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 Resumo 

 

O presente estudo investigará o uso do laser de baixa potência (LBP) com e sem associação à 

drenagem linfática manual (DLM) no reparo de úlceras crônicas por pressão que não 

respondem ao tratamento convencional por um período mínimo de quatro meses. O estudo 

será realizado na Clínica de Fisioterapia da Universidade São Judas Tadeu, e contará com 

10 pacientes que serão tratados com o LBP formando o grupo (GL), e 10 pacientes que serão 

tratados com LBP associado à DLM formando o grupo (GLD). Os pacientes realizarão três 

sessões de fisioterapia por semana durante três meses. Em cada sessão será feita a lavagem da 

ferida com soro fisiológico 0,9%, em seguida será realizada a aplicação pontual sem contato, 

em tela contínua, na área da úlcera usando o Laserpulse L42 Ibramed (Brasil) com os 

seguintes parâmetros: comprimento de onda: 904nm, potência: 0,0035W, área do feixe 

luminoso: 0,1cm², densidade de potência: 0,035W/cm², densidade de energia: 0,28J/cm², 

modo de emissão: pulsado a 2.500Hz, ciclo útil: 0,0175%, tempo de tratamento: 80seg. por 

ponto,dose por ponto: 0,28J, número total de tratamento: 36 sessões, design do aplicador: 

caneta, número de pontos: será calculado dividindo a área da úlcera por 0,5cm². No GLD, 

após a laserterapia será realizada uma drenagem linfática manual na parte do corpo 

relacionada ao local da úlcera. Ao término do tratamento, um curativo simples com gaze será 

feito para conferir proteção mecânica à úlcera em todos os pacientes. Será realizada uma 

avaliação qualitativa através da análise de fotos e uma avaliação quantitativa onde se 

verificará a área da ferida usando o programa Image J, do NationalInstituteof Health (USA). 

Especula-se que o efeito estimulante da regeneração tecidual do LBP associado à melhora do 

fluxo sanguíneo no local da úlcera resultado da DLM resultará em uma melhora no índice de 

recuperação dessas feridas.

I 



 1 

 

1.0 Introdução 

1.1 Aspectos anatômicos, histológicos e fisiológicos da pele. 

 

Para um bom entendimento da fisiopatologia das úlceras da pele bem como dos 

efeitos dos recursos terapêuticos no tratamento das mesmas faz-se necessário que se 

compreenda os aspectos anatômicos, histológicos e fisiológicos da pele. Existem 

excelentes revisões sobre o tema e vários livros que contem os fundamentos básicos da 

pele. Os conceitos aqui utilizados foram retirados deJUNQUEIRA; CARNEIRO 2001. 

A pele é o revestimento externo do corpo, considerado o maior órgão do corpo 

humano e o mais pesado, representando 16% do peso corporal. Ela integra o sistema 

tegumentar, juntamente ao cabelo, pêlos, unhas e glândulas sudoríparas e sebáceas. As 

principais funções da pele incluem a proteção dos tecidos subjacentes, a regulação da 

temperatura somática, a reserva de nutrientes e ainda a contenção das terminações 

nervosas sensitivas. A pele apresenta três camadas: a epiderme, a derme e o hipoderme 

subcutâneo, sendo este último externo à pele, mas relacionado a mesma funcionalmente. 

A epiderme pode chegar a até 2mm de espessura conforme a região do corpo. 

Zonas sujeitas a maior atrito como palmas das mãos e pés têm uma camada mais grossa 

em relação a áreas como, por exemplo, a face. 

A principal célula da epiderme é o queratinócito produtor da queratina, que é 

uma proteína resistente e impermeável. Existem também os melanócitos, produtores de 

melanina, um pigmento que protege o DNA celular contra os raios (UV); e células do 

sistema imune, como as células de Langerhans. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rg%C3%A3o_(anatomia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nervo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Epiderme
http://pt.wikipedia.org/wiki/Derme
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipoderme
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_ultravioleta
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A epiderme é avascular e dessa forma os nutrientes e oxigênio chegam a ela por 

difusão a partir de vasos sanguíneos da derme. Ela apresenta várias camadas: a camada 

basal ou germinativa responsável pela renovação celular; a camada espinhosa que 

promove a coesão entre as células e garante a resistência ao atrito; a camada granulosa 

composta por células secretoras (grânulos de queratina e melanina); a camada lúcida 

constituída por células achatadas hialinas eosinófilas devido a numerosos grânulos 

protéicos e por fim a camada córnea formada por células achatadas eosinófilas sem 

núcleo (mortas) com grande quantidade de queratina.  

A derme é formada por um tecido conjuntivo que sustenta a epiderme. É 

constituído por elementos fibrilares, como o colágeno e a elastina e outros elementos da 

matriz extracelular, como proteoglicanos, glicosaminoglicanos, íons e água. Os 

fibroblastos são as células envolvidas com a produção dos componentes da matriz 

extracelular. A derme é subdividida em duas camadas: a camada papilar em contacto 

com a epiderme, formada por tecido conjuntivo frouxo cuja função é a de reforçar a 

adesão derme-epiderme, e a camada reticular, constituída por tecido conjuntivo denso 

não modelado, rico em fibras colágenas e elásticas. 

É na derme que se localizam os vasos sanguíneos que nutrem a epiderme, vasos 

linfáticos e também os nervos sensoriais e seus respectivos receptores. Estes incluem: 

Corpúsculo de Vater-Pacini, sensíveis à pressão; Corpúsculo de Meissner com função 

de detecção de pressões de frequência diferente; Corpúsculo de Krause, sensíveis ao 

frio; Órgão de Ruffini, sensíveis ao calor; Célula de Merckel, sensíveis a tacto e 

pressão; Folículo piloso, com terminações nervosas associadas e Terminação nervosa 

livre, com dendritos livres sensíveis à dor. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A1geno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Elastina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fibroblastos
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Corp%C3%BAsculo_de_Vater-Pacini&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corp%C3%BAsculo_de_Meissner
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Corp%C3%BAsculo_de_Krause&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%93rg%C3%A3o_de_Ruffini&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9lula_de_Merckel&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fol%C3%ADculo_piloso
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Termina%C3%A7%C3%A3o_nervosa_livre&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Termina%C3%A7%C3%A3o_nervosa_livre&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Termina%C3%A7%C3%A3o_nervosa_livre&action=edit&redlink=1
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A hipoderme, apesar de não fazer parte da pele, se relaciona a ela 

funcionalmente. Ela é formada por um tecido conjuntivo frouxo ou simplesmente 

adiposo que faz conexão entre a derme e a fascia muscular. As funções da hipoderme 

incluem: reservar energia; funcionar com um isolante térmico; modelar a superfície 

corporal; absorver choque e fixar os órgãos.  

Ela também é subdividida em camadas: a areolar, mais superficial, formada por 

numerosos adipócitos globulares e volumosos e por delicados vasos; a lâmina fibrosa 

que separa a camada areolar da lamelar e a lamelar que é a mais profunda, a qual sofre 

aumento da espessura com o ganho de peso. 

1.2 Fisiopatologia das úlceras de pressão 

 O aporte sanguíneo fornecido à pele em condições normais é suficiente para 

suprir a demanda de oxigênio necessária ao bom desempenho das células encontradas 

em todas suas camadas. Se, por qualquer motivo, essa irrigação sanguínea for 

comprometida, o tecido passa a sofrer um mecanismo de hipóxia com consequente 

morte tecidual. As células encontradas na epiderme são as primeiras a serem lesadas já 

que este tecido é avascular (MOURA et al., 2005).  

A úlcera de pressão pode ser definida como uma área localizada da pele de 

necrose celular que tende a se desenvolver quando os tecidos moles sofrem compressão 

por um período prolongado de tempo (BLANES L et al., 2004). 

Esse tipo de lesão é bastante comum em indivíduos acamados e representa 

grande ameaça, pois, além de causar desconforto e comprometer a reabilitação motora, 

gera uma série de distúrbios no organismo, como a perda significativa de proteínas 

orgânicas, fluidos e eletrólitos. Isso pode levar a um quadro de debilidade progressiva 

com consequente baixa na resistência imunológica, o que torna o indivíduo mais 



 4 

suscetível a infecções por microorganismos nocivos, como, por exemplo, estreptococos, 

estafilococos e escherichia coli. Essas infecções, quando não fatais, prolongam o estado 

da doença (SMELTZER & BARE, 2002). 

1.3 Classificação das Úlceras de Pressão 

As úlceras de pele podem ser classificadas levando-se em conta o grau de 

destruição dos tecidos por elas atingidos. Quanto mais camadas teciduais são 

comprometidas, maior o grau de classificação da lesão. 

Na úlcera de grau I, a pele encontra-se intacta, mas observa-se uma área 

eritematosa na região sob pressão; mesmo após o alívio da pressão, a região continua 

hiperemiada. Outros sinais, como edema e calor, são evidenciados no local da lesão. 

Nas úlceras de grau II, já se evidencia a perda parcial da pele acometendo a epiderme, a 

derme ou ambas. A úlcera é superficial e apresenta-se como uma abrasão, uma bolha ou 

uma cratera rasa. As úlceras de grau III são lesões mais profundas, em que se observa a 

destruição completa de todas as camadas da pele com formação de uma cratera 

profunda e, por vezes, larga. A de grau IV, a mais severa de todas, compromete não só a 

pele como também músculos e tecido ósseo; nesse grau de lesão, o risco de complicação 

é elevado (BERGASTROM,1992). 

1.4 Tratamento das úlceras de pressão 

O tratamento das úlceras de pressão inclui condutas direcionadas aos fatores 

causais das mesmas, como por exemplo, a prevenção de períodos prolongados no leito;a 

fatores agravantes, como por exemplo, a resolução de processos infecciosos que podem 

comprometer a cicatrização e também a fatores facilitadores do reparo tecidual que 

incluem condutas terapêuticas que irão dar condições ótimas para a reação de reparo do 

próprio organismo (FERREIRA; CALIL 2001).  
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1.5 Drenagem Linfática 

A Drenagem Linfática Manual é uma técnica de massagem que a partir de um 

estímulo mecânico leve compressivo externo promove uma diferença de pressão dentro 

dos tecidos que facilita a entrada do fluido intersticial nos vasos sanguíneos e linfáticos 

e mobiliza a linfa até os gânglios linfáticos com o objetivo de auxiliar o organismo a 

eliminar o excesso de líquidos e toxinas do corpo. Além disso, atribui-se a DLM um 

efeito de ativação da circulação sanguínea artériovenosa que pode contribuir para a 

diminuição e controle de edema e para a melhor oxigenação e nutrição tecidual 

(CASLEY-SMITH, 1995). 

Esta técnica terapêutica pode ser feita tanto manualmente como através da 

estimulação elétrica neuromuscular e deve apresentar manobras com ritmo, precisão e 

pressão suficientes para bombear os líquidos corporais (LOW; REED 2001). 

Uma vez que, o excesso de líquidos e toxinas na área lesada prejudica muito a 

capacidade do organismo de reparar o tecido, visto que a oxigenação e a nutrição 

tecidual ficam comprometidas, e considerando que a DLM pode tanto eliminar o edema 

no local da úlcera como também melhorar a circulação sanguínea arteriovenosa, parece 

interessante utilizar a DLM como um recurso terapêutico facilitador do reparo tecidual 

no tratamento de úlceras de pele. 

1.6 Laserterapia 

A palavra Laser na verdade é uma sigla da língua inglesa da seguinte expressão: 

LightAmplificationbyStimulatedEmissionofRadiation, que pode ser traduzida para a 

língua portuguesa como: Amplificação da Luz por Emissão Estimulada de Radiação 

(KASTLER, 1985).  
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O fenômeno físico da emissão estimulada de radiação foi postulado por Albert 

Einstein em 1916. No entanto, o ímpeto para o descobrimento dos diferentes tipos de 

laser, se deu em 1958, quando Townes e Schawlow propuseram um modelo para o 

desenvolvimento de um equipamento de laser (ORTIZ et al., 2001). 

Em relação à potência dos equipamentos de laser existem aparelhos de alta e de 

baixa potência. O laser de alta potência é utilizado em procedimentos cirúrgicos e o de 

baixa potência é usado na reabilitação por facilitar a resolução de processos 

inflamatórios e promover um reparo tecidual de melhor qualidade.  

Atribui-se ao laser de baixa potência uma otimização da proteção imunológica 

(CARVALHO et al., 2003), efeito bactericida (CARVALHO et al., 2003), ação 

estimulante sobre a proliferação de fibroblastos (PARKER, 2007), bem como sobre a 

síntese e a remodelagem das fibras de colágeno (TATARUNAS et al.,1998), além de 

promover uma melhora da angiogênese (GARCIA et al.,2000). 

Uma vez que o laser de baixa potência pode contribuir para a resolução mais 

rápida e eficaz da inflamação, além de estimular processos essenciais do reparo tecidual, 

pretendemos investigar neste estudo se o uso dessa técnica pode contribuir para a 

resposta de reparo do próprio organismo na resolução de úlceras crônicas que não 

respondem a outros tratamentos. 

2.0 Justificativa e Objetivo 

Apesar de haver muitos recursos terapêuticos consagrados para o tratamento das 

úlceras de pele por pressão, algumas delas não respondem favoravelmente e o paciente 

permanece durante meses e até anos com feridas abertas correndo o risco de adquirir 

infecções graves e com limitações motoras. 
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A possibilidade de associar esforços para o desenvolvimento de técnicas 

terapêuticas baseadas em evidências levou à idéia central deste trabalho, que pretende 

investigar se o uso do LBP com e sem associação à DLM trás algum benefício ao reparo 

de úlceras de pressão crônicas de pele que receberam tratamento convencional sem 

melhora significativa por um período mínimo de quatro meses.   

3.0 Materiais e Método 

 

3.1 Seleção da amostra 

 

Serão convidados a fazer parte deste estudo pacientes em tratamento na Clínica 

de Fisioterapia (CF) da Universidade São Judas Tadeu (USJT) ou que se apresentarem 

na mesma, portadores de úlcera por pressão submetidos a tratamento conservador 

(curativos e/ou pomada cicatrizante) sem resolução por um período mínimo de quatro 

meses. Serão selecionados aleatoriamente 10 pacientes, os quais serão tratados com 

LBP e formarão o grupo (GL), e 10 pacientes que serão tratados com LBP associado à 

DLM formando o grupo (GLD).   

Aqueles que aceitarem responderão uma Ficha de Seleção (Anexo 1), que 

incluirá os dados pessoais do paciente e uma Avaliação Fisioterapêutica do Estado 

Geral do Paciente e das Características da Ferida (Anexo 1) que será realizada em um 

dos consultórios da Clínica de Fisioterapia (CF) da Universidade São Judas Tadeu pelos 

próprios participantes da pesquisa, a fim de se excluir os sujeitos com contra-indicações 

ao tratamento proposto neste estudo, descritas no (Anexo 2). Após serem informados 

sobre todos os procedimentos, os pacientes selecionados assinarão um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 3) e será agendada uma sessão para se fazer 
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uma primeira mensuração da área da ferida e para o início do tratamento, que será 

realizado na CF da USJT.  

Durante o período de tratamento os pacientes serão orientados a se alimentarem 

normalmente, a realizarem a higienização e os curativos de rotina nas úlceras e aos 

pacientes acamados será orientada a continuidade da mudança de decúbito regular.  

3.2 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Serão incluídos neste estudo indivíduos: 

- de ambos os gêneros, independente da idade que apresentarem úlcera por pressão 

submetidos a tratamento conservador (curativos e/ou pomada cicatrizante) sem 

resolução por um período mínimo de quatro meses. 

- que não apresentarem contra-indicação ao tratamento proposto (LBP e DLM) 

- que não apresentarem Diabetes Mellitus  

Serão excluídos deste estudo indivíduos: 

- que não tiverem disponibilidade de realizar o tratamento na frequência e durante o 

tempo proposto 

- que apresentarem piora na evolução do reparo da ferida 

- que por alguma razão adquirirem alguma doença de base que contra-indique a 

continuidade do tratamento proposto 

3.3 Protocolo de tratamento 
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Os pacientes realizarão três sessões de fisioterapia por semana durante três 

meses. Ao chegar ao consultório, a ferida será lavada com soro fisiológico 0,9% para a 

retirada de tecido necrótico. Na sequência, será feita a aplicação do LBP para se 

estimular a resolução da inflamação e consequente aceleração do reparo tecidual. No 

GLD será realizada uma drenagem linfática manual na parte do corpo relacionada ao 

local da úlcera com o objetivo de reduzir o edema e evitar hipóxia tecidual. Após a 

drenagem será feito um curativo simples com gaze para conferir proteção mecânica à 

úlcera. 

A especificação dos parâmetros do LBP seguiu as indicações de Enwemeka 

(2009). O quadro abaixo resume as características do equipamento e os parâmetros 

utilizados: 

Fabricante: Ibramed (Brasil) 

Modelo: Laserpulse L42 

Comprimento de onda: 904nm  

Potência: 0,0035W 

Área do feixe luminoso: 0,1cm² 

Densidade de potência: 0,035W/cm² 

Densidade de energia: 0,28J/cm² 

Modo de emissão: pulsado a 2.500Hz  

Ciclo útil: 0,0175% 

Tempo de tratamento: 80seg. por ponto 

Dose por ponto: 0,28J 

Frequência de tratamento: 3x/semana 
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Número total de tratamento: 36 sessões 

Forma de aplicação: pontual sem contato (o mais próximo possível da úlcera) 

Área tratada: somente sobre a úlcera incluindo a borda da ferida 

Design do aplicador: caneta  

Número de pontos: será calculado dividindo a área da ferida por 0,5cm² 

Padrão da aplicação: em tela contínua 

O protocolo da DLM seguirá a técnica de Leduc (2000) na qual o paciente deve 

permanecer em posição confortável e a região a ser tratada deve estar desnuda e bem 

posicionada. A drenagem terá início com a abertura dos linfonodos inguinal, axilar, 

supra e infraclavicular, em seguida, as manobras serão realizadas de distal para a 

proximal, seguindo a direção dos quadrantes e linfonodos com uma frequência de cinco 

a sete vezes cada manobra dependendo da necessidade de cada paciente. A técnica de 

Leduc é constituída de quatro manobras específicas que são elas: círculo com os dedos, 

círculo com o polegar, movimentos combinados e pressão em bracelete. Todos os 

movimentos serão realizados de modo lento, rítmico e sempre seguindo essa sequência 

de manobras. 

 

 

3.4 Captura e análise das imagens 

 

Será realizada uma análise da avaliação qualitativa através da observação de 

fotos obtidas por câmera digital (SonyR DSC-P100), fixada numa base de alumínio com 

régua milimetrada a 30cm e perpendicular à ulcera. Irá se comparar a qualidade de 

cicatrização da ferida semanalmente desde o início ao término do tratamento. 



 11 

As úlceras também serão avaliadas quantitativamente, uma vez por 

semana,utilizando as fotos acima citadas, as quais serão analisadas pelo programaImage 

J doNationalInstituteof Health (USA) em termos da área total das úlceras pela 

delimitação das bordase calculado o índice de cicatrização das mesmas [ICU=(Área 

inicial–Área final)/Área inicial)], ondeICU=1 representa reepitelização total; ICU=0 

semsinais de reepitelização; ICU>0 redução e ICU<0 aumento da área da 

úlcera(MINATEL et al.,2000). 

4.0 Viabilidade Orçamentária 

 

Esse trabalho não necessita de custo adicional, já que o procedimento será 

realizado no equipamento de laser já existente na clínica de fisioterapia na USJT. 

5.0 Cronograma 

 Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11 

Submissão do 

projeto ao 

Comitê de Ética 

em Pesquisa da 

Universidade 

São Judas 

Tadeu 

X X    

Levantamento 

bibliográfico 

para elaboração 

da monografia 

final 

  X X X 
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 Fev/12 Mar/12 Abr/12 Mai/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Set/12 Out/12 

Tratamento X X X       

Análise dos 

resultados 

   X      

Elaboração 

da 

monografia 

com 

resultados, 

análises e 

discussão 

    X X    

Elaboração 

do relatório 

final 

      X X  

Entrega do 

trabalho 

final. 

        X 
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ANEXO I 

FICHA DE SELEÇÃO: DADOS PESSOAIS, ESTADO GERAL DO 

PACIENTE E CARACTERÍSTICAS DAS FERIDAS 

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU 

 

I. DADOS PESSOAIS: 

 

Data: ___/___/___                                                                  Registro: ________ 

 

Nome 

 

Idade 

Data de nascimento:     /     / Telefone: 

Endereço:  
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Naturalidade (   ) São Paulo (   ) Outro: 

Nacionalidade  (   ) Brasileiro (   ) Outro: 

Profissão (   ) Aposentado (   ) Do lar (   ) Outro: 

Sexo  (   ) Feminino (   ) Masculino  

Estado Civil (   ) Solteiro (   ) Casado (   ) Outro: 

Nível de Escolaridade  (   ) sem estudo (   ) 1º grau incompleto  

(  ) 1º grau completo (  ) 2º grau incompleto (   ) 2º grau completo (   
) universitário  

Responsável  

Diagnóstico médico  

Diagnóstico fisioterapêutico  

Tipo e estágio da ferida  

Estagiário  

 

 

 

 

II. ESTADO GERAL DO PACIENTE: 

 

A. HMA:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

B. Apresentação do indivíduo e dispositivos auxiliares: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________. 
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C. Patologias associadas: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________. 

 

D. Medicamentos: 

 

Medicamento Indicação Posologia 

   

   

   

   

 

E. Tratamentos realizados/resultados: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________. 

 

F. Cirurgias anteriores (na ferida): 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________. 

 

G. Sinais vitais:  
 

Data            

PA  Inicial           

 Final           

FC Inicial           

 Final           
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FR Inicial           

 Final           

 

H. Sensibilidade Superficial: 

 

0 = ausente 

1 = presente alterado 

2 = presente 

 

Local Tato Dor 

   

   

   

   

 

 

 

I.Edema: 

Data           

Local           

Marca 

Anatômica 

          

Medida           

 

III. CARACTERÍSTICAS DA FERIDA 

 

A. Tempo da ferida: _____________________________________________. 

 

B. Freqüência: (    ) Primeira aparição  (    ) Recidiva 
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C. Localização: 

D = lado direito 

E = lado esquerdo 

B = bilateral 

 

 Região escapular  Trocânter 

 Cotovelo  Maléolo medial 

 Sacro  Maléolo lateral 

 Ísquio  Calcâneo 

 

 

Outros:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

 

 

 

D. Avaliação Qualitativa: 

 

1. Estágio da ferida:  

 

  Alterações em pele íntegra: Coloração (leve pigmentação ou 
eritema); Consistência do tecido (endurecido ou amolecido); 
Temperatura (frio ou calor); Sensibilidade (prurido ou dor). A lesão 
atinge apenas a epiderme e aparenta uma discreta esfoliação da 
pele. 

 

   Grau I 

  Presença de bolhas, esfoliação da pele ou perda parcial da pele, 
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  Grau II 

com comprometimento da derme até o limite da camada 
subcutânea de tecido adiposo. As bordas da lesão tornam-se 
espessas e elevadas, envoltas por pigmentação sanguinolenta e 
áreas de endurecimento e calor. 

  Perda total da pele, podendo incluir lesões ou mesmo necrose do 
tecido subcutâneo, com lesão limitada pela fáscia muscular, mas 
não através dessa. As bordas da úlcera são espessas, com 
presença de fibrose. Pode ou não haver túneis em tecido 
adjacente. 

 

 Grau III 

  Perda total da pele com destruição e necrose de outros tecidos 
como músculos, tendões, cápsulas articulares, com exposição ou 
não óssea. Pode haver a presença de lesões cavernosas ou túneis 
sinuosos. 

 

 Grau IV 

 

2. Qualidade do Reparo (Escala de Observação Visual Modificada): 

 

Pus  Edema 

 1 Sim, definitivamente muito  1 Sim, definitivamente +2 

 2 Sim, pouco  2 Sim, definitivamente +1 

 3 Sim, parece suspeito  3 Talvez 

 4 Não  4 Não 

 

Dor Odor 

 1 Muita  1 Muito ruim 

 2 Moderada  2 Moderado 

 3 Pouca  3 Leve 

 4 Nenhuma  4 Nenhum 

 

Exudato (drenagem)  

 1 Muito 

 2 Moderado 

 3 Pouco 

 4 Nenhum 
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Cor do epitélio 

Lesão parcial 

 1 Não saudável, branco ou cinza 

 2 Saudável pálido, sem pigmentação 

 3 Saudável, branco ou com pigmento cor da pele ao redor dos folículos pilosos 

 4 Saudável cor da pele com pigmentação além dos folículos pilosos 

Lesão total 

 1 Não saudável, branco ou cinza 

 2 Saudável pálido 

 3 Saudável levemente rosada 

 4 Saudável com pigmentação cor da pele 

 

Epitelização 

 1 Sem epitélio nas bordas 

 2 Algum epitélio evidente pelo menos na metade das bordas 

 3 Toda borda epitelizada 

 4 Borda e centro da lesão epitelizados 

 

Folículos pilosos no epitélio 

 1 Nenhum 

 2 Menos que 25% da área 

 3 50% da área com folículos pilosos 

 4 Mais que 50% da área com folículos pilosos 

 

 

Vascularização 

 1 Não se vê coloração hiperêmica ou rosada 

 2 Coloração leve, mas não se distingue vasos 

 3 Vasos distinguíveis, mas somente em uma área 
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 4 Alguns vasos visíveis na maior parte da área 

 

Tecido de granulação 

Antes da limpeza 

 1 Pálido, não saudável 

 2 Cobertura branca ou amarela 

 3 Seco, coberto, saudável mas pode estar escuro 

Depois da limpeza 

 1 Pálido, branco 

 2 Pálido, quase rosado 

 3 Saudável rosado 

 4 Saudável vermelho  

 

Fechamento da ferida 

 1 Fechamento ruim 

 2 Quase toda fechada, com alguns espaços 

 3 Aproximação boa, mas com pregas 

 4 Bom fechamento, aproximação lisa 

 

 

 

 

3. Registro Fotográfico semanal: 

Data           
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ANEXO II 

 

 

 

 

 

CONTRA-INDICAÇÕES AO LASER DE BAIXA POTÊNCIA 

Contra-indicações absolutas 

– Irradiar os olhos 

– Focos neoplásicos 

– Região abdominal ou 

pélvica em mulheres 

grávidas 

– Áreas hemorrágicas 

– Administração de 

drogas fotossensíveis 

Contra-indicações relativas 

– Regiões 

caracterizadas por 

hipo ou anestesia 

– Úlceras infectadas 

– Região das gônadas 

– Epífises de 

crescimento 
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ANEXO III 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

ÁREA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

 

TÍTULO DA PESQUISA: 

CONTRA-INDICAÇÕES À DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL 

Contra-indicações absolutas 

– Neoplasias 

– Insuficiência cardíaca 

descompensada 

– Tromboses 

– Inflamações agudas 

     Contra-indicações relativas 

– Infecções  

– Hipertensão 

– Hipertiroidismo 
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Laserterapia e drenagem linfática manual no tratamento de úlceras de 

pressão 

 

Eu,_______________________________________________________portador(a) do 

RG_______________________ abaixo assinado, dou meu consentimento livre e 

esclarecido para participar como voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob 

responsabilidade dos pesquisadores Dra. Maria Cristina Balejo Piedade e Dayane Nunes 

Rodrigues  na Universidade São Judas Tadeu. 

Assinando este Termo de Consentimento, estou ciente de que: 

1) O objetivo da pesquisa é investigar se o uso do laser de baixa potência associado à 

drenagem linfática manual pode favorecer o reparo de úlceras crônicas da pele que não 

respondem ao tratamento convencional. 

2) Durante o estudo todo o procedimento terapêutico será realizado na Clínica de 

Fisioterapia da USJT três vezes por semana durante três meses. Será feito a lavagem da 

ferida com soro fisiológico 0,9% para a retirada de tecido necrótico, na sequência, será 

realizada uma drenagem linfática manual utilizando óleo de girassol na parte do corpo 

relacionada ao local da úlcera e por fim será aplicado o laser de baixa potência sobre a 

úlcera, utilizando o aparelho Laserpulse L42. O paciente irá para casa com um curativo 

simples feito com gaze para proteção mecânica da ferida.  

5) Esse estudo oferece riscos mínimos à integridade física ou mental dos pacientes, uma 

vez que só serão selecionados indivíduos que apresentarem indicação aos 

procedimentos terapêuticos que serão realizados. Caso o paciente apresente algum 

desconforto ou dor no momento da limpeza da ferida, o procedimento será 
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interrompido e o paciente terá toda a assistência necessária na Clínica de Fisioterapia 

da USJT e se for necessário, o tratamento será cancelado. 

6) Na Clínica de Fisioterapia da USJT haverá toda a assistência necessária para que se 

realize o tratamento do paciente proposto no estudo. 

6) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente sobre a 

minha participação na referida pesquisa. 

7) Estou livre para interromper a qualquer momento minha participação na pesquisa. 

8) Meus dados pessoais serão mantidos em sigilo e os resultados gerais obtidos através 

da pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do trabalho, expostos 

acima, incluída sua publicação na literatura científica especializada. 

9) Poderei contatar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade São Judas Tadeu 

para apresentar recursos ou reclamações em relação à pesquisa através do telefone (11) 

2099-1665. 

10) Poderei entrar em contato com os responsáveis pelo estudo, Dra. Maria Cristina 

Balejo Piedade e Dayane Nunes Rodrigues, sempre que julgar necessário pelos 

telefones (11) 6764-8533 (11) 2011-4945 (11) 3063-5795. 

11) Este Termo de Consentimento é feito em duas vias que uma permanecerá em meu 

poder e outra com os pesquisadores responsáveis. 

 

São Paulo, __________de _________ de 2011. 
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________________________________________ 

Nome e assinatura do Voluntário 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

Nome e assinatura dos Pesquisadores                                                  

Responsáveis pelo Estudo 

 

 

 

 

 

 


