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Resumo 

A avaliação da articulação talocrural é de suma 

importância para compreender a insuficiência venosa 

crônica (IVC) e suas complicações, a relação existente 

entre a articulação talocrural, angulações e as 

velocidades de fluxo venoso dos membros inferiores. 

Este trabalho tem por objetivo analisar variações de 

velocidade de fluxo venosos em membros inferiores e os 

ângulos da articulação talocrural, em pacientes 

submetidos a exercício físico. Materiais e métodos: 13 

pacientes com 2 meses de fisioterapia e avaliados por 

ecodoppler no tempo 0, 4ª e 8ª semana, nas veias 

poplíteas e femorais. Resultados: as sessões de 

exercícios físicos dos membros inferiores aumentaram a 

velocidade de fluxo venoso e a amplitude de ângulo da 

articulação talocrural nas veias poplíteas e femorais. 

Conclusão: aumento de velocidade de fluxo venoso nas 

veias femorais direita e poplíteas bilaterais, e redução da 

velocidade em femoral esquerda. 

Introdução  

A avaliação da articulação talocrural e do seu fluxo 

venoso tem importante relação com o grau de 

cicatrização da úlcera venosa, bem como o prognóstico 

do tratamento destes pacientes. A utilização do 

ecodoppler como ferramenta de avaliação do fluxo 

venoso superficial e profundo nas doenças vasculares é 

considerada o exame de escolha, por ser um método 

não invasivo, de fácil execução e reprodutibilidade e, 

principalmente, pela capacidade de avaliar a anatomia 

venosa e as alterações do fluxo em veias específicas 

(MAFFEI, 2016). Este trabalho tem por objetivo analisar 

variações de velocidade de fluxo venosos em membros 

inferiores e os ângulos da articulação talocrural, em 

pacientes submetidos a exercício físico. 

Material e Métodos 

A pesquisa realizada no ambulatório de cirurgia vascular 

do Hospital Universitário dos Campos Gerais. A amostra 

é composta por 13 pacientes com IVC, do sexo feminino, 

sem cirurgia convencional de varizes e atividade física 

de qualquer natureza. Foram realizados exames físicos 

em que se mensurou os ângulos da articulação talocrural 

em dorsiflexão e pantiflexão dos membros inferiores 

bilaterais por meio do fortalecimento e resistência 

muscular da panturrilha, sendo que 1ª sessão de 

exercício, 4ª e 8ª sessão de exercícios, realizaram 

ecoppler venoso bilateral, avaliando-se a velocidade de 

fluxo venoso das veias poplíteas e femurais bilaterais. A 

análise descritiva da velocidade e dos ângulos por 

estimativa de média e desvio padrão em cada momento, 

verificou-se a distribuição normal pelo teste Shapiro-

Wilk, sem distribuição normal, utilizando-se a abordagem 

não paramétrica dos dados. A diferença entre os 

momentos de acompanhamento foi testada com o teste 

de Friedman. Os testes foram considerados significativos 

quando p<0,05 e as análises foram realizadas no SPSS 

21.0 (IBM, 2012). 

Resultados e Discussão 

Segundo CHRISTOPOULOS et al, 1989 a IVC com 
úlceras venosas associadas apresenta 
comprometimento da velocidade de fluxo venoso de tal 
forma que há refluxo a venoso e limitação de amplitude e 
angulação da articulação talocrural. Araki et al, 
demonstraram forte relação entre os portadores de IVC e 
a redução do movimento desta articulação em 
portadores de úlcera venosa. As velocidades das veias 
poplíteas iniciaram com média de 85 cm/s e após as 
sessões de fortalecimento estavam em 99 cm/s. A veia 
femoral direita iniciou com 54 cm/s, elevando sua 
velocidade para médias de 74 cm/s. 

Conclusão 

Houve aumento de velocidade de fluxo venoso nas veias 

femorais direita e poplíteas bilaterais, e redução da 

velocidade em femoral esquerda, embora não tenha 

havido resultados estatisticamente significativos. 

Agradecimentos 

Agradeço à Fundação Araucária por todo o apoio à 

pesquisa, ao Hospital Universitário Regional dos 

Campos Gerais, a UEPG, bem como todos da equipe de 

pesquisa que se esforçaram para construir esse projeto 

e ao meu valoroso orientador, prof. Ricardo Zanetti. 

 

ARAKI, Clifford T. et al. The significance of calf muscle pump function 

in venous ulceration. Journal of vascular surgery, v. 20, n. 6, p. 872-

879, 1994. 

CHRISTOPOULOS, D. et al. Pathogenesis of venous ulceration in 

relation to the calf muscle pump function. Surgery, v. 106, n. 5, p. 829-

835, 1989. 

MAFFEI, F.H.A.; LASTÓRIA, S. e cols. Doenças Vasculares 

Periféricas. 5ª. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2016. 


