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RESU MO

São rela ta dos três casos de pacien tes por ta do res de úlce ra de

Martorell refra tá ria ao tra ta men to con ven cio nal que obti ve ram

reso lu ção de suas  lesões com o empre go de oxi ge no te ra pia

hiper bá ri ca. São dis cu ti dos tam bém os méto dos diag nós ti cos e

tera pêu ti cos dessa lesão.

Palavras-chave: Úlcera de Martorell; Úlcera de mem-

bros inferiores; Oxigênioterapia hiperbárica.

A ulce ra ção dolo ro sa, his to pa to lo gi ca men te carac te -
ri za da como isquê mi ca, loca li za da nas extre mi da des dis -
tais dos mem bros infe rio res de pacien tes por ta do res de
hiper ten são arte rial sis tê mi ca é deno mi na da úlce ra 
de Martorell.

Foi obser va da pela pri mei ra vez por Hines em 1941
e logo des cri ta por Martorell em 1945.1

A hiper ten são arte rial sis tê mi ca tem como  órgãos-
alvo: cére bro, cora ção, rins, reti nas e arté rias peri fé ri cas.
As  lesões pro vo ca das nas arte río las dos  órgãos-alvo são
as mes mas  lesões das arte río las peri fé ri cas dos mem bros.
Inicialmente ocor re vasoes pas mo, hiper tro fia e hiper -
pla sia da cama da média, espes sa men to inti mal devi do à
hiper pla sia do endo té lio e acú mu lo de mate rial hia li no.
Todas essas trans for ma ções pro mo vem dimi nui ção da
luz arte rio lar, pri van do os teci dos aju san tes de san gue
em quan ti da des fisio ló gi cas. Para Martorell, a pre sen ça
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de úlce ra hiper ten si va sig ni fi ca aco me ti men to pré vio
das reti nas e dos rins, o que piora o prog nós ti co. 1

Como a face late ral da perna é mais pobre men te
supri da de arte río las quan do com pa ra da a  outras
 regiões peri fé ri cas do corpo, a oclu são de algu mas des -
sas arte río las, devi do à peque na quan ti da de de cir cu la -
ção cola te ral, deter mi na mais facil men te necro se isquê -
mi ca dessa  região.2

Suspeita-se de úlce ra de Martorell quan do o pacien -
te com úlce ra de mem bro infe rior, apresentar com
hiper ten são arte rial sis tê mi ca de longa evo lu ção, de difí -
cil con tro le, com ou sem lesão de órgão-alvo, sem com -
pro me ti men to tron cu lar arte rial, com  lesões simé tri cas
ou com cica triz con tra-late ral e sem doen ça veno sa.

Atualmente, para as úlce ras de difí cil cica tri za ção, a
des pei to do tra ta men to com des bri da men tos, cura ti vos
e con tro le da pres são arte rial, tem-se reco men da do oxi -
ge nio te ra pia hiper bá ri ca.

RELA TO DOS CASOS

HI, sexo mas cu li no, 61 anos; JSC, sexo femi ni no,
79 anos; PJP, sexo mas cu li no, 72 anos. Todos apresen-
tavam hiper ten são arte rial de difí cil con tro le e dia be tes
meli to con tro la do e foram admi ti dos com quei xa de
lesão em face late ral da perna direi ta, com oito meses,
cinco meses e seis meses de evo lu ção, res pec ti va men te.
As  lesões ori gi naram-se a par tir de leve trau ma no local,
apre sen tan do desde então cres ci men to pro gres si vo,
asso cia do a dor inten sa e inca pa ci da de fun cio nal 
do mem bro. 

Esses pacien tes esti ve ram em acom pa nha men to com
seus res pec ti vos médi cos desde o sur gi men to das  lesões,
rea li zan do des bri da men tos, cura ti vos diá rios, anti bio ti -
co te ra pia e con tro le da pres são arte rial, mas sem suces -
so na cica tri za ção da úlce ra.

O exame local mos tra va lesão ulce ra da de dimen sões
10cm x 12cm, 8cm x 12cm e 5cm x 7cm, res pec ti va -
men te, em face late ral da perna direi ta, asso cia da a teci -
do des vi ta li za do, hipe re mia, edema local e dor inten sa à
pal pa ção. (Figura 1)

A aus cul ta dos gran des vasos san güí neos não reve la -
va  sopros, as pal pa ções dos pul sos eram nor mais
(4+/4+) e os resul ta dos do Duplex-Scan para mem bros
infe rio res tam bém foram nor mais, em todos os três
pacien tes. A biop sia da úlce ra reve lou tra tar-se de úlce -
ra isquê mi ca hiper ten si va.

A par tir de então foi pro pos ta a oxi ge no te ra pia
hiper bá ri ca, sendo os pacien tes sub me ti dos, res pec ti va -
men te, a 16, 20 e 40 ses sões diá rias de oxi ge no te ra pia
hiper bá ri ca com dura ção de 120 minu tos cada, uti li -
zan do-se pres são de 2,7 atmos fe ras. 

Em todos os casos, foram observados redu ção pro -
gres si va do pro ces so infla ma tó rio e infec cio so, desa pa -

re ci men to da dor, cres ci men to de teci do de gra nu la ção
e reso lu ção com ple ta do qua dro (Figura 2). No pri mei -
ro caso, como o pacien te dese ja va maior rapi dez no tra -
ta men to, foi rea li za da enxer tia com suces so.

Todos os pacien tes foram acom pa nha dos por seus
médi cos assis ten tes, enfa ti zan do-se a neces si da de do
 melhor con tro le da hiper ten são arte rial sis tê mi ca, a fim
de se evi tar a recor rên cia da úlce ra ou lesão de 
 órgãos-alvo.

DIS CUS SÃO

As alte ra ções fisio pa to ló gi cas encon tra das nas arte -
río las de indi ví duos por ta do res de hiper ten são arte rial
pro va vel men te não são exclu si va men te as res pon sá veis
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Figura 1 - Fotografia da face lateral da perna direita de paciente apre-
sentando lesão ulcerada de 8cm x 12 cm com tecido desvitalizado prin-
cipalmente nas bordas, secreção purulenta à direita, hiperemia à esquer-
da, edema local e dor intensa.

Figura 2 - Fotografia da face lateral da perna direita do mesmo paciente
mostrado anteriormente após 20 sessões diárias de oxigenoterapia hiper-
bárica com duração de 120 minutos cada, utilizando-se pressão de 2,7
atmosferas. Ocorreu total cicatrização e desaparecimento da dor e dos
processos inflamatório e infeccioso.



Rev Med Minas Gerais 2003; 13(3):214-7 216

pelo sur gi men to da úlce ra de Martorell. Em 1985,
Duncan e Farris fize ram estudo comparativo em doze
pacien tes nor mo ten sos (grupo con tro le), oito com
doen ça vas cu lar peri fé ri ca do tipo obs tru ti va e seis com
úlce ra isquê mi ca hiper ten si va de Martorell. Os pacien -
tes com úlce ra de Martorell obti ve ram menor pres são
de per fu são de pele e maior índi ce tor no ze lo-braço
quan do com pa ra dos ao grupo con tro le e aos pacien tes
por ta do res de doen ça vas cu lar peri fé ri ca. Esse dado
suge re que a baixa pres são de per fu são de pele nos
pacien tes com úlce ra de Martorell se deve ao aumen to
da resis tên cia vas cu lar peri fé ri ca, enquan to que nos
pacien tes por ta do res de doen ça vas cu lar peri fé ri ca se
deve à redu ção do fluxo san güí neo para a perna. O pre -
juí zo na vaso di la ta ção em res pos ta ao espes sa men to
arte rio lar obser va do em pacien tes hiper ten sos reduz a
per fu são teci dual resul tan do em úlce ra isquê mi ca.3 No
entan to, os auto res não dis cu tem a pos si bi li da de da
arte río la, mesmo espes sa da, poder dila tar-se em deter -
mi na do grau. 

O apa re ci men to da úlce ra isquê mi ca hiper ten si va de
Martorell pode ser espon tâ neo, mas fre qüen te men te
ocor re peque no trau ma no local que desen ca deia 
o pro ces so. 

Inicialmente evi den cia-se mácu la eri te ma to sa que
evo lui para bolha san gui no len ta que, por sua vez,
necro sa em pou cos dias. Na borda da úlce ra pode haver
 lesões saté li tes. 

A dor é muito inten sa, do tipo quei ma ção, e piora
com a ele va ção e melho ra com a pen dên cia dos mem -
bros infe rio res. Já foi afir ma do que úlce ra sem dor,
mesmo que com todas as  outras carac te rís ti cas de
Martorell, na ver da de não o é. 4 São pouco secre tan tes,
rasas, com fundo bri lhan te, mais comu men te loca li za -
das na face ânte ro-late ral da parte média da perna, mas
 outros  locais podem ser aco me ti dos, como  região
maleo lar inter na ou até mesmo o dorso do pé.2,4

Essas úlce ras são de difí cil cica tri za ção, devi do à
falta de supri men to san güí neo. Ao cica tri zar, no entan -
to, a pele aco me ti da alber ga cica triz páli da, devi do à
lesão dos mela nó ci tos, enquan to que a pele ao redor
apre sen ta-se com mácu las pig men ta das, devi do ao
extra va za men to de hemá cias pro mo vi do pelo sofri men -
to capi lar.2

Também, devi do à isque mia, há favo re ci men to do
cres ci men to bac te ria no no local e gran de difi cul da de de
pene tra ção de agen tes anti bac te ria nos na inti mi da de 
da lesão.

Para des car tar doen ça arte rial obs tru ti va de vasos
mais cali bro sos, recor re-se a méto dos pro pe dêu ti cos
não inva si vos como pal pa ção, aus cul ta e o Duplex-
Scan, que tam bém pode for ne cer infor ma ção sobre

vasos de menor cali bre por meio da aná li se espec tral de
fluxo. Para com pro var a ori gem isquê mi ca da lesão, faz-
se biop sia da úlce ra.

Outras doen ças podem cau sar úlce ra em mem bro
infe rior com carac te rís ti cas seme lhan tes à úlce ra de
Martorell; den tre elas, des ta cam-se: dia be tes meli to,
cola ge no ses, ane mia fal ci for me, live do reti cu lar, periar -
te ri te nodo sa e into xi ca ção por deri va dos de ergo ta mi -
na.2,4,5 Todas excluí das ou cli ni ca men te ou labo ra to rial -
men te nos três casos apre sen ta dos.

Antes do sur gi men to das dro gas anti-hiper ten si vas,
a uti li za ção de nume ro sos agen tes tópi cos asso cia dos a
repou so no leito, assim como enxer tos de pele e sim pa -
tec to mia lom bar foram res pon sá veis pela cica tri za ção
de peque na por cen ta gem de úlce ras isquê mi cas.5

O tra ta men to des sas úlce ras tem por obje ti vo
magno a cica tri za ção sendo, para isso, fun da men tal o
con tro le de afec ções asso cia das, como, por exem plo, a
hiper ten são arte rial sis tê mi ca e o dia be tes melito.
Também reco men da-se repou so no leito com cabe cei ra
ele va da, medi ca ção anal gé si ca e cura ti vos diá rios. 

Nikolova, em 1995, fez estu do ran do mi za do,
duplo-cego e con tro la do com pla ce bo em 30 pacien tes
com úlce ra isquê mi ca hiper ten si va de Martorell, uti li -
zan do, em um dos gru pos, nife di pi na, 10mg, de 8 em
8 horas, via oral, por dois meses. Este grupo obte ve
melho ra esta tis ti ca men te sig ni fi can te da dor, redu ção
da área da úlce ra e maior dimi nui ção dos  níveis ten sio -
nais quan do com pa ra dos aos pacien tes que rece be ram
pla ce bo. Esse estu do con diz com a fisio pa to lo gia da
úlce ra isquê mi ca hiper ten si va no qual ocor re arte rio los -
cle ro se local asso cia da a vaso cons tri ção ina pro pria da.
Também enfa ti za a impor tân cia da neces si da de de con -
tro lar os  níveis ten sio nais para pre ve nir for ma ção de
novas arte rio los cle ro ses e redu zir a vaso cons tri ção local,
uti li zan do-se dro gas apro pria das, como blo quea do res
de canal de cál cio. Talvez aqui tenha sur gi do mais um
méto do diag nós ti co da úlce ra de Martorell, basea do na
sua cica tri za ção a par tir do con tro le da pres são arte rial
com os medi ca men tos apro pria dos.6

O tra ta men to é demo ra do e a rebel dia da úlce ra é
fre qüen te, o que faz com que o aban do no da tera pia
pelo pacien te seja comum. Atualmente, para úlce ras
refra tá rias ao tra ta men to con ven cio nal, a lite ra tu ra tem
docu men ta do a uti li za ção de oxi gê no te ra pia hiper bá ri -
ca como tera pia adju van te com melho ra sig ni fi ca ti va no
por cen tual de reso lu ção des sas  lesões.7, 8

O tra ta men to por meio da oxigenoterapia hiper-
bárica con sis te na res pi ra ção de oxi gê nio puro no inte -
rior de uma câma ra hiper bá ri ca, com pres são supe rior a
uma atmos fe ra. Assim con se gue-se ofer tar gran de quan -
ti da de de oxi gê nio, dis po ní vel e efi cien te, auxi lian do o
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tra ta men to de inú me ras afec ções. A tera pia é rea li za da
em ses sões diá rias, com dura ção de duas horas, sendo o
núme ro de ses sões depen den te do está gio de evo lu ção
da doen ça. 

A câma ra hiper bá ri ca é um equi pa men to cons ti tuí -
do de com par ti men to sela do, resis ten te à pres são,
poden do ser pres su ri za do com ar ou oxi gê nio puro. 

Os bene fí cios fisio ló gi cos da oxi ge no te ra pia hiper -
bá ri ca são maior apor te de oxi gê nio aos teci dos hipó xi -
cos; estí mu lo à for ma ção de teci dos de gra nu la ção;
aumen to da ati vi da de fago ci tá ria; maior pene tra ção
teci dual de anti bió ti cos cujo trans por te transmem bra na
é oxi genodepen den te; estí mu los à angio gê ne se e ati vi -
da de dos fibro blas tos com maior pro du ção de  matriz
colá ge na deter mi nan do redu ção no tempo de cica tri za -
ção.8

A lite ra tu ra ainda é escas sa, porém os resul ta dos pre -
li mi na res são esti mu lan tes quan to ao bene fí cio da oxi -
ge no te ra pia no tra ta men to das úlce ras de Martorell
resis ten tes ao tra ta men to con ven cio nal. Frada et al.
recen te men te7 docu men ta ram evo lu ção satis fa tó ria com
a uti li za ção da oxi ge no te ra pia hiper bá ri ca de um
pacien te com úlce ra de Martorell que apre sen ta va piora
pro gres si va, inde pen den te da tera pêu ti ca com des bri da -
men tos, anti bio ti co te ra pia e cura ti vos diá rios. 

Fazem-se neces sá rios estu dos mais deta lha dos para
deter mi nar o papel da oxi ge no te ra pia hiper bá ri ca no
tratamento des sas  lesões principalmente quando refra -
tá rias ao tra ta men to con ven cio nal

SUMMARY

This is a three cases  report of Martorell´s ulcer dif fi cul
to treat with con ven cio nal treat ment that obtai ned
reso lu tion of the  lesions with hiper ba ric oxi ge no the -
rapy. We dis cuss the diag no sis and treat ments  methods
of this kind of  lesion

Keywords: Martorell´s ulcer; Lower extremity ulcer;
Hiperbaric oxigenotherapy
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