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RESUMO

A úlcera venosa constitui importante problema de saúde pública, gera
repercussão social, econômica e mudanças nos hábitos de vida, dor,
sofrimento, acarretando diminuição da qualidade de vida. O estudo objetivou
avaliar a assistência prestada às pessoas com úlceras venosas atendidas pela
Estratégia Saúde da Família. É um estudo analítico, transversal e quantitativo,
realizado com 59 pessoas com úlceras venosas, atendidas em 36 unidades da
Estratégia Saúde da Família. O estudo obteve aprovação do projeto de
pesquisa pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Alagoas. Para a
coleta dos dados utilizou-se instrumento testado, entrevista, exame físico e
informações dos prontuários. Os dados foram organizados em planilha do
Microsoft Excel 2007, exportados e analisados em software estatístico por
meio de estatística descritiva e inferencial, considerando nível de significância
estatística de ρ-valor < 0,05. As pessoas com úlcera venosa eram do sexo
feminino (71,2%), ≥ 60 anos (67,8%) e estavam em tratamento > 1 ano (69,5%).
Possuíam tempo de lesão > 6 meses (64,4%), dor na úlcera/membro (86,4%) e
leito com ≤ 30% de granulação/epitelização (78,0%). A qualidade da assistência foi
ruim (< 5 aspectos positivos) em 57,6% (ρ=0,000) e os aspectos que mais
interferiram foram as seguintes inadequações: profissional que acompanha/realiza
curativo (ρ=0,002, coeficiente de contingência (CC) =0,458, razão de chance
(RC) =13,9), produtos nos últimos 30 dias (ρ=0,038, cc=0,334, RC=7,3) e
acesso a consulta com angiologista (ρ=0,041, cc=0,305, RC=4,1). Os aspectos
clínicos que contribuíram para o aumento do tempo de assistência foram: tempo
de lesão >6 meses (ρ<0,001), dor (ρ=0,043), recidiva (ρ<0,001); nos aspectos
assistenciais: inadequação dos produtos com 83,1%
(ρ=0,036). Essas
características dificultaram a cicatrização tecidual, prolongando o tempo de
tratamento das lesões,que podem ter contribuído para a cronicidade das úlceras.
Descritores: Úlcera varicosa; Atenção Primária à Saúde; Assistência à
Saúde.
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1 INTRODUÇÃO

As úlceras vasculares constituem-se em um problema de saúde pública,
sendo responsáveis por considerável impacto econômico devido ao grande
quantitativo de pessoas acometidas, por necessitar de cuidados em saúde,
provocar absenteísmo ou perda do trabalho/emprego, contribuindo para onerar o
gasto público, além de provocar o sofrimento e a interferência na qualidade de vida
dos portadores das mesmas

(1-4)
.

A úlcera vascular é caracterizada por perda circunscrita ou irregular do
tegumento (derme e/ou epiderme), podendo atingir os tecidos subcutâneo e
subjacente, acometendo as extremidades dos membros inferiores (MMII) e
cuja causa está, geralmente, relacionada ao sistema vascular venoso ou neuropatia
(5)

. As complicações das lesões causam problemas físicos, sociais, econômicos e
emocionais,

vindo

a

ser

sinônimo

de

qualidade

de

vida

diminuída,

hospitalizações frequentes, visitas domiciliares dos profissionais de saúde e
(6,7)

aumento da morbidade e da mortalidade

.

Dentre essas lesões, estão as úlceras venosas (UV) que têm alta
prevalência na população e concentram grandes verbas da área da saúde. Sua
frequência vem crescendo de acordo com o aumento da expectativa de vida
(2, 4, 8-11)

. As UV são frequentemente encontradas na

da população mundial
atenção

básica, bem

como na média e

alta

complexidade advêm da

insuficiência venosa crônica, em percentual entre 80% a 85%, e de doença
arterial (5% a 10%), sendo o restante de origem neuropática (usualmente
(12)

diabética) ou mista

.

Apesar de este tema ser bastante focalizado no cenário internacional,
no Brasil os estudos ainda são escassos, o que suscita para alguns autores a
necessidade

de

estudar

essa

temática

numa

realidade

de

saúde

completamente diferente daquelas mencionadas nas pesquisas internacionais
(13-15)

de países desenvolvidos

.

No Brasil, sabe-se que as UV contribuem para onerar os gastos públicos do
Sistema Único de Saúde (SUS) e interferem na qualidade de vida dos portadores e
(1,16)

de seus familiares

. Nos países europeus, consome cerca de 1 a 2% do
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(17)

orçamento de saúde

.

As UV apresentam-se como uma ferida de forma irregular, superficial
no início, mas que pode se tornar profunda, com bordas bem definidas e
comumente com exsudato amarelado. Caracterizada pela perda circunscrita ou
irregular da

derme ou epiderme, pode atingir o tecido subcutâneo e os

subjacentes. As UV podem ser únicas ou múltiplas e de tamanhos e localizações
variáveis, geralmente

ocorrem

na

porção

distal dos

membros inferiores,

(18)

particularmente na região do maléolo medial
A cronicidade das UV

.

afeta a produtividade no trabalho, gerando

aposentadorias por invalidez, restringindo as atividades da vida diária e de
lazer. Para muitos pacientes, esta doença venosa significa dor, perda de
(9)

mobilidade funcional e piora da qualidade de vida .
O diagnóstico de UV acarreta aos indivíduos acometidos mudanças em seu
estilo de vida, como fazer regime de tratamento, conhecer a doença e lidar com
incômodos físicos; perdas nas relações sociais, financeiras, nas atividades
como locomoção, trabalho e lazer, ameaças à aparência individual, à vida e à
preservação da esperança. Apesar de poder ser controlada, o acúmulo de eventos
e as restrições impostas pelo tratamento podem levar a uma drástica alteração no
(19)

estilo de vida das pessoas

.

Estudos brasileiros indicam que diversos fatores contribuem para a
inadequação da assistência prestada, como: falta de diagnóstico da UV,
tratamento em desacordo com as principais recomendações da literatura, más
condições de cicatrização, não realização de exames laboratoriais, acesso
restrito

ao angiologista, ausência de tratamento sistêmico, irregularidade no

tratamento, ausência de terapia compressiva, falta de avaliação e manejo
adequado da dor, presença de dor, inadequação na conduta domiciliar, falta de
(3,9,16, 20-3)

materiais para curativos e ausência de treinamentos para cuidadores

.

Tais fatores contribuem para a manutenção da cronicidade destas
lesões. Além desses aspectos, os determinantes das condições de vida desses
portadores de (UV), como escolaridade, faixa etária, renda mensal, ocupação e
hábitos de vida dificultam, muitas vezes, a efetivação das ações e acarretam o
(4,9,16, 20-2, 24)

prolongamento do tratamento e cronicidade das lesões

.
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Constatou-se que a assistência proporcionada na atenção básica não
vem contribuindo para o tratamento efetivo e prevenção de novas úlceras, o
que em alguns estudos pode se verificar por meio dos altos índices de recidivas
(3,16, 21, 25-6)

que variam de 50% a 85%

aumentando a demanda de pessoas com

lesões crônicas aos níveis secundários e terciário da assistência, as quais
estão cada vez mais difíceis de serem tratadas, e muitas vezes, com
complicações avançadas e irreversíveis, com agravamento do estado geral e de
doenças crônicas pré-existentes.
A assistência inadequada, além de contribuir para a manutenção da
cronicidade da UV, repercute diretamente nas complicações decorrentes da IVC,
produzindo profundas alterações nos aspectos socio-econômico-psicossocial das
pessoas com lesão e familiares que convivem com esse problema de saúde,
contribuindo, significativamente, para precarização da qualidade

de vida dos

(16)

portadores de UV

.

Na atenção primária, com a substituição do modelo tradicional pela
Estratégia de Saúde da Família e enfoque na integralidade do sistema e
práticas de saúde, houve implicação nos custos e mudanças quantitativas e
qualitativas marcadas pela tendência de extensão das equipes aos grandes
centros urbanos e descentralização de responsabilidades com a média e alta
(27)

complexidade

.

No cenário da atenção básica em Maceió, AL, o município está dividido
em sete Distritos Sanitários e, à época da pesquisa, existiam nesses distritos 35
USF, com 72 equipes de saúde, que cobriam 27% do município. Havia um projeto
de aumento de atendimento para os meses seguintes. Dessas USF, 21
acompanhavam, no momento da pesquisa, pessoas com UV.
Os médicos clínicos gerais das USF não priorizam o acompanhamento
a pacientes com UV e, dentre as pessoas entrevistadas, só um foi referenciado
para um serviço especializado e ainda, esse único, não foi contrarreferenciado à
USF nem realizou os exames solicitados, por quebra de equipamento.
Por não existir protocolo para os curativos às pessoas com UV nos
diversos estágios da ferida, o atendimento de curativos fica muito a critério da
enfermeira da equipe ou a um consenso das enfermeiras das várias equipes de
uma USF. Duas enfermeiras de duas USF diferentes tinham especialização
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em Estomaterapia. Assim, se vê várias maneiras de atendimento: curativos feitos
durante a semana em domicílio por auxiliares de enfermagem e material
entregue para a família providenciar os curativos nos fins de semana e
feriados; curativos feitos todos os dias, inclusive fins de semana e feriados por
auxiliares de enfermagem e enfermeiros da equipe; curativos feitos na UFS nos
dias em que o pessoa com UV resolve comparecer por lá e leva material de
curativos para casa (quando existe), para fazer curativos durante 10 a 15 dias;
curativos feitos na USF quando o portador de UV acha que precisa de curativo e
existe material, mas não é oferecido o material para levar para casa; curativos
feitos na USF só quando o portador de UV é visto pelo médico, mas também ele
não leva o material de curativo para o domicílio.
Além disso, exceto soro fisiológico, pacotes de gaze, ataduras, luvas e
esparadrapo, são fornecidas às USF pela Secretaria Municipal de Saúde cerca
de três tipos de pomadas, Ácidos Graxos Essenciais (AGE) e Papaína, apesar de
nem sempre a USF dispor de todo o material necessário; os médicos às vezes
prescrevem outras pomadas ou cremes, para serem comprados pela família.
Dessa maneira, é possível se ver que a assistência ao portador de UV
na ESF de Maceió depende muito do interesse das enfermeiras da USF em
oportunizar consultas médicas, cobrar referências, acompanhar os procedimentos
dos curativos prestados pela equipe, requisitar e disponibilizar o material
necessário para cada estágio do curativo.
Diante das dificuldades das pessoas com UV, por seus familiares e
profissionais da saúde propõe-se as seguintes questões de pesquisas:
Quais as características sociodemográficas, de saúde e assistências das
pessoas com úlcera venosa atendidas pela Estratégia Saúde da Família em
Maceió/Alagoas?
Qual a influência dos aspectos clínicos e assistenciais na cronicidade
das úlceras venosas?
Como está a qualidade da assistência prestada às pessoas com úlcera
venosa?
Considerando a falta de estudos em Alagoas, especificamente no
município de Maceió, avaliando a assistência prestada pela equipe de saúde e a
maneira como são assistidas as pessoas com lesões venosas na ESF, ressaltase a importância deste estudo na perspectiva de conhecer os fatores que
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influenciam na evolução da lesão, aprimorar a assistência, bem como buscar
reduzir a cronicidade e melhorar a qualidade de vida no que concerne às pessoas
portadoras de UV.
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2 JUSTIFICATIVA

O propósito de avaliação da qualidade da assistência prestada as pessoas
com essas lesões crônicas de membros inferiores na ESF de Maceió, Alagoas (AL),
se deve à escassez de pesquisas sobre o tema no referido município, e ao fato da
pesquisadora ser enfermeira docente, tendo ouvido opiniões dos alunos e visto, ao
acompanhar estágio nas USF, perceber

lacunas na assistência realizada as

pessoas com úlceras venosas.
Credita-se a este trabalho proporcionar benefícios aos usuários de saúde e ao
serviços de saúde, uma vez que realiza a avaliação da qualidade da assistência e da
identificação dos determinantes desta, na cronicidade das lesões. Assim como obter
subsídios para a elaboração de um protocolo que venha atender as necessidades da
qualidade da assistência.
Aos profissionais que assistem as pessoas com úlcera venosa, este estudo
oportunizará o conhecimento de como são assistidas essas pessoas com lesões,
bem como, conhecer suas características sociodemográficas e de saúde,
sistematizando a assistência conforme as necessidades do usuário.
Considera-se outro fator relevante para a realização deste estudo a sua
contribuição para a ciência, pois, apesar de existir literatura sobre a doença venosa,
e alguns trabalhos sobre a qualidade da assistência aos portadores de UV, estudos
sobre esta temática no município de Maceió (AL), ainda são incipientes. Assim,
este estudo vem contribuir para qualificar e aumentar a literatura a respeito dessa
temática.
O problema da cronicidade da úlcera e o tempo de recuperação doença estão
diretamente ligados ao tipo de assistência prestada pela equipe de saúde. Assim,
este estudo se justifica à medida em que possibilita uma visão mais ampla das
necessidades apresentadas pelas pessoas com úlceras venosas no município de
Maceió, AL, no que diz respeito às necessidades sociais e financeiras dos pacientes,
além de esclarecer, para o município, a questão dos custos implícitos de acordo com
o tipo de assistência oferecida. Além disso, mostra a importância da pesquisa
científica na implementação da educação permanente dos profissionais que
trabalham no programa ESF.
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3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

- Avaliar a assistência prestada às pessoas com úlceras venosas
atendidas pela ESF.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterizar os aspectos sociodemográficos, de saúde e assistenciais
das pessoas com úlceras venosas atendidas na Estratégia Saúde da Família.
- Verificar a influencia dos aspectos clínicos e assistenciais na cronicidade
das úlceras venosas das pessoas atendidas na ESF.
- Analisar a qualidade da assistência prestada às pessoas com úlcera
venosa, segundo tempo de tratamento e aspectos assistenciais oferecidos pela
equipe de saúde.
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4 MÉTODO

4.1 TIPO DE ESTUDO

Trata-se de um estudo analítico, com delineamento transversal, com
abordagem quantitativa de tratamento e análise de dados.
As pesquisas analíticas estão usualmente subordinadas a uma ou mais
questões científicas, as ‘hipóteses’, que relacionam eventos: uma suposta ‘causa’
e um dado ‘efeito’, ou, como habitualmente é referido, entre a ‘exposição’ e a
‘doença’,

nos estudos transversais a causa e o efeito são detectados
(28)

simultaneamente

.

Os dados coletados na pesquisa não respondem, em si e por si, às
indagações da pesquisa, tornando necessário que sejam processados e
(29)

analisados de alguma forma estatística

.

Assim, na pesquisa quantitativa, o pesquisador parte de parâmetros
(características mensuráveis), traduz em números as opiniões e informações,
para serem classificadas e analisadas na busca do estabelecimento da relação
(30)

entre causa e efeito das variáveis

.

4.2 ASPECTOS ÉTICOS

O estudo atendeu aos princípios éticos contidos na Declaração de Helsinki
da World Medical Association, com base no item VIII.13, b, da Resolução 196/96,
obtendo parecer favorável pela Comissão de Ética em Pesquisa (CEP) da
Universidade Federal de Alagoas (UFAL), (Protocolo CEP/UFAL nº 005858/200796), Anexo 1. Foi elaborado um Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE)
que foi apresentado e explicado aos respondentes, que o assinaram antes da
aplicação do questionário.

4.3 LOCAL DO ESTUDO

A pesquisa realizou-se na Estratégia Saúde da Família do município de
Maceió, Alagoas. Trata-se da rede primária de saúde, por onde passam todos os
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alunos da área de saúde de nível médio e de graduação do município e que, dessa
forma, interfere também no processo ensino-aprendizagem na maneira da
assistência prestada aos usuários.

4.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Foi elaborado e testado um instrumento de pesquisa com cinco grupos
de perguntas, envolvendo dados sócio-demográficos; anamnese e exame físico;
avaliação clínica da úlcera, acessibilidade e referência; e contra-referência. A
seguir, foi feito um treinamento com os alunos do Curso de Enfermagem da
Universidade Federal de Alagoas (UFAL) que iriam auxiliar na coleta de dados.

4.5 POPULAÇÃO E AMOSTRA

A amostra foi composta por 59 pessoas com úlceras venosas atendidas nas
36 unidades da Estratégia Saúde da Família em Maceió. A seleção dos
participantes foi constituída por uma amostra por acessibilidade, com base nos
seguintes critérios de inclusão: ser portador de úlcera venosa; idade igual ou
maior

de

18

anos;

ser atendido na ESF; aceitar participar do estudo

voluntariamente e assinar TCLE (Anexo 2). Como critério de exclusão: ser menor
de 18 anos e se recusar a participar da pesquisa.

4.6 COLETA DE DADOS

A coleta de dados foi realizada por uma equipe composta pelos
pesquisadores e por 3 acadêmicos de graduação em enfermagem previamente
treinados, por meio de um formulário estruturado (Anexo 3).As UBS foram
contatadas e as visitas foram feitas nos dias em que a enfermeira ou auxiliar de
enfermagem faziam a visita domiciliar. Após a assinatura do TCLE por parte dos
participantes deste estudo, a equipe realizou a coleta durante o período de três
meses (fevereiro a abril

de

2010),

através

da

leitura

dos

prontuários,

observação não participante do curativo da UV, entrevista e exame físico.
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4.7 ANÁLISE DOS DADOS

Os dados coletados foram transferidos para um banco de dados na planilha
do aplicativo Microsoft Excel 2007, que após correção foram exportados e
analisados no programa Statistical Package for Social Science (SPSS) versão 15.0
Windows.
No programa SPSS 15.0, realizaram-se análises descritivas com frequências
absolutas e relativas, média e desvio padrão, e análise inferencial com aplicação do
teste Qui-Quadrado (X2), coeficiente de contingência (cc ≥ 0,750 = forte; 0,500 a
0,749 = moderada; ≤ 0,499 = fraca) e razão de chance (RC), considerando nível de
significância estatística de ρ-valor < 0,05.
Para

analisar

a

assistência

foram

utilizadas

10

variáveis:

exames

gerais/específicos, infecção x biópsia/cultura/swab, produtos nos últimos 30 dias,
tratamento compressivo, orientação para elevação de membros inferiores e/ou
exercícios e para uso meias compressivas, acesso a consulta com angiologista, local
de realização do curativo nos últimos 30 dias, profissional que acompanha/realiza
curativo e disponibilidade dos produtos. Considerando seus aspectos positivos, o
que caracterizou a adequação da assistência.
Para analisar a influência dos aspectos assistenciais na cronicidade das
úlceras venosas foram utilizadas 10 variáveis: exames gerais/específicos, infecção x
biópsia/cultura/swab,

produtos nos

últimos 30 dias, tratamento compressivo,

orientação para elevação de membros inferiores e/ou exercícios e para uso meias
compressivas, acesso a consulta com angiologista, local de realização do curativo
nos últimos 30 dias, profissional que acompanha/realiza curativo e disponibilidade
dos produtos.
Os resultados são apresentados nos artigos escritos que fazem parte desse
trabalho.
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5 ARTIGOS PRODUZIDOS

5.1 ARTIGO 1 – ENVIADO PARA REVISTA PUBLIC HEALTH (QUALIS B2 EM
MEDICINA II)

AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AS PESSOAS COM ÚLCERAS VENOSAS NA
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA EM UMA CAPITAL DO NORDESTE
BRASILEIRO

Vera N Monteiro, Master; Cristina Katya Torres Teixeira Mendes, Doctor; Isabelle K
Costa, Master; Gilson V Torres, Doctor

RESUMO
OBJETIVOS: caracterizar os aspectos sociodemográficos, de saúde e assistenciais das
pessoas com úlceras venosas atendidas pela Estratégia Saúde da Família (ESF) em MaceióAlagoas e analisar a qualidade da assistência prestada, segundo tempo de tratamento e
aspectos assistenciais. MÉTODOS: pesquisa avaliativa transversal e abordagem quantitativa,
realizada em 36 unidades da ESF com 59 pessoas com úlceras venosas por meio de
formulário estruturado. A análise dos dados foi realizada por estatística descritiva e
inferencial no SPSS 15.0. RESULTADOS: As pessoas com úlceras venosas estavam em
tratamento > 1 ano (69,5%), eram do sexo feminino (71,2%) e ≥ 60 anos (67,8%). Possuíam
tempo de lesão >6 meses (64,4%), dor na úlcera/membro (86,4%) e leito com ≤ 30% de
granulação/epitelização (78,0%). A qualidade da assistência foi ruim (< 5 aspectos positivos)
em 57,6% (ρ-valor=0,000) e os aspectos que mais interferiram foram a inadequação:
profissional que acompanha/realiza curativo (ρ-valor=0,002, cc=0,458, RC=13,9), produtos
nos últimos 30 dias (ρ-valor=0,038, cc=0,334, RC=7,3) e acesso consulta com angiologista
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(ρ-valor=0,041, cc=0,305, RC=4,1). CONCLUSÕES: as pessoas com úlcera venosa
apresentaram baixo nível socioeconômico, doenças crônicas, características da lesão
desfavoráveis e assistência considerada ruim contribuindo para cronicidade das lesões.
Palavras-chave: Avaliação; Qualidade; Assistência; Úlcera Venosa.

EVALUATION OF THE ASSISTANCE FOR PEOPLE WITH VENOUS ULCERS IN
FAMILY HEALTH STRATEGY IN A CAPITAL OF NORTHEAST BRAZIL
ABSTRACT
OBJECTIVES: To characterize the sociodemographic, health and welfare of people with
venous ulcers treated by the Family Health Strategy (FHS) in Maceió, Alagoas and analyze
the quality of care, treatment time and second aspects of care. METHODS: Cross evaluative
research and quantitative approach, performed in 36 FHS units with 59 people with venous
ulcers using structured form. Data analysis was performed by descriptive and inferential
statistics in SPSS 15.0. RESULTS: People with venous ulcers were treated> 1 year (69.5%)
were female (71.2%) and ≥ 60 years (67.8%). Time of injury had> 6 months (64.4%), pain in
the ulcer / member (86.4%) and ≤ 30% with bed granulation / epithelialization (78.0%). The
quality of care was poor (<5 positives) in 57.6% (ρ-value = 0.000) and the aspects that
interfered were inadequate: that accompanies professional / perform dressing (ρ = 0.002, cc =
0.458 , OR = 13.9), products in the last 30 days (ρ-value = 0.038, cc = 0.334, OR = 7.3) and
free consultation with angiologist (ρ-value = 0.041, cc = 0.305, OR = 4, 1). CONCLUSIONS:
people with venous ulcers had low socioeconomic status, chronic diseases, unfavorable
characteristics of the lesion and assistance as bad contributing to chronicity of the lesions.
Keywords: Evaluation; Quality; Assistance; Venous ulcer.
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INTRODUÇÃO

Considera-se úlcera qualquer interrupção na solução de continuidade do tecido
cutâneo-mucoso, acarretando alterações na estrutura anatômica ou função fisiológica dos
tecidos afetados (1). Assim, úlceras das extremidades inferiores se constituem um problema
de saúde pública em todo o mundo. Os três principais tipos de úlceras de perna são de
origem venosa, arterial e neuropática (2).
As pessoas com úlceras de membros inferiores, quando não assistidas adequadamente,
podem permanecer longo período com a lesão. A úlcera crônica é uma ferida onde há déficit
de tecido como resultado de uma lesão duradoura ou com reincidência frequente (3).
Dentre as úlceras crônicas, destacam-se as de origens venosas. Cerca de 80% das
úlceras de perna são causadas por doença venosa que absorvem uma grande quantidade dos
recursos destinados aos sistemas de saúde (2).
No Brasil, as úlceras venosas (UV) constituem um sério problema de saúde pública,
devido ao grande número de doentes com alterações na integridade da pele, embora sejam
escassos os registros desses atendimentos. O elevado número de pessoas com úlceras
contribui para onerar o gasto público, além de interferir na qualidade de vida da população
(2).
As úlceras venosas surgem, quase que exclusivamente, a partir da insuficiência venosa
crônica por varizes primárias, sequela de trombose profunda, anomalias valvulares venosas ou
outras causas que interferem no retorno do sangue venoso. São caracterizadas por hipertensão
venosa prolongada devido à incompetência das válvulas, mas também podem surgir em
consequência da disfunção da bomba muscular da panturrilha da perna (1).
Elas atingem predominantemente as mulheres. Até aos 40 anos, as úlceras se
distribuem igualmente para os dois sexos. A partir dos 65 anos, as mulheres passam a
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apresentar uma proporção maior que os homens, chegando aos 85 anos com uma proporção
de 10:1 em relação a eles (3).
As repercussões da úlcera venosa no usuário vão desde o inconveniente da ferida em
si, sendo uma porta de infecção e podendo evoluir para perda de tecidos e também,
dependendo da assistência, até à morte. Além disso, a dor e o sofrimento levam a uma
diminuição da qualidade de vida e limitam a mobilidade da pessoa, levando também a um
isolamento social; nos jovens e adultos que formam a força de trabalho, impede ou diminui os
ganhos salariais, o que implica em dificuldades financeiras e geração de problemas familiares
(3).
Como a etiologia dessas úlceras é formada por um conjunto de fatores, o seu
tratamento é complexo, lento, doloroso, limitante e estressante para o usuário; é trabalhoso e
desgastante física e emocionalmente para a equipe de saúde e é oneroso para o sistema de
saúde (3).
No Brasil, a assistência a pessoas com úlceras venosas inicia na atenção básica através
da Estratégia Saúde da Família (ESF), criado em 1994 (1).
A descentralização da saúde e sua municipalização desenvolveram-se a partir da
década de 1990, consolidando os sistemas locais na atual Estratégia Saúde da Família. Sendo
considerado a princípio um programa, a ESF tornou-se uma estratégia para reorientação da
assistência, guiada por uma política de atenção primária ou de atenção básica (4).
Dessa maneira, a ESF passa ser a porta de entrada no Sistema Único de Saúde (SUS) e
procura prestar assistência aos portadores de úlceras venosas, arteriais e neuropáticas, na
unidade de saúde ou domicílio do usuário (4).
A qualidade da assistência aos usuários também depende de uma atuação competente
da equipe de saúde – médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, auxiliar e técnico de
enfermagem - onde um programa de tratamento de úlceras oferece diretrizes para identificar
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usuários em risco e minimizar os fatores predisponentes. A partir dessas diretrizes, são
estabelecidos os planos de assistência (5).
Segundo experiência vivenciada na docência assistida na ESF do município de
Maceió/Alagoas, diversos fatores contribuem para a deficiência na qualidade da assistência as
pessoas com úlceras venosas, implicando em sua cronicidade. Entre estas causas, podem-se
destacar: deficiência na capacitação de recursos humanos, na capacidade estrutural e na
acessibilidade à alta complexidade, inexistência de protocolo de assistência e contexto sóciofamiliar desfavorável.
Em relação a deficiência na capacitação de recursos humanos, a Secretaria Municipal
de Saúde de Maceió não tem estimulado a capacitação dos profissionais de saúde que atuam
no ESF no tocante ao diagnóstico, tratamento, acompanhamento e prevenção das úlceras
venosas. Alguns profissionais têm se aventurado, por conta própria, a buscar capacitação para
a assistência a pessoas com feridas, especialmente através da Sociedade Brasileira de
Estomaterapia (SOBEST).
Quanto a deficiência na capacidade estrutural, as 3 unidades que atuam em conjunto
com serviços de urgência/emergência são as únicas que dispõem de espaço físico adequado,
recursos materiais e alguns recursos laboratoriais para exames. Nenhuma unidade dispõe de
equipamentos ou instrumentos especiais para auxiliar o diagnóstico e acompanhamento dos
pacientes, como doppler. A maioria das equipes da ESF funciona em casas alugadas com
inúmeros problemas, inclusive com deficiências na rede de água e instalações sanitárias. Por
outro lado, os usuários que são atendidos em domicílio, na maioria das vezes, moram em
instalações precárias que não favorecem um bom acompanhamento por parte da equipe de
saúde.
A respeito da deficiência de acessibilidade à alta complexidade, existe ineficiência da
complementaridade entre os níveis assistenciais, principalmente na referência e contra-
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referência, tendo em vista que as pessoas com úlceras venosas necessitam de assistência de
maior complexidade para a definição de diagnóstico, acompanhamento de complicações e
demandas requeridas por estes usuários. Observa-se que a acessibilidade a uma consulta com
angiologista referenciado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) pode demorar de 3 a 6 meses.
Essa demora contribui para complicações fisiopatológicas das lesões, tornando o tratamento
mais difícil, levando à cronicidade e internações desnecessárias.
A inexistência de protocolo e diretrizes contribui para uma assistência descontínua,
sem diagnóstico ou sem uma avaliação criteriosa, o que implica na falta de sistematização da
assistência prestada. A isso tudo, soma-se também, a inadequação do espaço físico, dos
materiais e dos equipamentos, o que acarreta inadequação das condutas e cronicidade das
lesões.
O contexto sócio-familiar tem importante relação na manutenção e/ou resolução
dessas lesões, no que diz respeito a participação da família e condições socioeconômicas. Os
usuários da ESF possuem dificuldades em ter um familiar cuidador e desfavorável situação
social e econômica. Quando a família envolve-se com o tratamento e a prevenção da úlcera,
os usuários são melhores assistidos e têm uma melhor recuperação. A condição econômica
e os hábitos de vida também interferem no que diz respeito a suporte nutricional, acesso a
medicamentos e tratamentos e medidas de higiene.
Diante desse contexto, o presente estudo tem por objetivos caracterizar os aspectos
sociodemográficos, de saúde e assistenciais das pessoas com úlceras venosas atendidas pela
Estratégia Saúde da Família em Maceió-Alagoas e analisar a qualidade da assistência
prestada, segundo tempo de tratamento e aspectos assistenciais.
Portanto, por considerar a assistência as pessoas com UV um processo complexo e de
alta relevância, este estudo poderá contribuir caracterizando tal assistência e detectando
problemas, buscando uma melhoria da atenção à saúde nesse nível de assistência.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa descritiva e avaliativa com delineamento transversal e
abordagem quantitativa.
O local do estudo foi a Estratégia Saúde da Família do município de MaceióAlagoas. Trata-se da rede primária de saúde, onde fazem estágio passam todos os alunos da
área de saúde e que, dessa forma, interfere também no processo ensino-aprendizagem na
maneira da assistência prestada aos usuários.
A amostra foi composta por 59 pessoas com úlceras venosas atendidas nas 36
unidades da Estratégia Saúde da Família em Maceió. A seleção dos participantes foi
constituída por uma amostra por acessibilidade, com base nos seguintes critérios de
inclusão: ser portador de úlcera venosa; idade igual ou maior de 18 anos; ser atendido na
ESF; aceitar participar do estudo voluntariamente e assinar Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Como critério de exclusão: solicitação do pesquisado em sair do estudo.
De acordo com a Resolução 196/96, projetos de pesquisa envolvendo seres humanos
devem ser apreciados, em seus aspectos éticos, por Comissões de Ética em Pesquisa.
Sendo assim, o projeto desta pesquisa foi apreciado pela Comissão de Ética em Pesquisa
da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), obtendo

parecer

favorável (Protocolo

CEP/UFAL nº 005858/2007-96), Anexo A.
A coleta de dados foi realizada por uma equipe composta pela pesquisadora e por
três acadêmicos de graduação em enfermagem previamente treinados, por meio de um
formulário estruturado. Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
por parte dos participantes deste estudo, a equipe realizou a coleta durante o período de três
meses (fevereiro a abril de 2010), pela leitura dos prontuários, observação não
participante, entrevista e exame físico.
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Os dados coletados foram transferidos para um banco de dados na planilha do
aplicativo Microsoft Excel 2007, que após correção foram exportados e analisados no
programa Statistical Package for Social Science (SPSS) versão 15.0 Windows.
No programa SPSS 15.0, realizaram-se análises descritivas com frequências absolutas
e relativas, média e desvio padrão, e análise inferencial com aplicação do teste Qui-Quadrado
(χ2), coeficiente de contingência (cc ≥ 0,750 = forte; 0,500 a 0,749 = moderada; ≤ 0,499 =
fraca) e razão de chance (RC), considerando nível de significância estatística de ρ-valor <
0,05.
Para analisar a assistência foram utilizadas 10 variáveis: exames gerais/específicos,
infecção x biópsia/cultura/swab, produtos nos últimos 30 dias, tratamento compressivo,
orientação para elevação de membros inferiores e/ou exercícios e para uso meias
compressivas, acesso a consulta com angiologista, local de realização do curativo nos últimos
30 dias, profissional que acompanha/realiza curativo e disponibilidade dos produtos.
Considerando seus aspectos positivos, o que caracterizou a adequação da assistência.
Os resultados estão apresentados em duas etapas: caracterização sociodemográfica, de
saúde e clínica e avaliação da assistência prestada as pessoas com UV na ESF de Maceió/AL.

RESULTADOS

As pessoas com úlceras venosas estavam em tratamento da lesão, em sua maioria, a
mais de um ano (69,5%). Em relação aos aspectos sociodemográficos das pessoas com
úlcera venosa (Tabela 1), obtiveram destaque sexo feminino (71,2%), faixa etária ≥ 60 anos
(67,8%), solteiro/viúvo (94,9%), escolaridade baixa (94,9%), sem ocupação (88,1%) e
renda familiar até 2 salários mínimos-SM (79,7%).
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Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica e de saúde das pessoas com úlcera venosa,
segundo tempo de tratamento de UV. Maceió/AL, 2011.

CARACTERIZAÇÃO
SOCIODEMOGRÁFICA E
DE SAÚDE
Sexo
Faixa etária
Estado civil

Até 1 ano
n
%

> 1 ano
n
%

Total
n
%

Masculino

6

10,2

11

18,6

17

28,8

Feminino
Até 59 anos

12
6

20,3
10,2

30
13

50,8
22

42
19

71,2
32,2

≥ 60 anos

12

20,3

28

47,5

40

67,8

Solteiro/viúvo

17

28,8

39

66,1

56

94,9

1

1,7

2

3,4

3

5,1

17

28,8

39

66,1

56

94,9

Casado
Baixa (até ens.
fundamental)
Escolaridade Média/alta
(ens.
médio/superior)
Sim
Ocupação
Não
Até 2 SM
Renda
familiar
> 2 SM
Sim
Tabagismo
Não
Sim
Alcoolismo
Não
Fatores de
risco

TEMPO DE TRATAMENTO DE UV

≥ 2 fatores

Antecedentes
≥2
pessoais
antecedentes
patológicos
Total
*Teste exato de Fischer
Fonte: Própria da pesquisa.

Quiquadrado
(χ2)
0,612
0,902
1,000*

1,000*
1

1,7

2

3,4

3

5,1

3
15
16
2
4
14
1
17

5,1
25,4
27,1
3,4
6,8
23,7
1,7
28,8

4
37
31
10
8
33
4
37

6,8
62,7
52,5
16,9
13,6
55,9
6,8
62,7

7
52
47
12
12
47
5
54

11,9
88,1
79,7
20,3
20,3
79,7
8,5
91,5

18

30,5

41

69,5

59

100

-

18

30,5

41

69,5

59

100

-

18

30,5

41

69,5

59

100

0,664*
0,311*
1,000*
1,000*

Observa-se na tabela que as variáveis sociodemográficas estiveram presentes em, em
sua maioria, no tempo de tratamento de UV > 1 ano, denotando uma tendência a
cronicidade da lesão, embora nesse estudo, não tenha demonstrado diferença estatística
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significante.
Quanto a caracterização de saúde (Tabela 1), predominaram não tabagistas (79,7%),
não alcoolistas (91,5%), ≥ 2 fatores de risco para UV (100,0%) e ≥ 2 antecedentes
pessoais patológicos (100,0%). Os fatores de risco considerados para úlcera venosa
foram história familiar de doença venosa, veias varicosas, flebite, trombose venosa
profunda, cirurgia venosa, cirurgia ou fratura de perna, obesidade, gravidez e posição
ortostática.

Como

os

antecedentes pessoais patológicos consideraram-se diabetes,

cardiopatia, doença neurológica, hipertensão arterial e acidente vascular encefálico.
Os fatores de risco e os antecedentes pessoais patológicos estavam mais presentes
nas pessoas com tratamento > 1 ano, o que contribui para prolongar o tempo das lesões,
apesar de não ter sido encontrada significância.
No que diz respeito a caracterização clínica das úlceras venosas (Tabela 2),
destacaram- se tempo de UV > 6 meses (64,4%), dor na UV e no membro (86,4%),
pele perilesional alterada (89,8%), condição da borda elevada (52,5%), leito da UV com
≤ 30% de granulação/epitelização (78,0%), quantidade de exsudato pequena (67,8%), área
da UV pequena (84,7%), ausência de infecção (72,9%), localização da UV na Zona 2, na
metade distal da perna ou tornozelo (76,3%) e na Zona 1 e 3, pé e metade proximal da perna
(23,7%) e recidiva (79,7%).
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Tabela 2 - Caracterização clínica das úlceras venosas segundo tempo de tratamento de
UV. Maceió/AL, 2011.

CARACTERIZAÇÃO
CLÍNICA DAS UV
Tempo de
UV

> 6 meses

TEMPO DE TRATAMENTO DE UV
Até 1 ano
> 1 ano
Total
n
%
n
%
n
%
4
6,8
34
57,6
38
64,4

≤ 6 meses
Presente
Dor
UV/membro Ausente
Alterada
Pele
perilesional Íntegra
Elevada
Condição
da borda
Fina
Leito da UV ≤ 30%
(granulação
e/ou
> 70%
epitelização)
Quantidade Médio/grande
de exsudato Pequeno

14
18
0
16
2
9
9

23,7
30,5
0
27,1
3,4
15,3
15,3

7
33
8
37
4
22
19

11,9
55,9
13,6
62,7
6,8
37,3
32,2

21
51
8
53
6
31
28

35,6
86,4
13,6
89,8
10,2
52,5
47,5

13

22

33

55,9

46

78

5

8,5

8

13,6

13

22

6

10,2

13

22

19

32,2

12

20,3

28

47,5

40

67,8

Média/grande

0

0

9

15,3

9

15,3

18
8
10
14
4
7
11
18

30,5
13,6
16,9
23,7
6,8
11,9
18,6
30,5

32
8
33
31
10
40
1
41

54,2
13,6
55,9
52,5
16,9
67,8
1,7
69,5

50
16
43
45
14
47
12
59

84,7
27,1
72,9
76,3
23,7
79,7
20,3
100

Área de UV

Pequena
Presente
Infecção
Ausente
Localização Zona 2
da UV
Zonas 1 e 3
Sim
Recidiva
Não
Total
*Teste exato de Fischer
Fonte: Própria da pesquisa.

Quiquadrado (χ2)
0,000*
0,043*
1,000*
0,796

0,481

0,902
0,046*
0,047
1,000*
0

Ao analisar a caracterização clínica das úlceras venosas em relação ao tempo de
tratamento de UV, algumas variáveis apresentaram diferença estatística significante quando
comparadas com o tratamento > 1 ano: tempo de UV > 6 meses (ρ=0,000), dor na UV e no
membro (ρ=0,043) e recidiva (ρ=0,000). Tais aspectos dificultaram a
tecidual e podem contribuir para a cronicidade das úlceras.

cicatrização
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Ao avaliar a qualidade da assistência prestada as pessoas com úlceras venosas, tem-se
que 34 (57,6%) usuários tiveram assistência ruim (< 5 aspectos positivos) com média (X) de
3,0 aspectos e desvio padrão (DP) de 1,0 e 25 (42,4%) tiveram assistência regular (5 a 7
aspectos positivos), média de 5,6 e desvio padrão de 0,7. Aplicando o teste de Mann-Whitney
entre a qualidade da assistência ruim e regular encontrou-se diferença estatística significante
(ρ=0,000), conforme mostra o Gráfico 1.

Mann-Whitney = 0,000

Х = 5,6
DP = 0,7

Х = 3,0
DP = 1,0

Gráfico 1 - Somatório dos aspectos assistenciais positivos e a qualidade da assistência
prestada as pessoas com úlceras venosas.
Fonte: Própria da pesquisa.
A partir da avaliação da qualidade da assistência caracterizada como ruim e regular, o
Quadro 1 apresenta os aspectos assistenciais analisados nas pessoas com úlcera venosa do
estudo.
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Quadro 1 - Aspectos assistenciais positivos segundo o tempo de tratamento de úlcera
venosa. Maceió/AL, 2011.
AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA
TEMPO DE TRATAMENTO
DE UV / ASPECTOS
ASSISTENCIAIS
Até
1ano

Ruim
(< 5
aspectos)
n
%

Regular
(5 a 7
aspectos)
n
%

Total
n

%

Quiquadrado- χ2
(Coeficiente
contingênciaCC)

Inadequado

12

66,7

6

33,3

18

100

-

Inadequado

22

53,7

17

41,5

39

95,1

0,209*

Adequado

0

0

2

4,9

2

4,9

(0,237)

Inadequado

5

27,8

2

11,1

7

38,9

1

Adequado

7

38,9

4

22,2

11

61,1

(0,080)

Inadequado

1

2,4

6

14,6

7

17,1

0,036*

Adequado

21

51,2

13

31,7

34

82,9

(0,337)

Inadequado

9

50

3

16,7

12

66,7

0,344*

Produto
Adequado
últimos 30
dias
Inadequado

3

16,7

3

16,7

6

33,3

(0,243)

22

53,7

15

36,6

37

90,2

0,038*

Adequado

0

0

4

9,8

4

9,8

(0,334)

Inadequado

5

27,8

2

11,1

7

38,9

0,572*

Adequado

7

38,9

4

22,2

11

61,1

(0,080)

Inadequado

16

39

8

19,5

24

58,5

0,047

Adequado

6

14,6

11

26,8

17

41,5

(0,296)

Orient.
elevação
de MMII
e/ou
> 1 ano exercício

Inadequado

6

33,3

2

11,1

8

44,4

0,638

Adequado

6

33,3

4

22,2

10

55,6

(0,156)

Inadequado

12

29,3

2

4,9

14

34,1

0,004*

Adequado

10

24,4

17

41,5

27

65,9

(0,420)

Até
1ano

Inadequado

8

44,4

3

16,7

11

61,1

0,627

Adequado

4

22,2

3

16,7

7

38,9

(0,159)

Inadequado

16

39

4

9,8

20

48,8

0,002*

Adequado

6

14,6

15

36,6

21

51,2

(0,458)

Inadequado

10

55,6

3

16,7

13

72,2

0,176*

Adequado

2

11,1

3

16,7

5

27,8

(0,331)

Exames
gerais /
> 1 ano espec.
Até
1ano

Infecção x
biópsia/
cultura/
> 1 ano swab
Até
1ano
> 1 ano
Até
1ano
> 1 ano

Trat.
compressivo

Até
1ano

Orient.
meias
compres> 1 ano sivas
Até
1ano

Acesso
consulta
angiolo-

Razão
de
chance
(RC)

-

0,4

7,3

2,8

5,5

5,7

4,1

36

gista
> 1 ano

Inadequado

14

34,1

6

14,6

20

48,8

0,041

Adequado

8

19,5

13

31,7

21

51,2

(0,305)

9

50

3

16,7

12

66,7

0,294*

3

16,7

3

16,7

6

33,3

(0,243)

17

41,5

9

22

26

63,4

0,048

5

12,2

10

24,4

15

36,6

(0,296)

7

38,9

0

0

7

38,9

0,038*

5

27,8

6

33,3

11

61,1

(0,491)

16

39

4

9,8

20

48,8

0,002*

6

14,6

15

36,6

21

51,2

(0,458)

Inadequado

10

55,6

2

11,1

12

66,7

0,057*

DisponiAdequado
bilidade de
produto
Inadequado

2

11,1

4

22,2

6

33,3

(0,447)

20

48,8

13

31,7

33

80,5

0,078*

2

4,9

6

14,6

8

19,5

(0,272)

Inadequado
Local
realização Adequado
do curativo
últimos 30 Inadequado
> 1 ano dias
Adequado
Até
1ano

Inadequado
Profissional
Adequado
acompanha
realiza
Inadequado
> 1 ano curativo
Adequado
Até
1ano

Até
1ano
> 1 ano

Adequado

3,5

13,9

6

*Teste exato de Fischer
Fonte: Própria da pesquisa.

Das 10 variáveis dos aspectos assistenciais, oito demonstraram maior contribuição
para a assistência ruim devido à sua inadequação: exames gerais/específicos, produtos
nos últimos 30 dias, tratamento compressivo, orientação de meias compressivas, acesso a
consulta com angiologista, local de realização do curativo nos últimos 30 dias, profissional
que acompanha/realiza curativo e disponibilidade dos produtos.
As variáveis do Quadro 1 além de determinarem uma qualidade ruim da assistência,
mostraram-se mais frequentes nos pacientes que tiveram maior tempo de tratamento; sendo
verificada diferença estatística significativa em relação ao maior tempo de tratamento nas
seguintes variáveis inadequadas: profissional que acompanha/realiza curativo (ρ=0,002,
cc=0,458, RC=13,9), produtos nos últimos 30 dias (ρ=0,038, cc=0,334, RC=7,3), orientação
para uso de meias compressivas (ρ=0,002, cc=0,458, RC=5,7), acesso a consulta com o
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angiologista (ρ=0,041, cc=0,305, RC=4,1), local de realização de curativos nos últimos 30
dias (ρ=0,048, cc=0,296, RC=3,5), tratamento compressivo (ρ-=0,047, cc=0,296, RC=2,8).

DISCUSSÃO

Este estudo encontrou a relação de 2,5:1 entre mulheres e homens acometidos por
UV, o que se aproxima de outras pesquisas, que trazem a relação de 3:1, evidenciando uma
tendência maior das mulheres para desenvolver UV (6-7).
Em relação à idade, constatou-se a variação de 41 anos, sendo a idade mínima de 39
e a máxima de 80 anos, com média de 64 anos, apesar da heterogeneidade da amostra,
houve predomínio de idosos (≥ 60 anos). Corroborando esses achados, um estudo mostra que
a maioria dos casos de UV acontece na faixa etária acima de 60 anos (8).
Isso ocorre porque, com o passar dos anos, os processos metabólicos diminuem, a
pele torna-se menos elástica devido à redução de colágeno, e a vascularização fica mais
conturbada, fazendo com que a cicatrização seja mais lenta nos idosos (9-10). Esse fato está
em sintonia com os dados apresentados neste estudo, uma vez que foi detectado que, dos
pacientes com 60 anos ou mais (67,8%), a maior parte (47,5%) apresenta lesões crônicas,
com mais de 1 ano de tratamento de UV, denotando a dificuldade de cicatrização em
pacientes nessa faixa etária.
Quanto ao grau de escolaridade, predominou a baixa escolaridade (94,9%). Macedo
em sua pesquisa encontrou dados semelhantes nos quais destacou-se entre os pesquisados
um baixo grau de instrução (7). Tal dado é causa de preocupação aos profissionais de
saúde, pois pode interferir diretamente na compreensão e assimilação dos cuidados
relevantes a sua saúde, em especial às lesões, bem como na mudança de condutas e
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atitudes no domicílio e no desenvolvimento da consciência sanitária, além disso, o não
entendimento acerca desses cuidados pode resultar na não adesão ao tratamento indicado.
No que diz respeito à ocupação, estudo realizado na ESF, encontrou dados
semelhantes, onde 90,5% dos pacientes com UV não possuíam ocupação (11). Além da
ocupação, outro fator a ser considerado no planejamento da assistência ao paciente com UV é
seu nível socioeconômico. Neste estudo detectou-se o predomínio de pacientes com baixa
renda (79,7%) e com tempo de tratamento > 1 ano (52,5%). Em consonância com outros
estudos que sugerem para a baixa condição socioeconômica dos usuários com UV e para a
dificuldade de efetivação das ações e adesão ao tratamento nesses pacientes, levando à
cronicidade de suas lesões (11-12).
Harrison destaca que há evidências de que o baixo nível socioeconômico influencia
negativamente o comportamento saudável no ambiente domiciliar, o acesso aos serviços
de saúde, os cuidados com a saúde e o acesso aos recursos materiais (13). A renda familiar é
um aspecto importante no planejamento das ações, já que determina as condições de vida
dessa população, dificultando muitas vezes a efetivação das ações, prolongando o
tratamento e cronicidade das lesões (7).
No que diz respeito às características de saúde, vários estudos relatam que hábitos de
vida saudáveis, como não fumar, dormir no mínimo seis horas, ter uma alimentação
balanceada, não ingerir bebidas alcoólicas e ter o controle das doenças de base e fatores de
risco, contribuem positivamente no processo de cura das úlceras venosas (10-11, 13-14).
Corroborando com este estudo, pesquisa realizada em hospital de referência para
tratamento a pessoas com UV identificou fatores de risco como: historia familiar de doença
venosa; história (comprovada ou suspeita) de TVP; cirurgia venosa prévia ou de outras
origens; atividades desenvolvidas por longos períodos em pé ou sentado; gravidez; diabetes;
cardiopatia; insuficiência venosa crônica; hipertensão arterial sistêmica e acidente vascular
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encefálico (14). Margolis identificou presença de doenças crônicas como: a hipertensão
arterial (38,9%), patologia pulmonar (16,7%) e Diabetes Melitus (11,1%) (7).
Quanto ao tempo da UV, estudos demonstraram dados semelhantes com percentuais
entre 65,0% a 75,0% para UV que surgiram há mais de 6 meses. Essa caracterização reflete
uma evidente cronicidade das feridas e falta de resolutividade dos serviços de saúde (11,14).
A dor em pacientes com úlcera venosa vem sendo uma característica frequente,
apresentando-se pior à noite, causando limitação na mobilidade dos membros inferiores
afetados, perturbando o sono e sendo descrita por muitos pacientes como o fator de maior
impacto em sua qualidade de vida (15). Outros estudos evidenciaram os percentuais variando
de 66,6% a 86,5% com relação a dor na úlcera ou no membro (7,11,14).
Além da dor, pesquisas mostram a importância de descrever as características das
lesões como: profundidade, forma, borda, tecido do leito, exsudado e realizar mensuração da
área ao longo do tratamento. Esses aspectos são relevantes na dificuldade de cicatrização e
geralmente apresentam-se desfavoráveis como nesse estudo (9).
Lucas e também Costa relatam que as bordas são normalmente planas, aderidas ao
leito e irregulares, mas, que devido a presença de edema, podem se apresentar espessas
(13). Um estudo relata as características clínicas da UV como ferida rasa e dolorosa, com
tecido de granulação e fibrina, presença de varicosites, edema e dermatite (16).
França caracteriza a UV como feridas de forma irregular, dolorosas em intensidades
variáveis, com bordas bem definidas, leito onde, dificilmente, apresenta tecido necrótico e
apresentam, comumente, exsudado amarelado (6).
A ausência de sinais de infecção notada nesse estudo foi confirmada por outras
pesquisas, com dados que variaram de 67,6% a 72,5% (11,14).
Dados desse estudo confirmam a localização de maior evidência na literatura científica
(2,13), a zona 2, a qual compreende a região maleolar e metade distal da perna.
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Torres e também Nóbrega corroboram com o presente estudo no que se refere ao
número elevado de pacientes com lesões recidivantes, sendo este um dos problemas
mais importantes na assistência ao indivíduo com UV. Um dos principais motivos das
recidivas é a não colaboração e adesão do paciente em relação às medidas preventivas, tal
como o uso de meias de compressão e o repouso, considerados essenciais para o processo
de educação em saúde como medidas de reforço das orientações, sempre que necessário
(11,13, 20).
Com relação as variáveis da assistência, os exames laboratoriais e específicos também
estiveram ausentes em outros estudos (7, 12-11,14). Para outro estudo, após anamnese e
exame físico detalhado para exclusão de problemas relacionados à cicatrização, o próximo
passo consiste na investigação laboratorial, com a realização de exames como hemograma,
hemoglobina, leucócitos, plaquetas, bioquímica (triglicérides e colesterol), glicemia de jejum,
dosagens de proteínas (total e frações) e níveis de albumina e transferrina (9).
O diagnóstico da UV é eminentemente clínico e deve ser dado a partir da história
clínica completa, que requer exame físico, avaliação da lesão e realização de exames, entre
eles cultura de exsudado, medição do Índice Tornozelo-Braquial (ITB), eco-doppler colorido,
flebografia e pletismografia (9).
Apesar da adequação encontrada entre infecção e cultura/swab ou biópsia nesse
estudo, em outras pesquisas, a cultura de secreção com swab foi realizada adequadamente em
menos de 20,0% dos pacientes pesquisados (11,14).
A cultura de secreção com swab deve ser solicitada quando há sinais de infecção,
orientando a prescrição de antibióticos (17). Entretanto, outras pesquisas confirmam que
quando

há sinais de infecção os swabs não são mais indicados como exame

bacteriológico, pois identificam apenas as bactérias contaminantes e colonizantes. Dessa
forma, para se identificar a bactéria e direcionar o tratamento são indicadas a biópsia da
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base da úlcera e cultura do fragmento biopsiado. A biópsia de pele é um exame auxiliar,
que deve ser solicitado quando a úlcera existir há mais de quatro meses ou apresentar
hipertrofia tecidual (6,9).
No que diz respeito a inadequação do produto identificada nesse estudo, pesquisas
demonstram dados semelhantes e ressaltam que é essencial a adoção de técnicas e produtos
adequados para a limpeza da lesão, bem como a utilização de coberturas não aderentes,
capazes de propiciar meio úmido e de absorver o exsudato, criando um ambiente favorável à
cicatrização (7, 11).
A inadequação da terapia compressiva evidenciada nessa pesquisa é de fundamental
importância, já que estudos nacionais e internacionais acerca do cuidado com UV são
consensuais na indicação da terapia compressiva para o tratamento e prevenção das lesões
venosas. Grande parte dos estudos mostra um aumento significativo no número de lesões
cicatrizadas, além de redução considerável no tempo de cicatrização nos pacientes que
fizeram uso da terapia compressiva, quando comparados aos que não fizeram uso dessa
terapêutica (18-20).
Estudos sugerem taxas de recidivas de 33,0% ao ano e de 100,0% em três anos sem o
uso de terapia compressiva e destacam que 100,0% dos pacientes com UV que fizeram uso da
bota de Unna tiveram evolução positiva de suas lesões (7).
Com relação a orientações sobre exercícios, elevação de membros e terapia
compressiva,estudos confirmam que, para o sucesso no tratamento das lesões, o estímulo
ao autocuidado por meio de orientações e treinamentos é fundamental (9,17). Além do
tratamento clínico, uma pesquisa recomenda o uso de estratégias educativas, tais como
estimular a mobilidade e a realização de exercícios e elevação do membro afetado para
repouso (9).
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Em relação ao inadequado acesso ao angiologista, Deodato mostrou que 87,5% da
clientela pesquisada não obteve um número adequado de consultas com esse profissional,
caracterizando a assistência prestada, nesse aspecto, inadequada (14). Torres verificou que
não houve consultas com angiologista em 63,5% dos pesquisados (11). Quanto ao profissional
que realizava curativos, Macedo demonstrou a ausência de participação do médico e
enfermeiro no acompanhamento da lesão, contribuindo para a assistência ruim (7).
Quando há falta de disponibilidade de produtos pelo SUS e os pacientes necessitam
comprar esses insumos, isso acarreta um ônus considerável na renda familiar dos usuários,
que segundo Deodato é até 2 salários mínimos (14).
Os resultados desta pesquisa denotam a necessidade de repensar a atual assistência
desenvolvida na Estratégia Saúde da Família do município de Maceió-Alagoas, bem como, a
urgência na discussão, criação e implementação de protocolo de assistência com vista a
sistematizar os cuidados as pessoas com úlceras venosas, visando uma melhor evolução destas
lesões e a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas.
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5.2 ARTIGO 2 – ACEITO PELA REVISTA REUOL (QUALIS B5 MEDICINA II – ANEXO 5)
Influência dos aspectos clínicos e assistenciais na cronicidade das úlceras venosas
Influence of clinical and care aspects on venous ulcer's chronicity
Influencia de los aspectos clínicos y de atención en la cronicidad de la úlcera venosa
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RESUMO
Objetivo: verificar a influência dos aspectos clínicos e assistenciais na cronicidade das
úlceras venosas. Método: estudo analítico, transversal e quantitativo, realizado com 59
pessoas com úlcera venosas, atendidas em 36 unidades da Estratégia Saúde da Família em
Maceió/AL/Nordeste do Brasil. Os dados foram coletados e analisados pela estatística
descritiva e inferencial, após aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética
(Protocolo nº005858/2007-96). Resultados: os aspectos clínicos que contribuíram para o
aumento do tempo de assistência foram: tempo de lesão>6 meses (ρ-valor<0,001), dor (ρvalor=0,043), recidiva (ρ-valor<0,001); nos aspectos assistenciais: inadequação dos
produtos com 83,1% (ρ-valor=0,036). Ao comparar os aspectos positivos
clínicos/assistenciais com tempo de lesão, os aspectos clínicos positivos estão mais
presentes nas lesões com até 6 meses de tratamento (22,0%), apresentando significância
(ρ-valor=0,014). Conclusão: essas características dificultaram a cicatrização tecidual,
prolongando o tempo de tratamento das lesões, contribuindo para a cronicidade das
úlceras. Descritores: Programa Saúde da Família; Enfermagem; Úlcera varicosa; Qualidade
da Assistência à Saúde.
ABSTRACT
Objective: to verify the influence of clinical and care aspects on venous ulcers chronicity.
Method: analytical, cross-sectional and quantitative study, accomplished with 59 people
with venous ulcers treated at 36 Family Health Strategy units at Maceió / AL / Northeast
Brazil. Data were collected and analyzed by descriptive and inferential statistics, after
approval of the research project by the Ethics Committee (Protocol number 005858/2007-
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96). Results: clinical aspects that contributed to the time increase were: injury time> 6
months (ρ-value <0.001), pain (ρ-value = 0.043), recurrence (ρ-value <0.001); in the care
aspects: inadequate products with 83.1% (ρ-value = 0.036). When comparing the
clinical/care positive aspects with time of injury, the clinical positives aspects are more
present in the lesions with a maximum of 6 months of treatment (22.0%), with significance
(ρ-value = 0.014). Conclusion: these characteristics made it difficult the tissue healing,
prolonging the lesions treatment time, contributing to the ulcers’ chronicity. Descriptors:
Family Health Program Nursing; Varicose Ulcer; Quality of Health Care.
RESUMEN
Objetivo: verificar la influencia de los aspectos clínicos y de atención en la cronicidad
úlceras venosas. Método: Estudio analítico, transversal y cuantitativo, realizado con 59
personas con úlceras venosas tratadas en 36 unidades de la Estrategia Salud de la Familia
en Maceió / AL / Noreste de Brasil. Los datos fueron recogidos y analizados por estadística
descriptiva e inferencial, después de la aprobación del proyecto de investigación por el
Comité de Ética (número de protocolo 005858/2007-96). Resultados: aspectos clínicos que
han contribuido al aumento de tiempo fueron: tiempo de lesión > 6 meses (ρ-valor <0,001),
dolor (ρ-valor = 0,043), recurrencia (ρ-valor <0,001), en los aspectos de atención:
productos inadecuados con el 83,1% (ρ-valor = 0,036). Al comparar los aspectos clínicos
positivos / cuidado con el tiempo de la lesión, los aspectos positivos clínicos están más
presentes en las lesiones con un máximo de 6 meses de tratamiento (22,0%), con
significación estadística (ρ-valor = 0,014). Conclusión: estas características hace difícil la
cicatrización de los tejidos, prolongando el tiempo de tratamiento de las lesiones, lo que
contribuye a la cronicidad de las úlceras. Descriptores: Programa de Salud Familiar;
Enfermería; Úlcera Varicosa; Calidad de la Atención de Salud.
INTRODUÇÃO
As úlceras de perna apresentam-se como principal causa de morbimortalidade,
especialmente por sua associação com fatores locais e sistêmicos do indivíduo, associado à
cronicidade da lesão e frequentes recidivas, além de provocarem dor, limitações,
afastamento das atividades, o que influencia na qualidade de vida dessas pessoas.1-2
A úlcera venosa (UV) é caracterizada pela perda irregular do tegumento de forma
superficial, podendo se tornar profunda, bordas definidas, comumente com exsudato
amarelado, iniciando de forma espontânea ou traumática. As úlceras podem ser únicas ou
múltiplas, de tamanhos e localizações variáveis, em geral ocorre no terço médio distal da
perna, com maior incidência nas proeminências ósseas, especialmente nos maléolos
mediais, podendo envolver toda a circunferência da perna se não tratada. Além disso, é
considerada uma porta de infecção, evoluindo para a perda de tecidos e também,
dependendo da assistência, até à morte.1,3
Além de gerar dependência dos serviços de saúde, constituindo importante problema de
saúde pública, traz também uma repercussão social e econômica e mudanças nos hábitos
de vida, dor, sofrimento, acarretando diminuição da qualidade de vida. As mudanças que
ocorrem comprometem não só o indivíduo, mas também seus familiares. Nesta situação
aparecem dificuldades que muitas vezes nem o paciente e nem a família estão preparados
para ajudar e compreender todos os aspectos que envolvem o problema.2-4
No Brasil, a porta de entrada no Sistema Único de Saúde (SUS) para assistência às
pessoas com UV ocorre na atenção básica através da Estratégia Saúde da Família (ESF),
criada em 1994. Sendo considerado em princípio um programa, a ESF tornou-se uma
estratégia para reorientação da assistência, guiada por uma política de atenção primária
ou de atenção básica.5
A qualidade da assistência aos usuários depende de uma atuação competente da equipe
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de saúde, que deve oferecer diretrizes para identificar usuários em risco e minimizar os
fatores predisponentes. A partir dessas diretrizes, são estabelecidos os planos de
assistência.6
Na ESF do município de Maceió/Alagoas/Brasil, diversos fatores contribuem para a
deficiência na qualidade da assistência às pessoas com úlceras venosas, implicando em sua
cronicidade. Entre estas causas, podem-se destacar: deficiência na capacitação de
recursos humanos, na capacidade estrutural e na acessibilidade à alta complexidade,
inexistência de protocolo de assistência e contexto sócio familiar desfavorável.
Diante desse contexto, o presente estudo tem por objetivo verificar a influência dos
aspectos clínicos e assistenciais na cronicidade das úlceras venosas. Nessa perspectiva, por
considerar a assistência às pessoas com UV um processo complexo e de grande
importância, este estudo pode colaborar analisando os aspectos que mais influenciam na
assistência, identificando problemas e possíveis soluções, buscando a melhoria da atenção
à saúde nesse nível de assistência.
MÉTODO
Estudo analítico com delineamento transversal e abordagem quantitativa, realizado na
Estratégia Saúde da Família/ESF do município de Maceió/Alagoas/Nordeste do Brasil.
Trata-se da rede primária de saúde, por onde passam todos os alunos da área de saúde de
nível médio e de graduação do município.
A amostra foi composta por 59 pessoas com úlceras venosas atendidas nas 36 unidades
da ESF em Maceió. A seleção dos participantes foi constituída por uma amostra por
acessibilidade, com base nos seguintes critérios de inclusão: apresentar uma lesão de
origem venosa; idade igual ou maior de 18 anos; ser atendido na ESF; aceitar participar do
estudo voluntariamente e assinar Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
O estudo atendeu aos princípios éticos contidos na Declaração de Helsinki da World
Medical Association e foi de acordo com a Resolução 196/96, obtendo parecer favorável
pela Comissão de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), obtendo
parecer favorável (Protocolo CEP/UFAL nº 005858/2007-96).
A coleta de dados foi realizada por meio de um formulário estruturado, por uma equipe
composta pelos pesquisadores e por três acadêmicos de Graduação em Enfermagem
previamente treinados. Após a assinatura do TCLE, a equipe realizou a coleta durante o
período de três meses no ano de 2010, através da leitura dos prontuários, observação não
participante, entrevista e exame físico.
Os dados coletados foram transferidos para um banco de dados na planilha do aplicativo
Microsoft Excel 2007, analisados em um software estatístico, calculado as análises
descritivas com frequências absolutas e relativas, média e desvio padrão, e análise
inferencial com aplicação do teste Qui-Quadrado (χ2), considerando nível de significância
estatística de ρ-valor < 0,05. Para analisar a influência dos aspectos assistenciais na
cronicidade das úlceras venosas foram utilizadas 10 variáveis: exames gerais/específicos,
infecção x biópsia/cultura/swab, produtos nos últimos 30 dias, tratamento compressivo,
orientação para elevação de membros inferiores e/ou exercícios e para uso meias
compressivas, acesso a consulta com angiologista, local de realização do curativo nos
últimos 30 dias, profissional que acompanha/realiza curativo e disponibilidade dos
produtos.
RESULTADOS
A caracterização clínica das pessoas com UV (Tabela 1) observadas nesse estudo
mostrou que as pessoas apresentavam UV a mais de seis meses (64,4%), referiam dor na
UV/membro (86,4%) e algumas variáveis apresentaram significância estatística quando
analisadas relacionando ao tempo de tratamento de UV, como: tempo de úlcera (ρ-valor <
0,001), dor na UV e no membro (ρ-valor=0,043), área da úlcera (ρ-valor=0,031) e a recidiva
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(ρ-valor <0,001), mostrando o tempo de tratamento maior que um ano influencia as
características clínicas citadas, levando ao agravamento das mesmas. Destaca-se que das
pessoas que apresentavam recidiva, 67,8% tinham a lesão a mais de um ano.
Tabela 1. Caracterização clínica das úlceras venosas e análise segundo tempo de
tratamento de UV. Maceió/AL, 2011.
Características
Clínicas da Uv
Tempo de úlcera
Dor na úlcera/membro
Pele perilesional
Condição da borda
Tecido úlcera
(granulação/epitel.)
Quantidade de
exsudato
Área da úlcera
Infecção
Localização UV
Recidiva

> 6 meses
Até 6 meses
Presente
Ausente
Alterada
Íntegra
Elevada
Fina
≤ 30%
> 70%
Médio/grande
Pequeno
Média/grande
Pequena
Presente
Ausente
Zona 2*
Zona 1 e 3**
Sim
Não

Total

Tempo de
Tratamento de UV
Até 1 ano
> 1 ano
Total
n
%
n
%
n
%
4
6,8
34
57,6
38
64,4
14
23,7
7
11,9
21
35,6
18
30,5
33
55,9
51
86,4
0
0,0
8
13,6
8
13,6
16
27,1
37
62,7
53
89,8
2
3,4
4
6,8
6
10,2
9
15,3
22
37,3
31
52,5
9
15,3
19
32,2
28
47,5
13
22,0
33
55,9
46
78,0
5
8,5
8
13,6
13
22,0
6
10,2
13
22,0
19
32,2
12
20,3
28
47,5
40
67,8
0
0,0
9
15,3
9
15,3
18
30,5
32
54,2
50
84,7
8
13,6
8
13,6
16
27,1
10
16,9
33
55,9
43
72,9
14
23,7
31
52,5
45
76,3
4
6,8
10
16,9
14
23,7
7
11,9
40
67,8
47
79,7
11
18,6
1
1,7
12
20,3
18
30,5
41
69,5
59
100,0

ρ-valor

0,001
0,043
0,601
0,796
0,481
0,902
0,031
0,047
0,850
0,001

*Terço distal da perna/tornozelo. ** Pé e terço proximal da perna.
Quanto às características da assistência em relação ao tempo de tratamento, na Tabela
2 destaca-se a inadequação dos produtos utilizados nos últimos 30 dias em 83,1%, sendo a
diferença estatisticamente significante (ρ-valor=0,036).
Tabela 2 - Caracterização da assistência prestada às pessoas com úlceras venosas e análise
segundo tempo de tratamento de UV. Maceió/AL, 2011.
Tempo de
Tratamento de UV
Até 1 ano > 1 ano
Total
n
%
n
%
n
%

Características da assistência

Exames gerais/ Específicos
Infecção x biópsia/ cultura/swab
Produtos utilizados últimos 30 dias
Tratamento compressivo

Inadequado

18

30,5

39 66,1 57

96,6

Adequado

0

0,0

2

3,4

2

3,4

Inadequado

7

11,9

7

11,9 14

23,7

Adequado

11

18,6

34 57,6 45

76,3

Inadequado

12

20,3

37 62,7 49

83,1

Adequado

6

10,2

4

10

16,9

Inadequado

7

11,9

24 40,7 31

52,5

Adequado

11

18,6

17 28,8 28

47,5

6,8

ρ-valor

0,340
0,070
0,036
0,164
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Orientação exercícios/elevação MMII
Orientação uso de meias compressivas
Acesso consulta angiologista
Local realiza curativo últimos 30 dias
Profissional acompanha / realiza curativo
Disponibilidade produto

Inadequado

8

13,6

14 23,7 22

37,3

Adequado

10

16,9

27 45,8 37

62,7

Inadequado

11

18,6

20 33,9 31

52,5

Adequado

7

11,9

21 35,6 28

47,5

Inadequado

13

22,0

20 33,9 33

55,9

Adequado

5

8,5

21 35,6 26

44,1

Inadequado

12

20,3

26 44,1 38

64,4

Adequado

6

10,2

15 25,4 21

35,6

Inadequado

7

11,9

20 33,9 27

45,8

Adequado

11

18,6

21 35,6 32

54,2

Inadequado

12

20,3

33 55,9 45

76,3

Adequado

6

10,2

8

23,7

18

Total

13,6 14

0,451
0,382
0,095
0,810
0,483
0,251

30,5 41 69,5 59 100,0

Somatório aspectos clínicos positivos

Os demais aspectos, apesar de não apresentarem significância estatística, podem
contribuir para aumento do tempo de lesão e tratamento, o que indica cronicidade da
UV, como a inadequação de: exames gerais/específicos (96,6%), disponibilidade do
produto (76,3%), local de realização do curativo nos últimos 30 dias (64,4%), acesso a
consulta com angiologista (55,9%), tratamento compressivo (52,5%) e orientação para
uso de meias compressivas (52,5%).
Em relação aos aspectos clínicos positivos (Figura 1) que podem favorecer a
cicatrização tecidual, as UV com até 6 meses obtiveram maior quantidade desses
aspectos se comparadas com as lesões acima de 6 meses. Essa comparação obteve
diferença estatística significante ao aplicar o teste de Mann-Whitney=0,014, o que
sugere que as UV mais antigas possuem aspectos clínicos desfavoráveis a
cicatrização, aumentando o tempo de restauração e contribuindo para a cronicidade.

8
7

Mann-Whitney = 0,014
7

7
6

6
5

5

4

4

5

4

3
2

2

2

1
0

0

> 6 meses Tempo de UV

Até 6 meses

Figura 1. Aspectos clínicos positivos segundo o tempo de UV. Maceió/AL, 2011.
Ao analisar os aspectos assistenciais positivos em relação ao tempo de UV (Figura
2), evidencia-se que as UV com mais de 6 meses obtiveram maior quantidade desses
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Somatório aspectos assistenciais positivos

aspectos se comparadas com
sugerir que as úlceras mais
assistência por parte dos 12
não apresentou diferença
Whitney=0,114.

as lesões com menos de 6 meses. Essa comparação pode
antigas estavam demandando maior atenção e melhor
profissionais e serviços de saúde. No entanto a relação
estatística significante ao aplicar o teste de Mann-

8

Mann-Whitney = 0,114

7

7

6

6

6
5

5

4,8

4
3,5

3

3

2

2

1

1

1

Tempo de UV

0
> 6 meses

Até 6 meses

Figura 2. Aspectos assistências positivos segundo o tempo de UV. Maceió/AL, 2011.
Ao comparar os aspectos positivos clínicos, assistenciais e clínicos/assistenciais com
o tempo de UV (Tabela 3), nota-se que os aspectos clínicos positivos (> que 4) estão
mais presentes nas pessoas com lesões com até 6 meses de tratamento (22,0%), por
outro lado, as pessoas que apresentavam úlcera crônica só apresentavam até 4
aspectos clínicos positivos, com significância estatística (ρ-valor=0,014). Nos aspectos
positivos assistenciais, os índices de assistência com até 4 aspectos positivos (32,2%)
e entre 5 a 7 aspectos (32,2%)
foram
maiores
nas
pessoas
com
lesões > 6 meses. E ao associar os aspectos positivos
clínicos/assistenciais as UV > 6 meses apresentaram menos aspectos positivos (35,6%).
Tabela 3. Aspectos clínicos e assistenciais das úlceras venosas segundo tempo de UV.
Maceió/AL, 2011.
ASPECTOS POSITIVOS
CLÍNICOS E ASSISTÊNCIAS DA UV
Clínicos
Assistenciais
Clínicos e
Assistenciais
TOTAL

Até 4
>4
Até 4
De 5 a 7
Até 8
>8

TEMPO DE
TRATAMENTO DE UV
> 6 meses
Até 6 meses

ρ-valor

Total

n

%

n

%

n

%

27
11
19
19
21
17

45,8
18,6
32,2
32,2
35,6
28,8

8
13
15
6
7
14

13,6
22,0
25,4
10,2
11,9
23,7

35
24
34
25
28
31

59,3
40,7
57,6
42,4
47,5
52,5

38

64,4

21

35,6

59

100,0

0,014
0,111
0,106

51

DISCUSSÃO
Em relação ao tempo de existência da lesão, estudos demonstraram dados semelhantes
com percentuais entre 65,0% e 75,0% para UV acima de 6 meses e nesse estudo foi
observado que em 64,4% dos participantes da pesquisa o tempo de existência da lesão foi
acima de 6 meses. Nesse sentido, pode-se inferir que este aspecto dificulta a cicatrização
tecidual, prolongando o tempo de tratamento das lesões, e podem contribuir para a
cronicidade das úlceras. 7-8
Pesquisas evidenciaram um percentual variando de 66,6% a 86,5% com relação à dor na
úlcera ou no membro e no presente estudo foi constatado que a dor na úlcera ou no
membro esteve presente em 86,4% dos pesquisados. 7-8 Compreende-se que a UV é
bastante dolorosa, apresentando-se pior à noite, causando limitação na mobilidade dos
membros inferiores afetados, perturbando o sono e sendo descrita por muitos pacientes
como o fator de maior impacto em sua qualidade de vida.9
Autores também demonstram a importância de descrever as características das lesões
como: profundidade, forma, borda, tecido do leito, exsudato e mensuração da área da UV
ao longo do tratamento. Esses aspectos são relevantes e geralmente apresentam-se
desfavoráveis. Conforme dados desse estudo, destacaram-se: pele perilesional alterada
(62,7%) e o tecido de úlcera ≤ 30 (55,9%).7-8
As lesões podem ser caracterizadas como irregulares, dolorosas, em intensidades
variáveis, com bordas bem definidas, leito que dificilmente apresenta tecido necrótico
comumente com exsudato seroso. 10
Normalmente, as UV se apresentam com ausência de processo infeccioso,
conforme dados encontrados nesse estudo (72,9%). Em outras pesquisas constatou-se que
a ausência de infecção na UV foi entre 67,6% e 72,5%.7-8
Alguns autores corroboram que a localização da lesão se concentra na Zona 2,
que corresponde a região maleolar e metade distal da perna e nessa pesquisa a
localização da UV na Zona 2 foi observada em 76,3% dos pesquisados.10-1 Os
pesquisadores também concordam quando fazem referência ao número elevado de
pacientes com lesões recidivantes, sendo este um dos problemas mais importantes na
assistência ao indivíduo com UV e nesse estudo observou-se que em 79,7% dos
participantes a lesão era recidiva, confirmando assim, os achados na literatura.10-1
Autores mostram que um dos principais motivos das recidivas é a não colaboração e
adesão do paciente em relação às medidas preventivas, tal como o uso de meias de
compressão e o repouso, considerados essenciais para o processo de educação em
saúde como medidas de reforço das orientações sempre que necessário.7
Estudos revelam que as características da assistência, os exames laboratoriais e
específicos estiveram ausente.7-8 Nessa pesquisa, observou-se que 96,6% dos
pesquisados não tiveram os exames laboratoriais e específicos adequados,
confirmando os dados da literatura científica. Contudo, outro artigo mostra a
importância da investigação laboratorial, com a realização de exames como:
hemograma, hemoglobina, leucócitos, plaquetas, bioquímica (triglicérides e
colesterol), glicemia de jejum, dosagens de proteínas (total e frações) e níveis de
albumina e transferrina, após anamnese e exame físico detalhado para confirmação ou
exclusão de problemas relacionados à cicatrização. Isso vem colaborar para a definição
do diagnóstico da UV, que é eminentemente clínico e deve ser dado a partir da história
clínica completa, através de exame físico, avaliação da lesão e realização de exames,
entre eles: cultura de exsudato, medição do Índice Tornozelo-Braquial (ITB), ecodoppler colorido, flebografia e pletismografia.3
A cultura de secreção com swab deve ser solicitada quando há sinais de
infecção, orientando a prescrição de antibióticos.12 Entretanto, outras pesquisas
afirmam que quando há sinais de infecção os swabs não são mais indicados como exame
bacteriológico, pois, identificam apenas as bactérias contaminantes e colonizantes.
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Dessa forma, para se identificar a bactéria e direcionar o tratamento indica-se a
biópsia da base da úlcera e cultura do fragmento. A biópsia de pele é um exame
auxiliar, que deve ser sugerido quando a úlcera existir há mais de quatro meses ou
apresentar hipertrofia tecidual.3,13
Nesse estudo, verificou-se a adequação em 73,6% dos casos pesquisados entre
infecção e cultura/swab ou biópsia. Contudo, na literatura científica, a cultura de
secreção com swab foi realizada adequadamente em menos de 20,0% dos pacientes
pesquisados, contrastando assim, com os dados obtidos nessa pesquisa.7-8
Foi identificada uma inadequação do produto nesse estudo (83,1%). Outras
pesquisas demonstram dados semelhantes e ressaltam que é essencial a adoção de
técnicas e produtos adequados para a limpeza da lesão, bem como, a utilização de
coberturas não aderentes, capazes de propiciar meio úmido e de absorver o exsudato,
criando um ambiente favorável à cicatrização.7,14
A inadequação da terapia compressiva (52,5%) observada nessa pesquisa contribui
substancialmente para a cronicidade das lesões. Enquanto, estudos nacionais e
internacionais acerca do cuidado com UV são consensuais na indicação da terapia
compressiva para o tratamento e prevenção das lesões venosas. Grande parte dos
estudos mostra um aumento significativo no número de lesões cicatrizadas, além
de redução considerável no tempo de cicatrização nos pacientes que fizeram uso da
terapia compressiva, quando comparados aos que não fizeram uso dessa terapêutica.13-5
Alguns autores apontam taxas de recidivas de 33,0% ao ano e de 100,0% em três
anos sem o uso de terapia compressiva e destacam que 100,0% dos pacientes com
UV que fizeram uso da bota de Unna tiveram evolução positiva de suas lesões. 14
No que diz respeito a orientações sobre exercícios, elevação de membros e
terapia compressiva, a literatura científica revela que, para o sucesso no tratamento das
lesões, o estímulo ao autocuidado por meio de orientações e treinamentos é
fundamental, apesar desse estudo mostrar deficiência nessas orientações.3,12 Autores
recomendam que além do tratamento clínico e o uso de estratégias educativas, tais
como: estimular a mobilidade, a realização de exercícios e elevação do membro.5
Quanto ao acesso inadequado ao angiologista, um estudo mostra que 87,5% da
clientela pesquisada não tiveram número adequado de consultas com esse profissional,
caracterizando a assistência prestada inadequada.8 Verificou-se na literatura que não
houve consultas com angiologista em 63,5% dos pesquisados.7 Observou-se nesse
estudo que 55,9% dos indivíduos envolvidos na pesquisa tiveram o acesso inadequado
ao angiologista, concordando assim, com os dados colhidos na literatura científica.
Em relação ao profissional que realizava a troca de curativos, pesquisadores
demonstram a ausência de participação do médico e enfermeiro no acompanhamento
da lesão, contribuindo para uma má assistência.14 Nessa pesquisa foi analisado que em
54,2% dos casos pesquisados a atuação dos profissionais envolvidos na troca dos
curativos foi adequada, contrariando os achados de alguns autores.
Quando há falta de disponibilidade de produtos pelo SUS e os pacientes
necessitam comprar esses insumos, isso acarreta um ônus considerável na renda familiar
dos usuários, que segundo este estudo é até dois salários mínimos.8
Autores destacam a importância das características clínicas das lesões, como aspecto
do leito e da pele perilesional e dos aspectos da assistência profissional que realiza a
técnica de curativo, encaminhamento e avaliação profissional, entre outros fatores.16
Além disso, a literatura afirma que a avaliação da lesão deve conter: análise da
presença de dor ou hipersensibilidade local, edema, eritema, calor, odor,
deiscência, fibrina e exsudato, ou seja, fatores clínicos que devem ser considerados
quando da sistematização de assistência a ser prestada as pessoas com lesões, em
especial com UV.17
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CONCLUSÃO
Os aspectos clínicos que contribuíram para o aumento do tempo da assistência de
pessoas atendidas na Estratégia Saúde da Família de Maceió-Alagoas foram principalmente
tempo de UV maior que 6 meses, dor na UV e no membro e recidiva. Essas características
dificultaram a cicatrização tecidual, prolongando o tempo de tratamento das lesões, e
podem contribuir para a cronicidade das úlceras.
Quanto as características da assistência destacaram-se a inadequação de: produtos nos
últimos 30 dias, exames gerais/específicos, tratamento compressivo, orientação para uso
de meias compressivas, acesso a consulta com angiologista, local de realização do curativo
nos últimos 30 dias e disponibilidade do produto.
Ao comparar os aspectos positivos clínicos/assistenciais com tempo de lesão, os
aspectos clínicos positivos estão mais presentes nas lesões com até seis meses de
tratamento. Esses fatores inadequados influenciam negativamente a cicatrização das
lesões, podendo acarretar em maior cronicidade das UV.
Os achados desta pesquisa denotam a necessidade de repensar a atual assistência
desenvolvida na Estratégia Saúde da Família do município de Maceió-Alagoas, bem como, a
urgência na discussão, criação e implementação de protocolo de assistência com vista a
sistematizar os cuidados as pessoas com úlceras venosas, visando uma melhor evolução
destas lesões e a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas.
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6 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E CONCLUSÕES
A pesquisa “Avaliação da qualidade da assistência prestada a pessoas
com úlcera venosa atendidas na estratégia saúde da família no município de
Maceió – AL”, foi desenvolvida a partir de um anteprojeto inicial, onde foi
levantada a questão da importância da assistência prestada aos portadores de
úlcera venosa. Isso aconteceu em virtude da doutoranda ser professora de
graduação em enfermagem e observar o cuidado oferecido nas USF enquanto
acompanhava alunos e por ouvir relatos de outros professores e alunos sobre os
cuidados oferecidos a portadores de úlceras venosas, que não condiziam com
aquilo ensinado pela academia.
O anteprojeto inicial foi apresentado à Secretaria Municipal de Saúde de
Maceió, onde se buscou apoio para a pesquisa. A autorização para a pesquisa
foi dada pela Secretaria e também foi enviada uma correspondência às UBS,
apresentando a pesquisadora e solicitando apoio à mesma.
A seguir, a pesquisadora realizou um treinamento com os alunos que se
dispuseram a participar da pesquisa, através da Pró-reitoria de Extensão da UFAL,
num total de 16 horas. No anteprojeto foram levantadas possíveis causas
contribuintes para a deficiência da qualidade da assistência prestada a portadores
de UV, que vieram a ser confirmadas na pesquisa: a) capacitação de recursos
humanos – a maioria dos componentes das equipes não tem conhecimento
específico sobre o tratamento de feridas; as duas UBS que ofereciam melhor
atenção tinham enfermeiras com especialização em Estomaterapia; b) capacidade
estrutural instalada – muitas USF funcionam em locais inadequados, o material
para curativos fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde é insuficiente e,
muitas vezes, inadequado e os exames mais simples demoram meses entre
pedido médico e a chegada do resultado na unidade; c) acessibilidade à alta
complexidade – a referência é feita raramente, demora de três a seis meses e
nenhuma contrarreferência foi encontrada; dos exames mais específicos, só um é
feito, mas o equipamento estava quebrado à época da pesquisa; d) processo de
assistência aos portadores de UV – sem protocolos e diretrizes, descontínua e sem
uma avaliação criteriosa abalizada.
Esse tipo de pesquisa foi realizado pela primeira vez na Estratégia Saúde
da Família de Maceió, AL, e vem levantar as lacunas existentes na assistência
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prestada aos portadores de úlcera venosa de perna pela equipe multiprofissional
de saúde. Essas lacunas têm estendido o sofrimento físico, emocional, social e
financeiro do portador por um longo período de meses e anos, além de muito
onerar o sistema de saúde por conta dos gastos com materiais e medicamentos e o
INSS, em função das licenças médicas
resultados

da

pesquisa

vêm

a

que

se fazem

necessárias.

Os

contribuir mostrando a necessidade de

implantação de um protocolo multiprofissional para o atendimento a esse tipo de
paciente, melhorando a saúde geral dos atendidos pela ESF e diminuindo os
gastos do governo. Também pontua a necessidade de orientação à população
sobre os fatores contribuintes e desencadeantes da UV, estimulando a criação de
um programa de educação preventiva.
O modelo de questionário administrado foi testado, sem haver necessidade
de modificações no mesmo. Durante as entrevistas com os portadores de úlcera
venosa, a maioria se declarou não tabagista e que não ingeria bebidas
alcoólicas mas, com o desenrolar da conversa, se descobriu que alguns eram
ex-tabagistas e/ou ex-alcoólatras, tendo abandonado o vício por questões de
saúde, religiosa ou por ter aderido a um grupo de auto-ajuda; mas as úlceras
eram anteriores a essas mudanças de hábitos.
Conforme visto acima, a pesquisa veio para levantar as deficiências e as
necessidades de assistência a úlceras venosas por profissionais de saúde no
município de Maceió, na tentativa de conhecer melhor estas pessoas e tentar
diminuir o sofrimento e custos financeiros do tratamento. Trata-se de uma
pesquisa inédita no município, contemplando a assistência multiprofissional da
equipe e tem o

propósito de contribuir para um maior aprofundamento no

conhecimento da equipe e indicar a necessidade de estabelecimento de protocolos
específicos.
O período de andamento da pesquisa e depois, o período de tabulação dos
dados e aprofundamento no estudo de úlceras, foi muito gratificante, com
novas experiências e crescimento intelectual no tema, já que houve a
oportunidade de aprimorar o conhecimento no contexto local e buscar o que
existe de novo em produtos e pesquisas, através de leituras e participação em
eventos.
Algumas metas, como identificar a prevalência de UV; identificar o tipo
de assistência prestada no tratamento; conhecer a técnica de curativo;
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identificar a eficácia da assistência na cicatrização da úlceras e verificar a relação
existente entre a qualidade da assistência prestada na USF aos portadores de UV
e a manutenção da cronicidade, foram alcançados. Verificou-se que não existe
um protocolo para o tratamento de UV que seja indicado pela ESF de Maceió, AL
e que as equipes de saúde das USF também não se preocupam em
estabelecer um protocolo para a própria unidade. Desse modo, é possível se
estender a pesquisa propondo à Secretaria Municipal de Saúde de Maceió o
estabelecimento de um protocolo multiprofissional específico para assistência e
tratamento de UV, proporcionando
rotinas,

medicamentos,

tratamentos

uma assistência padronizada, onde as
e

materiais

utilizados

possam

ser

especificados, bem como os exames que deverão ser realizados em cada etapa.
Também se torna necessário que conste no

prontuário do paciente o

acompanhamento médico referenciado e contrarreferenciado.
A doutoranda está inserida nos grupos de pesquisa: Grupo de Estudos e
Pesquisa Cuidado em Saúde (UFAL), Saúde Coletiva e Ensino na Saúde
(UFAL) e Incubadora de Procedimentos de Enfermagem (UFRN); é orientadora
de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na graduação e em especializações,
vindo a ter a possibilidade de orientar alunos de PIBIC e de pós-graduação
após receber o título de doutor.
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ANEXO 2

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (T.C.L.E.)
(Em 2 vias, firmado por cada participante-voluntári(o,a) da pesquisa pela pesquisadora)
“O respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após
consentimento livre e esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou grupos que por si e/ou
por seus representantes legais manifestem a sua anuência à participação na
pesquisa.” (Resolução. nº 196/96-IV, do Conselho Nacional de Saúde)

Eu, ........................................................................................., tendo sido convidad(o,a) a
participar como voluntári(o,a) do estudo Avaliação da qualidade da assistência prestada
a portadores de úlceras venosas atendidos no Programa de Saúde da Família de
Maceió-AL, recebi da pesquisadora Vera Grácia Neumann Monteiro, da Escola de
Enfermagem e Farmácia da UFAL, responsável por sua execução, as seguintes informações
que me fizeram entender sem dificuldades e sem dúvidas os seguintes aspectos:
Que o estudo se destina a avaliar a assistência prestada a portadores de úlceras venosas
atendidos no Programa de Saúde da Família do município de Maceió; identificar a
prevalência de úlceras venosas no município; identificar a assistência prestada no tratamento
das úlceras venosas; conhecer a técnica de curativo empregada pela pessoa que faz o
mesmo; conhecer o protocolo existente; verificar a eficácia da assistência prestada pelas
equipes do PSF na cicatrização de úlceras venosas dos usuários atendidos;
Que a importância deste estudo é identificar a pertinência do tipo de curativo realizado
e os fatores que podem retardar a cicatrização das úlceras. Também, com as informações
coletadas, oferecer subsídios para a confecção de um instrumento que permita a
identificação e tratamento das úlceras venosas;
Que os resultados que se desejam alcançar são os seguintes: 1) Avaliar a assistência
prestada pelo PSF aos portadores de úlceras venosas; 2) divulgar os resultados em
congressos da área; 3) publicar artigos em revistas indexadas pela CAPES.
Que esse estudo começará em maio/2007 e terminará em dezembro/2008. O período de
coleta de dados ocorrerá nos meses de maio a agosto de 2007.
Que o estudo será feito da seguinte maneira: aplicação de um questionário semiestruturado para a coleta de dados aos usuários. Será feita uma transcrição dos dados e
análise dos resultados.
Que eu participarei das seguintes etapas: coleta de dados a partir do preenchimento do
questionário semi-estruturado.
Que os outros meios conhecidos para se obter os mesmos resultados são as seguintes:
não existem.
Que os incômodos que poderei sentir com a minha participação são os seguintes: não
prevemos incômodos.
Que os possíveis riscos à minha saúde física e mental são: essa pesquisa não me trará
nenhum risco.
Que os benefícios que deverei esperar com a minha participação, mesmo que não
diretamente são: uma melhoria no atendimento aos portadores de úlceras venosas atendidos
pelo Programa de Saúde da Família;
Que a minha participação será acompanhada do seguinte modo: será feito um
questionário semi-estruturado com perguntas de múltipla escolha e abertas, podendo
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esclarecer possíveis dúvidas que surgirem com as pesquisadoras que estarão presentes no
momento. Responderei somente caso me sinta à vontade as perguntas do questionário.
Que, sempre que desejar, serão fornecidos esclarecimentos sobre cada uma das etapas do
estudo.
Que, a qualquer momento, eu poderei recusar a continuar participando do estudo e,
também, que eu poderei retirar este meu consentimento, sem que isso me traga qualquer
penalidade ou prejuízo.
Que as informações conseguidas através da minha participação não permitirão a
identificação da minha pessoa, exceto aos responsáveis pelo estudo, e que a divulgação das
mencionadas informações só será feita entre os profissionais estudiosos do assunto.
Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha
participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, das minhas
responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação implicam, concordo
em dele participar e para isso eu DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO
EU TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO.
Endereço d(o,a) participante-voluntári(o,a)
Domicílio: (rua, praça, conjunto):
Bloco: /Nº: /Complemento:
Bairro: /CEP/Cidade: /Telefone:
Ponto de referência:
Pesquisadora Vera Grácia Neumann Monteiro
Rua Cláudio Ramos, 391, apto. 401
Bairro: Ponta Verde / CEP: 57035-020 / Cidade: Maceió-AL /
0185

Telefone: (082) 3337

ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua
participação no estudo, dirija-se ao:
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Alagoas:
Prédio da Reitoria, sala do C.O.C. , Campus A. C. Simões, Cidade Universitária
Tabuleiro do Martins – Telefone: 3214-1053

Maceió,

____________________________________
Pesquisadora Vera Grácia Neumann Monteiro
(Assinatura ou impressão datiloscópica
d(o,a) voluntári(o,a) ou responsável legal
- Rubricar as demais folhas)

Nome e Assinatura do responsável pelo estudo
(Rubricar as demais páginas)
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ANEXO 3
PROJETO DE PESQUISA
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA PRESTADA A PORTADORES
DE ÚLCERAS VENOSAS ATENDIDOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ – AL

INSTRUMENTO DE PESQUISA
Nº______ Data: ___/___/___ PRONTRUÁRIO: __________________
Local: USF___________________________
1. DADOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
1.1 Nome: _________________________________
Telefone de contato: _________________________
1.2 Sexo: 1. M 2. F
1.3 Idade: ______ anos
1.4 Estado civil: 1. Solteiro 2. Casado/União estável 4.Viúvo 5.
Divorciado/Desquitado
1.5 N° de Filhos: 1. Nenhum 2. 1 a 2 Filhos 3. de 3 a 4 Filhos 4. 5 Filhos ou +
1.6 Escolaridade: 1.Não alfabetizado 2. Alfabetizado 3. Ens. Fundamental (I C )
4. Ens. Médio (I C ) 5. Ens. Superior (I C )
1.7 Profissão: Não Sim, Qual: _________________________
1.8 Ocupação atual: 1. Não, motivo: 1.1 aposentado, Quanto tempo: ______ anos
1.2. desempregado, quanto tempo: ______anos
2. Sim, Qual:___________________
1.9 Renda familiar:1. < 1 salário mínimo 2. de 1 até 2 salários mínimos
3. > 2 até 4 salários mínimos 4. > 4 salários mínimos
1.10 Tabagismo: 1. Não 2. Sim 2.1 Há quanto tempo?______ 2.2 Consumo
diário:____
1.11 Alcoolismo: 1. Não 2. Sim 2.1 Há quanto tempo?______ 2.2 Consumo
semanal:
2.2.1Cerveja:_________2.2.2Vinho_______
2.2.3
Cachaça_______
2.2.4
Outras___

2. ANAMNESE E EXAME FÍSICO
2.1 Fatores de risco: 1. história familiar de doença venosa 2. veias varicosas
3. flebite 4. história comprovada ou suspeita de trombose venosa profunda (TVP)
5. cirurgia venosa prévia 6. cirurgia ou fratura da perna 7. episódios de dor
torácica 8. hemoptise ou história de uma embolia pulmonar 9. obesidade
10. gravidez 11. atividades de trabalho que requerem longos períodos de
permanência de pé ou sentado
2.2 Antecedentes Pessoais (doenças):
1. Diabetes: ____anos 2. Cardiopatia: ____ anos 3. Insuf. Arterial: ____anos
4. Arteriosclerose: ____anos 5. Doença Neurológica: ____anos
6.Insuf. Venosa: ____anos 7. Hanseníase: ____anos 8. Hipertensão: ___anos
9. varizes 10.cirurgias prévias 11. TVP 12. AVC 13. flebite 14. Outras: ______
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2.3 Sinais de doença venosa
1.edema 2. veias varicosas 3.dermatite venosa (eczema)
4."coroa flebectásica" 5. hiperpigmentação 6. lipodermatoesclerose
2.4 Presença de dor: 1. Na úlcera: 1.1 ausente 1.2 leve 1.3 moderada 1.4 intensa
2. No membro: 2.1 ausente 2.2 leve 2.3 moderada 2.4 intensa
2.5 Edema em MMII (MIE / MID): 1. ausente 2. presente
2.6 Exames laboratoriais realizados no último ano:1. hemoglobina 2.
hematócrito 3. leucócitos 4. glicose em jejum 5. albumina sérica 6. plaquetas
7. cultura com antibiograma 8. proteínas (total e frações) 9. urina tipo I 10.
outros:
2.7 Dados antropométricos: 1. Peso____ (Kg) 2. Altura_____ (m)
2.8 Pressão Arterial (mmHg):___________

3. AVALIAÇÃO CLÍNICA DA ÚLCERA
3.1 Início da 1ª Úlcera:
1. < 3 meses 2. De 3 meses a 6 meses 3. De 7 meses a 1 ano
4. > 1 ano a 5 anos 5. > 5 anos a 10 anos 6. >10 anos ( _____ anos)
3.2 Quantas vezes a Úlcera fechou e abriu novamente:
1. 1 vez 2. 2 vezes 3. 3 vezes 4. 4 vezes 5. 5 ou mais vezes
3.3 Quanto tempo de Úlcera(s) atual(is):
1. < 3 meses 2. De 3 meses a 6 meses 3.De 7 meses a 1 ano
4. > 1 ano a 5 anos 5. > 5 anos a 10 anos 6. > 10 anos ( ___anos)
3.4 Localização da Úlcera
1. Zona 1(pé) 2. Zona 2 (metade distal da perna e tornozelo)
3. Zona 3 (metade proximal da perna)
3.5 Condições da pele perilesional
1. Integra 2. Edema 3. Ressecada 4. Macerada 5. Prurido 6. Lipodermatoesclerose
7. hiperpigmentada 8. Eczema 9. Hiperemiada 10. Escoriação
3.6 Condições das bordas:
1. Delimitada 2. Não delimitada 3. Elevada 4. Fina 5. Regular 6. Irregular
8. Com crostas 9. Macerada 10. hiperemiada 11. necrosada ( isquêmica
liquefativa)
3.7 Condições do leito/Porcentagen envolvidas:
1. Granulação ___% 2. Epitelização ___% 3.presença de tecido fibrinótico ___%
4. Necrose seca/isquêmica ___% 5.Necrose úmida/liquefativa ___%
3.8 Característica do exsudato:
1.Tipo:1. Seroso 2. Serossanguinolento 3. Sanguinolento 4. Purulento
5. Purussanguinolento
2 Quantidade:1. Pequena (até 3 gazes) 2. Média ( >3 até 10 gazes) 3. Grande
(>10 gazes)
3 Odor: 1. Ausente 2. Discreto 3. Acentuado (fétido)
3.9 Perda tecidual provocado pela úlcera:
1. Grau I (Epiderme) 2. Grau II (Derme) 3.Grau III (Subcutâneo) 4. Grau IV
(Músculo)
3.10 Tamanho da úlcera: Vertical _______cm x Horizontal ______cm = área
3.11 Sinais de infecção: 1. Não 2. Sim, quais? 1. Odor e Secreção purulenta
2. Dor 3. Febre 4. Hiperemia
3.12 Se a úlcera apresenta sinais de infecção, colhido swab: 1. Não 2. Sim
3.13 Realizado Índice Tornozelo Braquial (ITB) :
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1. Não 2. Sim, MID ____________ MIE ___________
3.14 Realizada Biópsia da úlcera: 1. Não 2. Sim, por quê? _________
3.15Realizado Ecodoppler colorido: 1. Não 2. Sim
3.16 Realizada Flebografia: 1. Não 2. Sim
3.17 Realizada Pletismografia: 1. Não 2. Sim
3.18 Quem realizou o curativo na USF:
1. Aux/téc. Enfermagem: 1.1 Sempre 1.2 As vezes 1.3 Raramente 1.4 Nunca
2. Enfermeiro: 2.1 Sempre 2.2 As vezes 2.3 Raramente 2.4 Nunca
3.Médico: 3.1 Sempre 3.2 As vezes 3.3 Raramente 3.4 Nunca
3.19 Quais os produtos / materiais utilizados na úlcera durante consulta no
ambulatório (1-Disponibilizado pelo SUS/ 2- Pelo usuário)?
1. S. F. 2. Povidine 3. AGE 4. Colagenase 5. Papaína 6. Hidrocolóide
7. Alginato de Cálcio 8. Carvão Ativado 9. Gaze 10. Atadura 11. Esparadrapo 12.
Pacote de curativo 13. Luva cirúrgica 14. Luva de procedimento 15. Seringa 20 ml /
agulha 40x12 16. Outros: ________
3.20 Por quem é realizado o curativo fora da USF:
1 Aux/téc. Enfermagem: 1.1 Sempre 1.2 As vezes 1.3 Raramente 1.4 Nunca
2 Enfermeiro: 2.1 Sempre 2.2 As vezes 2.3 Raramente 2.4 Nunca
3 Médico: 3.1 Sempre 3.2 As vezes 3.3 Raramente 3.4 Nunca
4 Familiar: 4.1 Sempre 4.2 As vezes 4.3 Raramente 4.4 Nunca
3.21 Quais os produtos / materiais utilizados na úlcera fora do ambulatório
(1-Disponibilizado pelo SUS/ 2- Pelo usuário)?
1. S. F.( ) 2. Povidine ( ) 3. AGE ( ) 4. Colagenase ( ) 5. Papaína ( ) 6.
Hidrocolóide ( ) 7. Alginato de Cálcio ( ) 8. Carvão Ativado ( ) 9. Gaze ( ) 10.
Atadura ( )
11. Esparadrapo ( ) 12. Pacote de curativo ( ) 13. Luva cirúrgica (
) 14. Luva de procedimento ( )15. Seringa 20 ml / agulha 40x12 ( ) 16. Outros:
________
3.22 Quais os produtos já utilizados na realização do seu curativo nos
últimos 30 dias?
1. S. F. 2. Povidine 3. AGE 4. Colagenase 5. Papaína
6. Hidrocolóide 7.Alginato de Cálcio 8.Carvão Ativado 9.Outros: _____
3.23 Fez uso de terapia compressiva nos últimos 30 dias?
1. Não 2. Sim, Qual?: 2.1 Meias 2.2 Ataduras 2.3 Bota de Unna
3.24 Quanto tempo de tratamento de úlceras:
1. < 30 dias 2. 30 dias a 3 meses 3. > 3 a 6 meses 4. > 6 meses a 1 ano
5. > 1 a 5 anos 6. > 5 anos ( _____ anos)
3.25 Local de realização do tratamento da úlcera nos últimos 30 dias:
1. domicílio 2. UBS/USF 3. Hospital: _____________________
3.26 Houve interrupção do tratamento nos últimos 30 dias? 1. Não 2. Sim,
motivo: 1. Greve dos profissionais 2. Falta de material 3. Viagem 4. Abandono
5. Outro: ________
3.27 Que profissional de saúde acompanha o tratamento de sua úlcera?
1. Médico 2. Enfermeiro 3. Aux/téc. Enfermagem 4. Psicólogo
5. Assistente Social 6. Fisioterapeuta 7. Nutricionista 8. Nenhum
3.28 Houve orientação quanto ao uso de meias de alta ou média compressão
para reduzir as taxas de recorrência de úlcera:
1. Não 2. Sim, quem orientou? __________________________________
3.29 Houve orientação para elevar os membros inferiores com edema durante
meia hora antes de aplicar a compressão graduada:
1. Não 2. Sim, quem orientou? _________________________

71

3.30 Prescrito para o paciente exercícios regulares como caminhadas
controladas e exercícios para melhorar a função da articulação superior do
tornozelo e da bomba do músculo da panturrilha:1. Não 2. Sim, quem
prescreveu? ______________

4. ACESSIBILIDADE
4.1 Como o usuário chegou à USF?
1. deambulando 2. transporte urbano 3. ambulância 4. outro_________________
4.2 Acesso à USF: 1. Encaminhado 2. Espontâneo,
por quê?__________________________________________________________
4.3 Visita domiciliar: 1. Freqüência semanal_____2. Feita por quem?_________
4.4 Consulta com algum Angiologista no último ano:1. Não 2. Sim, quantas
vezes?
4.5 Encaminhamento para algum outro especialista: 1. Não 2. Sim , qual?
4.6 Após o retorno, o usuário foi contra-referenciado para algum serviço de
saúde:
1. Não 2. Sim, qual?

5. REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA
5.1 Referência
Resumo clínico:
Resultados de exames solicitados:
Tratamento já realizado:
Impressão diagnóstica:
Observações::
5.2 Contra-referência
Resumo clínico:
Resultados de exames solicitados:
Diagnóstico:
Conduta:
Observações:
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ANEXO 5

Prezados/as autores/as Vera Grácia Neumann Monteiro, Daniele Vieira Dantas,
Isabelle Katherinne Fernandes Costa, Cristina Kátya Torres Teixeira Mendes,
Thalyne Yurí Araújo Farias Dias, Sandra Maria da Solidade Gomes Simões de
Oliveira Torres, Gilson de Vasconcelos Torres, agradeço-lhes mais uma vez
pela submissão em 23/02/2013 do manuscrito Art 30. 4570-37169-1-SM ORG POR
<< Influence of clinical and care aspects on venous ulcer's chronicity >>
para avaliação/publicação na REUOL.
Comunico lhes que após avaliação O ARTIGO FOI ACEITO sob condição para
publicação na Revista de Enfermagem UFPE on line / Journal Nursing UPFE on
line [Reuol] – Qualis Capes B2] [ISSN: 1981-8963 – DOI:
10.5205/01012007), v.7, n.(5), maio., 2013 com alterações/correções
feitas.
No entanto, percebeu-se que os METADADOS EM PORTUGUÊS DA SUBMISSÃO NÃO
FORAM DEVIDAMENTE PREENCHIDOS assim como as FIGURAS devem dar condição de
acesso ao conteúdeo, e é uma das condições para o PARECER FINAL DE
ACEITE, além do pagamento da taxa de publicação (vide doc anexo), o
PREENCHIMENTO CORRETO DOS METADADOS (vide informações adiante).
Saliento que se quiserem já podem efetuar o pagamento da taxa de
publicação, conforme informações no documento anexo; em seguida, deve
ser feito o envio do comprovante fotografado ou escaneado para o e-mail:
reuol.ufpe@gmail.com
INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DOS METADADOS até 01/03/2013: consultem
o doc anexo.
Para dar prosseguimento ao processo de edição de texto, um dos autores
deverá se manifestar por correspondência enviada ao Editor
(reuol.ufpe@gmail.com) quanto ao acesso/recebimento desse email, no
máximo, em 24 horas (25/02/2013). A ausência de retorno no prazo citado
será entendida como DESISTÊNCIA DO SEGUIMENTO DO PROCESSO de EDIÇÃO e o
artigo poderá ser RETIRADO DESSA EDIÇÃO.
Grato pela escolha espontânea em querer divulgar internacionalmente essa
importante produção científica na REUOL.
Atenciosamente,
Prof. Dr. Ednaldo Cavalcante de Araújo. RN, MsN, Ph.D
Editor-in-Chief
reuol.ufpe@gmail.com
www.ppgenfermagem.ufpe.br
http://lattes.cnpq.br/7392652886296731
Phones: (TIM) 041 (83) 9642-0111 / 041 (81) 9740-3045 / (CLARO) 021 (83)
9323-8580 / (OI) 031 (83) 8630-2094 (81) 8626-1841 / (VIVO) 015 (83)
8118-5954
___________________________________________________________________
The articles published in JNUOL – Qualis Capes B2 Nursing – are
indexed, classified, linked, or summarized by: CINAHL, CUIDEN, EBSCO,
PERIÓDICA, Directory of Open Access Journals – DOAJ, SafetyLit database,
Beta Socol@ar, LATINDEX, ULRICH´S Periodicals Directory, List of Serials
Indexed for Online Users from National Library of Medicine [MEDLINE],
CROSSREF.ORG, ICMJE – International Committee of Medical Journal Editors,
Academic Journals Database, Repositório Científico de Acesso Aberto de
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Portugal - RCAAP, Repositório Digital de Publicações Científicas da
Universidade de Évora - Portugal, Portal INFIRMARIIS ‒ Nursing Studies Catholic University of Portugal, Diretório de Políticas das Revistas
Científicas Brasileiras - Diadorim, Enfermagem indexada - EnfIndex,
GoogleAcademic.com, Base de Dados de Resumos de Investigação em
Enfermagem - BDRIE versão 2, Portal de Periódicos da CAPES, Diretório
Luso-Brasileiro Repositórios e Revistas de Acesso Aberto do Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), Biblioteca
Virtual de Saúde - BVS, Base de Dados de Enfermagem – BDENF, Base de
Dados Sumários de Revistas Brasileiras – SUMÁRIOS.ORG, Sistema
Eletrônico de Editoração de Revistas – SEER, Associação Brasileira
de Editores Científicos – ABEC.
________________________________________________________________________
J Nurs UFPE on line.
http://www.ufpe.br/revistaenfermagem

