESO: _________Kg GRUPO: (    ) 1  (    ) 2                      CÓDIGO IDENTIFICADOR: 

PROCEDÊNCIA:  ______________________ ESCOLARIDADE______  (ANOS) 

ESTADO CIVIL:  (    ) Solteiro (    ) Casado (    )Viúvo (    )Divorciado 

 (    )  Outro: __________ 

SITUAÇÃO EMPREGATÍCIA: (    ) Empregado (    )Desempregado (    ) Afastado    

 (    )Aposentado   (    )Outro _____________  

OCUPAÇÃO: _____________________________ 

VINCULO EMPREGATÍCIO: (     ) CLT   (    ) Autônomo (     ) Terceirizado 

REPRESENTA PRINCIPAL FONTE DE MANUTENÇÃO DA CASA? (   ) Sim (  ) Não 

TRATAMENTO TEVE ALGUMA INTERFERÊNCIA NO TRABALHO? (   ) Sim (  ) Não 

SE SIM, DE QUE FORMA? _____________________________________________ 

MORADIA:  (  ) Própria (  ) Alugada 
SANEAMENTO BÁSICO? (   ) 

Sim (  ) Não 

SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA: (   ) Regular (    ) Irregular (   ) Não Soube Informar 

DIAGNÓSTICO MÉDICO PRINCIPAL: 

HAS: S (     )   N(      ) DM 2:  S (   )   N(   ) TABA: S ()  N(    ) ETILISTA: S (  )   N(     ) 

DIAS DE ACOMPANHAMENTO: 

MEDICAMENTO SISTÊMICO PARA CICATRIZAÇÃO? S (    )   N(   )  SE SIM, QUAL? __ 

COBERTURA UTILIZADA ANTES DA PESQUISA:  ________________ 

PERIODICIDADE DA TROCA DA COBERTURA:  (    ) DIAS ALTERNADOS (    ) 

DIARIAMENTE  

DESCRIÇÃO DA LESÃO: 

PRESENÇA DE:   (   ) EXSUDAÇÃO (   ) NECROSE  (    ) TECIDO DE GRANULAÇÃO  (   )  

EDEMIA  

AREA DA LESÃO (COMP X LARGURA): ______ LOCALIZAÇÃO: ________________ 

EXAMES LABORATORIAIS  

HB: _____  HT: _____ LEUCO: _____ PLAQUETAS: _____  GLICEMIA: ____________ 



87 
 

APÊNDICE F - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO 

PACIENTE 

Caro (a) Senhor (a), 

Você está sendo convidado a participar como voluntário de uma pesquisa. 

Você não deve participar contra a sua vontade. Por favor, leia com atenção este 

documento e tire todas as dúvidas. Sinta-se à vontade para fazer qualquer pergunta 

que desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. O 

Comitê de Ética deste hospital revisou e aprovou este estudo. 

Eu, Luana Nunes Caldini, mestranda do Programa de Pós-graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC) e orientanda da Profª. Drª. 

Joselany Áfio Caetano, venho por meio deste convidá-lo a participar como voluntário 

de uma pesquisa intitulada “Ultrassom de baixa frequência associado à aplicação do 

óleo de copaiba e melaleuca no processo de cicatrização de úlceras venosas: 

estudo clínico controlado e randomizado”. O objetivo do estudo é avaliar se a 

aplicação do Ultrassom de baixa frequência juntamente ao óleo de copaíba e 

melaleuca ajudam na melhoria da cicatrização da ferida. 

Caso você aceite participar deste estudo, cabe informá-lo que o mesmo é 

dividido em três etapas: seleção e sorteio, tratamento e acompanhamento. 

 Na primeira etapa aplicado um formulário para coleta de dados pertinentes 

aos sujeitos assistidos no local do estudo, como dados sociais (idade, sexo); 

aspectos clínicos (Dias de acompanhamento da ferida, peso, altura, exames 

laboratoriais e tipo de dieta, dentre outros); e cuidados relacionados à prevenção e 

tratamento dessas lesões, sendo estes últimos relacionados aos indicadores de 

saúde, com destaque para aspectos relevantes da ferida e cicatrização, tais como: 

descrição da lesão, local. Neste momento, caso seja necessário, iremos consultar 

seu prontuário existente no hospital. Caso você apresente todas as condições as 

para participar deste estudo, você será selecionado ao acaso (como em um sorteio) 

para receber um dos 2 possíveis tratamentos, conforme explicado ao longo deste 

documento. Vale ressaltar que não podemos alterar o resultado do sorteio. 

Um dos possíveis tratamentos, que você receberá caso seja sorteado para o 

grupo chamado ―intervenção‖, é a aplicação do óleo de copaíba e melaleuca, 

conhecido como ―AGE‖ e receberá a aplicação do Ultrassom de baixa frequência, o 

tempo que levará esta aplicação dependerá do tamanho da ferida. O Ultrassom de 

baixa frequência é um aparelho que produz ondas sonoras, porém não emitem sons. 
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Ele possui parâmetros de ajuste que aumentam ou diminuem sua intensidade. É um 

aparelho bastante utilizado para tratamento de diversas doenças ou complicações 

de doenças. A aplicação do Ultrassom será feito por um enfermeiro que recebeu 

capacitação para realizar tal procedimento. 

O outro tratamento possível, caso você seja sorteado para o grupo chamado 

―controle‖ é a aplicação do óleo de copaíba e melaleuca, conhecido como ―AGE‖.  

Os dois tratamentos terão duração de 10 sessões, realizado em dias 

alternados (segundas, quartas e sextas) e é de extrema importância que você 

compareça a este hospital (ambulatório) nestes dias. Além dos tratamentos citados, 

será realizado a limpeza da sua ferida com soro fisiológico a 0,9% antes do 

tratamento e cobertura com gaze estéril simples após a aplicação do tratamento. 

Como também serão registradas fotos da ferida antes e após as aplicações dos 

tratamentos.  

Todos os tratamentos utilizados neste estudo já tiveram sua eficiência 

comprovada em outros estudos, o que vamos observar neste estudo é utilização dos 

dois tratamentos ao mesmo tempo. Desta forma, você não será prejudicado em 

nenhum dos dois grupos que você será sorteado. 

A última etapa do estudo será quando você completar um dos tratamentos do 

estudo. Durante este período o pesquisador continuará avaliando sua ferida. É 

importante saber, por exemplo, se, a ferida cicatrizou por completo, caso não tenha 

no período do tratamento. O pesquisador pode tentar obter informações sobre sua 

saúde relacionadas ao estudo através de você ou de outras fontes, autorizada por 

você quando da assinatura deste termo de consentimento.  

Os benefícios relacionados com sua participação neste estudo é a 

possibilidade de cicatrização mais rápida da ferida, como também redução da dor e 

diminuição do risco de infecção. 

Apesar de amplamente estudado o ultrassom pode trazer alguns riscos ou 

desconfortos, a saber: pequeno aumento da temperatura da pele no local e riscos 

inerentes a má-utilização do aparelho. Porém, todos os parâmetros do Ultrassom 

utilizado foram aprovados em outros estudos e o pesquisador foi devidamente 

treinado para aplicar o tratamento e prever complicações.  

Diante desses esclarecimentos, convido o (a) senhor (a) a participar do 

presente estudo, sua participação é livre e exigirá sua disponibilidade de tempo para 
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participar do estudo. É garantido o direito e a liberdade de negar-se a participar do 

estudo ou retirar o seu consentimento quando desejar, sem ter qualquer prejuízo.  

Vale ressaltar também o (a) senhor (a) não terá despesas pessoais para o em 

qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há 

compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa 

adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

Os dados obtidos serão mantidos em sigilo e utilizados somente para a 

elaboração desta pesquisa. Os resultados serão organizados e apresentados em 

eventos científicos nacionais e internacionais e publicados em revistas científicas 

pertinentes. Dou-lhe a segurança de que a qualquer momento terá acesso às 

informações sobre os procedimentos e benefícios relacionados ao estudo, inclusive 

para resolver dúvidas que possam ocorrer.  

Em caso de dúvidas sobre o estudo, poderá comunicar-se com a 

pesquisadora responsável:  

Nome: Joselany Áfio Caetano      Instituição: Universidade Federal do Ceará 

Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115. Rodolfo Teófilo. CEP: 60430-160.    

Telefone para contato: 085 9777.4846               E-mail:joselany@ufc.br 

Nome: Luana Nunes Caldini         Instituição: Universidade Federal do Ceará 

Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115. Rodolfo Teófilo. CEP: 60430-160.     

Telefone para contato: 085 99719-9981 E-mail: caldiniluana@gmail.com  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ.  

Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344/46. (Horário: 

08:00-12:00 horas de segunda a sexta-feira). O CEP/UFC/PROPESQ é a instância 

da Universidade Federal do Ceará responsável pela avaliação e acompanhamento 

dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que 

uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, no departamento de 

Enfermagem em local reservado e a outra será fornecida a você. Estas duas vias 

serão rubricadas em todas as suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo Sr (a) 

ou por seu representante legal, assim como pelo pesquisador responsável, devendo 

as páginas de assinaturas estar na mesma folha. 

Desde já, agradeço a sua colaboração para o desenvolvimento desta 

pesquisa. 
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Luana Nunes Caldini 

Enfermeira e aluna do Mestrado da UFC 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Eu, ____________________________, número do RG/Órgão expedidor 

(__________________), declaro que tomei conhecimento do estudo acima 

mencionado, tendo sido devidamente esclarecido (a) da sua finalidade, das 

condições de minha participação e dos aspectos legais, concordo voluntariamente 

em participar. Declaro ainda que li cuidadosamente este Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e que, após sua leitura tive a oportunidade de fazer perguntas 

sobre seu conteúdo, como também sobre a pesquisa e recebi explicações que 

responderam por completo minhas dúvidas. E declaro estar recebendo uma via 

assinada deste termo.  

Fortaleza, ____ de _______ de 201_. 

__________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE G - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO 

ESPECIALISTA 

Você está sendo convidado a participar como voluntário de uma pesquisa. 

Você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações 

abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos 

desta pesquisa sejam esclarecidos. 

Eu, Luana Nunes Caldini, mestranda do Programa de Pós-graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC) e orientanda da Profa. Dra. 

Joselany Áfio Caetano, venho por meio deste convidá-lo a participar como juiz de 

uma pesquisa intitulada ―Ultrassom de baixa frequência associado à aplicação do 

óleo de copaíba e melaleuca no processo de cicatrização de úlceras venosas: 

estudo clínico controlado e randomizado‖. 

Como o objetivo do estudo é avaliar o processo de cicatrização após 

aplicação do Ultrassom de baixa frequência associado ao óleo de copaíba e 

melaleuca no tratamento de úlceras venosas, preciso da avaliação de especialistas 

(juízes) em feridas a respeito do processo de cicatrização dos pacientes com tal 

patologia submetidos ao tratamento do ultrassom de baixa frequência com 

associação do óleo de copaíba e melaleuca.  

Você foi selecionado com base em critérios pré-estabelecidos, sendo o (a) 

senhor (a) considerado (a) correspondente aos requisitos para participação deste 

grupo.  A sua participação nesse estudo é livre, sendo garantido também o direito e 

a liberdade de negar-se a participar do estudo ou retirar o seu consentimento 

quando desejar, sem ter qualquer prejuízo. Vale ressaltar também que o (a) senhor 

(a) não receberá nenhum pagamento por participar da pesquisa e que a mesma não 

despesas ou ajuda financeira para o sujeito da pesquisa. O único risco/desconforto 

da pesquisa será o tempo destinado a avaliação do processo de cicatrização dos 

pacientes.  

Os pacientes incluídos neste estudo serão divididos em dois grupos: 

intervenção e controle. Os pacientes do grupo de intervenção receberão o óleo de 

copaíba e melaleuca associado a aplicação do Ultrassom de baixa de frequência. E 

os pacientes do grupo controle receberão apenas o óleo de copaíba e melaleuca. 

Caso o (a) senhor (a) aceite participar do estudo, serão enviados os dados coletados 

destes pacientes, porém os mesmos serão identificados por códigos e não serão 
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repassados a qual grupo (intervenção ou controle) esse paciente faz parte. Esta 

medida tem o objetivo de reduzir a possibilidade viés do estudo. 

Os dados obtidos serão mantidos em sigilo e utilizados somente para a 

elaboração desta pesquisa. Os resultados serão organizados e apresentados em 

eventos científicos nacionais e internacionais e publicados em revistas científicas 

pertinentes. Dou-lhe a segurança de que a qualquer momento terá acesso às 

informações sobre os procedimentos e benefícios relacionados ao estudo, inclusive 

para resolver dúvidas que possam ocorrer. 

Em caso de dúvidas sobre o estudo, poderá comunicar-se com a 

pesquisadora responsável:  

Nome: Joselany Áfio Caetano      Instituição: Universidade Federal do Ceará 

Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115. Rodolfo Teófilo. CEP: 60430-160.    

Telefone para contato: 085 9777.4846               E-mail:joselany@ufc.br 

Nome: Luana Nunes Caldini         Instituição: Universidade Federal do Ceará 

Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115. Rodolfo Teófilo. CEP: 60430-160.     

Telefone para contato: 085 99719-9981 E-mail: caldiniluana@gmail.com  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ.  

Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344/46. (Horário: 

08:00-12:00 horas de segunda a sexta-feira). O CEP/UFC/PROPESQ é a instância 

da Universidade Federal do Ceará responsável pela avaliação e acompanhamento 

dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que 

uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, no departamento de 

Enfermagem em local reservado e a outra será fornecida a você. Estas duas vias 

serão rubricadas em todas as suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo Sr (a) 

ou por seu representante legal, assim como pelo pesquisador responsável, devendo 

as páginas de assinaturas estar na mesma folha. 

 

Desde já, agradeço a sua colaboração para o desenvolvimento desta 

pesquisa. 

Luana Nunes Caldini 

Enfermeira e aluna do Mestrado da UFC 
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TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Eu, ____________________________, número do RG/Órgão expedidor 

(__________________), declaro que tomei conhecimento do estudo acima 

mencionado, tendo sido devidamente esclarecido (a) da sua finalidade, das 

condições de minha participação e dos aspectos legais, concordo voluntariamente 

em participar. Declaro ainda que li cuidadosamente este Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e que, após sua leitura tive a oportunidade de fazer perguntas 

sobre seu conteúdo, como também sobre a pesquisa e recebi explicações que 

responderam por completo minhas dúvidas. E declaro estar recebendo uma via 

assinada deste termo.  

Fortaleza, ____ de _______ de 2016. 

 

__________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

__________________________________ 

Assinatura do pesquisador 
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Anexo A - Parecer de   aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa - Universidade 

Federal do Ceará 
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Anexo B - Parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa – Hospital 

Universitário Walter Cantídio 
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