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Introdução e objetivos: A úlcera crônica tem como característica o dano
tecidual contínuo e a destruição da formação do tecido de forma lenta, que
ocorre devido às condições patológicas tais como hipertensão arterial,
diabetes melittus, má circulação, dentre outros. A orientação do corpo
podem ser influenciados por fatores fisiológicos, como retorno venoso,
respiração e batimentos cardíacos. Objetivo: verificar as alterações no
equilíbrio estático e deslocamentos corporal em indivíduos portadores de
úlceras crônicas.

Métodos: A pesquisa foi realizado na UNICENTRO após submissão e
aprovação do Comitê de Ética e pesquisa, sob parecer número
1.142.298/2015. Participaram do estudo 32 indivíduos, 16 portadores de
feridas (GF) e 16 indivíduos não portadores (GC). Os dois grupos foram
submetidos à avaliação através de um baropodômetro, para coleta dos dados
baropodométricos (pressão máxima e média) e estabilométricos (área e
deslocamentos ântero-posterior, AP, e médio-lateral, ML, do centro de
pressão corporal). A análise estatística foi realizada pelo software SPSS 21.0
e utilizando como referência o pé com ferida do GF com o pé direito do GC e
o pé sem ferida do GF com o pé esquerdo do GC.

Resultado: Os resultados foram significativos no aumento da pressão média
e máxima do GF (0,45/1,47 Kgf) em relação ao GC (0,36/1,16 Kgf). O
deslocamento corporal AP do GF foi menor que o GC (3,28/3,29cm),
enquanto que o deslocamento ML foi maior no GF (5,25/3,76cm) e a área
total do GF também foi maior que o GC (20,97/9,15cm2), porém estes os
valores não foram significativos. Os deslocamentos AP e ML do pé sem
ferida do GF foram maiores que os pés do GC, mas também não foram
encontradas diferenças significativas. A diabetes melittus foi relatada por
50% dos indivíduos do GF e a hipertensão arterial referida por 100% dos
indivíduos.

Discussão e conclusão: As úlceras crônicas obtinham em média 16,12
anos de surgimento, uma possível resposta para as oscilações não terem
obtido significância como suposto, é a adaptação que o corpo humano é



capaz de realizar ao longo do tempo em meio as diferentes situações. A
sensibilidade local reduz o suprimento sanguíneo levando a ocorrência de
lesões continuas em diabéticos, o que favorece o surgimento de úlceras.
Conclusão: O corpo é capaz de criar novas estratégias para readaptação do
equilíbrio corporal.
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