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Identificação do índice tornozelo/braço 
em pacientes com úlcera de perna 
Este estudo tem como objetivo identificar o índice tornozelo/braço em pacientes com úlcera de perna. Trata-se de um 
estudo analítico, descritivo, transversal realizado em 2009.  Fizeram parte deste estudo 42 pacientes. A coleta se deu 
por meio do questionário sobre fatores de risco para doença vascular periférica e exame clínico das úlceras. A seguir 
foi realizada a medição do índice tornozelo/braço. Os resultados demonstram que 27(64,30) apresentaram o índice tor-
nozelo/braço entre 0,8 e 0,9, 10 (23,80%) entre 0,5 a 0,8 e 5 (11,90%) apresentaram índice menor que 0,5. 20 (47,60%) 
pacientes tinham idade acima de 61 anos. 20 (47,65%) convivem com a úlcera entre 11 a 15 anos. 16 (38,15%) pacientes 
apresentaram recidiva da úlcera. 23(54,80%) tinham feridas com tamanho entre 6 a 10 cm2. Por meio deste estudo foi 
possível identificar índice tornozelo/braço em pacientes com úlcera de perna e se pode direcionar o tratamento.
Descritores: Úlcera	Venosa;	Membros	inferiores;	Cuidados	de	enfermagem.

This study aims to identify the ankle / brachial index in patients with leg ulcers. This is an analytical, descriptive, cross was 
conducted in 2009. The participants were 42 patients. Samples were collected through the questionnaire on risk factors for 
peripheral vascular disease and clinical examination of the ulcers. The following was performed to measure the ankle / bra-
chial index. The results demonstrates 27 (64.30) had the ankle / brachial index between 0.8 and 0.9, 10 (23.80%) from 0.5 
to 0.8 and 5 (11.90%) had an index lower than 0.5. 20 (47.60%) patients were aged over 61 years. 20 (47.65%) live with the 
ulcer from 11 to 15 years. 16 (38.15%) patients had ulcer recurrence. 23 (54.80%) had wound size between 60 to 10 cm2. In 
this study we could identify ankle / brachial index in patients with leg ulcers and can guide treatment.
Descriptors: Varicose	ulcer;	Lower	limbs;	Nursing	care.

Este estudio tiene como objetivo identificar el índice tobillo / brazo en pacientes con úlceras en las piernas. Se trata de un 
análisis descriptivo de corte transversal se llevó a cabo en 2009. Los participantes fueron 42 pacientes. Las recolectadas 
de datos se deo a través de cuestionario sobre factores de riesgo para la enfermedad vascular periférica y el examen clínico 
de las úlceras. A continuación se realizó la medida del índice tobillo / brazo. Los resultados demuestran que 27 (64,30) tu-
vieron el índice tobillo / brazo entre 0,8 y 0,9, 10 (23.80%) de 0,5 a 0,8 y 5 (11,90%) tenían un índice más bajo que 0.5. 20 y 
47,60% de los pacientes eran mayores de 61 años. 20 (47.65%) viven con la úlcera de 11 a 15 años. 16 (38,15%) pacientes 
tuvieron recurrencia de la úlcera. 23 (54,80%) tenían heridas de tamaño entre 60 y 10 cm2. Conclusión: En este estudio se 
pudo identificar índice tobillo / brazo en pacientes con úlceras en las piernas y puede guiar el tratamiento. 
Descriptores: Úlcera	Varicosa,	Extremidad	Inferior,	Atención	de	Enfermería.
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INTRODUÇÃO

O quadro de transição demográfica apresentado no Brasil 
com o aumento da expectativa de vida da população, 

aliado ao aumento do número de pessoas com condições crô-
nicas e ferida crônica tem requisitado dos estudiosos da área 
da saúde um olhar ampliado na busca de intervenções que 
enfatizem não só o tratamento, mas também a sua prevenção1.

As feridas crônicas têm significante impacto socioeconômi-
co para pacientes, família e sistema de saúde no mundo todo. 
Nos Estados Unidos são gastos mais de três bilhões de dólares 
por ano com a assistência e pessoas com feridas crônicas2.

As úlceras crônicas dos membros inferiores afetam até 
5% da população adulta dos países ocidentais, configurando 
problema de saúde pública. Sua etiologia está associada a 
diversos fatores como: doença venosa, doença arterial perifé-
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rica, neuropatia, hipertensão arterial, trauma 
físico, anemia falciforme, infecções cutâneas, 
doenças inflamatórias, neoplasias e alterações 
nutricionais3,4.

Segundo Baptista e Castilho5 o profissio-
nal que presta assistência aos pacientes com 
feridas precisam estar cientes das responsa-
bilidades, tanto em relação ao conhecimento 
técnico, quanto ao cientifico, para avaliação 
continua das lesões.

Ao iniciar o tratamento de uma lesão, faz-
se necessário realizar avaliação da ferida, pois 
toda e qualquer proposta de tratamento deve 
levar em conta não só a lesão a ser tratada, 
mas realizar o diagnóstico diferencial da úlce-
ra de perna, avaliando o grau de comprometo 
e identificando se o membro afetado tem 
algum comprometimento vascular6.

Com o intuito de fazer o diagnóstico de modo 
não invasivo e confiável, ao longo das últimas 
décadas do século passado, alguns métodos não 
invasivos foram desenvolvidos para avaliação da 
função do sistema circulatório, como o Doppler 
ultrassom de ondas continuas, fatopletismografia 
e outros7. Os testes não invasivos são mais eco-
nômicos, rápidos e não causam tanto descon-
forto aos pacientes quando comparados com os 
invasivos8,9.

Assim, o objetivo deste trabalho foi identificar 
aspectos específicos dos membros inferiores em 
pacientes com úlcera de perna dos usuários ins-
critos no Programa de Atenção aos portadores de 
ferida de um Conjunto Hospitalar no interior de 
São Paulo.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo analítico, descritivo, transversal, reali-
zada entre janeiro e junho de 2009, no ambulatório de esto-
materapia de um Hospital Estadual no interior de São Paulo.  

Fez parte deste estudo 42 pacientes com úlcera de perna, com 
idade maior de 18 anos. Como critério de exclusão foi definido os 
pacientes atendidos no ambulatório com feridas que não fossem 
em membros inferiores ou pacientes com lesões de pernas com 
outras etiologias como anemia falciforme e traumas, e outras. 

Foram utilizados dois questionários, sendo o primeiro 
relacionado aos fatores de risco para alterações nos mem-
bros inferiores e o segundo para registrar exame clínico das 
úlceras, anotando-se, no questionário, o número de lesões, 
tamanho, localização, recidiva, inicio das úlceras e presença 

concomitante de alterações da pele. 
Em seguida, foi realizado exame físico especifico, com palpa-

ção dos pulsos arteriais pedioso, tibial posterior e poplíteo e dos 
pulsos arteriais dos dois braços para identificação do pulso mais 
forte a palpação. Para avaliação com o Dopller colocou-se o gel 
de contado do ultrassom e mediram-se as respectivas pressões 
tanto braquial como do tornozelo, para a obtenção do índice 
tornozelo/braço. A medida da pressão sistólica de tornozelo/braço 
foi feita por ultrassonografia de 5 MHz, sendo considerado normal 
o índice de pressão sistólica tornozelo/braço maior ou igual a um.

O índice tornozelo/braço é método não invasivo usado na 
prática médica para a detecção de insuficiência arterial3,9,10. 
Esse exame baseia-se na medida das pressões arteriais do 
tornozelo e dos braços, utilizando-se um esfignomanômetro 
e um aparelho de Doppler ultrassom manual e portátil3,10-13.
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Os doentes com valor de IT/B maior ou igual a um são 
considerados normais e, em geral, assintomáticos; aqueles 
com IT/B entre 0,7 e 0,9 são portadores de grau leve de 
insuficiência arterial e podem apresentar quadro clínico de 
claudicação intermitente; pacientes com IT/B entre 0,5 e 0,15 
demonstram grau moderado a grave de insuficiência arterial e 
podem apresentar clinicamente dor ao repouso; doentes com 
IT/B abaixo de 0,15 apresentam grau grave de insuficiência 
arterial com presença de necrose e risco de amputação do 
membro acometido. Utiliza-se o IT/B < 0,8 como valor de 
corte para se contraindicar a terapia de alta compressão sob 
risco de necrose do membro acometido13-15.

A coleta de dados foi realizada após aprovação pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo 
(CEP: 1132/08). A coleta foi realizada pelos próprios pesqui-
sadores, após assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido pelo paciente, em uma sala previamente prepara-
da, garantindo conforto e tranquilidade aos entrevistados.

RESULTADOS
Tabela 1 mostra em relação a faixa etária que 20 (47,60%) 
pacientes tinham acima de 61 anos e 18 (42,90%) entre 41 a 60 
anos. A maioria dos participantes do estudo eram do sexo femi-
nino, 30 (71,50%) da cor branca e 20 (47,61) estavam casadas.

Em relação às úlceras crônicas em membros inferiores, 

verifica-se na Tabela 2 que 20 (47,65%) dos pacientes que 
participaram da pesquisa possuem úlcera entre 11 a 15 anos 
e 9 (21,40%) acima de 16 anos. 25(59,53%) das úlceras estão 
localizadas em mais de uma região anatômica. 31 (73,80%) 
lesões após cicatrizarem houve recidivas. 23(54,80%) feridas 
tinham tamanho entre 6 a 10 cm2.

A Tabela 3 esta relacionada aos fatores de risco dos pacien-
tes com úlcera  crônica de perna, das quais 40 (17,45%) tem 
varizes, 40 (17,45%) tem colesterol alterado, 36 (15,70%) 
queixam de dor, 34 (14,80%) são tabagistas. 

Na Tabela 4 pode-se verificar o índice tornozelo/braço, 
sendo 27(64,30) com resultado maior que 0,8 a 0,9. 10 
(23,80%) com índice tornozelo/braço 0,5 a 0,8 e menor que 
0,5 eram 5 (11,90%).

DISCUSSÃO
A insuficiência venosa crônica é uma anormalidade do siste-
ma venoso causada por incompetência do sistema vascular, 
associado ou não a obstrução do fluxo venoso, que compro-
mete os sistema venoso superficial, profundo ou ambos, acar-
retando em hipertensão ou obstrução venosa e aumentando 
o risco de úlcera16. 

As úlceras de origem venosa são uma das complicações da 
estase venosa e quase sempre estão localizadas no terço infe-
rior da perna um pouco acima do maléolo interno, às vezes 
no externo e no dorso do pé ou mais raramente no terço 
médio da perna. Convém citar que este tipo de úlcera tem um 
desenvolvimento rápido no início e que resulta de uma lesão 
que pode ser necrótica dando lugar a um tecido amarelado e 
fibroso dentro do qual podem ser observadas áreas de tecido 
de granulação de coloração avermelhada, sendo o seu aspec-
to visual impressionante; suas bordas são elevadas mas rara-
mente separadas; o fundo é plano e cianótico, mas quando a 
úlcera for de longa duração elas costumam ter a aparência de 
um anel elevado sem sinais de epidermização, a quantidade 
de exsudação é variável e depende da extensão do edema, 
o odor é nauseante sendo a infecção local uma ocorrência 
frequente, a dor manifestada é moderada, geralmente são úni-
cas e circunscritas por um halo de celulite indurada. Na área 
adjacente pode-se notar uma hiperpigmentação; presença 
de veias tortuosas e dilatadas e cicatrizes visíveis de úlceras 
anteriores. Sabe-se ainda que o tratamento farmacológico e o 
repouso do membro são de vital importância para o tratamen-
to e o cuidado das mesmas17,18. 

As úlceras por interrupção do fluxo arterial parcial e ou 
total ocorrem com frequência nos dedos e nos pés, pois neste 
local as artérias são únicas e distais, portanto com menores 
chances do desenvolvimento de plena e satisfatória formação 
de vasos com a finalidade colateral para atender a demanda 
celular local. Nas pernas as lesões aparecem geralmente rela-
cionadas a traumatismos e quase sempre tendo associado o 

Tabela 1 - Dados sociodemográficos de 42 pacientes de 
úlcera crônica de membros inferiores. São Paulo, 2009.
 
Variáveis
Faixa etária
20	a	40	anos

41	a	60	anos

Acima	de	60	anos

Total
Sexo
Masculino

Feminino

Total
Raça
Branca

Não	branca

Total 
Vida conjugal
Solteiro	(a)

Casado	(a)

Divorciado	(a)

Viúvo	(a)

Total

Número

		4

18

20

42

11

31

42

30

12

42

		7

20

		7

		8

42

Percentagem

			9,50

	42,90

	47,60

	100,00

		27,20

		72,80

100,00

		71,50

		28,50

100,00

			16,65

			47,61

			16,65

			19,00

		100,00
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diabetes, talvez haja essa predisposição por ser a perna uma 
região muito exposta a lesões13,19. As úlceras arteriais exibem 
características tais como: profundidade variável, circundada 
por pele de coloração avermelhada ou cianótica, pouco 
exsudativa, quando presente geralmente a secreção é seropu-
rulenta, o edema local é pequeno, com coloração de fundo 
pálida ou negra devido a necrose, pouco profunda (rasa), 
fétida, rebeldes a tratamento, estacionárias ou progressivas, 
de dimensões pequenas e arredondadas, de difícil cicatriza-
ção e extremamente dolorosas sendo exceção os casos onde 
há associação com o diabetes, na qual o paciente tem uma 
percepção dolorosa prejudicada devido a neuropatia instala-
da. A área adjacente à pele geralmente é pálida quando não 
há indícios de inflamação onde se torna avermelhada e seca 
favorecendo assim, a formação de fissuras que muitas vezes 
dão origem as lesões teciduais da pele 20.

Apesar da ampla variedade de fatores etiológicos, as 
principais causas de úlcera crônica de perna são as doenças 
venosas e arteriais, sendo que 60 a 70% delas são devido a 

problemas venosos, caracterizada a chamada 
úlcera venosa21,22, e 10 a 15% a insuficiência 
arterial, a qual pode coexistir com doença 
venosa do tipo úlcera mista21.  Em aproxi-
madamente 3,5% dos pacientes, a causa da 
úlcera não é identificada.

Neste estudo os fatores de risco que os 
pacientes apresentaram foram 40 (17,45%) com 
varizes, 40 (17,45%) com doença cardíaca, 36 
(15,70%) com dor e 34 (14,80%) tabagistas.

Sabe-se que pessoas com doença crônica 
e doença cardiovascular têm pior prognósti-
co, apresentando menor sobrevida em curto 
prazo, maior risco de recorrência da doença e 
pior resposta ao tratamento proposto23,24.

O tabagismo e o alcoolismo devem ser evi-
tados. Só para se ter uma ideia, 95% de todas 
as amputações do pé acontecem em fumantes. 
Esse procedimento é traumático e poderia ser 
evitado25.

Considerando que a doença aterosclerótica 
vascular periférica manifesta-se precocemente 
entre pessoas com diabetes, e que o tabagismo 
constitui um fator agravante para a obliteração 
das artérias e arteríolas, é importante sensibi-
lizar essa população no sentido de abandona-
rem essa prática como medida de prevenção 
e adotarem um estilo de vida mais saudável26. 

Embora a maioria da amostra analisada 
esteja convivendo com a doença acima de 
11 anos, conforme Barbui e Cocco27, a pes-
soa com diabetes que convive com a doença 
há mais de 20 anos tem grande chance de 

Tabela 2 - Variáveis analisadas em relação a úlcera crônica de membros 
inferiores. São Paulo, 2009.
 
Variáveis
Localização da úlcera
Lateral

Medial

Anterior

Pé

Múltipla	(mais	de	um	local)

Total	

Tamanho da úlcera
1	a	5cm2

6	a	10	cm2

Acima	de	10	cm2

Total
Recorrência	

Sem	recidiva

1	vez

2	vez

Mais	de	3	vezes

Total
Tempo que convive com a úlcera
Menos	de	um	ano

1	a	5	anos

6	a	10	anos

11	a	15		anos

Acima	de	16	anos

Total

Número

		4

		5

		3

		5

25

42

11

23

		8

42

11

16

		7

		8

42

		3

		5

		5

20

		9

42

Percentagem

				9,52

		11,90

				7,15

		11,90

		59,53

100,00

		26,20

		54,80

		19,00

100,00

		26,20

		38,15

		16,65

		19,00

	100,00

				7,15

		11,90

		11,90

		47,65

		21,40

		100,00

Tabela 3 - Fatores de risco para doença arterial periférica. 
São Paulo, 2009.
 
Tipo de lesão 
Hipertensão	arterial

Insuficiência	renal

Colesterol	alterado

Tabagismo

Dislipidemia

Varizes	

Trombose

Cardiopatia

Dor

Edema

Total

Número
				19

					5

			10

			34

				5

		40

		10

		40

		36

		30

229

Percentagem
		8,30

		2,20

		4,35

14,80

		2,20

17,45

		4,35

17,45

15,70

13,11

100
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apresentar doença vascular periférica, sendo fundamental a 
identificação de todos os fatores de risco e a prevenção do 
aparecimento das complicações.

Neste estudo foi realizado Dopller onde se pode avaliar o 
índice tornozelo/braço dos pacientes com úlceras de mem-
bros inferiores, sendo 27(64,30) com resultado maior que 0,8 
a 0,9, 10 (23,80%) com índice tornozelo/braço 0,5 a 0,8 e 
0,5 5 (11,90%). 

Uma vez que o diagnóstico clínico de úlcera venosa esteja 

estabelecido, é necessária a realização de exames 
complementares para que possa ser feito um diag-
nóstico mais preciso das alterações anatômicas e 
funcionais do sistema venoso. É de extrema impor-
tância, para o planejamento terapêutico desses 
pacientes, a identificação anatômica da doença 
venosa, pois a mesma pode estar localizada no 
sistema venoso superficial, profundo ou nas perfu-
rantes, isoladamente ou em conjunto. Além disso, 
deve-se fazer uma avaliação funcional, ou seja, 
identificar se a doença venosa é devida a refluxo, 
obstrução ou ambos. Para esses fins, utilizam-se 

exames não invasivos, como o Doppler, a pletismografia e o 
doppler scan13,28,29.

CONCLUSÃO
Por meio deste estudo pode-se realizar o índice tornozelo/
braço dos pacientes com úlcera de membros inferiores, aten-
didos no ambulatório de estomaterapia. Assim se pode tratar 
estes pacientes com terapia compressiva.                
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Tabela 4 - Pacientes com úlcera crônica de perna, conforme o índice 
tornozelo/braço. São Paulo, 2009.
 
Índice tornozelo/braço
Grau 
Maior	que	0,8	a	0,9		

0,5	a	0,8	

Menor	de	0,5

Total

Número
			

	27

10

		5

42

Percentagem
			

	64,30

		23,80

		11,90

100,00


