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Resumo 

O objetivo do presente trabalho foi correlacionar a 
mobilidade da articulação talocrural com o índice de 
cicatrização de úlceras venosas em pacientes portadores 
de insuficiência venosa crônica (IVC). Trata-se, de um 
estudo descritivo longitudinal, realizado com pacientes do 
HU-UEPG, onde se obtiveram dados clínicos atuais e 
pregressos de pacientes com IVC. Obteve-se, uma 
amostra com 35 pacientes, média de idade de 65 anos. 
Pacientes portadores de ângulos maiores que 40° na 
articulação talocrural, apresentaram melhores desfechos 
que os demais, apresentando significância estatística na 
redução da área ulcerada ao decorrer do tempo. 

Introdução  

A IVC, é hoje, causa de grande impacto socioeconômico 
e morbidade. 1,2 Sua grande complicação, está na úlcera 
venosa, que neste estágio, dificilmente apresentará 
resolução espontânea. 1–5 
O prognóstico da ferida, depende especialmente da 
eficácia da bomba musculo-venosa da panturrilha, a qual 
só exerce um correto funcionamento com a manutenção 
da mobilidade da articulação talocrural. 3,6 
Devido ao curso crônico, a anquilose articular não 
costuma ser uma queixa clínica pelos pacientes. 
Abordagens afim de evitar esta, são recomendadas, 
diminuições da mobilidade podem ser identificadas antes 
do aparecimento de úlceras e o manejo destas pode 
evitar o aparecimento de complicações. 7–9 
Objetivamos salientar, a relação entre a cicatrização da 
úlcera venosa e o grau de mobilidade da articulação 
talocrural, afim de caracterizar esta medida como fator 
prognóstico no manejo destes pacientes. 

Material e Métodos 

Estudo descritivo longitudinal, realizado em pacientes do 
HU-UEPG. Incluímos portadores de IVC classe CEAP 
C6, confirmados pelo doppler venoso. Foram coletados 
dados clínicos pregressos, assim como, realizada a 
medida da mobilidade talocrural através da goniometria e 
a mensuração linear da área ulcerada. Por fim, 
estabelecemos a relação entre a medida goniométrica 
obtida e o sucesso do tratamento da IVC com a 
cicatrização da ferida.  

Resultados e Discussão 

A IVC é uma doença crônica e multifatorial, obtivemos 
similaridade à literatura em demonstrar sua alta 
prevalência a pacientes na sexta década de vida, com 
média de idade de 65,8 anos nos pacientes estudados. 5 

Inicialmente, incluímos 35 pacientes, 5 foram excluídos 
ao longo do estudo, obtendo uma amostra final de 30 
pacientes.  
Em 20% (n=6) que obtiveram fechamento da úlcera, 83% 
(n=5) tinham comprometimento do sistema venoso 
superficial. Entre estes 20%, todos pertenciam aos 
grupos com maior amplitude talocrural, com ponto de 
corte em 40° (flexão plantar + dorsal).  Além disso, 37% 
dos pacientes apresentou algum sinal de infecção, e dos 
63% restantes, 23% (n=7) teve aumento da área de 
ulceração e piora clínica, todos pertencendo a grupos de 
menor amplitude articular, correlacionando mais uma vez 
as baixas amplitudes a evoluções desfavoráveis. 3,6,10  
Diversos autores, associam a anquilose ao mal 
prognóstico da IVC. 6  Em nossa casuística, observamos 
significância estatística em demonstrar que pacientes 
com cicatrização da ferida, apresentavam as maiores 
médias de medidas goniométricas, com 47,83°, contra, 
21,29° e p <0,001.  Entre os cicatrizados, as áreas 
médias das úlceras iniciais foram de 4,3cm2, e finais de 
2,3cm2. O aumento da mobilidade articular, faz-se, 
diretamente proporcional a melhora clínica da doença, o 
uso desta medida como fator prognóstico fornece 
subsídio a abordagem precoce do paciente. 3,6,10 

Conclusão  

Conclui-se que pacientes com as maiores medidas 

goniométrica apresentam maiores perspectivas quando a 

cicatrização das úlceras já presentes.  
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