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INTRODUÇÃO 

As úlceras cutâneas, no geral, podem ser descritas como uma ruptura envolvendo as 

estruturas anatômicas do corpo, levando a um comprometimento dos tecidos envolvidos e do 

mecanismo fisiológico. Classificadas em crônicas ou agudas, diferem-se por suas variadas 

etiologias, sendo mais prevalentes as de origem venosa e por pressão. 1,2 

Sendo assim, as úlceras por pressão (UP) podem ser apresentadas como uma ferida ou 

um dano tecidual que ocorre no sistema tegumentar, geralmente atinge a epiderme e a derme, 

podendo atingir também a hipoderme em decorrência do atrito gerado pela compressão exterior 

prolongada, os locais mais afetados são as proeminências ósseas. 3 

Apresenta-se nos respectivos estágios: Estágio I: caracterizado por uma resposta 

inflamatória aguda, apresentando eritema. Estágio II: Há uma perda tecidual envolvendo a 

derme e epiderme, com características clínicas como bolhas, crateras e abrasão. Estágio III: o 

tecido subcutâneo pode estender-se mais profundamente, fazendo com que haja uma perda da 

espessura da pele, ocasionando em necrose ou danos. Estágio IV: na última fase há uma perda 

total da espessura da pele, comprometendo diversas áreas como: musculaturas, ossos, cápsulas 

articulares e tendões. 4,5  

Já as úlceras venosas acometem cerca de 70% a 90% das lesões envolvendo os membros 

inferiores, ocorrendo geralmente no terço distal da face media da perna, adjunto ao maléolo. 

Seu aparecimento pode surgir de maneira espontânea ou devido a algum trauma, no qual se 

inicia com a elevação da pressão nos vasos de calibre maior, ocasionando modificações nas 

trocas metabólicas tisso-capilares, levando ao acúmulo de catabólitos ácidos e como 

consequência a liberação dos mediadores químicos e da permeabilidade capilar aumentada. 

Desta forma, ocorrerá o extravasamento de macromoléculas e dos elementos figurados do 

sangue, infiltrando-se nas paredes do tecido subcutâneo e paredes capilares, fibrosando a região 

e gerando uma agregação leucocitária, contribuindo com o desenvolvimento de ulcerações 6,7,8 

A prevalência das lesões descritas, parecem aumentar exponencialmente com a 

crescente expectativa de vida da população. Nos Estados Unidos, apresenta uma estimativa de 



1,3 a 3 milhões. Já no Brasil, os relatos estatísticos dessas lesões, ainda são escassos na 

literatura, apesar que, indivíduos com tais condições frequentemente são tratados. Contudo, 

acredita-se que esses fatores podem estar relacionados com a idade e ocorrência de morbidades 

como o Acidente Vascular Encefálico e a Diabete Mellitus. 9,10 

Dependendo do nível e da profundidade das lesões nos tecidos, as úlceras podem gerar 

Osteomielite e Septicemia, podendo levar o paciente a óbito, contribuindo para agravos e 

dificultando a reabilitação. Dessa forma, as feridas não cicatrizantes representam uma séria 

preocupação para a saúde pública, sendo associadas a ausências no trabalho, frequentes visitas 

ao médico e altos custos com o tratamento, uma vez que prejudicam seriamente a qualidade de 

vida do paciente nos campos emocionais e psicológicos, resultando em isolamento social. 11,12 

Baseando-se no enfoque do estudo, a literatura relata algumas medidas utilizadas no 

tratamento das úlceras, destacando-se a eletroterapia que surgiu desde a antiguidade e 

atualmente é um recurso terapêutico considerado potencialmente eficaz quando manuseado de 

forma correta. 13  

Evidências destacam a estimulação elétrica de alta voltagem (EEAV) da marca Ibramed-

Neurodyn High Volt que vem ganhando reconhecimento por promover redução do quadro 

álgico, auxiliar na reparação tecidual, melhorar a oxigenação dos tecidos e minimizar o efeito 

bactericida, tornando-se cada vez mais utilizados no âmbito da fisioterapia por apresentar 

baixos custos e pelo seu efeito na cicatrização.14 

Diante do exposto, o objetivo geral da pesquisa foi apresentar os benefícios da corrente 

de alta voltagem no tratamento das úlceras venosas e por pressão, enfatizando também os 

parâmetros utilizados, a fim de proporcionar aos pacientes maior qualidade de vida. 

 

MÉTODO 

 Trata-se de uma revisão sistemática com o intuito de viabilizar o tratamento das úlceras 

por pressão e venosa através da estimulação elétrica de alta voltagem. Para a composição do 

presente estudo, os cinco autores da pesquisa, utilizaram os parâmetros propostos no método 

PRISMA, por meio de uma busca avançada no período de março a agosto de 2022. A amostra 

foi constituída por artigos científicos de acesso gratuito encontrados nas seguintes bases de 

dados; SciELO, PubMED e LILACS. Os termos utilizados na pesquisa, tiveram como base, os 

descritores em ciência de saúde (DeCs): usufruindo das formas distintas para a construção dos 

parâmetros de busca, adaptando-se a cada base eletrônica descritas como: Estimulação elétrica 

de alta voltagem and úlceras and cicatrização; voltage electrical stimulation and ulcers and 

healing. 



 Os critérios de inclusão para seleção dos estudos foram os artigos publicados nos 

últimos 16 anos (2005 – 2021); artigos que abordassem explicitamente o tema proposto.  Em 

contrapartida, os critérios de exclusão foram: Livros, teses, artigos que não estavam disponíveis 

gratuitamente e na íntegra; artigos duplicados; artigos publicados unicamente em inglês 

       

 
Figura 1 – PRISMA fluxograma dos artigos incluídos na revisão. 

 

Fonte: Os autores.



RESULTADOS 

Após a utilização dos descritores, 354 artigos foram encontrados, sendo 168 na 

plataforma SciElo, 67 na PubMED e 119 no Lilacs. Dos 354 artigos encontrados, 

inicialmente, 207 foram excluídos após a aplicação dos filtros (ano e idioma: Português 

e Inglês), restando apenas, 147 que foram selecionados para análise, destes, 98 foram 

excluídos após a leitura do título. Para a leitura do resumo, 46 foram selecionados, após 

análise, esse número foi reduzido à 16 artigos que foram lidos criteriosamente. Ao final, 

12 artigos foram excluídos por não abordarem diretamente o tema proposto.  

As seleções nas bases de dados, resultaram em 4 artigos, com estudos que foram 

selecionados por se enquadrarem nos critérios de inclusão. Com relação a população, os 

artigos encontrados abordaram somente pacientes adultos, tanto do sexo masculino 

quanto do sexo feminino. Todos abordaram o tratamento das úlceras venosas e por 

pressão, através da corrente de alta voltagem, a diferença na forma de tratamento entre 

um estudo e outro foi somente os parâmetros e o tempo. Todos os estudos mencionaram 

benefícios com a utilização da EEAV. Sendo assim, esses estudos contribuíram para a 

realização da revisão, representado a seguir através do método PICO. 

 

Tabela 1 – PICO, Artigos selecionados e definidos por título, autor, ano, população, intervenção, 

comparação e resultados. 

 

Título/Autor/ano.      

 

População. 

 

Intervenção.  

 

Comparação. 

 

Resultados. 

 

Estimulação 

elétrica de alta 

voltagem como 

alternativa para o 

tratamento de 

úlceras crônicas de 

membros inferiors. 

 

Fátima Et al.15 

(2010) 

 

 

 

 

 

Três pacientes 

com a faixa etária 

entre 40 a 53 anos 

de idade, sendo 

um do sexo 

masculino e dois 

do sexo 

feminino. Ambos 

estavam em 

acompanhamento 

médico. 

 

Foram 

submetidos a 30 

minutos de 

aplicação de 

EEAV, com o  

equipamento da 

marca ibramed -

Neurodyn High 

Volt. Ao final 

foram 

totalizadas 30 

sessões  com as 

intervenções  

nos parâmetros 

a seguir : 

estimulação 

catódica, tensão 

mínima de 

100V. 

Paciente 1: a priori 

a úlcera era de 

20.1 cm2. 

Paciente 2: 

apresentou 25.26 

cm2.  

Paciente 3: 10.4 

cm2. Após os 30 

atendimentos os 

pacientes 

apresentaram 

respectivamente 

os seguintes 

resultados: 16.3 

cm2 ; 17.8 cm 2 ; 

1.6 cm 2.  

Os resultados com 

a EEAV mostrou-se  

bastante 

satisfatórios no 

tratamento das  

úlceras crônicas 

dos membros 

inferiores. 

apresentando 

redução de 

aproximadamente 

50% da superfície 

das lesões.  

Estimulação 

elétrica de alta 

voltagem 

incrementa a 

cicatrização de 

Quatro 

indivíduos do 

sexo masculino 

com a idade entre 

25 a 73 anos. 

O tratamento 

proposto    foi 

realizado com o 

equipamento 

Neurodyn High 

Individuo 1: 

inicialmente 

apresentou uma 

úlcera com área de 

2,66 cm2.  e ao final 

Diante dos 

experimentos 

expostos, percebe-

se que, as áreas de 

todas as úlceras 



lesões  cutâneas 

crônicas: analÍse de 

seis casos. 

 

 

Gui Et al. 16 

(2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e consistiu  na  

aplicabilidade 

dos parâmetros 

a seguir 

(fase=15ms; f= 

100 Hz; tensão 

de cem a 150 V; 

fases duplas).  

 

As sessões 

tiveram duração 

de trinta 

minutos e foram 

realizadas dois 

dias da semana. 

0,65% cm2.  

Individuo 2: No 

inicio obteve área 

de 1,74 cm2 

posteriormente 

diminuiu para 

0,75% cm2.   

Individuo 3: área 

reduziu cerca de 

93%, quando 

tratada a ulcera 

isquiática direita  e 

80,40% quando 

refere-se a 

esquerda.  

Individuo 4: a área 

apresentada 

inicialmente foi de 

10,74 cm2. 

finalizando com 

3,79% cm2. 

 

 

diminuíram 

potencialmente 

quando estimuladas 

pela corrente. 

 

Efeito da 

estimulação eletrica 

de alta voltage para 

o tratamento de 

úlceras por pressão; 

um estudo 

experimental de 

caso único 

 

Santana El al.9 

(2017) 

Paciente 30 anos 

do sexo 

masculino,vitima 

de acidente 

automobilístico 

com diagnostíco 

de lesão medular 

nível T10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A eletroterapia 

foi aplicada por 

meio da 

(EEAV), 

utilizando 

eletrodos de 

borracha 

umidificados no 

soro fisiológico, 

aplicando-se 

sobre as lesões. 

Os estudos 

foram feitos 

durante um mês 

com três sessões 

por semana, as 

primeiras 3 

sessões eram de 

45 minutos 

utilizando o 

polo negativo, já 

na segunda e 

terceira semana 

30 minutos 

negativo e 15 

positivo, ao final 

utilizou-se o 

polo positivo 

por 45 minutos. 

A diminuição das 

feridas no decorrer 

das sessões 

quando 

comparadas a área 

inicial, observou-

se que, o 

percentual de 

redução ficou 

entre - 7% e ao 

final da 

intervenção 

mostrou-se 

diminuição de 

17%. 

 

Os parâmetros 

utilizados 

mostraram-se 

eficazes no 

tratamento das 

úlceras na região 

sacral ,porém inábil 

para o completo 

fechamento da 

ferida. 

 

Estimulação 

pulsada de alta 

voltage reduz a área 

de úlceras de 

diferentes 

etiologies; um 

estudo piloto. 

Seis participantes 

com idades entre 

24 a 59 anos 

foram 

selecionados para 

o estudo, sendo 4 

do sexo feminino 

O tratamento 

efetivou-se 

através de 30 

sessões  da 

aplicação da 

EEAV (T = 100 

µs; f = 100 Hz; 

Três voluntárias 

apresentaram 

úlceras por 

pressão. Na 

voluntária 1, a 

úlcera sacral 

apresentou área 

Através dos estudos 

demostrados foi 

possível observar 

que, 30 sessões 

foram o suficiente 

para reduzir as 

áreas lesionadas, 



 

 

Sakebe Et al 17. 

(2018) 

 

e 2 do sexo 

masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tensão de 100 a 

150 V).  Os 

eletrodos ativos 

de silicone (com 

polaridade 

negativa) 

fixados com fita 

adesiva e um 

eletrodo 

dispersivo 

(polaridade 

positiva) auto-

adesivo , foi 

fixado a uma 

distância de 20 

cm em relação 

aos eletrodos 

ativos. 

inicial de 16,26 

cm2 e ao final de 

30 sessões foi 

reduzida para 2,59 

cm2 (redução de 

84,10%), a úlcera 

trocanteriana teve 

área inicial de 0,17 

cm2 e cicatrizou 

completamente ao 

final de 10 

sessões. A 

voluntária 2 

apresentou uma 

úlcera no maléolo 

medial foi de 0,06 

cm2 fechando 

completamente 

após 10 sessões. 

promovendo o 

fechamento por 

completo em quatro 

úlceras. Contudo, a 

efetividade 

mostrou-se maior 

nas úlceras 

diabéticas e por 

pressão do que nas 

venosas.  

 

 

 
DISCUSSÃO 

Pesquisas apontam que a corrente elétrica de alta voltagem é eficaz no tratamento 

de pacientes portadores de úlceras venosas e/ou por pressão, de diferentes etiologias, ao 

decorrer dos estudos foi possível observar-se que os pacientes tratados com o aparelho 

proposto obtiveram resultados satisfatórios, levando a uma diminuição ou até mesmo, o 

fechamento completo da lesão. 

Segundo Fátima et al 15 . Realizaram um estudo de caso clínico, utilizando uma 

amostra composta por três voluntários, de ambos os sexos, portadores de úlceras crônicas 

de membros inferiores. A EEAV se mostrou eficaz no tratamento, referindo uma redução 

de quase 50% da superfície da ferida dos participantes do estudo, este recurso foi utilizado 

de forma isolada.  

Já Gui et al.16 Realizaram um estudo com quatro participantes do sexo masculino 

com o total de seis úlceras cutâneas crônicas, sendo o primeiro apresentando na região 

anterior da tíbia direita, o segundo na região sacral, o terceiro possui duas úlceras por 

pressão isquiática, o quarto apresenta uma na região sacral e uma na região isquiática 

direita. No tratamento, os eletrodos ativos com a polaridade negativa foram envolvidos 

por gaze estéril, umedecida por soro fisiológico e posicionado no interior da ferida e a 

polaridade positiva foi posicionada no trajeto vascular da lesão. Ao final de todas as 

sessões foi feito a assepsia para posterior utilização, nenhum medicamento foi associado 

ao tratamento, exceto a aplicação diária de óleo de girassol. 



 O estudo feito por Santana et al 9. Com o uso da EEAV em úlceras por pressão 

sacral, em um paciente tetraplégico vítima de um acidente automobilístico utilizou 

inicialmente a corrente de polo negativo por 45 min, na segunda e terceira semanas, 

utilizado 15 min de polo negativo e 30min de polo positivo, e na última semana foi 

utilizada 45 min de polo positivo, todas as sessões foram realizadas em domicilio com os 

eletrodos sobre a lesão.  

De acordo com Sakabe et al.17 a efetividade da EEAV na cicatrização das lesões 

pode ser atribuída à melhora na microcirculação local e oxigenação tecidual. No estudo 

realizado por ela foram tratadas um total de 6 úlceras, na qual utilizou-se a EEAV e obteve 

melhora de todas as lesões.  

Ferrareto et al 18. Expõe que existem diversas discursões quanto a polaridade dos 

eletrodos a serem usados durante a eletroestimulação, sendo um fator importante nos 

resultados da cicatrização. Porém, em relação à função das polaridades na reparação 

tecidual, a polaridade positiva parece promover a migração e a proliferação das células 

epiteliais, os efeitos bactericidas e a atração de macrófagos. A migração de fibroblastos e 

neutrófilos, por outro lado, é causada pelo polo negativo, que também regula a infiltração 

de moléculas, limitando o desenvolvimento do edema, promovendo a destruição do tecido 

necrótico e da fagocitose bacteriana. 

Referindo-se ao quadro álgico, Almeida et al 19. Relata que as características da 

estimulação elétrica de Alta Voltagem são propícias para o controle da dor,  podendo ser 

controlada a frequência e a intensidade do aparelho, sendo assim, a EEAV pode ser 

aplicada com uma frequência mais elevada e a intensidade mais baixa, procurando 

controlar a dor do individuo através das teorias das comportas. Outra alternativa é colocar 

a EEAV com a frequência baixa e a intensidade alta, assim, levando ao controle da dor 

por meio da liberação de encefalinas.  

Para Davini et al 20, os mecanismos pelos quais a EEAV promove a cicatrização 

de úlceras, não são totalmente compreendidos; no entanto, uma das hipóteses mais 

plausíveis para explicar esse processo, está relacionada ao efeito bactericida que a 

corrente promove, onde os principais fatores responsáveis por esse efeito são alterações 

eletroquímicas na área ulcerada. Além de ser extremamente eficaz na aceleração da 

regeneração de lesões cutâneas, a EEAV também é eficaz no controle e absorção de 

edemas, bem como no processo álgico. Muitos experimentos com a EEAV em sujeitos 

humanos priorizaram a ação circulatória e reparadora, até o momento. 



Apesar de outros estudos citarem a EEAV como tratamento das lesões cutâneas, 

não foram encontrados resultados estatísticos significativos no presente trabalho. 

Sugere-se que, outros estudos sejam realizados com a EEAV, para determinar 

novos parâmetros de estimulação, para esclarecer a polaridade que melhor se aplica ao 

tratamento de úlceras de diferentes etiologias e que tenha amostra maior, além da 

comparação do tratamento da EEAV. 

 

CONCLUSÃO 

Com base nos estudos apresentados, foi possível concluirmos que as úlceras 

acometem grande partes dos indivíduos mobilizados, devido aos problemas circulatórios 

ou por morbidades. A metodologia e os parâmetros utilizados nos estudos abordados, 

envolvendo a estimulação elétrica de alta voltagem, apresentaram benefícios no tecido 

tegumentar, aprimorando a cicatrização da lesão, reduzindo o quadro álgico, tempo 

acamado e em alguns casos, levando ao fechamento completo da lesão, melhorando 

assim, a funcionalidade corporal e influenciando positivamente na qualidade de vida e no 

retorno as atividades de vida diária. 

    Contudo, diante dos dados obtidos, observamos a necessidade de estudos futuros para 

maior orientação quanto ao uso da corrente de alta voltagem, com  o intuito  de  conduzir 

melhor os fisioterapeutas e demais profissionais quanto a utilização equipamento 

proposto, a fim de obter resultados satisfatórios. 
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