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Introdução: As úlceras por pressão (UP) apresentam alta prevalência hospitalar, o que aumenta significativamente 
os custos do tratamento e dificulta a recuperação, interferindo na qualidade de vida dos pacientes. Dentre os recursos 
fisioterapêuticos utilizados na cicatrização de feridas está o gerador de alta frequência, técnica que emprega ozônio 
como um agente terapêutico. Estudos em animais apresentam resultados significativos na utilização dessa técnica, 
mas não há adequada evidência avaliando os efeitos em humanos. Objetivos: Comparar a eficácia do gerador 
de alta frequência e do curativo no tratamento de pacientes com UP grau II e III sobre a área e a evolução clínica da 
ferida. Métodos: Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (CAEE: 
31041914.9.0000.5327). Foram incluídos pacientes de ambos os gêneros, com idade superior a 18 anos, com presença 
de UP grau II e III. Os pacientes foram randomizados em dois grupos: curativo (GC) e alta frequência associado ao 
curativo (GAF). A área da UP foi avaliada através de registros fotográficos e as imagens foram analisadas no Software 
Image J. A evolução clínica das UP foi avaliada através do domínio tipo de tecido conforme Escala de Push. O GAF 
recebeu aplicação de AF na UP uma vez ao dia durante 15 minutos por sete dias. O GC recebeu curativo de acordo com 
o protocolo institucional. A análise estatística foi realizada de forma descritiva através de porcentagens. Resultados: 
Foram incluídos até o momento quatro sujeitos, sendo dois em cada grupo. No GAF, um sujeito apresentou redução de 
7,5% na área da UP e melhora no tipo de tecido (de granulação para epitelial) após sete dias de tratamento, enquanto 
um segundo paciente apresentou um aumento de 97% na área da UP. Porém, apesar do aumento na área, esse pa-
ciente teve uma melhora clínica importante segundo o tipo de tecido na Escala Push (de tecido desvitalizado para tecido 
de granulação). No GC, um sujeito apresentou um aumento de 12,7% na área da UP trocantérica e 81,9% na UP na 
região sacra. No segundo sujeito houve uma redução de 23,6% na área da UP. Entretanto, não houve melhora no tipo 
tecido segundo escala de Push neste grupo. Conclusão: De acordo com os resultados parciais obtidos, ainda não 
podemos estabelecer o real efeito das intervenções avaliadas nesse estudo, porém podemos observar uma tendência 
de aceleração do processo de cicatrização nos pacientes do GAF. 
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