
Representam cerca de 70% das úlceras do membro inferior. 
 

                                                ETIOPATOGENIA                                                          
Intimamente relacionadas com hipóxia tecidular. 
Factores de risco: obesidade, tabagismo, diabetes e outras doenças endócrinas, 
exposição repetida a calor, ortostatismo profissional, atrofia muscular, doenças 
neurológicas, infecções, neoplasias, menopausa, contraceptivos. 

DOENÇA VENOSA E ARTERIAL DO MEMBRO INFERIOR 
 

Uma úlcera consiste na perda da integridade cutânea. No membro inferior pode ter 
etiologia arterial, venosa, mista, diabética, ou outras. Para além da atenção local, devemos 
manter uma avaliação holística do utente, corrigindo os factores que contribuem para esta 
situação. 

 

 
 

 Úlceras venosas   
 

 
Fisiopatologia 
- Num indivíduo saudável, a pressão arterial a nível maleolar diminui com a marcha, 
comparativamente ao repouso, devido ao efeito de bombeamento do sistema muscular. 
Numa situação em que este mecanismo fica comprometido (insuficiência venosa, por veias 
perfurantes incompetentes; trombose venosa profunda; diminuição da mobilidade), ocorre 
estase venosa e aumento da pressão arterial durante a marcha ou em ortostatismo. Daí, 
resulta maior dificuldade na circulação sanguínea, o que pode originar hipóxia, com menor 
quantidade de factores de crescimento, que contribuem para a regeneração dos tecidos, o 
que pode culminar com ulceração (“trap hypothesis”). 
 
Exame físico 
- Localização preferencial: região supramaleolar interna, na confluência da veia grande 
safena; 
- Lesões geralmente irregulares e de maior diâmetro vertical; 
- Transição suave entre o bordo e o fundo da lesão; 
- Alterações tróficas: dermite ocre (manchas hiperpigmentadas) – pela destruição de 
eritrócitos e presença de hemossiderina na derme, que estimula a melanogénese; atrofia 
branca; lipodermatosclerose do tecido conjuntivo e adiposo adjacente; edema; veias 
varicosas/reticulares; eczema; cicatrizes de úlceras prévias. 
- Teste de Brodie-Trendlemburg (avaliação de veias insuficientes): Elevação do membro e 
aplicação de garrote imediatamente abaixo da junção safeno-femoral. O doente levanta-se 
rapidamente e o garrote é retirado, o que resulta no preenchimento venoso de cima para 
baixo: incompetência safeno-femoral. 

 
Classificação CEAP (clínica, etiológica, anatómica e fisiopatológica) – gravidade 
0 Sem sinais visíveis 
1 Telangiectasias e varizes reticulares  
2 Varizes tronculares 
3 Edema 
4 Alterações tróficas (hiperpigmentação, eczema e lipodermatoesclerose)  
5 Úlcera cicatrizada 
6 Úlcera activa 



Representam cerca de 10% das úlceras do membro inferior. 
 

 
Exames complementares de diagnóstico 

- Ecodoppler venoso: quantifica o grau de insuficiência venosa superficial e profunda. 
- É fundamental excluir componente isquémico associado (influência no prognóstico e 

tratamento). 
 
 

  Úlceras arteriais  
 

 
Fisiopatologia 
- Causadas geralmente por fenómenos ateroscleróticos sistémicos, como arteriosclerose 
ou hipertensão arterial (estas últimas designam-se de úlceras de Martorell).  
- Podem surgir obstruções arteriais, associadas a elevada morbimortalidade cardiovascular. 
- O sintoma mais frequente é a claudicação intermitente, que é caracterizada por dor ou 
desconforto durante a caminhada, que desaparece em repouso; resulta da redução do 
aporte de fluxo sanguíneo aos membros inferiores durante o exercício.  
 
Exame físico 
- Localização: face ântero-externa da perna, sobre proeminência ósseas; 
- Tecidos adjacentes geralmente sem alterações significativas (bordos irregulares, limpos, 
sem hiperpgimentação periférica); 
- Transição abrupta entre o bordo e o fundo da lesão (bordos angulosos); 
- Pé atrofiado; unhas atrofiadas e descamativas; rarefacção pilosa; pé pálido e frio; 
- Palpar pulsos: femoral; poplíteo; tibial posterior; pedioso: geralmente diminuídos, ou 
ausentes; 
- Extremamente dolorosas, principalmente com a hiperextensão da perna e durante o 
repouso. 
 
Classificação da doença arterial 
 

 
 



 Mistas (causa venosa e arterial): representam cerca de 10% das úlceras do membro 
inferior. 

 Diabéticas: Cerca de 5% das úlceras do membro inferior. Ocorrem quase 
exclusivamente no pé, frequentemente em áreas de pressão, como a planta do pé ou 
calcanhar; relacionadas com a neuropatia provocada pela diabetes. 

 Associadas a vasculite: mais frequentemente na região supramaleolar externa; 
geralmente revestidas por crosta hemática; deve-se investigar lesões de vasculite 
noutros locais. 

 Auto-infligida: em doentes com distúrbios psiquiátricos; bordo rectilíneo, regular, com 
transição bordo-fundo abrupta; sem outras lesões (atrofia branca, dermite ocre, 
lipodermatosclerose); frequentemente na região posterior da perna. 

 

 
Classificação de Fontaine 

 
Índice de Pressão Tornozelo Braço (IPTB) – Avaliação da pressão sistólica, em repouso, 
com recurso a doppler manual:  
> 1,4: elevado, devido a calcificação das artérias (ex: diabéticos) 
0,9-1,4: normal 
0,7-0,9: doença arterial 
0,5-0,7: doença arterial significativa (referenciar para Cirurgia Vascular) 
< 0,5: dor em repouso (referenciar com urgência para Cirurgia Vascular) 
< 0,15: extremidade em perigo 

 
Exames complementares de diagnóstico 
Ecodoppler arterial: útil para diagnosticar a localização anatómica e o grau de estenose 
arterial, quantificando o processo de aterosclerose, mas não apresenta informação 
morfológica exacta em relação à extensão e natureza das lesões. As principais 
manifestações da aterosclerose, nas quais é utilizado, são a doença vascular cerebral, 
doenças da aorta e doença arterial periférica. Além da aterosclerose e das suas 
complicações, como a trombose, o ecodoppler arterial também é indicado para diagnosticar 
outras doenças, como as embolias, aneurismas e malformações congénitas. 

 
 

                                                Outras úlceras                                                 
 

 



 Úlceras - Tratamento  
 

 

 

ABORDAGEM DEPENDENTE DA ETIOLOGIA 

Medidas 
físicas 

Actividade física Caminhar, exercício dirigido aos gastrocnémios 

Elevação do 
membro inferior 

15 cm acima do nível do coração, em 
decúbito, durante 30 minutos, 3-4id (difícil 
adesão); ↓ edema, ↑ microcirculação 

Compressão do 
membro (Gold 
standard): suficiente 
para tratar cerca de 
metade das úlceras, 
por si só 

Ligaduras de longa tracção (elásticas) ou de 
curta tracção (não elásticas). 
Excluir primeiro patologia arterial.  
Contraindicações: 

- Absolutas: ITB < 0,5; pressão arterial no 
tornozelo < 60 mmHg ; ICC 

- Relativas: celulite, dermatite alérgica aguda 

Tratar a causa e a consequência (úlcera): avaliação holística 

Adjuvantes: analgesia; dieta equilibrada; cessação tabágica 

Tratamento cirúrgico: se ineficácia das medidas comportamentais e farmacológicas 

 
 

Trabalho realizado por: Filipe Mateus (interno de MGF da USF Cuidar Saúde) 

ABORDAGEM GERAL - TIME 

 
T 

Tissue management 
(desbridar tecidos 
desvitalizados) 

Mecânico - bisturi/cureta 
Autolítico - colagenase > hidrogel > poliacrilatos 

 
I 

Inflammation/infection 
control  
 

- Corticóides tópicos, para as áreas eritemato-
edematosas da dermatite de estase. 
- Não utilizar AINEs: as úlceras são porta de 
entrada para infecções, como erisipela, que, com 
o uso de AINEs, pode evoluir rapidamente para 
celulite ou fasceíte necrotizante. 
Compostos de prata; iodo; mel; antibacterianos 
físicos; soluto de Daikin (períodos curtos). 

Antibióticos tópicos e 
sistémicos 

Apenas se sinais infecciosos evidentes (ex: 
celulite). 

M Moisture control 
(controlo do 
exsudado/humidade, para 
evitar maceração) 

A cura húmida permite reter o exsudado, que é 
rico em nutrientes, essenciais para a cicatrização. 
Alginatos (com ou sem prata); hidrofibras; 
espumas superabsorventes. 

E Epitelial (edge) 
advancement 
(epitelização dos bordos) 

No fundo da úlcera não existem anexos, pelo que 
a cicatrização se faz a partir dos bordos. 
Oclusão acelera a re-epitelização. 
Inadine ®. 


