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Introdução: A capacidade auto regenerativa da pele é um acontecimento universal nos
seres vivos, ocorrendo o rubor, edema, calor e dor. Entretanto, há alguns tipos de
lesões que necessitam de um estímulo externo para que ocorram esses reparos.
Estudos sugerem a estimulação elétrica de alta voltagem (EEAV) como uma terapia
útil para o tratamento de úlceras, contendo evidências de que seja um recurso
terapêutico de grande relevância para reparo de afecções em tecidos biológicos,
permitindo uma estimulação agradável, capaz de atingir as fibras nervosas sensoriais,
motoras e também aquelas responsáveis pela condução de impulsos nociceptivos.
 Objetivo: Analisar o efeito da Estimulação Elétrica de Alta Voltagem ( EEAV ) para
tratamento de úlceras de diferentes etiologias.

 Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão de literatura no qual foram buscados
artigos na literatura nacional
(língua portuguesa) e internacional (língua inglesa)compreedidos no período de
fevereiro a maio de 2017.As bases de dados para busca foram Scientific Eletronic
Library Online (Scielo) e na Literatura Latino-Americana e do Caribe (Lilacs), 
PUBMED e Google Acadêmico. Foram considerados os artigos disponibilizados
online e na íntegra, estudos do tipo ensaio clínico e revisão de literatura. Resultados:
Foram selecionados 20 artigos.Destes,1 avaliou o perfil de indivíduos que apresentam
úlcera venosa e locais mais afetados;4 frequência de úlceras de pressão em pacientes
menores e maiores de 60 anos;13 características comparadas entre os tipos de úlceras,
tempo de aplicação,semanas de aplicação da EEAV;2 resultados obtidos antes e após
as condutas fisioterapêuticas de Laser,EEAV e  uso de fármacos.
Segundo maioria dos estudos encontrados a EEAV obteve um resultado
satisfatório,comparados com os tratamentos convencionais. Conclusão: A estimulação
elétrica de alta voltagem, é eficaz no tratamento de úlceras cutâneas, sendo  importante
primeiramente conhecer a etiologia da ferida, para estabelecer parâmetros
adequados,frequência e tempos ideais de aplicações da EEAV, para que se possa obter
um resultado positivo.  
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