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RESUMO 
 

A doença venosa crônica (DVC) é uma doença comum na prática clínica, e suas 
complicações, principalmente a úlcera venosa, causam morbidade significativa. A 
ulceração afeta a produtividade no trabalho, gerando aposentadorias por invalidez, 
além de restringir as atividades da vida diária e de lazer, gerando perda de 
mobilidade funcional e piora da qualidade de vida. O estudo objetivou analisar a 
influência dos aspectos clínicos e assistenciais da doença venosa crônica na 
qualidade de vida das pessoas com e sem úlcera venosa. Estudo analítico, com 
abordagem quantitativa, realizado no Hospital Universitário Onofre Lopes com 204 
pessoas com DVC atendidas por angiologista, que foram classificados quanto à 
presença ou não da lesão venosa com base no instrumento que avalia a DVC 
quanto aos critérios clínicos, etiológicos, anatômicos e patofisiológicos (CEAP). O 
projeto desta pesquisa foi apreciado pela Comissão de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Protocolo n.279/09), obteve o 
consentimento institucional e para os usuários foram esclarecidos os objetivos e 
solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para coleta 
de dados utilizou-se um formulário estruturado de entrevista e coleta de medidas 
biofisiológicas, a classificação do CEAP clínico e o instrumento de qualidade de vida 
relacionada à saúde, o SF-36. Os dados coletados 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 p -valor < 0,05. Observou-se associação significante entre as características da 
assistência e os domínios capacidade funcional (p-valor=0,005), dor (p-valor =0,001) 
e a dimensão saúde física (p-valor =0,001) nas pessoas com úlcera venosa. As 
características clínicas da lesão mostraram associação com os domínios: os 
domínios: capacidade funcional (p-valor=0,001), dor (p-valor=0,001), estado geral de 
saúde (p-valor=0,014), vitalidade (p-valor=0,001), aspectos sociais (p-valor=0,022) e 
as dimensões saúde física (p-valor=0,001) e saúde mental (p-valor=0,003). O escore 
de qualidade de vida dos pacientes com úlcera foi menor, comparado ao escore dos 
pacientes sem úlcera, em todos os domínios e dimensões do SF-36, com destaque 
para os domínios aspecto físico e capacidade funcional, que foram muito baixos 
(4,75 e 14,85 respectivamente). Os pacientes com úlcera venosa apresentam 
prejuízos em todos os domínios da qualidade de vida. As características da 
assistência e da lesão influenciaram a qualidade de vida deste grupo de pacientes, 
sugerindo que uma assistência integral e de qualidade pode colaborar na melhoria 
da qualidade de vida desses pacientes. Os achados podem contribuir para melhor 
compreensão dos efeitos da doença venosa crônica na qualidade de vida e melhor 
direcionamento das intervenções terapêuticas nessa população. 
 
Descritores: Úlcera varicosa; Atenção Primária à Saúde; Assistência à 
Saúde. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento das doenças crônicas, de forma vertiginosa, em todo o mundo, 

causam impacto em níveis individuais, sociais e econômicos1. A doença venosa 

crônica (DVC) é uma doença comum na prática clínica, e suas complicações, 

principalmente a úlcera de estase venosa, causam morbidade significativa. A 

ulceração afeta a produtividade no trabalho, gerando aposentadorias por invalidez, 

além de restringir as atividades da vida diária e de lazer. Para muitos pacientes, a 

doença venosa significa dor, perda de mobilidade funcional e piora da qualidade de 

vida2,3. 

A valorização do conceito de qualidade de vida (QV) reflete num aumento da 

preocupação com o paciente, que agora é visto como um todo. O objetivo do 

tratamento deixa de ser a cura da patologia e passa a ser a reintegração do 

pacientes com o máximo de condições de ter uma vida normal, ou seja, viver com 

qualidade e saúde. Sendo uma doença extremamente relevante, a DVC acomete 

diferentes faixas etárias, afetando diretamente os níveis socioeconômicos4. 

No Brasil, a importância socioeconômica da DVC passou a ser considerada 

pelo governo somente nos últimos anos, o que tem levado a um interesse crescente 

no conhecimento científico e clínico das questões relacionadas a essa doença. 

Medidas tradicionais de morbidade e mortalidade são clinicamente fracas e não 

refletem os benefícios dos cuidados de saúde na intervenção da DVC com 

sensibilidade suficiente. Com o objetivo de evitar tratamentos caros e a progressão 

para formas mais graves da doença, uma avaliação precoce sobre as questões da 

DVC é fundamental3.  

A DVC de membros inferiores é definida como uma disfunção no sistema 

venoso decorrente da hipertensão venosa, a qual é causada por incompetência 

valvular e/ou obstrução do fluxo venoso. Essa anormalidade venosa pode ser 

congênita ou adquirida, podendo acometer tanto o sistema venoso superficial como 

o profundo5. 

A incidência da DVC é mais alta a partir da terceira década de vida, atingindo 

o indivíduo em plena maturidade, quando sua capacidade de trabalho é maior. Um 

estudo epidemiológico realizado em alguns países demonstrou a incidência de pelo 

menos uma forma de doença venosa em mais de 50% de mulheres e 30% de 

homens3. 
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As doenças venosas apresentam características peculiares, pois algumas 

delas, com alterações superficiais, podem ser percebidas pelos próprios pacientes; 

entretanto, outras alterações envolvendo sistema venoso profundo (SVP) em 

estágios iniciais frequentemente não provocam sintomas ou sinais que revelem sua 

existência6. 

A úlcera, complicação tardia da DVC, tem sido encontrada em 0,06 a 0,2% da 

população de países como França, Itália, Bélgica, Dinamarca e Canadá, com uma 

taxa de incidência de 3,5/1.000/ano em indivíduos com mais de 45 anos de idade. 

Nos Estados Unidos, estima-se que esse custo represente entre 1,9 a 2,5 bilhões de 

dólares por ano3. 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular7 a 

doença venosa crônica é no Brasil a 14ª causa de afastamento temporário do 

trabalho e uma das principais causas de internações. Só no ano de 2000, foram 

61.000 internações em hospitais públicos e conveniados, sendo que dessas, 13.000 

internações foram devidas a úlceras abertas. No ano de 2004, o Sistema Único de 

Saúde (SUS) teve um custo de 43 milhões de reais em cirurgia de varizes. 

As úlceras de membro inferior têm as mais diversas causas que devem ser 

distinguidas, sendo que mais de 90% das úlceras de membro inferior são 

secundárias a doença venosa. Devido a um quadro tão frequente e ao vasto número 

de diagnósticos diferenciais, podemos utilizar basicamente três métodos auxiliares 

para o diagnóstico dos casos de DVC: o quadro clínico, os métodos não invasivos e 

os métodos diagnósticos invasivos8. 

A classificação CEAP (Clínica, Etiológica, Anatômica e Patofisiológica) 

consiste no diagnóstico mais completo e classifica a gravidade clínica e a 

incapacidade para o trabalho no paciente com doença venosa. Além do critério 

clínico e anatômico, analisa também os critérios etiológicos e patológicos4,7,8. A 

classificação clínica é dividida em: C0 (sem sinais de doença venosa), C1 

(telangiectasias e veias reticulares), C2 (veias varicosas), C3 (edema), C4 

(alterações subcutâneas representadas por alterações na pigmentação e eczema, 

lipodermatoesclerose e atrofia branca) C5 (úlcera de estase cicatrizada) e C6 (úlcera 

de estase aberta)4,7,8. 

Quanto à avaliação da qualidade de vida, é um modo de análise de aspectos 

que merecem serem considerados como saúde física, estado psicológico, nível de 

independência, relações sociais, crenças pessoal, relação com as características do 
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ambiente, função cognitiva, função sexual, produtividade no trabalho, percepção de 

doença, dor, autoestima, imagem corporal e sono. As informações sobre QV têm 

sido incluídas tanto como indicadores para avaliação da eficácia, eficiência e 

impacto de determinados tratamentos, quanto na comparação entre procedimentos 

para controle de problemas de saúde5. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) baseou-se em três aspectos 

fundamentais referentes ao construto Qualidade de Vida: subjetividade; 

multidimensionalidade, presença de dimensões positivas, p.ex. mobilidade, e 

negativas, p.ex. dor, para defini-la como a percepção do indivíduo de sua posição na 

vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação 

aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações9. 

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 de países 

desenvolvidos10-12. 

Os índices de qualidade de vida tem sido medidos por diversos instrumentos, 

sendo o um deles o Medical Outcomes Short-Form Health Survey, traduzido e 

validado em 1997 (SF-36)13. 

O SF-36 vem sendo utilizado em diversos estudos no cenário nacional13 e 

internacional14-16 para avaliar doenças crônicas, em especial as úlceras venosas, 

analisando oito domínios da saúde que englobam a capacidade funcional, aspectos 

físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos 

emocionais, saúde mental e uma questão de avaliação comparativa entre as 

condições de saúde atual e a de um ano atrás. 

Considerar a avaliação da QV de pacientes com DVC pode fornecer in-

formações importantes em relação às limitações impostas pela doença na vida do 

indivíduo, as quais, muitas vezes, não podem ser obtidas em uma avaliação 

tradicional. 

Diante destas circunstâncias, consideramos urgente a discussão do tema em 

foco, uma vez que a qualidade de vida é pouco considerada na assistência à saúde 

dos portadores de insuficiência venosa além de desconhecermos estudos em nosso 

estado que contemple a temática. Considerando tal problema partimos para as 

seguintes questões: Como se caracterizam os aspectos sociodemográficos e de 
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saúde das pessoas com DVC? Quais são os aspectos clínicos das pessoas com 

DVC? Existem diferenças na qualidade de vida entre as pessoas com doença 

venosa com lesão e sem lesão? Qual a influência dos aspectos clínicos da pessoa 

com insuficiência venosa crônica nos escores da qualidade de vida mensurado pelo 

SF-36? 

Diante do exposto, volta-se as atenções para a necessidade de verificar de 

forma mais aprofundada como as manifestações clínicas da doença venosa crônica 

interferem na qualidade de vida e nos aspectos funcionais, uma vez que uma visão 

holística de como a doença influencia a vida do indivíduo permite uma abordagem 

terapêutica mais direcionada e consequentemente mais eficiente. 

O nosso estudo foi realizado em associação a uma pesquisa multicêntrica 

realizada concomitantemente em Natal/RN, Brasil e Évora, Portugal, intitulada 

“Associação dos aspectos sociodemográficos, saúde, assistência e evolução clínica 

na qualidade de vida de pessoas com úlcera venosa: estudo comparativo em 

Natal/RN-Brasil e Évora-Portugal”, financiado pelo Edital MCT/CNPq 14/2010 - 

Universal - Faixa A. Este projeto está vinculado ao Grupo de Pesquisa Incubadora 

de Procedimentos de Enfermagem. A proposta de pesquisa multicêntrica teve como 

objeto de estudo a análise da influência dos aspectos sociodemográficos, saúde, 

assistência à saúde e evolução clínica da úlcera venosa na qualidade de vida de 

pessoas lesionadas e propor a incorporação desses fatores associados num 

protocolo de assistência visando melhorar a QV das pessoas com essas lesões, 

além da cooperação técnica científica entre as instituições envolvidas nos dois 

países. 

Nesse sentido, o objeto deste estudo é a avaliação da influência da doença 

venosa crônica na qualidade de vida e análise da correlação entre QV das pessoas 

com e sem lesão. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Diante dessa problemática emergiu-se a necessidade de comparar a QV de 

pessoas com UV ativa com àquelas que apresentam a DVC, porém não 

desenvolveram a sua forma mais grave, visto que há escassez de estudos que 

classifiquem e distribuam as pessoas pela presença e ausência de lesão.  Alguns 

estudos2,6 fazem essa comparação da QV com o CEAP clínico, distribuindo as 

pessoas com a classificação 4, 5 e 6 em um grupo e 1, 2 e 3 em outro, no entanto, 

este estudo tem como principal objetivo comparar a QV das pessoas classificadas 

no CEAP clínico 6 com àquelas que estão nas demais classificações (1, 2, 3, 4 e 5), 

por  acreditar que muitos aspectos que interferem na QV de pessoas que possuem a 

úlcera ativa não estão presentes na vida daquelas que tem sua úlcera já cicatrizada, 

ou nunca a desenvolveu. 

Este trabalho, ao identificar como a doença venosa crônica é determinante na 

QV das pessoas, proporciona ao serviço de saúde subsídios para a elaboração de 

um protocolo que venha atender as necessidades da qualidade da assistência que 

envolva aspectos do cotidiano da pessoa com DVC o que contribuiria para a 

melhoria da sua QV, uma vez que deixaria de ser apenas priorizado a doença ou o 

membro afetado, em detrimento ao indivíduo de forma holística. 

Aos profissionais que assistem as pessoas com úlcera venosa, este estudo 

oportunizará um trabalho sistematizado a partir do conhecimento pautado numa 

assistência holística, onde é possível a visualização dos aspectos sociodemográficos 

e de saúde das pessoas assistidas. 

Considera-se outro fator relevante para a realização deste estudo a sua 

contribuição para a ciência, pois, apesar de existir literatura sobre a diferença na 

qualidade de vida das pessoas com DVC leve e grave, não foram encontrados 

na literatura estudos que classifiquem os pacientes pela ausência e presença de 

lesão. Assim, este estudo vem contribuir para qualificar e aumentar a literatura 

oportunizando uma visão diferente a respeito dessa temática. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a influência dos aspectos clínicos e assistenciais da doença venosa 

crônica na qualidade de vida das pessoas com e sem úlcera venosa. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Verificar a qualidade de vida das pessoas com doença venosa crônica 

mensurado pelo SF-36;  

- Avaliar a influência das características clínicas e da assistência, na 

qualidade de vida de pessoas com úlcera venosa (UV); 

- Comparar a qualidade de vida de pacientes com doença venosa crônica 

com e sem úlcera. 
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4 MÉTODO 

 

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 simultaneamente17. 

Para alguns pesquisadores18 os dados coletados na pesquisa não 

respondem, em si e por si, às indagações da pesquisa, tornando necessário que 

sejam processados e 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 entre 

causa e efeito das variáveis19. 

O estudo foi realizado no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), o qual 

pertence ao Complexo de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte/UFRN, especificamente no ambulatório da Clínica Cirúrgica, com atendimento 

em Angiologia e Cirurgia Vascular. 

O setor de curativos da referida instituição, justifica-se por ser um local de 

ensino, onde são desenvolvidos estágios curriculares e extracurriculares de 

acadêmicos de graduação em medicina e enfermagem e cursos de nível médio na 

área de enfermagem (auxiliar e técnico de enfermagem), como também, por ser, um 

espaço onde estão sendo desenvolvidos projetos de pesquisas e extensão, todos 

sob a responsabilidade do orientador desta proposta. 

 A população alvo deste estudo foi composta por pessoas com doença venosa 

crônica, que foram atendidos por angiologistas, no ambulatório de Clínica Cirúrgica 

do HUOL, durante o período da coleta de dados. 

A amostra, não probabilística, por conveniência foi composta por 204 

pessoas com DVC atendidas por angiologista, que foram classificados quanto à 

presença ou não da lesão venosa com base no CEAP clínico, sendo grupo1 com 

100 pessoas CEAP 6 e grupo 2 com 104 pessoas CEAP 1, 2, 3, 4, 5. Foram 

selecionados para participar do estudo pacientes que atenderam aos seguintes 

critérios de inclusão: sinais de doença venosa crônica; idade maior de 18 anos e ser 
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atendido no hospital de referência. Foram critérios de exclusão do estudo: 

solicitação de saída do estudo. 

Para realização desta pesquisa utilizou-se três instrumentos de coleta de 

dados. O primeiro, um formulário estruturado de entrevista e coleta de medidas 

biofisiológicas- elaborado baseando-se nas Diretrizes Clínicas propostas e utilizadas 

em algumas pesquisas17,20-22 e adaptado para este estudo (Apêndice B). O segundo 

instrumento refere-se aos aspectos da DVC, identificado pelo CEAP clínico (Anexo 

A), e o terceiro trata-se de um instrumento de qualidade de vida relacionada à saúde 

(QVRS), o SF-36 (Anexo B). 

No formulário estruturado como instrumento de coleta de medidas 

biofisiológicas e informações da assistência, focalizamos as características 

sociodemográficas e de saúde, da assistência e do aspecto clínico da DVC. Já a 

classificação da gravidade da DVC foi identificada pelo CEAP clínico. Para isso, os 

pesquisados foram entrevistados, observados durante a troca de curativo e na 

consulta do ambulatório do HUOL, bem como se utilizou o seu prontuário. 

O SF-36 é um questionário multidimensional formado por 36 itens englobados 

em oito componentes: capacidade funcional (10 itens), aspectos físicos (4 itens), dor 

(2 itens), estado geral de saúde (5 itens), vitalidade (4 itens), aspectos sociais (2 

itens), aspectos emocionais (3 itens) e saúde mental (5 itens), e mais uma questão 

de avaliação comparativa entre as condições de saúde atual e a de um ano atrás, 

que é de extrema importância para o conhecimento da doença do paciente. Esse 

instrumento avalia tanto os aspectos negativos (doença), quanto os positivos (bem-

estar)23. 

Estudou-se as variáveis independentes e moderadoras que acredita-se 

estarem associadas à qualidade de vida das pessoas com DVC; portanto, a 

qualidade de vida é considerada como a variável dependente deste estudo. 

Uma variável pode ser considerada como “uma classificação ou medida, uma 

quantidade que varia, um conceito operacional, que contém ou apresenta valores, 

aspecto, propriedade ou fator, discernível em um objeto de estudo e passível de 

mensuração24.    

A variável dependente "consiste naqueles valores (fenômenos, fatores) a 

serem explicados ou descobertos, em virtude de serem influenciados, determinados 

ou afetados pela variável independente24. Definiu-se que, para o estudo, a variável 

dependente é a qualidade de vida das pessoas com DVC mensurada pelo 
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instrumento SF-36, pois os domínios e dimensões desse instrumento determinam a 

QV, e podem ou não sofrer alterações, que, consequentemente, alteram a QV. 

A variável moderadora é um fator, fenômeno ou propriedade, que também é 

condição, causa, estímulo ou fator determinante para que ocorra determinado 

resultado, efeito ou consequência, situando-se, porém, em nível secundário24.  Essa 

variável reveste-se de importância em pesquisas cujos problemas são complexos, 

sabendo-se ou suspeitando-se da existência de vários fatores inter-relacionados.  A 

variável moderadora é relevante para saber até que ponto os diferentes fatores têm 

importância na relação entre as variáveis independentes e dependentes. 

A variável moderadora estudada foi a sociodemográfica e de saúde, 

operacionalizada de seguinte forma: 

 

VARIÁVEIS DE CARACTERIZAÇÃO 

SOCIODEMOGRÁFICA E DE 
SAÚDE DAS PESSOAS COM DVC 

ESCORES/ CATEGORIAS DE 
VERIFICAÇÃO 

Sexo Feminino (0); masculino (1) 

Faixa Etária A partir de 60 anos (0); até 59 anos (1); 

 

Estado civil 
Solteiro/viúvo/divorciado (0); casado/união 
estável (1) 
  

Escolaridade 
Não alfabetizado/alfabetizado/ensino 
Fundamental (0); médio/superior (1) 

   Renda per capita (família) <1 Salário Mínimo*1 (0); ≥ 1 Salário Mínimo (1) 

Ocupação/Profissão – Posição 
ortostática  

Presente (0); Ausente (1) Qual? 

Procedência Interior (0); Capital(1)  

Sono < 6 horas (0); ≥6 horas (1) 

Doenças crônicas associadas 
(cardiopatia, DM, HAS) 

Presente (0); Ausente (1) 

Etilismo/tabagismo Presente (0); Ausente (1) 

Quadro 1. Variáveis de caracterização sociodemográfica e de saúde das pessoas com 

DVC atendidas no ambulatório do HUOL, segundo escores/categorias de verificação, 

Natal/RN, 2011 

 

A variável independente é aquela que influencia, determina ou afeta outra 

variável24. As variáveis independentes estudadas foram os aspectos clínicos e 

assistenciais do paciente e o CEAP clínico (Quadros 2 e 3).  

                                                           
* 
Valor do salário mínimo em outubro de 2010: R$510,00 
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O Quadro 2, a seguir, corresponde aos aspectos clínicos do paciente: 

 

VARIÁVEIS DOS ASPECTOS 

CLÍNICOS 
ESCORES/CATEGORIAS DE VERIFICAÇÃO 

Recidivas de UV 
≥1 recidiva (0); Nenhuma (1) 

Número de vezes? 

Tempo de UV atual 
≥6 meses (0); Até 6 meses (1) 

Tempo em meses? 

Área da UV 

Média: 50 –150cm2 a grande: >150cm2 (0) 

Pequena: < 50 cm2 (1); 

Quantos cm2? 

Condições do leito da UV 
Fibrina/necrose liquefativa (0) 

Granulação/epitelização (1) 

 Quantidade de exsudato  

na UV 

Média: >3 a 10 gazes/grande: >10gazes(0); Pequena: 

até 3 gazes (1) 

Número de gazes? Odor do exsudato na UV Presente (0); Ausente (1) 

Perda tecidual na UV 
Grau III – subcutâneo/grau IV- músculo e ossos (0); 

Grau I – epiderme/Grau II - derme (1) 

 
Dor na UV/membro inferior 

Escala Analógica Visual (0 a 10) 

Presente (0); Ausente(1) 

Sinais de infecção 
Presente (0); Ausente(1); 

Qual? Apresenta exsudato purulento? 

Coleta de swab/biópsia 

quando UV infectada 
Ausente (0); presente (1) 

Quadro 2. Variáveis dos aspectos clínicos das pessoas com UV atendidas no 

ambulatório do HUOL,  segundo escores/categorias de verificação, Natal/RN, 2011 

 

O Quadro 3, a seguir corresponde as variáveis da assistência do paciente: 

 

VARIÁVEIS CARACTERIZADORAS 

DA ASSISTÊNCIA PRESTADA ÀS 

PESSOAS COM DVC 

ESCORES/ CATEGORIAS DE VERIFICAÇÃO 

Adequação dos 

produtos/materiais usados no 

curativo 

Indisponibilidade de produtos para limpeza, 

epitelizante e desbridante (0);  

Disponibilidade de produtos adequados para 

limpeza, epitelizante e desbridante (1) 

Realização do curativo fora do 

Ambulatório 

Profissional/cuidador sem treinamento (0); 

Profissional/cuidador treinado (1) 
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Terapia compressiva (meia/faixa 

elástica, bota de unna) nos últimos 30 

dias 

Ausente (0); presente (1) - Qual? 

Tempo de tratamento da UV 
≥ a 6 meses(0); Até 6 meses (1) 

Tempo em meses? 

 Local de tratamento nos últimos 30 

dias 

Domicílio (0); UBS/USF/HUOL/Hospital 

Municipal (1) 

Orientação para o uso de terapias 

compressivas/elevação de MMII/ 

exercícios regulares. 

 

Ausente (0); presente (1) - Quem orientou? 

 

Exames laboratoriais e específicos 

Exames laboratoriais de sangue e/ou urina (0); 

Exames laboratoriais de sangue e/ou urina + 

Doppler (1) 

Número de consultas com o 

Angiologista no último ano 

< de 4 consultas/ano (0) 

≥ 04 consultas/ano (1) 

Referência e Contrarreferência Ausente (0); Presente (1) 

Documentação dos achados clínicos 
Sem registro no prontuário (0) / com registro no 

prontuário (1) 

Quadro 3. Variáveis de caracterização da assistência à saúde ao paciente, 

segundo escores/categorias de verificação, Natal/RN, 2011 

 

O Quadro 4, a seguir corresponde a identificação do CEAP clínico do 

paciente, também considerado variável independente: 

VARIÁVEIS DE 

CLASSIFICAÇÃO DA DVC 

ESCORES DE 

VERIFICAÇÃO 

Classe 0 - Sem sinais de doença venosa visível ou 
palpável 

Presente (0); Ausente (1) 

Classe 1 - Telangiectasias ou veias reticulares  Presente (0); Ausente (1) 

Classe 2 - Veias varicosas  Presente (0); Ausente (1) 

Classe 3 - Edema  Presente (0); Ausente (1) 

Classe 4 - Alterações cutâneas (Hiperpigmentação; 
eczema; dermatofibrose) 

Presente (0); Ausente (1) 

Classe 5 - Classe 4 + úlcera curada Presente (0); Ausente (1) 

Classe 6 - Classe 4 + úlcera ativa Presente (0); Ausente (1) 

Fonte: Pitta GBB, Castro AA, Burihan E, 2003 

Quadro 4. Variáveis dos aspectos clínicos do CEAP das pessoas com DVC 

atendidas no ambulatório do HUOL,  segundo escores/categorias de verificação, Natal/RN, 

2011 

 

De acordo com a Resolução 196/96 projetos de pesquisa envolvendo 

seres humanos devem ser apreciados em seus aspectos éticos por Comissões de 
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Ética em Pesquisa25. Sendo assim, o projeto desta pesquisa foi apreciado pela 

Comissão de Ética em Pesquisa/UFRN - Protocolo n.279/09 (Anexo C). 

Quanto ao consentimento do HUOL, a Diretoria do Hospital deferiu a 

solicitação para a realização do estudo. Para os usuários (ou responsáveis), foram 

esclarecidos os objetivos e importância deste estudo e aos que concordaram em 

participar da pesquisa foi requisitada a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice A). 

A coleta de dados foi realizada por uma equipe composta pelos 

pesquisadores e por três acadêmicos de graduação e pós-graduação em 

enfermagem treinados. Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido por parte dos participantes deste estudo, a equipe realizou a coleta, 

através da leitura dos prontuários, da observação não participante, entrevista e 

exame físico. 

Os dados coletados foram transferidos para um banco de dados em planilha 

do aplicativo Microsoft Excel 2007 e, após correção, exportados e analisados no 

programa Statistical Package for Social Science (SPSS) versão 15.0 Windows.  

 Para a realização do tratamento estatístico descritivo e inferencial foi 

necessário categorizar as variáveis independentes e moderadoras de duas formas. 

Primeiramente, foram classificadas em categorias nominais, dicotômicas, 

onde se calculou um escore para cada conjunto de variáveis independentes 

(aspectos clínicos e assistenciais e CEAP clínico), e moderadoras (condições 

sociodemográficas e de saúde), que foi determinado pelo produto de sua presença 

(valor = 1) e ausência (valor = 0), representando as variáveis quantitativas.  

Em seguida, as variáveis quantitativas foram reclassificadas em variáveis 

nominais, tomando-se por parâmetro a mediana, como podemos observar no 

Quadro 5, a seguir. 

VARIÁVEIS DO ESTUDO 
CLASSIFICAÇÃO 

Quantitativa Nominal (Média) 

Moderadora 

Condições sociodemográficas 
e de saúde 

0 a 10 pontos 
Abaixo do valor 

da média 
Igual ou superior 
valor da média 

Independentes 

CEAP clínico 0 a 6 pontos 
Abaixo do valor 

da média 
Igual ou superior 
valor da média 

Aspectos assistenciais 0 a 10 pontos 

Aspectos clínicos da lesão 0 a 10 pontos 
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Dependente 

SF-36 0 a 100 pontos 
Abaixo do valor 

da média 
Igual ou superior 
valor da média 

Análise estatística 

Descritiva 
Média, desvio 

padrão e variância 
Frequência absoluta e relativa 

Inferencial Teste de Mann Whitney (p-valor ≤ 0,05) 

Fonte: próprio pesquisador. 

Quadro 5 . Representação das variáveis moderadora, independentes e dependente, 

segundo classificação quantitativa, nominal e análise estatística, Natal/RN, 2011 

 

No programa SPSS 15.0, realizamos as análises descritivas com frequências 

absolutas e relativas, média dos escores das variáveis e análise inferencial nos 

cruzamentos das variáveis, com nível de significância estatística de p-valor ≤ 0,05, e 

na aplicação do teste de Mann Whitney. 

Nesse sentido, partindo do pressuposto que a QV é influenciada de acordo com 

a gravidade da insuficiência venosa crônica, propomos o seguinte modelo 

esquemático: 

 

Figura 1. Modelo de associação entre as variáveis independentes e moderadoras na 

determinação da variável dependente. 

 

Diante do modelo apresentado, partimos para as hipóteses do estudo. 

 

 Hipótese Nula (H0): Os aspectos clínicos e assistenciais da pessoa com 

doença venosa crônica não influencia nos escores da qualidade de vida 

mensurado pelo SF-36. 

 Hipótese Alternativa (H1): Os aspectos clínicos e assistenciais da 

pessoa com doença venosa crônica influencia nos escores da qualidade 

de vida mensurado pelo SF-36. 
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Para verificação das hipóteses do estudo, utilizamos as seguintes hipóteses 

estatísticas:  

 H0= µ QV SF36 Independe ∑ Adeq ACLA (Teste de Mann Whitney, p-valor 

> 0,05) 

 H1= µ QV SF36 depende ∑ Adeq ACLA (Teste de Mann Whitney, p-valor 

≤ 0,05) 

Em que,  

 H0 = Hipótese nula  

 H1 = Hipótese alternativa  

 µ QV SF36= Média da qualidade de vida medida pelo SF-36 

 ∑ = Somatório 

 ACLA= Aspectos clínicos e assistenciais da DVC 

 Adeq = Adequado (aspectos positivos) 
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5 ARTIGOS PRODUZIDOS 
 

  

5.1 ARTIGO 1 – ACEITO PARA PUBLICAÇÃO PELA REVISTA ONLINE BRAZILIAN 

JOURNAL OF NURSING  (QUALIS B3 MEDICINA II – ANEXO E)  

 

QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS COM ÚLCERA VENOSA: ESTUDO 

COMPARATIVO BRASIL/PORTUGAL1 
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RESUMO 

Introdução: As úlceras venosas são um problema de saúde pública que afetam a 

qualidade de vida, sendo esta determinada também pelo contexto socioeconômico, 

assistência à saúde e características da lesão. Objetivo: Comparar a qualidade de vida 

de pessoas com úlcera venosa em Natal/Brasil e Évora/Portugal. Método: Estudo 

quantitativo, comparativo, realizado com 170 pessoas com úlcera venosa utilizando-se o 

instrumento SF-36. Resultados: Em Portugal, todas as médias dos domínios e 

dimensões foram maiores que as do Brasil, com destaque para aspectos sociais (70,62), 

assim como obteve mais pessoas com características da assistência positiva. Quanto às 

características da lesão, estas influenciaram nos domínios e dimensões da qualidade de 

vida dos dois países. Discussão: Portugal apresenta realidade socioeconômica distinta 

do Brasil e maior variedade e quantidade de recursos materiais para serem utilizados no 

cuidado das feridas. Conclusão: Em Portugal há uma melhor qualidade de vida quanto 

aos aspectos estudados em relação ao Brasil.  

Palavras-chave: Enfermagem; Qualidade de Vida; Úlcera Varicosa. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O conceito de qualidade de vida (QV) está relacionado ao modo, condições e estilos de 

vida; inclui as ideias de sustentabilidade e ecologia humana e relaciona-se ao campo da 

democracia, do desenvolvimento e dos direitos humanos e sociais. Relativamente à 

saúde, esses conceitos se atrelam a uma resultante social da construção coletiva dos 

padrões de conforto e tolerância que determinada sociedade estabelece, como 

parâmetros, para si(1). 

Nesse contexto, percebe-se que a QV relacionada à saúde envolve conceitos que vão 

além do controle dos sintomas, redução da mortalidade e aumento da expectativa de 

vida. Por ser um termo popular e amplo, a QV tem sido usada em vários contextos e tem 

atraído a atenção de profissionais de diversas áreas, particularmente na área da saúde(2). 

A valorização do conceito de QV reflete em um aumento da preocupação com o paciente, 

que agora é visto como um todo. O objetivo do tratamento deixa de ser a cura e passa a 

ser a reintegração dos pacientes com o máximo de condições de ter uma vida normal, ou 
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seja, viver com qualidade e saúde(3-4). 

Neste contexto, o indivíduo ao deparar-se com uma doença venosa crônica (DVC), uma 

anormalidade do funcionamento do sistema venoso causada por uma incompetência 

valvular, que acomete diferentes faixas etárias e afeta diretamente os níveis 

socioeconômicos, poderá ser privado de suas atividades normais, como o trabalho, e 

chegar ao ponto de provocar sua aposentadoria precoce mesmo estando em fase 

produtiva(3,5). 

Isso ocorre pois a DVC é uma das causas da formação da úlcera venosa (UV), lesão 

crônica de perna, ou seja, uma doença crônica, recorrente, com a qual muitos pacientes 

convivem por anos(5). 

No Brasil, as UV constituem um sério problema de saúde pública, devido ao grande 

número de doentes com alterações na integridade da pele, embora os registros desses 

atendimentos sejam escassos. Este elevado número de pessoas com úlceras contribui 

para onerar o gasto público no Sistema Único de Saúde (SUS), além de interferir na QV 

da população(5). 

Já no contexto de Portugal, um estudo realizado em Lisboa, envolvendo a população de 

186.000 habitantes cadastrados em centros de saúde ou hospitais, identificou 263 

pessoas com úlceras de perna, considerando-se as úlceras ativas, representando uma 

prevalência global de 1,4/1000 pessoas. A prevalência referente aos homens foi de 

1,3/1000 e entre as mulheres foi de 1,46/1000(6). 

A cicatrização da úlcera é o desfecho de interesse no seu tratamento, mas outros 

desfechos são incorporados, como mudanças na saúde e na qualidade de vida, uma vez 

que nosso corpo é um sistema integrado, e o problema em uma parte interfere no 

conjunto, afetando também a vida social e econômica. Logo ao preocupar-se com o bem 

estar do indivíduo, holisticamente, a cicatrização da úlcera é um consequencia(7). 

A abordagem multidisciplinar, nos cuidados de saúde, mudou nos últimos anos. Variáveis 

subjetivas que refletem a percepção dos doentes sobre o seu bem-estar e qualidade de 

vida têm sido utilizadas nas avaliações de QV. Não são apenas os pesquisadores 

interessados nesse aspecto, mas também os profissionais envolvidos na prática clínica(2).  

O interesse em pesquisar este tema surgiu após um dos autores ter tido a oportunidade 

de realizar estágio pós-doutoral em Portugal. Aliada a essa vivência, verificou-se a 

necessidade de realizar um estudo comparativo sobre QV relacionada a saúde das 

pessoas com UV inseridas em realidades socioeconômicas distintas, por se tratar de um 

país desenvolvido (Portugal) e outro em desenvolvimento (Brasil).  

Nessa perspectiva, este estudo tem como objetivo comparar a QV medida pelo SF-36 de 

pessoas com úlcera venosa (UV) atendidos em um hospital universitário de referência no 

Brasil e unidades de Cuidados de Saúde Primários (CSP) em Portugal. 

 

MÉTODO 

Estudo analítico, comparativo, com delineamento transversal e abordagem quantitativa 

de tratamento e análise de dados, tendo como propósito comparar a qualidade de vida 

de pessoas com úlcera venosa atendidas em um hospital de referência em Natal-

RN/Brasil e nas unidades de saúde em Évora/Portugal. 

A seleção dos participantes foi constituída com base nos seguintes critérios de inclusão: 

histórico de úlcera venosa; idade maior de 18 anos e como critério de exclusão: 

solicitação de saída do estudo. A amostra do estudo foi por acessibilidade durante um 

período de seis meses (junho a outubro de 2011), resultando em 100 pessoas com UV 

em Natal/Brasil e 70 em Évora/Portugal. 
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 Fonte: Elaboração própria. 

Fluxograma 1 - Fluxograma do desenvolvimento do estudo. Natal-RN/Brasil 2012.  

 

Utilizou-se, nesta pesquisa, dois instrumentos de coleta de dados, um formulário 

estruturado de entrevista com características sociodemográficas e o instrumento de 

qualidade de vida relacionado a saúde, o Short Form -36 (SF-36).  

O SF-36 é um questionário multidimensional, formado por 36 itens, englobados em oito 

componentes(8): capacidade funcional (10 itens), aspectos físicos (4 itens), dor (2 

itens), estado geral de saúde (5 itens), vitalidade (4 itens), aspectos sociais (2 itens), 

aspectos emocionais (3 itens) e saúde mental (5 itens), e mais uma questão de avaliação 

comparativa entre as condições de saúde atual e a de um ano atrás, que é de extrema 

importância para o conhecimento da doença do paciente. Esse instrumento avalia tanto 

os aspectos negativos (doença), quanto os positivos (bem-estar). O calculo de cada 

domínio e dimensão do SF-36 estão descritos no manual do usuário (8). 

Além do mais, neste estudo, foram pesquisadas as variáveis de caracterização 

sociodemográfica e de saúde (sexo, faixa etária, estado civil, escolaridade, renda, 

ocupação), características da assistência (adequação dos materiais utilizados no curativo, 

realização do curativo fora do ambulatório, uso de terapia compressiva, tempo de 

tratamento da UV, local de tratamento da UV, orientações, exames laboratoriais e 

específicos, número de consultas com o angiologista, referência e contrarreferência e 

documentação dos achados clínicos) e as características da UV (recidivas, tempo de lesão 

atual, área da lesão, condições do leito, quantidade do exsudato, odor, perda tecidual, 

dor, sinais de infecção, coleta de swab). 

As variáveis da assistência à saúde e aspectos clínicos da lesão foram classificadas em 

categorias nominais, dicotômicas, em que se calculou um escore que foi determinado por 

ser um fator positivo (valor = 1) e negativo (valor = 0), representando as variáveis 

quantitativas. Em seguida, estas variáveis foram reclassificadas em variáveis nominais, 

tomando-se por parâmetro a mediana. 

O estudo foi condicionado ao cumprimento dos princípios éticos contidos na Declaração 

de Helsinki da World Medical Association, foi apreciado pela Comissão de Ética em 

Pesquisa/UFRN (Protocolo n.279/09) e pela Comissão de Ética da Área da Saúde e Bem-

Estar da Universidade de Évora em Portugal, protocolo nº 10028/10.  

A coleta de dados foi realizada por uma equipe composta pelos pesquisadores e por dois 
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acadêmicos, treinados, de graduação e pós-graduação em enfermagem. Após a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por parte dos participantes 

deste estudo, a equipe realizou a coleta através da leitura dos prontuários, da 

observação não participante, entrevista e exame físico. 

Os dados coletados foram transferidos para um banco de dados na planilha do aplicativo 

Microsoft Excel 2007, que, após correção, foram exportados e analisados em programa 

estatístico. 

No programa estatístico, foram realizadas as análises descritivas com frequências 

absolutas e relativas, média, desvio padrão, mínimo e máximo e análise inferencial nos 

cruzamentos das variáveis, com nível de significância estatística de p-valor < 0,05, e na 

aplicação do Teste de Mann Whitney, utilizado para verificação de diferença significante 

entre as médias dos escores das variáveis condições sociodemográficas e de saúde, 

assistência à saúde, aspectos clínicos da lesão e os domínios e dimensões da qualidade 

de vida. 

 

RESULTADOS 

Na caracterização sociodemográfica do estudo realizado, predominaram as pessoas 

acima de 60 anos no Brasil (55,0%) e em Portugal (82,2%), sexo feminino (69,0%) no 

Brasil e (62,9%) em Portugal, casados/união estável (62,0%) no Brasil e (57,1%) em 

Portugal e baixa escolaridade (83,0%) no Brasil sendo este valor significante (ρ=0,004) e 

(90,0%) em Portugal, quanto a profissão/ocupação, no Brasil foi presente (56,0%) e 

renda menor que um salário mínimo (76,0%), em Portugal a profissão/ocupação foi 

ausente (84,3%) sendo significante (ρ=0,001) e a renda foi maior que um salário 

mínimo (98,6%), obtendo significância estatística (ρ=0,001). 

Na tabela 1 estão os valores máximos e mínimos, desvio padrão e média obtida em cada 

domínio e dimensão do instrumento SF-36 no Brasil e em Portugal. 

 

Tabela 1 – Valores máximos, mínimos, desvio padrão e média das dimensões e domínios 

do SF-36. Natal-RN/Brasil 2012. 

Domínios e 

dimensões do SF-36 

Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

Brasil Portugal Brasil Portugal Brasil Portugal Brasil Portugal 

Capacidade 

Funcional 14,85 41,00 20,21 33,3 0 0 100 100 

Aspecto Físico 4,75 40,71 16,16 12,5 0 0 100 100 

Dor 33,97 56,61 27,44 57,0 0 0 100 100 

Estado Geral de 

Saúde 36,01 44,50 15,69 47,0 5 0 77 87 

Vitalidade 42,25 61,43 23,91 65,0 5 0 100 100 

Aspectos Sociais 27,38 70,62 24,29 88,0 0 0 100 100 

Aspecto Emocional 32,00 57,09 45,92 67,0 0 0 100 100 

Saúde Mental 55,84 66,57 24,58 76,0 8 8 100 100 

Dimensão Saúde 

Física 26,24 48,79 13,71 50,5 4 4 56 93 

Dimensão Saúde 

Mental 38,68 60,07 19,52 65,0 5 5 85 97 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A média, no Brasil, dos domínios avaliados no SF-36 foi baixa, destacando-se o aspecto 

físico. Em Portugal, a média relacionada a todos os domínios, apresenta-se em valores 

mais altos, com destaque para os aspectos sociais que apresentou média de 70,0.  

Quanto à dimensão saúde física, a qual compreende a média dos domínios funcional, 

físico, dor, estado geral de saúde e vitalidade, a análise permite visualizar, de maneira 
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ampla, a relação do pesquisado com atividades que sejam influenciadas por aspectos 

físicos e em que a lesão possa interferir ou não. A dimensão saúde mental é calculada a 

partir da média do estado geral de saúde, vitalidade, função social, aspectos emocionais 

e saúde mental. Por meio dessa variável, pode-se perceber o estado psicológico do 

lesionado, seu ânimo e interação com o meio que o circunda. Os mínimos destas 

dimensões foram iguais nos dois países, sobressaindo-se o máximo, que se obtiveram 

valores mais altos em Portugal. 

 

Tabela 2 – Características da assistência positivas por domínios e dimensões do SF-36. 

Natal-RN/Brasil 2012. 

Domínios e 

dimensões do 

SF-36 

Características 

da assistência 

positivas 

n Média 
p-valor 

(Mann-Whitney) 

Brasil Portugal Brasil Portugal Brasil Portugal 

Capacidade 

Funcional 

Até 3 69 8 45,25 23,94 
0,005 0,087 

de 4 a 10 31 62 62,19 36,99 

Aspecto Físico 
Até 3 69 8 48,62 28,38 

0,074 0,252 
de 4 a 10 31 62 54,69 36,42 

Dor 
Até 3 69 8 42,92 35,5 

0,001 1 
de 4 a 10 31 62 67,37 35,5 

Estado Geral de 

Saúde Até 3 69 8 47,26 44,5 0,095 0,183 

de 4 a 10 31 62 57,71 34,34 

Vitalidade 
Até 3 69 8 47,16 33,31 

0,085 0,746 
de 4 a 10 31 62 57,94 35,78 

Aspectos Sociais 
Até 3 69 8 47,25 35,56 

0,083 0,992 
de 4 a 10 31 62 57,73 35,49 

Aspecto Emocional 
Até 3 69 8 49,85 37,56 

0,685 0,747 
de 4 a 10 31 62 51,95 35,23 

Saúde Mental 
Até 3 69 8 47,02 38,88 

0,073 0,617 
de 4 a 10 31 62 58,24 35,06 

Dimensão Saúde 

Física Até 3 69 8 43,39 29,31 0,001 0,361 

de 4 a 10 31 62 66,32 36,3 

Dimensão Saúde 

Mental 
Até 3 69 8 47,22 35,5 0,091 1 

de 4 a 10 31 62 57,81 35,5 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em relação às características da assistência no Brasil, 69 pacientes apresentaram até 3 

características positivas e 31 pacientes de 4 a 10 características positivas, que ao serem 

cruzadas com os domínios, comparando-se as médias, apresentaram significância 

estatística, a capacidade funcional (ρ=0,005), dor (ρ=0,001) e dimensão saúde física 

(ρ=0,001). Em Portugal, o número de pessoas que apresentaram de 4 a 10 

características positivas foi maior, 62 pesquisados, sendo as médias destes balanceadas 

com as dos 8 que apresentaram até 3 características positivas. Esses dados demonstram 

o quanto a qualidade da assistência prestada é importante nesses aspectos da QV da 

pessoa com úlcera venosa. 

Na tabela 3 a seguir, apresentam-se as médias das características da UV positivas por 

domínios do SF-36. 
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Tabela 3 – Médias das características da úlcera venosa positivas por domínios do SF-36. 

Natal-RN/Brasil 2012. 

Domínios e 

dimensões do SF-

36 

Características 

da lesão 

positivas 

n Média 
p-valor 

(Mann-Whitney) 

Brasil Portugal Brasil Portugal Brasil Portugal 

Capacidade 

Funcional 
Até 4 50 24 39,54 25,15 0,001 0,002 

De 5 a 10 50 46 61,46 40,9 

Aspecto Físico 
Até 4 50 24 49,09 29,46 

0,371 0,05 
De 5 a 10 50 46 51,91 38,65 

Dor 
Até 4 50 24 37,34 29,44 

0,001 0,07 
De 5 a 10 50 46 63,66 38,66 

Estado Geral de 

Saúde Até 4 50 24 43,35 35,98 0,014 0,887 

De 5 a 10 50 46 57,65 35,25 

Vitalidade 
Até 4 50 24 40,91 31,65 

0,001 0,251 
De 5 a 10 50 46 60,09 37,51 

Aspectos Sociais Até 4 50 24 44,12 30,58 
0,022 0,12 

De 5 a 10 50 46 56,88 38,07 

Aspecto 

Emocional Até 4 50 24 46,7 28,75 0,114 0,034 

De 5 a 10 50 46 54,3 39,02 

Saúde Mental 
Até 4 50 24 46,17 29,63 

0,135 0,08 
De 5 a 10 50 46 54,83 38,57 

Dimensão Saúde 

Física Até 4 50 24 36,64 28,04 0,001 0,027 

De 5 a 10 50 46 64,36 39,39 

Dimensão Saúde 

Mental 
Até 4 50 24 41,87 29,92 0,003 0,097 

De 5 a 10 50 46 59,13 38,41 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No que concerne às características da lesão, no Brasil, houve um equilíbrio na 

distribuição, na qual 50 pacientes apresentaram até 4 características positivas e 50 

apresentaram de 5 a 10 características positivas, que, ao serem analisadas com os 

domínios e dimensões, sete destes apresentaram significância: capacidade funcional 

(ρ=0,001), dor (ρ=0,001), estado geral de saúde (ρ=0,014), vitalidade (ρ=0,001), 

aspectos sociais (ρ=0,022), dimensão saúde física (ρ =0,001) e dimensão saúde mental 

(p=0,003).  

Em Portugal, apenas 24 pacientes apresentaram até 4 características positivas e a 

maioria, 46 pacientes, de 5 a 10 características positivas, dado que, ao ser cruzado com 

os domínios e dimensões, obteve-se significância estatística na capacidade funcional 

(ρ=0,002), aspecto físico (ρ=0,050), aspecto emocional (ρ=0,034) e dimensão saúde 

física (ρ=0,027). Isso demonstra que quanto mais características positivas a lesão 

apresentar maior será a contribuição para a melhoria da QV. 

 

DISCUSSÃO 

Nesta pesquisa, verificou-se que, nos dois países, a maioria dos pesquisados era do sexo 
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feminino e tinha idade superior a 60 anos. Corroborando esses achados, alguns estudos 

relatam que a maioria dos casos de UV acontece em mulheres na faixa etária acima de 

60 anos(10-11). 

A baixa escolaridade foi predominante, evidenciando-se em Portugal com 90%, apesar de 

ser este um país Europeu. Em algumas pesquisas, demonstra-se que existe um número 

maior de pacientes com menor escolaridade, o que pode interferir diretamente no acesso 

às informações, na assimilação dos cuidados relevantes à sua saúde, em especial às 

lesões, bem como na mudança de condutas e atitudes no domicílio e na compreensão 

das atividades de educação para a prevenção(12-13). 

Quanto à profissão dos pesquisados, constatamos que, em Portugal, na maioria dos 

pesquisados (84,3%), não possuía profissão (ρ=0,001) e, no Brasil, 56,0% dos 

participantes tinham uma profissão, o que determina mais tempo em pé ou sentado, 

agravando a lesão e sua qualidade de vida. Dentre as profissões mais encontradas, pode-

se destacar: empregada doméstica, lavadeira, agricultora, cozinheira, camareira, 

costureira, motorista, vendedor, funcionário público administrativo. Profissões 

semelhantes às dos pacientes do nosso estudo foram encontradas em outras pesquisas, 

nas quais predominam profissões que exigem mobilidade reduzida, longos períodos em 

posição ortostática e um tempo curto de repouso, podendo ser este um fator de risco 

para o desencadeamento da hipertensão venosa nos membros inferiores, surgimento e 

cronicidade das UV(11,14). 

A renda menor que um salário mínimo foi predominante no Brasil (76,0%), 

contrariamente ao que ocorreu em Portugal, onde verificou-se que a renda foi maior que 

um salário mínimo em 98,6% das pessoas com úlcera venosa, obtendo significância 

estatística (ρ=0,001). 

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(11,14). Em outra visão, a presença da 

úlcera venosa é considerada como uma fonte adicional de gastos econômicos, podendo 

contribuir como fator desestabilizador no equilíbrio financeiro da família(15). 

Neste estudo, as médias dos domínios e dimensões do SF-36 apresentaram-se mais altas 

em Portugal assim como os valores máximos das dimensões saúde física e mental, 

demonstrando, de forma geral, nesse país, em relação ao Brasil, uma melhor qualidade 

de vida quanto aos aspectos estudados. 

Para as pessoas com doenças crônicas, a qualidade de vida implica realizar atividades 

simples do cotidiano que, nem ao menos, as pessoas se dão conta ao realizar, mas que 

representam enorme dificuldade para quem é apresenta de uma úlcera venosa(15). Uma 

das graves consequências que a ulceração venosa traz ao paciente é a perda dos dias de 

trabalho, o aumento do número de atestado médico no emprego, diminuição da 

produtividade no trabalho, a aposentadoria precoce, desemprego e até mesmo 

isolamento social(3,16). 

Estudo realizado em pacientes com úlcera venosa revelou que, com relação à situação 

empregatícia, 25 (62,5%) dos investigados apresentavam situação desocupada– 

remunerada (aposentado), 10 (25%) eram ativos–remunerados e 5 (12,5%) 

encontravam-se em situação desocupada–não remunerada(17). 

Neste estudo, no Brasil, a maioria dos pesquisados apresentaram poucas características 

da assistência positiva (até 3), e a minoria apresentou maior quantidade de 

características da assistência positivas, podendo-se inferir que a assistência no Brasil tem 

poucas características positiva o que pode ter influenciado no baixo escore nos domínios 

e dimensões do SF-36. Em Portugal verificou-se que apesar da diferença entre as médias 

não ter sido estatisticamente significante, a assistência prestada apresentava, na maioria 

dos pesquisados, mais características positivas. 

Estudo comparativo entre Brasil e Portugal verificou que este dispõe de maior variedade 

e quantidade de recursos materiais para serem utilizados no cuidado das feridas de seus 

clientes(18). 
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Nos dois países, desta pesquisa, as características da lesão influenciaram nos domínios e 

dimensões da qualidade de vida. Os resultados referentes à capacidade funcional 

revelam que as pessoas com úlcera venosa apresentam dificuldade significativa ao 

realizar suas atividades da vida diária, sendo essa limitação associada a uma baixa 

qualidade de vida. Podemos observar, neste estudo, que este foi um domínio com 

influência positiva direta e significante da assistência prestada (p=0,005) no Brasil e das 

características da lesão (p=0,001), no Brasil e (ρ=0,002) em Portugal. 

Esses resultados referentes à capacidade funcional apresentam sintonia com os 

resultados encontrados em outra pesquisa realizada em Portugal a qual revelou que 

atividades simples e rotineiras como o simples subir ou descer uma escada ou vários 

lances de escadas, deslocar-se até banheiro, ao quintal ou, simplesmente, o permanecer 

de pé sem apoio, durante um curto período de tempo, tomar banho ou vestir-se, 

percorrer pequenas distâncias, levantar-se da cama tornam-se tarefas difíceis de 

concretizar no dia a dia das pessoas com úlcera venosa(15).  

Acrescenta-se a isso, um trabalho de investigação descritiva, no Brasil, com o objetivo de 

compreender o significado da ferida para pessoas com úlceras crônicas mostrou que os 

participantes revelaram um conjunto de limitações de ordem física, que variam de 

intensidade e que acarretam desde a dependência para realizar simples tarefas do 

cotidiano até a incapacidade de locomoção(19). 

A interferência na atividade básica da locomoção acarreta, deste modo, múltiplas 

implicações, “obrigando” as pessoas a reestruturarem as atividades do seu cotidiano e, 

em alguns casos, a sentirem-se dependentes de outros para poderem se locomover aos 

diversos lugares pretendidos e assim poderem relacionar-se com os outros(15). 

No Brasil, o estado geral de saúde apresentou significância estatística ao relacionarmos 

com as características da assistência (p=0,001) e da lesão (p=0,001). O domínio 

vitalidade obteve significância estatística ao relacionarmos com as características da 

lesão (p=0,001). 

A dimensão saúde física destacou-se em Portugal e no Brasil, ao ser cruzada com as 

características da lesão. Alguns estudos evidenciaram que a perturbação no padrão de 

sono é uma vivência relatada pelas pessoas com UV, quase sempre associada à 

existência de dor. A fadiga e a sensação de cansaço, decorrentes dessas perturbações, 

são condições que regularmente marcam presença na vida dos que possuem uma ferida 

crônica e que podem ter consequências óbvias na energia, disposição e capacidade das 

pessoas para desempenharem suas atividades pessoais normais e profissionais(15). 

 

CONCLUSÃO 

A média dos domínios avaliados no SF-36, no Brasil, foi baixa, destacando-se o aspecto 

físico e capacidade funcional. Em Portugal, com relação ao Brasil, todas as médias dos 

domínios e dimensões foram mais elevadas, com destaque para aspectos sociais. Em 

Portugal obteve-se mais pessoas com maior quantitativo de características da assistência 

positivas. Quanto às características da lesão, estas influenciaram nos domínios e 

dimensões da qualidade de vida; no Brasil, apresentaram significância os domínios 

capacidade funcional, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, dimensão 

saúde física e dimensão saúde mental. Em Portugal, os valores significantes foram na 

capacidade funcional, aspecto físico, aspecto emocional e dimensão saúde física. 

Esses resultados demonstram o quanto a qualidade da assistência prestada e os aspectos 

da lesão são importantes na QV da pessoa com úlcera venosa, assim, os enfermeiros, 

bem como os profissionais que estão na assistência direta, precisam ser capazes de 

monitorar o impacto das suas intervenções em uma avaliação contínua, uma vez que há 

uma dinâmica de mudança nos sinais e sintomas da pessoa que apresenta esse agravo. 

Dessa forma, compreende-se que, para melhorar a QV das pessoas com úlcera venosa, é 

necessária uma assistência integral e de qualidade, com planejamento assistencial 

contínuo e multiprofissional, bem como a utilização de instrumentos que forneçam uma 

avaliação global, baseada no contexto vivenciado, podendo assim atuar na melhoria da 

QV dessas pessoas. 



36 
 

 

 

REFERÊNCIAS 

1. Budó MLD, Mattioni FC, Machado TS, Ressel LB, Lopes LFD. Quality of life and 

health promotion through the perspective of the users of the family health strategy. 

Online Brazilian Journal of Nursing [serial on the Internet]. 2008 January 20; [cited 2012 

Aug 08]; 7(1). Available from:  

http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/1104 

2. Faria E, Blanes L, Hochman B, Filho MM, Ferreira L. Health-related Quality of Life, 

Selfesteem, and Functional Status of Patients With Leg Ulcer. Wounds [serial on the 

Internet]. 2011 [cited 2012 Aug 20]: 23(1):4–10. Available from: <  

http://www.woundsresearch.com/files/wounds/Faria_WOUNDS.pdf >  

3. Santos RFFN, Porfírio GJM, Pitta GBB. A diferença na qualidade de vida de 

pacientes com doença venosa crônica leve e grave. Alagoas. J Vasc Bras [serial on the 

Internet]. 2009 [citado 2011 Fev  15]; 8(2): 143–147. Available from: 

<http://www.scielo.br/pdf/jvb/v8n2/a08v8n2.pdf.>  

4. Yamada BFA, Santos VLCG. Construção e validação do Índice de Qualidade de 

Vida de Ferrans & Powers: versão feridas. Rev Esc Enferm USP [serial on the Internet]. 

2009  Dez [citado 2011 Fev  17]; 43(spe):1105-1113. Available from: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-

62342009000500015&lng=pt.  doi: 10.1590/S0080-62342009000500015>. 

5. Silva FAA, Freitas CHA, Jorge MSB, Moreira TMM, Alcântara MCM. Enfermagem em 

estomaterapia: cuidados clínicos ao portador de úlcera venosa. Rev. bras. enferm.  

[serial on the Internet]. 2009  Dez [citado  2012  Set  10] ;  62(6): 889-893. Available 

from: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

71672009000600014&lng=pt.  http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672009000600014>. 

6. Pina E, Furtado K, Franks PJ, Moffatt CJ. Leg Ulceration in Portugal: Prevalence 

and Clinical History. Eur J Vasc Endovasc Surg [serial on the Internet]. 2005 [citado  

2012  Set  10];29(5):549-53. Available from: <http://www.ff.ul.pt/FCT/PTDC/SAU-

BEB/098801/2008/Pina%20et%20al_EJVES_2005.pdf> 

7. Jull A, Parag V, Walker N, Rodgers A. Responsiveness of generic and disease-

specific health-related quality of life instruments to venous ulcer healing. Wound Repair 

and Regeneration [serial on the Internet]. 2010 [citado  2012  Set  10]; 18(1) 26-30. 

Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20082678> 

8. Ware JE, Kosinki M, Keller SD. SF-36 physical and mentalhealth summary scores: 

a user’s manual. Boston: The Health Institute, 1994  

9. Ministério da Saúde (BR). Conselho Nacional de Saúde. Diretrizes e normas 

regulamentadoras da pesquisa envolvendo seres humanos: Resolução nº 196/96. Brasília 

(DF); 1996 [citado 2012 Jun 17]. Available from: 

<http://www.ufrgs.br/hcpa/gppg/res19696.htm.>  

10. Santos FAAS, Melo RP, Lopes MVO. Caracterization of health status with regard 

tissue integrity and tissue perfusion in patients with venous ulcers according to the 

nursing outcomes classification. J Vasc Nurs [serial on the Internet]. 2010[citado 2012 

Jun 17];18(1):14-20. Available from: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1062030309001277  

11. Macedo EAB, Oliveira AKA, Melo GSM, Nobrega WG, Costa IKF, Dantas DV et al. 

Caracterização sócio-demográfica dos pacientes com úlcera venosa atendidos em um 

hospital universitário. Rev enferm UFPE [serial on the Internet]. 2010 [citado 2012 Fev 

17]; 4(spe):1863-867. Available from:  

<http://www.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/view/1475/pdf_125> 

12. Azoubel R, Torres GV, Silva LWS, Gomes FV, Reis LA. Efeitos da terapia física 

descongestiva na cicatrização de úlceras venosas. Rev Esc Enferm USP  [serial on the 

Internet]. 2010  [citado 2012 Fev 17]; 44(4):1085-1092. Available from: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-

62342010000400033&lng=pt.  doi: 10.1590/S0080-62342010000400033 



37 
 

 

 

13. Melo EM, Teles MS, Teles RS, Barbosa IV, Studart RMB, Oliveira MM. Avaliação 

dos fatores interferentes na adesão ao tratamento do cliente portador de pé diabético. 

Ref., rev. educ. form. enferm. [serial on the Internet]. 2011 [citado 2012 Jun 17]; 3(5). 

Available from: <http://www.index-f.com/referencia/2011/r35-037.php> 

14. Nobrega WG, Melo GSM, Costa IKF, Dantas DV, Macedo EAB, Torres GV. Changes 

in patients' quality of life with venous ulcers treated at the outpatient clinic of a 

university hospital. Rev enferm UFPE [serial on the Internet]. 2011 [citado 2012 fev 17]; 

5(2):1005-06. Available from: 

<http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/viewFile/1478

/pdf_428> 

15. Sousa FAMR. O corpo que não cura: vivências de pessoas com úlceras venosas de 

perna. [dissertação de mestrado] Coimbra, Portugal: Instituto de Ciências Biomédicas 

Abel Salazar, Universidade do Porto, 2009. 288p. 

16. Salomé GM. Processo de viver do portador com ferida crônica: atividades 

recreativas, sexuais, vida social e familiar. Saúde Coletiva [serial on the Internet].  2010 

[cited 2012 feb 17]; 07(46):300-304. Available from: 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/842/84215678004.pdf  

17. Jorge SA, Guimarães CP, Henriquez DAD, Dantas SRPE. Avaliação do Nível de 

Ansiedade de Pacientes com Úlceras Venosas. Rev. Estima [serial on the Internet]. 2009 

[cited 2012 Feb 17];7(4): 12-19. Available from: 

http://www.revistaestima.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=108:

artigo-original&catid=13:edicao-vol-74&Itemid=84  

18. Silva DS, Hahn GV. Treating venous ulcers: reality in Brazil and Portugal. Rev 

Enferm UFSM[serial on the Internet].  2012[cited 2012 Feb 17]; 2(2):330-338. Available 

from: http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-

2.2.2/index.php/reufsm/article/view/4967/3757 

19. Lara MO, Pereira Júnior AC, Pinto JSF, Vieira NF, Wichr P. Significado da ferida 

para portadores de úlceras crônicas. Cogitare Enferm [serial on the Internet]. 2011 [cited 

2012 Dec 17]; 16(3):471-7. Available from: 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/cogitare/article/view/20178/16232  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

5.2  ARTIGO 2- ENVIADO PARA A REVISTA ACTA PAULISTA DE ENFERMAGEM 

(QUALIS B3 MEDICINA II ) 

 

Assistência, aspectos clínicos e qualidade de vida de pacientes com úlcera venosa 
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Resumo 

Objetivo: Verificar a influência da assistência e das características clínicas na qualidade de 

vida de pacientes com úlcera venosa. Método: Estudo transversal, amostra de 100 pacientes 

com úlcera venosa. Utilizou-se um formulário estruturado e o SF-36. Foram realizadas 

análises descritivas e inferenciais. Resultados: A média dos domínios do SF-36 foi baixa. 

Observou-se associação entre as características da assistência e os domínios capacidade 

funcional, dor e a dimensão saúde física. As características clínicas da lesão mostraram 

associação com os domínios: capacidade funcional, dor, estado geral de saúde, vitalidade e 

aspectos sociais, além das dimensões saúde física e saúde mental. Conclusão: Os pacientes 

com úlcera venosa apresentam prejuízos em todos os domínios da qualidade de vida. As 

características da assistência e da lesão influenciaram a qualidade de vida desse grupo de 

pacientes, sugerindo que uma assistência integral e de qualidade pode colaborar na melhoria 

da qualidade de vida desses pacientes. 

Descritores: Úlcera Varicosa; Qualidade de Vida; Assistência à Saúde. 

 

Abstract 

Objective: To investigate the influence of care and clinical characteristics in quality of life of 

patients with venous ulcers. Method: A cross-sectional study with a sample of 100 patients 

with venous ulcers. A structured form and the SF-36 were applied. Descriptive and inferential 

analysis were performed. Results: The mean SF-36 score was low. It was observed 

association between care characteristics and functional capacity, pain and physical dimension. 

The clinical characteristics of the lesions were associated with the domains: physical 
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functioning, pain, general health, vitality and social aspects, beyond the dimensions physical 

and mental health. Conclusion: Patients with venous ulcers have impairments in all domains 

of quality of life. The characteristics of care and characteristics of the lesion influenced the 

quality of life of these patients, suggesting that a quality and comprehensive care can 

collaborate on improving the quality of life of these patients. 

Key words: Varicose Ulcer; Quality of Life; Delivery of Health Care 

 

Introdução 

Qualidade de vida (QV) é um termo amplo que envolve conceitos que vão além do 

controle dos sintomas, redução da mortalidade e aumento da expectativa de vida. O objetivo 

do tratamento deixa de ser a cura e passa a ser a reintegração do indivíduo, com as melhores 

condições, para viver com saúde e qualidade.
(1-3)

 

A doença venosa crônica (DVC) acomete diferentes faixas etárias e afeta diretamente 

a qualidade de vida e o aspecto socioeconômico, pois pode afastar o indivíduo de suas 

atividades normais, além de provocar, muitas vezes, a aposentadoria precoce.
(2)

 

A prevalência da DVC atinge cerca de 20,0% da população adulta em países 

ocidentais, com 3,6% de casos de úlcera ativa ou cicatrizada, que no Brasil é a 14ª causa de 

afastamento temporário do trabalho.
(4)

 Só no ano 2000 foram 61.000 internações relacionadas 

a DVC em hospitais públicos, e dessas, 13.000 foram devido a úlceras abertas.
(4-5)

 

O impacto negativo da úlcera venosa crônica na QV é relatado particularmente em 

relação aos domínios dor, função física e mobilidade.
(6)

 A depressão e o isolamento social 

também são reportados como manifestações decorrentes da DVC, sobretudo pela presença da 

úlcera.
(2-6)

 

A úlcera venosa é um peso para a comunidade em relação ao custo dos cuidados e 

encargos para o indivíduo em termos de QV relacionada à saúde. Sua cicatrização é o 

desfecho de interesse no tratamento, mas estudos também incorporam outros desfechos, como 

mudanças na saúde e na QV
(7-8)

. 

Uma visão mais abrangente de como a doença influencia a vida do indivíduo permite 

uma abordagem terapêutica mais direcionada e consequentemente mais eficaz.
(9)

 Assim, este 

estudo teve como objetivo verificar a influência da assistência e das características clínicas na 

qualidade de vida de pacientes com úlcera venosa (UV). 
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Método 

Estudo transversal, amostra de conveniência, composta de 100 pacientes com úlcera 

venosa, atendidos no ambulatório de um Hospital Universitário. Os critérios de inclusão no 

estudo foram: úlcera venosa; idade maior de 18 anos e ser atendido no Hospital Universitario 

Onofre Lopes (HUOL). Os critérios de exclusão foram: úlcera de origem arterial ou mista e 

solicitação de saída do estudo. 

A coleta de dados foi realizada no ambulatório de angiologia do HUOL, no período 

de junho a novembro de 2011. Os pacientes que atenderam aos critérios de inclusão e 

aceitaram participar assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido em duas vias. O 

desenvolvimento do estudo atendeu as normas nacionais e internacionais de ética em pesquisa 

envolvendo seres humanos.
(10)

 

Para coleta de dados utilizou-se formulário estruturado e o instrumento de qualidade 

de vida relacionada à saúde, SF-36.
(11) 

Foram investigadas variáveis sociodemográficas e de 

saúde, características da assistência e características da UV. 

As variáveis que compuseram as características da assistência foram: adequação dos 

materiais utilizados, terapia compressiva, tempo de tratamento, local e responsável pela 

realização do curativo, orientações, exames, consulta com especialista, referência e contra-

referência e registros no prontuário. As variáveis que compuseram as características da lesão 

foram: recidivas, tempo de UV, área da UV, condições do leito da ferida, exudato, odor, perda 

tecidual, dor, sinais de infecção e coleta de swab/ biopsia. A partir dessas categorias foi 

possível calcular um escore, que foi determinado por ser um fator positivo (valor=1) e 

negativo (valor=0), representando as variáveis quantitativas. Em seguida, estas variáveis 

foram reclassificadas em variáveis nominais, tomando-se por parâmetro a mediana. 

O SF-36 é um questionário multidimensional formado por 36 itens englobados em oito 

componentes: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, 

aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. E uma questão de avaliação 

comparativa entre as condições de saúde atual e de um ano atrás. Esse instrumento avalia 

tanto os aspectos negativos (doença), quanto os positivos (bem-estar)
11

. 

Os dados coletados foram transferidos para um banco de dados, exportados e 

analisados em um software informatizado, para análise estatística dos dados. Foram realizadas 

análises descritivas com frequências absolutas e relativas, média, desvio padrão, mínimo e 

máximo, além de análise inferencial nos cruzamentos das variáveis, com nível de 

significância estatística de p-valor ≤ 0,05. O Teste de Mann Whitney foi utilizado para 
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verificação de diferença entre as médias dos escores dos domínios da QV em relação as 

características da assistência e da lesão. 

 

Resultados 

A caracterização da amostra indicou predomínio de pessoas com mais de 60 anos 

(55,0%), sexo feminino (69,0%), casados (62,0%), baixa escolaridade (83,0%), com profissão 

(56,0%) e renda menor que 1 salário mínimo (76,0%).  

A Tabela 1 apresenta o escore médio dos domínios do SF-36, que foi baixo em todos 

os domínios, destacando-se os mais prejudicados: aspecto físico, capacidade funcional e 

aspectos sociais. 

 

Tabela 1. Média, desvio padrão (DP), valores máximos e mínimos dos domínios do SF-36 

Domínios do SF-36 Média (DP) Mínimo Máximo 

Capacidade Funcional 14,85 (20,20) 0 100 

Aspecto Físico 4,75 (16,16) 0 100 

Dor 33,97 (27,43) 0 100 

Estado Geral de Saúde 36,01 (15,68) 5 77 

Vitalidade 42,25 (23,91) 5 100 

Aspectos Sociais 27,38 (24,29) 0 100 

Aspecto Emocional 32,00 (45,92) 0 100 

Saúde Mental 55,84 (24,58) 8 100 

 

Na Tabela 2 pode-se observar os escores médios dos domínios do SF-36, segundo o 

número de características positivas da assistência. 

 

Tabela 2. Médias dos domínios e dimensões do SF-36 segundo o número de características positivas da assistência.  

Domínios do SF-36 
Características positivas da 

assistência 
N Média p-valor 

Capacidade Funcional 
1 a 3 69 45,25 

0,005 
4 a 10 31 62,19 

Aspecto Físico 
1 a 3 69 48,62 

0,074 
4 a 10 31 54,69 

Dor 
1 a 3 69 42,92 

0,001 
4 a 10 31 67,37 

Estado Geral de Saúde 
1 a 3 69 47,26 

0,095 
4 a 10 31 57,71 

Vitalidade 
1 a 3 69 47,16 

0,085 
4 a 10 31 57,94 

Aspectos Sociais 1 a 3 69 47,25 0,083 
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4 a 10 31 57,73 

Aspecto Emocional 
1 a 3 69 49,85 

0,685 
4 a 10 31 51,95 

Saúde Mental 
1 a 3 69 47,02 

0,073 
4 a 10 31 58,24 

 

As características da assistência influenciaram a capacidade funcional (p=0,005) e a 

dor (p=0,001). Os pacientes que tiveram 4 a 10 características positivas na assistência 

apresentaram capacidade funcional melhor e menor impacto da dor na qualidade de vida. 

Analisou-se também a influência das características clínicas da úlcera venosa na 

qualidade de vida dos pacientes (Tabela 3). As características da lesão afetaram a capacidade 

funcional (p=0,001), a dor (p=0,001), o estado geral de saúde (p=0,014), a vitalidade 

(p=0,001) e os aspectos sociais (p=0,022). Os pacientes com mais características positivas da 

UV apresentaram melhor capacidade funcional, menos dor, melhor estado geral de saúde, 

mais vitalidade e menor impacto da ulcera nas atividades sociais. 

 

Tabela 3. Médias dos domínios e dimensões do SF-36 segundo características clínicas da úlcera venosa. 

Domínios do SF-36 
Características clínicas 

positivas da UV 
N Média p-valor 

Capacidade Funcional 
1 a 4 50 39,54 

0,001 
5 a 10 50 61,46 

Aspecto Físico 
1 a 4 50 49,09 

0,371 
5 a 10 50 51,91 

Dor 
1 a 4 50 37,34 

0,001 
5 a 10 50 63,66 

Estado Geral de Saúde 
1 a 4 50 43,35 

0,014 
5 a 10 50 57,65 

Vitalidade 
1 a 4 50 40,91 

0,001 
5 a 10 50 60,09 

Aspectos Sociais 
1 a 4 50 44,12 

0,022 
5 a 10 50 56,88 

Aspecto Emocional 
1 a 4 50 46,70 

0,114 
5 a 10 50 54,30 

Saúde Mental 
1 a 4 50 46,17 

0,135 
5 a 10 50 54,83 
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Discussão 

  Entre os participantes do estudo verificou-se predomínio de mulheres e de pessoas 

com mais de 60 anos, dados que se assemelham aos de outras pesquisas, que mostram 

tendência maior da ocorrência de UV entre mulheres e dessa faixa etária.
(12-14)

 

Identificou-se escolaridade baixa neste grupo de pacientes, fator comum entre 

pacientes que convivem com úlceras venosas.
(15-18)

 O baixo nível educacional pode interferir 

diretamente na compreensão e assimilação dos cuidados relevantes à saúde, em especial às 

lesões, bem como na mudança de condutas e atitudes no domicílio.
(15-18)

 

Quanto à profissão dos pesquisados pode-se destacar: empregada doméstica, lavadeira, 

agricultora, cozinheira e camareira, entre outras. Profissões semelhantes foram encontradas 

em outras pesquisas, nas quais predominaram atividades com mobilidade reduzida, longos 

períodos em posição ortostática e tempo curto de repouso, podendo ser fatores de risco para o 

desencadeamento da hipertensão venosa nos membros inferiores, surgimento e cronicidade 

das UV.
(13-14)

 

Em relação à renda verificou-se que a maioria dos pacientes tinha renda baixa, fato 

identificado por outros autores como fator de risco para desenvolver úlceras de perna, mesmo 

quando controlado para fatores como idade e sexo.
(19)

 A presença de úlcera venosa é uma 

fonte adicional de despesas, essencialmente pelo tratamento farmacológico e materiais para os 

curativos. Em uma situação econômica deficitária, a presença da ferida e os cuidados que esta 

demanda são fatores capazes de desestabilizar o equilíbrio financeiro da família, podendo 

afetar também a qualidade de vida desses indivíduos. 

Esses achados corroboram outros estudos, que indicam que a condição 

socioeconômica pode levar pacientes a outras atividades laborais informais ou à dependência 

de familiares, provocando desgaste nas relações familiares.
(18,20-21)

  

Os baixos escores de qualidade de vida observados na presente pesquisa confirmam 

achados de outros estudos, que afirmam que a úlcera venosa constitui-se em ameaça 

substancial a varias dimensões da qualidade de vida.
(9,22-23)

  

A presente pesquisa avaliou a influencia das características da assistência na qualidade 

de vida de pacientes com úlcera venosa e encontrou associação significativa entre a 

assistência prestada, a capacidade funcional e a dor. Esse achado sugere que uma assistência 

de qualidade pode ter impacto positivo na funcionalidade e na percepção de dor, confirmando 

achados de pesquisa que concluiu que as melhores práticas da assistência promoveram 

redução da dor e mais independência nas atividades de vida diária em pacientes com úlceras 

crônicas.
(24)
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Em relação à influência das características da lesão na qualidade de vida desse grupo de 

pacientes observou-se que os domínios capacidade funcional, dor, estado geral de saúde, 

vitalidade e aspectos sociais apresentaram associação com as características da lesão, 

sugerindo que a melhora da lesão pode refletir em melhora desses aspectos da qualidade de 

vida. Pesquisa que comparou a QV de pacientes com úlceras ativas e úlceras cicatrizadas 

concluiu, no entanto, que a cicatrização da úlcera não contribuiu para a melhora da qualidade 

de vida dos pacientes, em oposição aos achados do presente estudo.
(25)

 

Se as características da assistência e da lesão estão associadas à capacidade funcional 

espera-se que ações focadas nestes fatores tenham impacto positivo nesta dimensão da 

qualidade de vida, o que deve ser investigado em futuros estudos.   

A dor é um sintoma frequente em pacientes com úlcera venosa
(17,26)

 e apresentou 

associação significativa com as características da assistência e da lesão, sugerindo que 

intervenções direcionadas para melhorar essas características podem influenciar 

positivamente este domínio da qualidade de vida. A dor em pacientes com UV apresenta-se 

pior à noite, causa limitação na mobilidade, perturba o sono e é descrita por muitos pacientes 

como o fator de maior impacto na QV.
(17-18,20-21)

 

O estado geral de saúde também mostrou associação com as características da lesão, o 

que era esperado, visto que a melhora da lesão geralmente reflete-se em melhora da percepção 

geral de saúde do paciente. Pesquisa que analisou a QV de pacientes com doença venosa 

crônica leve e grave não encontrou, no entanto, diferença significativa no domínio estado 

geral de saúde entre os dois grupos de paciente.
(2)

 

A vitalidade mostrou associação significativa com as características da lesão, 

sugerindo que uma lesão com mais aspectos positivos deve ter impacto positivo na percepção 

de vitalidade desses pacientes. Outros estudos também encontraram prejuízos na vitalidade de 

pacientes com úlcera venosa,
(1,27)

 mas não se encontrou estudo que tenha relacionado este 

domínio com as características da assistência e/ou da lesão.   

Verificou-se também associação significativa entre os aspectos sociais e as 

características da úlcera, o que era esperado, visto que lesões exudativas ou com odor forte 

afetam o convívio social, provocando muitas vezes o isolamento social, que tem sido relatado 

por outros autores.
(2,6)

 Para além das alterações físicas e dos encargos financeiros, as feridas 

crônicas comportam, igualmente, outras implicações psicológicas e sociais extensíveis às 

esferas familiar e social, reafirmando a complexidade deste problema.
(20)

 

As restrições na vida pessoal, causadas pela presença da úlcera venosa, afetam muitos 

aspectos da qualidade de vida relacionada à saúde, de modo que o impacto desta condição 
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crônica ultrapassa largamente os aspectos restritos a uma parte localizada do corpo, 

estendendo-se às restantes dimensões constitutivas da pessoa. 

 

Conclusão 

A qualidade de vida dos pacientes com úlcera venosa foi baixa de modo geral, 

destacando-se o aspecto físico e a capacidade funcional. As características da assistência 

influenciaram a capacidade funcional e a dor. As características da lesão influenciaram a 

capacidade funcional, a dor, o estado geral de saúde, a vitalidade e os aspectos sociais. Esses 

resultados demonstram a importância da qualidade da assistência prestada e dos aspectos da 

lesão para a percepção de QV da pessoa com úlcera venosa. 

Conclui-se que, para melhorar a QV das pessoas com úlcera venosa, é fundamental 

investir na melhoria das características clinicas da úlcera e oferecer uma assistência de 

qualidade, com planejamento assistencial contínuo e multiprofissional, capaz de atender os 

múltiplos aspectos afetados pela presença da lesão.  
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5.3 ARTIGO 3 – ENVIADO PARA REVISTA LATINO AMERICANA DE 

ENFERMAGEM (QUALIS B2 MEDICINA II)  

 

 
Qualidade de vida de pacientes com doença venosa crônica com e sem úlcera ativa 
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1
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Márjorie Dantas Medeiros Melo
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Objetivos: Comparar a qualidade de vida de pacientes com doença venosa crônica com e sem 

úlcera. Método: estudo com desenho transversal e amostra não probabilística, de 204 

pacientes com doença venosa crônica. A qualidade de vida foi avaliada pelo questionário SF-

36. Para comparação dos escores entre os grupos utilizou-se o teste Mann-Whitney, 

considerando diferença estatisticamente significativa para p<0,05. Resultados: O escore de 

qualidade de vida dos pacientes com úlcera foi menor, comparado ao escore dos pacientes 

sem úlcera, em todos os domínios e dimensões do SF-36, com destaque para os domínios 

aspecto físico e capacidade funcional, que foram muito baixos. Conclusão: Todos os aspectos 

da qualidade de vida estavam mais comprometidos nas pessoas com úlcera ativa. Estes 

achados podem contribuir para melhor compreensão dos efeitos da doença venosa crônica na 

qualidade de vida e melhor direcionamento das intervenções terapêuticas nessa população. 

Descritores: Qualidade de Vida; Úlcera Varicosa; Úlcera da Perna; Insuficiência Venosa; 

Enfermagem. 
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Quality of life of chronic venous disease patients with or without active ulcer 

 

Objectives: compare the quality of life of patients with chronic venous disease with or without 

venous ulcers. Method: cross sectional design, with non probabilistic sample of 204 patients 

with chronic venous disease. The quality of life was assessed by SF-36 Questionnaire. To 

compare the SF-36 scores between groups the Mann-Whitney test was utilized. Statistical 

tests were performed with p value <0,05. Results: the quality of life scores of patients with 

venous ulcers compared to patients without ulcers was lower in all the domains and 

dimensions of SF-36, with detach of the domains physical aspect and functional capacity that 

was extremely low. Conclusion: all the quality of life aspects were impaired in persons with 

venous ulcer. These founds can contribute to a better comprehension of the effects of chronic 

venous disease in quality of life and also to a better direct therapeutic interventions in this 

population. 

Descriptors: Quality of Life; Varicose Ulcer; Leg Ulcer; Venous Insufficiency; Nursing. 

 

Calidad de vida en pacientes con enfermedad venosas crónicas con y sin úlcera activa 

 

Objetivos: comparar la calidad de vida en pacientes con enfermedad venosa crónica con y sin 

úlcera. Método: Un análisis transversa, con una muestra no probabilística de 204 pacientes 

con enfermedad venosa crónica. La calidad de vida se evaluó mediante el SF-36. Para 

comparar las puntuaciones del SF-36 entre los grupos se utilizó la prueba de Mann-Whitney, 

considerando estadísticamente significativa una p <0,05. Resultados: La puntuación de la 

calidad de vida de los pacientes con úlcera fue menor en todos los dominios y las dimensiones 

de SF-36, con énfasis en la capacidad física y funcional, que eran muy bajos. Conclusion: 

Todos los aspectos de la calidad de vida eran más afectados en las personas con úlceras 
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activas. Estos resultados pueden contribuir a una mejor comprensión de los efectos de las 

enfermedades venosas crónicas en la calidad de vida y una mejor focalización de las 

intervenciones terapéuticas en esta población. 

Descriptores: Calidad de Vida; Úlcera Varicosa; Úlcera de la Pierna; Insuficiencia Venosa; 

Enfermería. 

 

Introdução 

A doença venosa crônica (DVC) é causada por incompetência valvular ou obstrução 

com interrupção do fluxo sanguíneo de retorno para o coração nas veias profundas dos 

membros inferiores, o qual gera uma hipertensão venosa, que compromete a irrigação 

sanguínea dos tecidos no membro afetado, podendo culminar com o surgimento de uma 

úlcera venosa (UV)
(1)

.  

As manifestações clínicas decorrentes da DVC podem ser classificadas com base na 

classificação Clinical manifestations, Etiologic factors, Anatomic distribuition of disease, 

Pathophysiologic findings (CEAP). De acordo com essa classificação, os sinais clínicos são 

categorizados em sete classes, sendo: Classe C0 - sinais de doença venosa não visíveis e não 

palpáveis; Classe C1 - telangectasias ou veias reticulares; Classe C2 - veias varicosas; Classe 

C3 - edema; Classe C4 - alterações da pele e tecido subcutâneo decorrentes da doença venosa 

(4a – pigmentação ou eczema e 4b – lipodermatoesclerose ou atrofia branca); Classe C5 - 

alterações de pele com úlcera cicatrizada e Classe C6 - alterações de pele com úlcera ativa
(2)

. 

No Brasil, as UV constituem um sério problema de saúde pública, devido ao grande 

número de doentes com alterações na integridade da pele, embora os registros desses 

atendimentos sejam escassos. Este elevado número de pessoas com úlceras contribui para 

onerar o gasto público no Sistema Único de Saúde (SUS), além de interferir na qualidade de 
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vida (QV) da população devido a complicações que podem resultar em significativa 

morbidade
(3-4)

. 

A QV de pessoas com feridas crônicas em membros inferiores (MMII) é afetada, 

especificamente, devido à dor, dificuldade de mobilidade, depressão, redução da autoestima, 

isolamento social, incapacidade para o trabalho e alteração da imagem corporal. Essa questão 

aponta que esses pacientes necessitam de atendimento integral e multiprofissional, além de 

acesso facilitado aos serviços de saúde
(5)

. 

Uma avaliação cuidadosa e precisa de pessoas que se apresentam com UV é essencial 

para garantir o tratamento oportuno e adequado. Os enfermeiros precisam ser capazes de 

monitorar o impacto das suas intervenções em uma avaliação contínua, uma vez que há uma 

dinâmica de mudança nos sinais e sintomas da pessoa que apresenta esse agravo
(1)

. 

Diante dessa problemática observou-se a necessidade de comparar a QV de pessoas 

com UV ativa com àquelas que apresentam a DVC, porém não desenvolveram a sua forma 

mais grave. Alguns estudos
(2,6)

 fazem essa comparação da QV com o CEAP clínico, 

distribuindo as pessoas com a classificação 4, 5 e 6 em um grupo e 1, 2 e 3 em outro, no 

entanto, este estudo tem como objetivo comparar a QV das pessoas classificadas no CEAP 

clínico 6 àquelas que estão nas demais classificações (1, 2, 3, 4 e 5), por  acreditar que muitos 

aspectos que interferem na QV de pessoas que possuem a úlcera ativa não estão presentes na 

vida daquelas que tem sua úlcera já cicatrizada, ou que nunca a desenvolveram.  

 

Método 

Foi realizado estudo comparativo, transversal, analítico com abordagem quantitativa, 

durante o período de outubro de 2011 a julho de 2012. A amostra, não probabilística, foi 

composta por 204 pessoas com DVC atendidas por angiologista, que foram classificados 

quanto à presença ou não da lesão venosa com base no CEAP clínico, sendo grupo1 CEAP 6 
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e grupo 2 CEAP 1, 2, 3, 4, 5. Foram selecionados para participar do estudo pacientes que 

atenderam aos seguintes critérios de inclusão: sinais de doença venosa crônica; idade maior de 

18 anos e ser atendido no hospital de referência. Foram critérios de exclusão do estudo: 

solicitação de saída do estudo. Antes da inclusão no estudo os pacientes receberam 

informações sobre os objetivos do estudo e os que aceitaram participar assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

Foram utilizados dois instrumentos de coleta de dados: um formulário estruturado de 

entrevista com características sociodemográficas e de saúde e o instrumento de QV 

relacionada à saúde (QVRS), SF-36.  

As variáveis de caracterização sociodemográfica e de saúde foram: sexo, faixa etária, 

estado civil, escolaridade, renda, ocupação, etilismo, tabagismo, dor. As características da 

assistência são: uso de terapia compressiva, orientações, exames laboratoriais e específicos, 

referência e contrarreferência e documentação dos achados clínicos. O SF-36 é um 

questionário multidimensional formado por 36 itens englobados em oito componentes: 

capacidade funcional (10 itens), aspectos físicos (4 itens), dor (2 itens), estado geral de saúde 

(5 itens), vitalidade (4 itens), aspectos sociais (2 itens), aspectos emocionais (3 itens), e saúde 

mental (5 itens). E uma questão de avaliação comparativa entre as condições de saúde atual e 

de um ano atrás. Esse instrumento avalia tanto os aspectos negativos (doença), quanto os 

positivos (bem-estar). 

O estudo atendeu aos princípios éticos contidos na Declaração de Helsinki da World 

Medical Association e foi de acordo com a Resolução 196/96
 
[12], obtendo parecer favorável 

pela Comissão de Ética em Pesquisa (Protocolo n.279/09). 

Os dados coletados foram transferidos para um banco de dados na planilha do 

aplicativo Microsoft Excel 2007, que após correção foram exportados e analisados em um 

software estatístico, onde foram realizadas as análises descritivas com frequências absolutas e 
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relativas, média, desvio padrão e análise inferencial nos cruzamentos das variáveis, com nível 

de significância estatística de ρ-valor ≤ 0,05, e aplicação do Teste de Mann-Whitney, para 

verificação da diferença significativa entre as médias dos domínios e dimensões da QV e os 

grupos de pacientes pesquisados (com lesão e sem lesão).  

 

Resultados 

Quanto às características sociodemográficas, predominaram no estudo pacientes 

procedentes da capital do estado (66,2%), do sexo feminino (74,5%), casado/união estável 

(63,7%), com baixa escolaridade (75,0%), (p=0,007), que possuem profissão/ocupação 

(63,7%) (p=0,018), com renda menor que um salário mínimo (81,9%) (p=0,025). Obteve-se 

em relação à idade dos pacientes sem lesão, média de 53,7 (± 13,5), mínimo de 18 e máximo 

de 86 anos e em relação aos pacientes com lesão a média de idade foi de 60,6 (± 11,4), 

mínimo de 39 e máximo de 92 anos (Tabela 1). 

Tabela 1- Distribuição das pessoas com e sem lesão pelas características sociodemográficas e 

de saúde. Natal/RN, 2012. 

Características sociodemográficas e 

de saúde 

Tipo de paciente 
Total 

p-valor Com lesão Sem lesão 

n % n % n % 

Procedência 

    
  

 Interior 36 17,6 33 16,2 69 33,8 
0,310 

Capital 64 31,4 71 34,8 135 66,2 

Sexo 
       

Feminino 69 33,8 83 40,7 152 74,5 
0,054 

Masculino 31 15,2 21 10,3 52 25,5 

Faixa etária 
       

A partir de 60 anos 55 27,0 39 19,1 94 46,1 
0,009 

Até 59 anos 45 22,1 65 31,9 110 53,9 

Estado civil 
       

Solteiro/viúvo/divorciado 38 18,6 36 17,6 74 36,3 
0,361 

Casado/ União estável 62 30,4 68 33,3 130 63,7 

Escolaridade 
       

Não alfabetizado/ 

Alfabetizado/Ens.Fundamental 
83 40,7 70 34,3 153 75,0 

0,007 

Ens.Médio e superior 17 8,3 34 16,7 51 25,0 

Profissão/Ocupação* 
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Presente 56 27,5 74 36,3 130 63,7 
0,018 

Ausente 44 21,6 30 14,7 74 36,3 

Renda 
       

<1SM 76 37,3 91 44,6 167 81,9 
0,025 

>=1SM 24 11,8 13 6,4 37 18,1 

Doenças Crônicas 
       

Presente 60 29,4 43 21,1 103 50,5 
0,006 

Ausente 40 19,6 61 29,9 101 49,5 

Sono 
       

< 6 horas 25 12,3 22 10,8 47 23,0 
0,314 

>= 6 horas 75 36,8 82 40,2 157 77,0 

               Total 100 49,0 104 51,0 204 100,0   

*doméstica, motoristas, caixa de supermercado, telefonista, artesão, cozinheiro. 

 

Em relação às características de saúde, 50,5% dos pesquisados apresentavam doenças 

crônicas, sendo a presença destas, mais expressiva nos pacientes com lesões (p=0,006). Em 

relação ao sono não se encontrou diferença significativa entre os pacientes com e sem lesão e 

as horas de sono. Observou-se que a maior parte dos pacientes avaliados (77,7%) dorme 

acima de 6h (Tabela 1). 

Domínios e dimensões da 

qualidade de vida 

Com lesão 

(n=100) 

Sem lesão 

(n=104) 
p-valor 

Média (DP) Média (DP) 

Capacidade Funcional 14,85 (±20,21) 38,51 (±29,40) <0,001 

Aspecto Físico 4,75 (±16,16) 29,09 (±42,97) <0,001 

Dor 33,97 (±27,44) 45,83 (±23,38) 0,001 

Estado Geral de Saúde 36,01 (±15,69) 44,21 (±18,44) 0,002 

Vitalidade 42,25 (±23,91) 50,58 (±24,54) 0,016 

Aspectos Sociais 27,38 (±24,29) 62,08 (±29,89) <0,001 

Aspecto Emocional 32,00 (±45,92) 57,37 (±48,82) <0,001 

Saúde Mental 55,84 (±24,58) 70,88 (±21,71) <0,001 

Dimensão Saúde Física 26,24 (±13,71) 41,61 (±21,68) <0,001 

Dimensão Saúde Mental 38,68 (±19,52) 57,01 (±21,30) <0,001 
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DP=desvio padrão; Teste utilizado: Mann-Whitney. 

Figura 1- Distribuição das médias dos domínios e dimensões do SF-36 dos pacientes com e 

sem lesão. Natal/RN, 2012. 

A qualidade de vida dos pacientes com e sem lesão foi diferente nos oito domínios e 

nas duas dimensões do SF-36. As médias dos pacientes com lesão foram inferiores em todas 

as dimensões e domínios do SF-36, comparados aos que não possuíam lesão, com destaque 

para as dimensões aspecto físico e capacidade funcional, nas quais a média foi muito baixa 

(4,75 e 14,85 respectivamente). Vale a pena destacar também as médias baixas observadas 

nos domínios aspectos sociais e dor e na dimensão saúde física. 

 

Discussão 

Nas pesquisas de alguns autores
(2,6-8)

, os dados obtidos corroboram a predominância 

do sexo feminino (74,5%) entre as pessoas com insuficiência venosa. A alta prevalência de 

feridas de membros inferiores entre as mulheres é discutida e pode ser atribuída a fatores 

hormonais, gestação, uso prolongado de anticonceptivos orais (pílula) e à existência de menor 

massa muscular
(9)

. 

Em relação à idade este estudo mostra o aparecimento de características da 

insuficiência venosa, como telangiectasias ou veias reticulares, veias varicosas, edema, 

lipodermatoesclerose a partir dos 18 anos, sendo que a média de idade dos pacientes com 

lesão é 60,6 anos. Em uma pesquisa realizada na Estratégia Saúde da Família (ESF) de um 

município de Goiás
(5)

, que avaliou a qualidade de vida de portadores de feridas crônicas em 

membros inferiores, os pacientes tinham idade média de 62,7 anos. Em outro estudo realizado 

em Maceió/AL, houve predomínio da DVC na faixa etária entre 30 e 40 anos, no sexo 

masculino, e entre 50 e 60 anos, no sexo feminino
(10)

. 
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Profissões semelhantes às dos pacientes do nosso estudo (domestica, motorista, caixa, 

telefonista, artesão e cozinheiro) foram encontradas em outras pesquisas
(11-12)

, nas quais 

predominam profissões que exigem mobilidade reduzida, longos períodos em posição 

ortostática e um tempo curto de repouso, podendo ser este um fator de risco para o 

desencadeamento da hipertensão venosa nos membros inferiores, surgimento e cronicidade 

das UV.  

A renda precária e escolaridade baixa, observadas na amostra estudada, são fatores 

constantes em pessoas com doença venosa
(2,5,10,13)

, podendo indicar estilo de vida que 

favoreça o aparecimento de lesões ou ainda a falta de acesso a serviços de saúde 

especializados. Numa situação econômica deficitária, a presença da ferida e os cuidados que 

esta demanda, constituem-se, um fator desestabilizador no equilíbrio financeiro da família
(14)

. 

Quanto à presença de doenças crônicas de base, 50,5 % dos pesquisados possuíam 

doenças crônicas, destes 29,4 % eram pacientes com lesão. Estudo realizado na Estratégia de 

Saúde da família em um município de Goiás
(5)

 encontrou índice de 21,2% de hipertensos entre 

os pacientes acometidos com feridas crônicas em membros inferiores. Numa pesquisa clínica 

realizada com portadores de UV
(8)

 observou-se que 21 (36,2%) apresentavam hipertensão e 10 

(17,2%) diabetes. Em outra pesquisa
(2)

, que analisou 50 pessoas portadoras de DVC, 26  

apresentavam doenças crônicas associadas, sendo a hipertensão arterial a mais frequente.  

Alguns estudos evidenciaram que a perturbação no padrão de sono é uma vivência 

relatada pelos portadores de UV, quase sempre associada à existência de dor
(14-16)

. Nesta 

investigação, no entanto, a maioria dos participantes (77%) tinha horas de sono satisfatórias. 

Os resultados do presente estudo corroboram os de outras pesquisas
(4,6)

, nas quais, o 

estágio mais avançado da doença venosa crônica tem impacto significativo na qualidade de 

vida dos portadores de lesão. O prejuízo observado na qualidade de vida destes pacientes pode 
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estar relacionado à cronicidade da lesão, e ao fato de prejudicar os indivíduos em idade 

produtiva. 

Os achados do presente estudo mostram médias de QV baixas nos domínios aspecto 

físico, capacidade funcional, aspectos sociais e dor, além das dimensões saúde física e mental, 

confirmando os achados de uma revisão da literatura que concluiu que os aspectos que 

compreendem as dimensões saúde física e mental, como tristeza pela alteração da imagem 

corporal, limitação física e dor são frequentes nos estudos que avaliam QV das pessoas com 

úlcera venosa
(17)

.  

Atividades rotineiras, como subir ou descer uma escada, deslocar-se até o banheiro, ir 

ao quintal, ou simplesmente o ato de permanecer em pé, sem apoio durante um curto período 

de tempo, percorrer curtas distâncias, levantar-se da cama, tornam-se tarefas difíceis de 

concretizar no dia a dia. A interferência na atividade básica da locomoção acarreta, desse 

modo, múltiplas implicações, obrigando as pessoas a reestruturarem as atividades do seu 

cotidiano e, em alguns casos, a sentirem-se dependentes de outros para poder se locomover 

aos diversos lugares pretendidos e assim poder relacionar-se com os outros
(14)

. 

Estudos mostram a presença de dor como um fator que provoca muito desconforto, 

além de limitar para as atividades de vida diária
(18-19)

.  Nesta mesma perspectiva, em outro 

estudo realizado por enfermeiros do Reino Unido verificou-se que os participantes 

descreveram a dor como um lembrete constante de sua úlcera, que foi incansável e contribuiu 

para os seus sentimentos de perda de controle. Constatou-se que a dor estava relaciona com a 

perda de mobilidade, distúrbios do sono, efeito psicológico negativo e diminuição da 

qualidade de vida
(15-16)

. 

Além da limitação física, a ulceração venosa pode levar o paciente ao isolamento 

social, depressão e constrangimentos devido aos curativos, pois geralmente têm as pernas 

enfaixadas, fazendo com que se sintam envergonhados ao se aproximar de outras pessoas, o 
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que pode dificultar o aumento e a manutenção de seu ciclo social de amizades
(12)

. Estes 

pacientes muitas vezes se sentem discriminados pela família, sociedade e até por si 

mesmos
(10)

. Os baixos escores encontrados nos domínios: aspectos sociais e aspecto 

emocional, saúde mental e na dimensão saúde mental, entre os pacientes com lesão, 

confirmam os resultados das pesquisas citadas anteriormente e reforçam o fato de que a 

presença de úlcera provoca prejuízo significativo nos aspectos sociais e mentais da QV, além 

de afetar a saúde mental desses pacientes.  

Corroborando esta pesquisa, no que se refere aos aspectos sociais, estudo que avaliou 

a qualidade de vida de portadores de feridas crônicas em membros inferiores, em um 

município brasileiro, também obteve média baixa no domínio relações sociais
(5)

. 

Estudo qualitativo com portadores de úlceras venosas
(18)

 mostrou que o desgaste 

emocional sofrido é explícito, que desequilíbrios estão presentes em várias situações, que vão 

desde a ansiedade e desânimo até a depressão. 

 

Conclusão 

Verificou-se prejuízo significativo na qualidade de vida das pessoas com DVC e 

úlcera venosa ativa, comparadas às pessoas que possuíam DVC em qualquer estágio, mas sem 

lesão. Os aspectos da qualidade de vida mais afetados pela presença de úlcera foram: aspecto 

físico, capacidade funcional, aspectos sociais, saúde física e dor. Considerando o impacto que 

a úlcera venosa provoca na qualidade de vida dos pacientes, os enfermeiros, bem como os 

demais profissionais de saúde, precisam estar atentos à evolução da DVC, buscando atuar na 

prevenção da ocorrência de úlcera e no tratamento adequado aos casos de úlcera instalada, 

com vistas a minimizar os prejuízos que esses pacientes podem ter na qualidade de vida.  
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6 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E CONCLUSÕES 
 
 

Com o intuito de buscar a fidedignidade da pesquisa com a realidade, 

apenas quatro enfermeiros participaram da coleta de dados, estes eram 

especialistas e mestrandos que tinham estudos na área temática e participantes de 

um projeto de extensão com os pesquisados. Por tanto os resultados obtidos já 

eram esperados, visto que percebemos a problemática em nossa prática 

profissional com tais pacientes, uma vez que convivíamos diariamente com o seu 

sofrimento refletido na sua qualidade de vida. 

Nesse estudo pode-se constatar que a qualidade de vida das pessoas com 

DVC é baixa, especialmente das pessoas com úlcera ativa e que tal fato deve-se a 

uma multiplicidade de fatores, dentre os quais estão as características da 

assistência e os aspectos clínicos da lesão.  

A assistência prestada às pessoas com DVC, não era sistematizada e 

configurou-se como uma dificuldade do estudo, no tocante a: não haver referência 

e contrarreferência; não ser utilizado o prontuário para devidas anotações e 

acompanhamento da evolução da DVC e UV e quanto à falta de encaminhamento e 

solicitação de exames laboratoriais e específicos. Essas questões dificultaram o 

registro de algumas variáveis em relação as características da assistência. 

O modelo de questionário administrado de medidas sociodemográficas e de 

saúde foi testado, sem haver necessidade de modificações no mesmo. Ao longo da 

pesquisa percebeu-se que a aplicação do questionário de medidas 

sociodemográficas e de saúde e do SF-36 requeria um tempo considerável, o que 

algumas vezes foi motivo de desistência em participar do estudo, demandando 

maior tempo para obtenção do número de participantes desejados. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Caro(a) usuário(a) do ambulatório de angiologia do HUOL, 

O objetivo deste é solicitar o seu consentimento para participar voluntariamente do 

projeto de pesquisa intitulado “Influência dos aspectos clínicos e assistenciais na qualidade de 

vida das pessoas com doença venosa crônica com e sem úlcera venosa”. Tem como objetivo 

Analisar a influência dos aspectos clínicos da pessoa com insuficiência venosa crônica na 

qualidade de vida. 

Este projeto justifica-se por trazer benefícios aos usuários do serviço, a partir da 

identificação dos fatores determinantes em sua qualidade de vida, da elaboração de um plano 

assistencial ao serviço de saúde na mudança da prática assistencial ampliando o foco do 

atendimento centrado apenas na úlcera para uma abordagem geral do portador; a sua 

contribuição científica, uma vez que são escassos os estudos relacionados aos fatores que 

influenciam a QV dos portadores de IV. Desta maneira, ao identificar os aspectos associados 

que influenciam a QV dos portadores de IV, não pretenderemos medir, apenas, as melhorias 

dos padrões fisiológicos e assistenciais, mas também os efeitos sobre a vida desses pacientes. 

O instrumento será aplicado em dois momentos: entrevistas com o senhor (a), logo 

após a consulta médica e acompanhamento da troca de curativo da úlcera. Para observarmos 

esclarecemos que os desconfortos e os riscos associados à participação neste estudo são 

mínimos os quais, serão minimizados pelo cuidado que teremos com os procedimentos de 

exame físico do membro afetado. Todos os dados serão manipulados em sigilo e assumimos o 

compromisso de não disponibilizarmos para outras pessoas. 

Na ocorrência de dano eventual a responsabilidade do pesquisador no que diz respeito 

a indenização com cobertura financeira do possível dano imediato ou tardio que venham a ser 

comprovado. 

Os resultados obtidos no estudo, serão utilizados para fins científicos, havendo o 

compromisso por parte da equipe da pesquisa em manter o sigilo e o anonimato de sua 

participação. 

Ressaltamos ainda que você poderá desistir da pesquisa em qualquer momento, sem 

nenhuma penalidade, prejuízo ou represália para você e que mesmo não havendo necessidade 

de ressarcimento, a equipe da pesquisa se responsabiliza por possíveis custos solicitado por 

você, desde que fique comprovado legalmente sua necessidade. 

Desde já agradecemos a sua atenção, e caso aceite participar, solicitamos a sua 

confirmação neste documento. 

CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO: Conscientemente, fui devidamente 

esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido e 

os possíveis riscos envolvidos. Estou de acordo em participar voluntariamente no estudo, 

sendo que minha participação não implicará em custos ou prejuízos, sejam esses de caráter 

econômico, social, psicológico ou moral, sendo garantido o anonimato e o sigilo dos dados 
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referentes à minha identificação. O pesquisador responsável me garantiu disponibilizar 

qualquer esclarecido adicional que eu venha a solicitar durante o transcurso da pesquisa e o 

direito de desistir da participação em qualquer momento, sem que a minha desistência 

implique em qualquer prejuízo a minha pessoa ou minha família. 

 

Nome do participante: 

_______________________________________________________________ 

Assinatura 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA E MEDIDAS BIOFISIOLÓGICAS DOS USUÁRIOS 

 

 
Nº   Data:   /  /_     Prontuário:    

 

 

1. DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E DE SAÚDE  

1.1  Iniciais:     

 

 

1.2 Procedência: 1. Natal (distrito):   1.1 norte I 1.2. norte II   1.3 sul 1.4 leste 

1.5 oeste 2. Município:    

 

1.3 Sexo: 1. M 2. F  

1.4 Idade:   anos  

1.5   Estado   civil:   1.   Solteiro 2.   Casado/União   estável 4.Viúvo 5. 

Divorciado/Desquitado 

 

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/Ocupação: (    ) Sim (    ) Não Qual:     

1.8 Renda per capita: _______ Número de pessoas na casa: ______ 

 

 

1.9 Doenças crônicas associadas: (    ) Presente (    ) Ausente Qual? 
 

1.10 Sono: Quantas horas por dia? ________ 
 

1.11 Etilismo: (    ) Presente (    ) Ausente Tabagismo: (    )Presente (    )Ausente 
 

 

2.  ASSISTÊNCIA À SAÚDE / SUS  

2.1 – Adequação dos produtos/ materiais usados no curativo:  

- (    )Produtos de limpeza (   ) Epitelizante (   ) Desbridante 

- (    ) Adequado   (   ) Inadequado 

 

2.2 – Quem realiza o curativo fora do ambulatório? ______________________ 

(   ) Profissional/cuidador sem treinamento (   ) profissional/cuidador treinado 

 

2.3 – Faz uso de terapia compressiva (meia/faixa elástica, bota de unna)? 

Qual? ____________________ (    ) Ausente (    ) Presente 

 

2.4 – A quanto tempo está tratando a UV? _______________(tempo em meses) 

 

 

2.5 – Local de tratamento nos últimos 30 dias?  

(   ) domicílio (   ) UBS  (   ) USF  (   )HUOL   (   ) Hospital Municipal 
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3.  ASPECTOS CLÍNICOS DA UV  

3.1 Quantas vezes a Úlcera fechou e abriu novamente: 

Número de vezes: _______ 
 

3.2 Quanto tempo de Úlcera(s) atual(is): 

Tempo em meses: _________ 
 

 

3.3 Condições do leito/Porcentagen envolvidas: 

1. Granulação   %  2. Epitelização    %  3.presença de tecido fibrinótico    % 

4. Necrose seca/isquêmica    % 5.Necrose úmida/liquefativa   % 

 

3.4 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) 

 

3.5 Odor: 1 Ausente 2 Discreto 3  Acentuado (fétido)  

3.6 Perda tecidual provocado pela úlcera: 

1.  Grau  I  (Epiderme)    2.  Grau  II  (Derme)    3.Grau  III  (Subcutâneo)    4.  Grau  IV (Músculo) 

 

3.7 Tamanho da úlcera: Vertical   cm   x Horizontal   cm  =  área  

3.8 Sinais de infecção: 1. Não  2. Sim, quais? 1. Odor e Secreção purulenta 

                                            2. Dor   3 Febre   4 Hiperemia Outros:______________ 
 

3.9 Se a úlcera apresenta sinais de infecção, colhido swab/biópsia:  
(    ) Presente (    ) Ausente 

 

3.10 Presença de dor: 0    1     2     3     4     5     6   7     8     9    10  (EAV)  
     (   ) ausente  (    ) presente 

 

2.6 – Orientação para uso: 

Terapias compressiva: (   ) Ausente   (   ) Presente 

Elevação de MMII: (   ) Ausente  (   ) Presente 

Exercícios regulares: (   ) Ausente  (   ) Presente 

 

2.7 – Exames laboratoriais e específicos 

Sangue: (   ) Ausente  (   ) Presente 

Urina: (   ) Ausente  (   ) Presente 

Doppler: (   ) Ausente  (   ) Presente 

 

2.8 – Número de consultas com o angiologista no último ano? _____________ 

 

 

2.9 – Referência e contra-referência: 

(     ) Ausente  (    ) Presente 

 

2.10 – Documentação dos achados clínicos: 

(     ) sem registro no prontuário  (     ) com registro no prontuário 
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CEAP CLÍNICO 

 

 

VARIÁVEIS DE 

CLASSIFICAÇÃO DA IVC 
ESCORES DE 
VERIFICAÇÃO 

Classe 0 - Sem sinais de doença venosa visível ou 
palpável Presente (0); Ausente (1) 
Classe 1 - Telangiectasias ou veias reticulares  Presente (0); Ausente (1) 
Classe 2 - Veias varicosas  Presente (0); Ausente (1) 
Classe 3 - Edema  Presente (0); Ausente (1) 

Classe 4 - Alterações cutâneas (Hiperpigmentação; 
eczema; dermatofibrose) Presente (0); Ausente (1) 

Classe 5 - Classe 4 + úlcera curada Presente (0); Ausente (1) 

Classe 6 - Classe 4 + úlcera ativa Presente (0); Ausente (1) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

VERSÃO BRASILEIRA DO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA SF36 

 

CICONELLI, R.M. et al. Tradução para língua portuguesa e validação do questionário 

genérico de avaliação de qualidade de vida SF-36 (Brasil SF-36). Rev Bras Reumatol., v. 39, 

p.143-50, 1999. 

1- Em geral você diria que sua saúde é:   

 

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 

2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria saúde em geral, agora? 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia 

comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste caso, 

quando?  

 Atividades 
Sim, dificulta 

muito 

Sim, dificulta 

um pouco 

Não, não 

dificulta de 

modo algum 

a) Atividades Rigorosas, que exigem 

muito esforço, tais como correr, 

levantar objetos pesados, participar 

em esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como 

mover uma mesa, passar aspirador de 

pó, jogar bola, varrer a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d) Subir vários  lances de escada 1 2 3 

Anexo B 
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e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou 

dobrar-se 

1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho 

ou com alguma atividade regular, como conseqüência de sua saúde física?   

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. ex. 

necessitou de um esforço extra).   

1 2 

 

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho 

ou outra atividade regular diária, como conseqüência de algum problema emocional (como se 

sentir deprimido ou ansioso)?  

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado 

como geralmente faz. 

1 2 

 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais 

interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, amigos ou em grupo? 

 

De forma 

nenhuma 

Ligeiramente Moderadamente Bastante Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 
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7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal (incluindo o 

trabalho dentro de casa)? 

 

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante 

as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se aproxime de 

maneira como você se sente, em relação às últimas 4 semanas.  

 

 

Todo 

Tempo 

A maior 

parte 

do 

tempo 

Uma 

boa 

parte 

do 

tempo 

Algu

ma 

parte 

do 

temp

o 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo 

você tem se sentindo 

cheio de vigor, de 

vontade, de força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo 

você tem se sentido 

uma pessoa muito 

nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você 

tem se sentido tão 

deprimido que nada 

pode anima-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo 

você tem se sentido 

calmo e tranqüilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo 

você tem se sentido 

com muita energia? 

1 2 3 4 5 6 
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f) Quanto tempo você 

tem se sentido 

desanimado ou 

abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você 

tem se sentido 

esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo 

você tem se sentido 

uma pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você 

tem se sentido 

cansado?  

1 2 3 4 5 6 

 

10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc)?  

 

Todo 

Tempo 

A maior parte do 

tempo 

Alguma parte do 

tempo 

Uma pequena 

parte do 

tempo 

Nenhuma 

parte do 

tempo 

1 2 3 4 5 

 

11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 
Definitivamente 

verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não sei 
A maioria das 

vezes falso 

Definitiva- 

mente falso 

a) Eu costumo 

obedecer  um pouco 

mais facilmente que as 

outras pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável 

quanto qualquer 

pessoa que eu 

conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a 

minha saúde vai piorar 
1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 

excelente 
1 2 3 4 5 
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CÁLCULO DOS ESCORES DO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA 

Fase 1: Ponderação dos dados 

 

Questão Pontuação 

01 Se a resposta for 

1 

2 

3 

4 

5 

Pontuação 

5,0 

4,4 

3,4 

2,0 

1,0 

02 Manter o mesmo valor 

03 Soma de todos os valores 

04 Soma de todos os valores 

05 Soma de todos os valores 

06 Se a resposta for 

1 

2 

3 

4 

5 

Pontuação 

5 

4 

3 

2 

1 

07 Se a resposta for 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Pontuação 

6,0 

5,4 

4,2 

3,1 

2,2 

1,0 

08 A resposta da questão 8 depende da nota da questão 7 

Se 7 = 1 e se 8 = 1, o valor da questão é (6) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 1, o valor da questão é (5) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 2, o valor da questão é (4) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (3) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 4, o valor da questão é (2) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (1) 

Se a questão 7 não for respondida, o escorre da questão 8 passa a ser o seguinte: 

Se a resposta for (1), a pontuação será (6) 

Se a resposta for (2), a pontuação será (4,75) 

Se a resposta for (3), a pontuação será (3,5) 

Se a resposta for (4), a pontuação será (2,25) 

Se a resposta for (5), a pontuação será (1,0) 
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09 Nesta questão, a pontuação para os itens a, d, e ,h, deverá seguir a seguinte 

orientação:  

Se a resposta for 1, o valor será (6) 

Se a resposta for 2, o valor será (5) 

Se a resposta for 3, o valor será (4) 

Se a resposta for 4, o valor será (3) 

Se a resposta for 5, o valor será (2) 

Se a resposta for 6, o valor será (1) 

Para os demais itens (b, c,f,g, i), o valor será mantido o mesmo 

Vitalidade = a+e+g+i                   Saúde mental: b+c+d+f+h 

10 Considerar o mesmo valor. 

11 Nesta questão os itens deverão ser somados (valores normais), porém os itens b 

e d deverão seguir a seguinte pontuação:  

Se a resposta for 1, o valor será (5) 

Se a resposta for 2, o valor será (4) 

Se a resposta for 3, o valor será (3) 

Se a resposta for 4, o valor será (2) 

Se a resposta for 5, o valor será (1) 

 

Fase 2: Cálculo do Raw Scale (0 a 100) 

 

Nesta fase você irá transformar o valor das questões anteriores em notas de 8 domínios que 

variam de 0 (zero) a 100 (cem), onde 0 = pior e 100 = melhor para cada domínio. É chamado de 

raw scale porque o valor final não apresenta nenhuma unidade de medida.  

Domínio: 

 Capacidade funcional 

 Limitação por aspectos físicos 

 Dor 

 Estado geral de saúde 

 Vitalidade 

 Aspectos sociais 

 Aspectos emocionais 

 Saúde mental 
 

Para isso você deverá aplicar a seguinte fórmula para o cálculo de cada domínio: 

 

Domínio: 

Valor obtido nas questões correspondentes – Limite inferior x 100  

                             Variação (Score Range) 
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Na fórmula, os valores de limite inferior e variação (Score Range) são fixos e estão estipulados 

na tabela abaixo.  

 

Domínio Pontuação das questões 

correspondidas 

Limite inferior Variação 

Capacidade funcional 03 (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j) 10 20 

Limitação por aspectos 

físicos 

04  

(a+b+c+d) 

4,8 4 

Dor 07 + 08 2,12 10 

Estado geral de saúde 01 + 11 5,25 20 

Vitalidade 09 (somente os itens a + e 

+ g + i) 

4,24 20 

Aspectos sociais 06 + 10 2,10 8 

Limitação por aspectos 

emocionais 

05 (a+b+c) 3,6 3 

Saúde mental 09 (somente os itens b + c + 

d + f + h) 

5,30 25 

 

Exemplos de cálculos: 

 

 Capacidade funcional: (ver tabela) 
 

Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100  

Variação (Score Range) 

 

Capacidade funcional: 21 – 10 x 100 = 55 

                                         20 

 

O valor para o domínio capacidade funcional é 55, em uma escala que varia de 0 a 100, 

onde o zero é o pior estado e cem é o melhor.  

 Dor (ver tabela) 
- Verificar a pontuação obtida nas questões 07 e 08; por exemplo: 5,4 e 4, portanto somando-

se as duas, teremos: 9,4 

 

- Aplicar fórmula: 
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Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100  

                                    Variação (Score Range) 

 

Dor: 9,4 – 2 x 100 = 74 

           10 

 

O valor obtido para o domínio dor é 74, numa escala que varia de 0 a 100, onde zero é o 

pior estado e cem é o melhor. 

 Assim, você deverá fazer o cálculo para os outros domínios, obtendo oito notas no final, 

que serão mantidas separadamente, não se podendo soma-las e fazer uma média. 

Obs.: A questão número 02 não faz parte do cálculo de nenhum domínio, sendo utilizada 

somente para se avaliar o quanto o indivíduo está melhor ou pior comparado a um ano atrás. 

  

Se algum item não for respondido, você poderá considerar a questão se esta tiver sido 

respondida em 50% dos seus itens.    
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Anexo C 
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Anexo D 
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Anexo E 


