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RESUMO 

NÓBREGA, Walkiria Gomes da. Qualidade de vida dos pacientes com úlcera venosa 

atendidos no ambulatório de um hospital universitário.  Natal, 2009. 138f. 

Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Departamento de Enfermagem, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, 2009. 

 

 

Estudo transversal e descritivo que objetivou analisar a qualidade de vida (QV) de 

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

em Natal/RN. A população alvo do estudo foi composta por 50 pacientes com UV 

atendidos no ambulatório de angiologia de um hospital universitário de ensino no nível 

terciário. O estudo obteve parecer favorável do Comitê de Ética da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (Protocolo nº 279/09). A coleta de dados foi realizada 

num período de dois meses pela própria mestranda e uma acadêmica de enfermagem, 

por meio da aplicação de um formulário referente as características sócio-demográfica, 

clínico, de saúde e assistencial,  e dos instrumentos WHOQOL-bref e WHOQOL-old. 

Os dados foram analisados no SPSS 15.0, através de estatística descritiva e inferencial 

apresentados na forma de tabelas, quadros e gráficos. Dos pesquisados, predominaram  

o sexo feminino, faixa etária até 59 anos, religião católica, baixa escolaridade, casado, 

com até 03 filhos, sem vínculo empregatício, aposentados ou com ocupações que 

exigem longos períodos numa mesma posição, renda salarial de até 02 salários 

mínimos, sono inadequado, portadores de Insuficiência Venosa Crônica e outras 

doenças crônicas como DM e HAS, faziam uso de medicamento para tratamento 

clínico, sendo uma minoria para IVC. Nos pesquisados predominaram apenas uma 

lesão, tempo de lesão de até cinco anos, repouso inadequado, dor intensa, edema e 

lesões colonizadas. Quanto à assistência os pacientes iniciaram o tratamento da lesão até 

quatro meses após o surgimento da úlcera, sendo os serviços de atenção básica à saúde 

mais procurados, acesso ao angiologista por ficha de referência, se deslocavam por meio 

de transporte coletivo, recebiam apoio em relação ao tratamento das lesões. No 

tratamento tópico o produto mais utilizado na lesão era cicatrizante, e poucos faziam 

uso de terapia compressiva. No que se refere à discriminação, os pesquisados sofrem 

discriminação da sociedade, apresentaram mudanças na qualidade de vida após o 

surgimento da úlcera em relação ao lazer/dor/restrição social/escolar/locomoção; 

Restrição laboral/financeira/progressão social; Aparência física/discriminação e 

restrição de atividade doméstica. Essas mudanças foram relacionadas com o tempo de 

lesão e verificado que quanto mais crônica for a lesão mais mudanças negativas 

ocorrerão em sua QV (ρ=0,000). Ao analisarmos as características da QV medidas pelo 

WHOQOL-bref, verificamos em relação às duas questões gerais eles estão insatisfeitos 

com sua saúde (ρ=0,023) e todos os domínios apresentam significativa diferença em 

relação à pior QV com ter a lesão com mais de 5 anos (ρ=0,000). Quanto à QV medida 

pelo WHOQOL-old, verificamos que esses pacientes não tiveram mudanças em relação 

ao tempo de lesão. Concluímos que a QV de pessoas com UV foi considerada 

insatisfatória quando comparada ao tempo de lesão atual superior a 5 anos que denota 

que a qualidade de vida piora com o tempo de cronicidade das UV. 

Palavras-chave: Enfermagem, Qualidade de Vida, Úlcera Venosa. 

 

 



ABSTRACT 

NÓBREGA, Walkiria Gomes da. Qualidade de vida dos pacientes com úlcera venosa 

atendidos no ambulatório de um hospital universitário.  Natal, 2009. 138f. 

Dissertation (Master Degree in Nursing) - Department of Nursing, Federal University of 

Rio Grande do Norte, 2009. 

 

 

 

Descriptive study aimed to analyze the quality of life (QOL) of patients with venous 

ulcers (UV) outpatient clinic of a university hospital in Natal / RN. The aim of the study 

population was composed of 50 patients with UV treated at the cardiology clinic of a 

university teaching hospital at the tertiary level. The study was approved by the Ethics 

Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte (Protocol 279/09). Data 

collection was performed over a period of two months by the very a masters degree and 

an academic nursing through the application of a form concerning the socio-

demographic, clinical, and health care, and the instruments WHOQOL and WHOQOL - 

old. The data were analyzed with SPSS 15.0, using descriptive and inferential statistics 

presented in the form of tables, charts and graphs. Of the surveyed, female 

predominance, age range 59 years, Catholic, low education, married, with up to 03 

children, not working, retired, or with occupations requiring long periods in one 

position, wage income of up to 02 minimum wages, inadequate sleep, patients with 

chronic venous insufficiency and other chronic diseases such as diabetes and 

hypertension, were taking medications for treatment, being a minority to IVC. In 

patients with predominant only one injury, time of injury up to five years, inadequate 

rest, pain, edema and lesions colonized. The assistance the UV patients began treatment 

of the injury until four months after the onset of the ulcer, and services primary health 

care most wanted, access to angiologist by reference form, commuted by public 

transportation, received support regarding the treatment of injuries. The topical product 

most used in the lesion was healing, and few were using compression therapy. 

respondents suffer discrimination in society, showed changes in quality of life after the 

occurrence of ulcer in relation to leisure, pain, restriction of social / school / 

transportation; barring employment / financial / social ladder; Physical appearance / 

discrimination and restriction of domestic activity. These changes were related to the 

time of injury and found that the more chronic injury is the most negative changes occur 

in their QV (ρ = 0.000). Analyzing the characteristics of QV measured by the 

WHOQOL-bref, we found for the two general questions they are dissatisfied with their 

health (ρ = 0.023) and all areas have significant difference compared with the worst QV 

have the injury of more than 5 years (ρ = 0.000). The QV measured by the WHOQOL-

old, we found that these patients had no changes from the time of injury. We conclude 

that the QV of patients with UV was considered unsatisfactory when compared to the 

time of injury on more than 5 years which shows that the quality of life worsens with 

time the chronic UV. 

Keywords: Quality of life, venous ulcer, nursing.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em pleno século XXI com os avanços tecnológicos e científicos obtidos na área 

da saúde, bem como com o processo de transição demográfico-epidemiológica que 

possibilitou o aumento na expectativa de vida da população brasileira, ainda são 

inúmeros e relevantes os problemas que continuam a afetar a saúde das populações no 

Brasil e no mundo. Essas repercussões do desenvolvimento científico e tecnológico nas 

condições de vida da população vêm preocupando os cientistas, não somente com a 

efetividade das intervenções terapêuticas mas também com as melhorias obtidas na 

Qualidade de Vida (QV) dos pacientes, principalmente dos que apresentam as doenças 

crônicas (YAMADA, 2001; MARTINS; FRANÇA; KIMURA, 1996). 

Devido ao impacto na mortalidade, morbidade e altos custos, as doenças 

crônicas não-transmissíveis tornam-se prioridade na maioria dos países. No Brasil, 

apesar das estatísticas oficiais de mortalidade, os dados de vigilância epidemiológica de 

doenças crônicas e dos estudos transversais que determinam a frequência de fatores de 

risco para essas doenças, ainda hoje são desconhecidos a incidência dessa parcela de 

doenças e os fatores de risco a ela associados na população brasileira. Essas 

informações são essenciais para o desenvolvimento de programas preventivos e a 

formulação de políticas públicas que reduzam o impacto dessas doenças no País 

(BRASIL, 2009). 

Neste contexto o Ministério da Saúde, em setembro de 2008, lançou o Estudo 

Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA), a maior pesquisa já desenvolvida na área de 

epidemiologia na América Latina, sendo no Brasil um estudo pioneiro sobre doenças 

crônicas e seus fatores de risco na população brasileira. Essa pesquisa multicêntrica de 

coorte realizada por um país fora do eixo dos países desenvolvidos, envolve um 

consórcio composto por seis instituições brasileiras de ensino e pesquisa, que reúne 

mais de R$ 22 milhões de investimentos do Governo Federal (BRASIL, 2009). 

As condições crônicas são responsáveis por 60,0% de todo o ônus financeiro 

decorrente de doenças do mundo com significativo crescimento, e há uma estimativa de 

que no ano de 2020 80% da carga de doença dos países em desenvolvimento devam 

advir de problemas crônicos (BRASIL, 2009). Além disso, as doenças crônicas pioram 

a qualidade de vida e comprimem o orçamento das populações mais pobres e mais 

acometidas por essas doenças e suas complicações mais frequentes (BRASIL, 2009). E 
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segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS (2003) os sistemas atuais de saúde 

mundial não possuem um plano de gerenciamento das condições crônicas, ficando 

restrito apenas ao tratamento dos sintomas quando aparecem, o que acarreta em grandes 

gastos para o serviço de saúde.  

A doença crônica caracteriza-se por apresentar evolução lenta e duração 

indefinida, ou recorrências que se estendem por muitos meses ou anos, que acarreta em 

alterações no estilo de vida das pessoas (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 

2003). 

Dentre as enfermidades crônicas que afetam o homem tem-se a Insuficiência 

Venosa Crônica (IVC) que está relacionada à presença de hipertensão venosa 

prolongada, devido ao desgaste das válvulas. Apesar de a mortalidade ser praticamente 

inexistente, apresenta elevada morbidade e é caracterizada principalmente pela 

ocorrência de Úlcera Venosa (UV) nos membros inferiores, quando em estágio 

avançado. Dessa maneira é considerada resultante do inadequado retorno do sangue 

venoso nos pés ou pernas, relacionado às várias doenças como: diabetes melittus, 

doença vascular periférica e IVC, sendo que aproximadamente 70,0% a 80,0% das 

úlceras venosas estão quase que exclusivamente associadas à IVC (MAFFEI, 2002). 

A UV é uma patologia conhecida desde a Antiguidade, descrita por Hipócrates 

há mais de 2000 anos, em sua obra De ulceribus, onde descreveu a relação entre as 

doenças venosas e as úlceras de perna. (YAMADA; SANTOS, 2005). 

Segundo Santos, Sellmer e Massulo (2007) as úlceras crônicas são definidas 

como feridas de longa duração ou de reincidência frequente, caracterizadas por resposta 

mais proliferativa, que pode ser resultado da não evolução de um processo agudo. Essa 

lesão apresenta-se como uma ferida de forma irregular, superficial no início, mas 

podendo se tornar profunda, com bordas bem definidas e comumente com exudato 

amarelado, com perda circunscrita ou irregular da derme ou epiderme, podendo atingir o 

tecido subcutâneo e os subjacentes. As úlceras podem ser únicas ou múltiplas e de 

tamanhos e localizações variáveis, geralmente ocorrem na porção distal dos membros 

inferiores, particularmente na região do maléolo medial (ARNOLD; WEST, 1991; 

ABBADE; LASTÓRIA, 2006). 

A UV apresenta-se como a complicação mais significativa da IVC, com alta 

prevalência, caráter recidivante, o que provoca sofrimento tanto ao paciente como a sua 

família. Além de gerar dependência dos serviços de saúde, constituindo um importante 

problema de saúde pública, e assumir uma importante magnitude no que se refere à 
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repercussão social e econômica em termos de dias de trabalho perdidos, acarreta uma 

diminuição da qualidade de vida (ETUFUGH; PHILLIPS, 2007; MAFFEI, 2002; 

YAMADA, 2001). 

Embora nem sempre seja reconhecida como um problema urgente de saúde, a 

úlcera venosa é complexa e com condições onerosas, além de ser relativamente comum 

na população adulta (HARRISON et al., 2005). Sua frequência vem aumentando de 

acordo com o aumento da expectativa de vida da população mundial, e sua prevalência 

varia muito, dependendo dos diferentes métodos empregados nos estudos, idades das 

populações estudadas e definições de úlcera venosa. A prevalência é superior a 4% em 

pessoas acima dos 65 anos, predominando no sexo feminino, com um índice de 

recorrência de 60,0% a 72,0%. (ABBADE; LASTÓRIA, 2006; BONGIOVANNI; 

HUGHES; BOMENGEN, 2006; NUNES, 2006). 

Nos Estados Unidos da América (EUA) cerca de 1,0% da população já teve ou 

sofre atualmente com a úlcera venosa crônica. O tratamento dessa doença apresenta um 

custo anual de mais de 1 bilhão de dólares, sem incluir o impacto econômico associado 

às alterações no estilo de vida, aos dias de trabalho perdidos e às internações freqüentes. 

(BONGIOVANNI; HUGHES; BOMENGEN, 2006). 

No Brasil, as úlceras 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. Esse elevado número de pessoas com úlceras 

contribui para onerar o gasto público no Sistema Único de Saúde (SUS), além de 

interferir na qualidade de vida da população (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 

SAÚDE, 2003). Nesse sentido, os estudos acerca das consequências das úlceras venosas 

ainda são incipientes, porém o impacto psíquico, social e econômico da cronificação 

dessas lesões, afeta a produtividade no trabalho, gerando aposentadorias por invalidez, 

restringindo as atividades da vida diária e de lazer. Para muitos pacientes, essa doença 

venosa significa dor, perda de mobilidade funcional e piora da QV. (NUNES et al., 

2008a; ERENO, 2003). Esse é um fato de grande relevância, já que o Brasil é um país 

de desigualdades onde a grande maioria da população necessita trabalhar para o seu 

sustento e, em muitos casos, exerce seu trabalho de forma informal. (ERENO, 2003). 

Além disso, o tratamento da úlcera venosa é longo e o processo de cura lento, 

sendo necessário o paciente arcar com custos elevados, referentes a curativos, 

medicações e até mesmo exames diagnósticos, que muitas vezes são de difícil acesso 

aos pacientes pela rede pública, devido à grande demanda. Esse cenário pode ser 
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agravado pelo fato de que esses pacientes tendem a  buscar soluções próprias para o 

tratamento da ferida, por meios de cuidados empíricos, recomendações de amigos ou 

familiares, ocasionando abordagens terapêuticas inadequadas. (PAZOS; DOPICO, 

2006).  

O diagnóstico de úlcera venosa traz aos indivíduos acometidos uma mudança em 

seu estilo de vida como fazer regime de tratamento, conhecer a doença e lidar com 

incômodos físicos; perdas nas relações sociais, financeiras, nas atividades como 

locomoção, trabalho e lazer, ameaças à aparência individual, à vida e à preservação da 

esperança. Apesar de poder ser controlada, o acúmulo de eventos e as restrições 

impostas pelo tratamento podem levar a uma drástica alteração no estilo de vida das 

pessoas. (MARTINS; FRANÇA; KIMURA, 1996). 

O impacto da alteração do estilo de vida da população acometida pelas úlceras 

atinge diretamente a qualidade de vida, uma vez que esta é marcada pela subjetividade, 

e envolve todos os componentes essenciais da condição humana, quer seja físico, 

psicológico, social, cultural ou espiritual. (MARTINS; FRANÇA; KIMURA, 1996). 

O bem estar físico é determinado pela atividade funcional, a força, a fadiga, o 

sono, o repouso, a dor e outros sintomas; o bem-estar social tem a ver com as funções e 

as relações sociais, a afeição e a privacidade, a aparência, o entretenimento, o 

isolamento, o trabalho, a situação econômica e o sofrimento familiar; o psicológico é 

relacionado ao medo, à ansiedade, à depressão e à angústia que geram a doença e o 

tratamento. Finalmente, o bem estar espiritual inclui o significado da doença, da 

esperança, da importância, da incerteza, da religiosidade e da força interna. 

(VINACCIA; OROZCO, 2005). 

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

fundamentais referentes ao construto Qualidade de Vida: subjetividade, 

multidimensionalidade e 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 preocupações. Para avaliar a QV desenvolveu um 

instrumento composto por domínios e facetas, que mensuram a qualidade de vida do 

indivíduo ou grupo. (THE WHOQOL GROUP, 1995). 

Apesar de esse tema ser bastante focalizado no cenário internacional, no Brasil 

seu estudo ainda é escasso, o que suscita em alguns autores. (NÓBREGA et al., 2009; 

LUCAS; MARTINS; ROBAZZI, 2008; YAMADA; SANTOS, 2005; LONGO 
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JÚNIOR, 2001; YAMADA, 2001) a necessidade de estudar essa temática numa 

realidade de saúde completamente diferente daquelas mencionadas nas pesquisas 

internacionais de países desenvolvidos. 

 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 

Partindo da experiência vivenciada quando acadêmica de enfermagem e bolsista 

de pesquisa – PIBIC/CNPQ/UFRN – desenvolvendo estudos relacionados à avaliação 

clínica da assistência aos pacientes com úlceras vasculares de membros inferiores 

(TORRES et al., 2007; NÓBREGA et al., 2008; DEODATO; TORRES, 2008; COSTA 

et al., 2009; DEODATO et al., 2009; MELO et al., 2009; TORRES et al., 2009), e como 

docente da disciplina de Semiologia e Semiotécnica, do Departamento de Enfermagem 

da UFRN, pude acompanhar a evolução das úlceras venosas nos pacientes atendidos no 

ambulatório da clínica cirúrgica do Hospital Universitário acarretando em uma profunda 

vivência no tocante à qualidade de vida desses pacientes.  

A assistência aos usuários de saúde acometidos pela UV é complexa, longa e 

exige atuação interdisciplinar, com adoção de protocolo sistematizado de condutas e 

tratamento, além do conhecimento da fisiopatologia dessas lesões, habilidade técnica da 

equipe profissional, articulação entre os níveis de complexidade de assistência e 

também participação ativa do portador e seus familiares, dentro de uma perspectiva 

holística. (NÓBREGA et al., 2008). 

É importante frisar a necessidade de uma política de saúde efetiva que atenda 

aos pacientes acometidos por doenças crônicas, em especial, a úlcera venosa crônica. 

Pode-se oportunizar ao profissional de saúde uma assistência que enfoque os problemas 

relacionados à QV destes, com subsídios para a mudança da prática de atenção à saúde 

ao portador de UV, dentro do conceito ampliado de saúde permitindo deslocar o foco do 

atendimento centrado apenas na úlcera para uma abordagem geral do portador, 

superando a visão simplista e limitada da assistência. 
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A ELSA é uma pesquisa que trará informações que serão essenciais para orientar 

a prática de saúde e o desenvolvimento de programas preventivos para o Sistema Único 

de Saúde. (BRASL, 2009).  

A complexidade e a extensão desse problema têm levado autores como Martins, 

França e Kimura (1996) a desenvolverem estudos visando analisar o impacto desta 

condição sobre a qualidade de vida das pessoas acometidas por doença crônica, sob 

diferentes aspectos. 

Em nossa experiência com pacientes acometidos pela UV durante 04 anos, 

pudemos observar a influência da cronicidade das úlceras venosas na qualidade de vida 

dessas pessoas, a partir do isolamento social, do preconceito que elas sofrem da 

sociedade e principalmente da própria família, observação retirada de muitos relatos de 

desprezo pelos seus familiares devido ao odor da ferida. Outros fatores também 

contribuem para a baixa qualidade de vida dos pacientes, como a própria desvalorização 

pessoal, o distúrbio da autoimagem por estarem muitos anos com uma atadura 

envolvendo sua perna, impossibilitando-lhes de ter uma vida social, de ir a festas, 

shopping, igrejas, justamente por sentir vergonha de sua imagem corporal. 

Em Natal/RN, alguns estudos mostram que existem fatores que influenciam na 

evolução das úlceras vasculares, contribuindo para a manutenção da cronicidade dessas 

lesões e a inadequação da assistência prestada aos portadores de UV, tanto no nível da 

Atenção Básica como na Alta Complexidade. Esses fatores são a falta de diagnóstico da 

UV, não realização de exames laboratoriais, acesso restrito ao angiologista, ausência de 

tratamento sistêmico, terapia tópica incorreta, irregularidade no tratamento, ausência de 

terapia compressiva, presença de dor, inadequação na conduta domiciliar, falta de 

materiais para curativos e ausência de treinamentos para cuidadores. Além desses 

aspectos, os determinantes das condições de vida dessa população como escolaridade, 

faixa etária, renda mensal, ocupação e hábitos de vida dificultam muitas vezes a 

efetivação das ações, acarretando o prolongamento do tratamento e cronicidade das 

lesões. (COSTA et al., 2009; DEODATO et al., 2009; MELO et al., 2009; TORRES et 

al., 2009; DEODATO; TORRES, 2008; NÓBREGA et al., 2008; NUNES et al., 2008a). 

Ao observarmos a qualidade da assistência aos pacientes com UV em nossa 

experiência no ambulatório e nos estudos supracitados, temos que as condições de 

saúde, assistenciais, sociais e econômicas dos pacientes estão fortemente ligadas a sua 

QV. Já que os aspectos relacionados à fisiopatologia, assistência ao paciente, 

acessibilidade e resolutividade dos serviços de saúde e fatores sociais, econômicos e 
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psicológicos influencia na evolução das úlceras, contribuindo para o aumento da 

cronicidade das doenças. 

A cicatrização das lesões depende não somente de fatores fisiológicos, mas de 

um conjunto de ações assistenciais e uma boa condição de vida, atendendo às 

necessidades básicas da vida, como alimentação, sono, repouso, educação, trabalho, boa 

moradia, e diminuição do estresse. 

A partir do acompanhamento aos pacientes inclusos na pesquisa citada 

anteriormente, observou-se que eles apresentavam uma má qualidade de vida, devido 

aos relatos que os mesmos traziam sobre os diversos problemas de sua vida, originados 

a partir das lesões venosas. Tornava-se notório que a úlcera venosa trazia mudanças, 

muitas vezes drásticas, no âmbito familiar, social, econômico e psicológico. 

Um fato importante a ser destacado é que aqueles pacientes que mais 

apresentavam problemas na qualidade de vida eram os que tinham maiores dificuldades 

em apresentar uma evolução satisfatória da úlcera. Isso acarretava na cronicidade das 

lesões e, dessa maneira, piorando cada vez mais a qualidade de vida dos indivíduos. 

Partindo do pressuposto de que diversos aspectos podem influenciar a qualidade 

de vida dos pacientes com UV, surge a preocupação em estudar essa temática em nossa 

realidade, para tanto se tem as seguintes questões: Que aspectos sócio-demográficos, 

clínicos, de saúde e assistenciais caracterizam os pacientes com UV? Como se 

caracterizam os domínios e facetas da QV medida pelo WHOQOL- bref/old nos 

pacientes com UV? Que domínios e facetas da QV estão alterados nos pacientes com 

UV? 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 

Este trabalho vem trazer benefícios aos usuários de saúde, uma vez que a 

avaliação da qualidade de vida e a identificação dos seus determinantes, na vida das 

pessoas com UV, irão trazer subsídios para a elaboração de um protocolo que venha 

atender não somente às necessidades da qualidade da assistência como principalmente 

da QV. Muitas vezes a QV se torna menos favorecida, no plano de assistência ao 



 23 

paciente, pelo fato do enfoque maior ser dado na patologia ou no membro afetado, e não 

se observa o indivíduo holisticamente. 

É sabido que o portador de UV sofre bastante com o impacto social, com o 

desemprego, o isolamento, a invalidez precoce, diminuição da produtividade, além dos 

fatores físicos e emocionais. Tais fatores atuando em conjunto afetam a evolução dessa 

lesão, tornado-a crônica e de difícil cicatrização, o que reflete negativamente na sua 

qualidade de vida, tornando cíclico esse processo, ou seja, quanto maior o tempo de 

cronicidade das lesões pior é qualidade de vida dos pacientes, e essa QV ruim dificulta o 

processo cicatricial das lesões. Sendo assim, esse estudo trará subsídios importantes 

para associar os fatores que influenciam a qualidade de vida à cronicidade das lesões, 

dessa maneira o paciente poderá ser visto de uma forma integral, pois para que haja uma 

boa QV é necessário que as condições sociais e econômicas sejam favoráveis.  

No que diz respeito ao serviço de saúde, o estudo trará oportunidade ao 

profissional de saúde de atender ao paciente holisticamente, enfocando os problemas 

relacionados à QV, com subsídios para a mudança da prática de atenção à saúde ao 

portador de UV, dentro do conceito ampliado de saúde permitindo deslocar o foco do 

atendimento centrado apenas na úlcera para uma abordagem geral do portador, 

superando a visão simplista e limitada da assistência. 

 Outro fator relevante para a realização deste trabalho é a sua contribuição para a 

ciência, uma vez que são escassos os estudos relacionados exclusivamente à evidência 

real da QV dos indivíduos com UV, principalmente no Brasil, apesar de existir uma 

extensa literatura sobre a doença venosa, e alguns trabalhos sobre a qualidade da 

assistência aos pacientes com UV, em nível internacional. Assim este estudo vem 

contribuir para qualificar e aumentar a literatura nacional a respeito dessa temática. 

 Desta maneira, ao identificar a qualidade de vida de pessoas com UV, a 

assistência a esses pacientes pode ser voltada para os aspectos que influenciam a QV, no 

intuito de melhorá-la, e consequentemente contribuindo para a evolução satisfatória da 

úlcera. Este trabalho também pode trazer resultados que despertem nos profissionais e 

em particular nos gestores a discussão de políticas para atenção à saúde do portador de 

úlcera venosa crônica, não ficando apenas atrelado aos aspectos clínicos assistenciais, 

permitindo modificar a assistência a partir dos fatores da QV. 
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2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar a qualidade de vida de pessoas com úlcera venosa.  

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar os aspectos sócio-demográficos, clínico, de saúde e assistenciais 

dos pacientes com UV. 

 Caracterizar os domínios e facetas da QV medida pelo WHOQOL- bref/old 

nos pacientes com UV. 

 Identificar os domínios e facetas da QV alterados nos pacientes com UV. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A revisão bibliográfica que embasa este estudo abordará a assistência aos 

pacientes com úlcera venosa, enfatizando o conceito da úlcera venosa, sua 

fisiopatologia, tratamentos e sistematização da assistência ao portador de úlcera venosa, 

em especial a sua Qualidade de Vida. Em seguida iremos discorrer sobre a QV 

englobando seu conceito genérico e mais específico em relação à saúde, finalizando 

com os instrumentos que medem a QV, fazendo menção aos que existem e são 

aplicáveis no Brasil. 

 

 

3.1 ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM ÚLCERA VENOSA 

 

 

O atual desenvolvimento tecnológico e científico vem repercutindo nas 

condições de vida da população, levando-a a um aumento na expectativa de vida e 

expondo-a a um maior risco de desenvolver doenças crônicas, que podem começar 

como uma condição aguda e se prolongar através de episódios de exacerbação e 

remissão. (MARTINS; FRANÇA; KIMURA, 1996). 

A doença crônica pode fazer com que o indivíduo reduza ou perca sua 

capacidade de autonomia e de autocuidado, torne-se dependente de outros para 

sobreviver e ser cuidado, o que aumenta os seus sentimentos de sofrimento. Pode ser 

entendida como uma intercorrência estressora que altera o processo de ser saudável de 

indivíduos ou de grupos, causando um impacto permanente e que requer mudanças no 

estilo de vida. (COSTA; ALVES; LUNARDI, 2006). 

Dentre as afecções crônicas que acometem a população, temos as feridas 

crônicas que são lesões graves da pele e tecidos subjacentes, que nunca curam, tem 

recidiva ou leva um tempo prolongado para curar, causando problemas como dor 

permanente, incapacidade, sofrimento, perda da autoestima, isolamento social, gastos 

financeiros, afastamento do trabalho e alterações psicossociais no paciente e sua família.  

Dentro desse universo, enfatizamos as úlceras crônicas de etiologia venosa que têm se 

tornado um importante problema de saúde no nosso meio, em especial para a população 

idosa. (SHIRAKAWA; ISSEROFF, 2005; MAFFEI, 2002).  
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Para podermos compreender o processo de ulceração venosa faz-se necessário 

conhecer a fisiopatologia da Insuficiência Venosa Crônica e da Úlcera Venosa. 

 

3.1.1 Considerações sobre Insuficiência Venosa Crônica e Úlcera Venosa 

 

O sistema venoso é um sistema de capacitância que funciona como um 

reservatório para armazenar sangue e tem a função de conduzir o retorno do sangue ao 

coração. O bom funcionamento do sistema venoso periférico depende de uma série de 

válvulas e bombas musculares. As veias da panturrilha, em associação com os tecidos 

circundantes, formam uma unidade funcional conhecida como bomba muscular ou 

coração periférico, ativamente atuante na drenagem do sangue venoso durante o 

exercício. (EBERHARDT; RAFFETTO, 2005; FRANÇA; TAVARES, 2003). 

A Insuficiência Venosa Crônica se desenvolve quando a pressão venosa é 

aumentada e o retorno do sangue é diminuído através de vários mecanismos, podendo 

ser resultado da incompetência valvular das veias superficiais e profundas ou da 

obstrução venosa. Esses fatores são agravados pela disfunção no músculo da 

panturrilha. São mecanismos que servem para produzir hipertensão venosa, que pode 

resultar em mudanças com hiperpigmentação cutânea, tecido subcutâneo fibrose 

"lipodermatoesclerose", e eventual ulceração. (EBERHARDT; RAFFETTO, 2005; 

FRANÇA; TAVARES, 2003).  

A hipertensão venosa, causa mais comum da ulceração venosa, pode acontecer 

devido à pressão hidrostática, relacionado à pressão da coluna de sangue do átrio 

direito. Em situações normais, o fluxo sanguíneo das veias corre do sistema venoso 

superficial para o profundo, através de veias comunicantes com válvulas competentes, 

que impedem o retorno de sangue para as veias superficiais. A incompetência dessas 

válvulas e o refluxo resultante causam a hipertensão venosa. (EBERHARDT; 

RAFFETTO, 2005; FRANÇA; TAVARES, 2003). 

Além da disfunção valvular, a obstrução venosa também aumenta a pressão 

venosa instalando a hipertensão venosa, devido a trombose venosa profunda que tende à 

recanalização em um período de três a seis meses, acarretando em lesão das válvulas 

venosas pelo processo trombótico e o consequente refluxo venoso. Com a presença do 

refluxo, a musculatura da panturrilha tenta compensar a sobrecarga de volume das veias 

insuficientes, ejetando um volume de sangue maior. (EBERHARDT; RAFFETTO, 

2005; FRANÇA; TAVARES, 2003). 
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Outro mecanismo está relacionado à musculatura da panturrilha, que exerce 

papel importante no retorno venoso. Essa bomba muscular, quando em perfeito 

funcionamento, comprime as veias profundas da panturrilha durante sua contração. A 

válvula distal da veia profunda e as válvulas das veias perfurantes fecham-se, e o sangue 

é ejetado em direção ao coração. Durante o relaxamento da panturrilha, produz-se uma 

enorme queda de pressão nas veias profundas, podendo atingir pressões negativas; 

fecha-se, então, a válvula proximal do eixo profundo. (EBERHARDT; RAFFETTO, 

2005; FRANÇA; TAVARES, 2003). 

Dessa forma, a pressão venosa da rede superficial torna-se mais elevada do que a 

dos eixos profundos, e o sangue é aspirado em profundidade através das veias 

perfurantes. A bomba muscular, em um indivíduo sadio, ejeta o sangue de modo tão 

eficaz que reduz a pressão intravascular venosa a valores próximos de zero e é capaz de 

gerar pressões superiores a 200 mmHg. Para que essa bomba muscular funcione 

adequadamente, faz-se necessária a presença de veias de drenagem pérvias com 

válvulas competentes, musculatura eutônica e eutrófica, integridade neural e 

articulações livres. (EBERHARDT; RAFFETTO, 2005; FRANÇA; TAVARES, 2003).  

As manifestações clínicas da IVC dos vários mecanismos patogênicos já vistos 

anteriormente são caracterizadas por alterações físicas como veias varicosas, edema, 

dor, prurido, sensação de queimação e alterações cutâneas: hiperpigmentação, eczema, 

erisipela, coroa flebectásica e lipodermatosclerose que ocorrem no subcutâneo e na pele, 

mais comumente nos membros inferiores, resultando em ulceração. (ABBADE; 

LASTÓRIA, 2006; EBERHARDT; RAFFETTO, 2005; FRANÇA; TAVARES, 2003). 

A IVC tem diagnóstico eminentemente clínico, por meio da anamnese e do 

exame físico. Na anamnese é necessário coletar dados a respeito da história da doença 

atual; caracterização de doenças anteriores; traumatismos prévios dos membros; 

existência de doença varicosa; hábitos de vida; profissão; e principalmente a queixa 

atual e duração dos sintomas. Durante o exame físico, devem-se investigar os sintomas 

da IVC, através da inspeção visual e palpação, deve ser sempre realizado em local com 

boa iluminação e com o paciente em pé. (SILVA et al., 2007; ABBADE; LASTÓRIA, 

2006; EBERHARDT; RAFFETTO, 2005; FRANÇA; TAVARES, 2003; MAFFEI, 

2002). 

Além da clínica, testes invasivos e não invasivos também podem ser utilizados 

para estabelecer o diagnóstico. São eles: Doppler de ondas contínuas, duplex scan, 

pressão venosa ambulatorial, plestimografia, flebografia, varicografia e 



 28 

fotopletismografia. (ABBADE; LASTÓRIA, 2006; EBERHARDT; RAFFETTO, 2005; 

ENGELHORN et al., 2004; FRANÇA; TAVARES, 2003; MAFFEI, 2002;). 

O tratamento da IVC envolve medidas que reduzem os sintomas e ajuda a 

prevenir o desenvolvimento de complicações secundárias e a progressão da doença, 

através do uso de medicamentos vasoativos e/ou compressão elástica, além de algumas 

terapias a laser e tratamento cirúrgico nos casos mais graves, quando há presença de 

refluxo em junção safeno-femoral ou safeno-poplítea. (EBERHARDT; RAFFETTO, 

2005; FRANÇA; TAVARES, 2003;). 

Apesar de a IVC possuir mortalidade praticamente nula, apresenta morbidade 

importante quando já em estado ulcerativo, causando alterações importantes na vida dos 

paciente em vários aspectos sociais, laborais, psicológicos, entre outros. (NUNES et al., 

2006; MAFFEI, 2002). 

Estima-se que a prevalência de IVC seja de 5 a 30% da população adulta, com 

uma predominância do sexo feminino para masculino, de 3 a 1, causando um 

considerável impacto socioeconômico nos países ocidentais devido a alta prevalência, 

custos no diagnóstico e tratamento, além da perda de dias de trabalho. O custo total da 

IVC para a sociedade é estimado em um bilhão de euros em cada um dos 3 países 

europeus (Alemanha, França e Reino Unido). (EBERHARDT; RAFFETTO, 2005; 

NICOLAIDES, 2000).  

A importância da IVC está relacionada com o número de pessoas que são 

atingidas pela doença e sobre o impacto socioeconômico das suas manifestações mais 

graves. A prevalência na população aumenta com a idade, sendo mais comum partir da 

terceira década de vida, atingindo o indivíduo em plena maturidade, quando sua 

capacidade de trabalho é maior.  As complicações acontecem lentamente, sendo a úlcera 

venosa (UV) complicação mais importante. (EBERHARDT; RAFFETTO, 2005; 

FRANÇA; TAVARES, 2003; MAFFEI, 2002). 

 A UV é caracterizada pela perda irregular do tegumento (epiderme ou derme) de 

forma superficial, mas podendo se tornar profunda, bordas definidas e emolduradas, 

comumente com exsudato amarelado, iniciando de forma espontânea ou traumática, 

com presença de eczema, hiperpigmentação, edema, lipodermatoesclerose e aspecto 

eritematoso na região perilesional. O leito da ferida tende a ser superficial com tecido de 

granulação, bem como algum material fibrinoso, e a superfície da ferida raramente 

mostra necrose ou tendões expostos. As úlceras podem ser únicas ou múltiplas, de 

tamanhos e localizações variáveis, mas em geral ocorre no terço médio distal da perna, 
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com maior incidência nas proeminências ósseas, especialmente nos maléolos mediais, 

podendo envolver toda a circunferência da perna se não tratada. (ABADDE; 

LASTÓRIA, 2006; FRADE et al., 2005; ARAÚJO et al., 2003; FRANÇA; TAVARES, 

2003). 

 Alguns autores contestam a hipótese de que as úlceras venosas não são 

dolorosas, a dor é um sintoma frequente e de intensidade variável, não sendo 

influenciada pelo tamanho da úlcera. Em geral a dor piora ao final do dia com a posição 

ortostática e melhora com a elevação do membro. Úlceras profundas localizadas na 

região dos maléolos e úlceras pequenas associadas à atrofia branca são as mais 

dolorosas, afetando negativamente a qualidade de vida.  Outra característica peculiar é a 

recorrência da úlcera, particularmente no mesmo local, e presença de pulso pedial 

palpável. (ABADDE; LASTÓRIA, 2006; ARAÚJO et al., 2003; CANDIDO, 2001). 

 A úlcera venosa é decorrente da hipertensão sistêmica do plexo venoso 

superficial, provocando deficiência do retorno venoso, devido a Insuficiência Venosa 

Crônica que, como já visto anteriormente, pode ser definida como um defeito do 

funcionamento do sistema venoso causada por uma incompetência valvular, obstrução 

do fluxo venoso, disfunção do músculo gastrocnêmio ou uma associação desses fatores. 

Pode afetar o sistema venoso superficial, o sistema venoso profundo, ou ambos. (VAS 

et al., 2008; EBERHARDT; RAFFETTO, 2005; FRANÇA; TAVARES, 2003; 

CANDIDO, 2001; NICOLAIDES, 2000). 

Aproximadamente 5% a 8% da população do mundo sofrem de doença venosa, 

destes em torno de 1% desenvolve úlcera venosa. (ETUFUGH; PHILLIPS, 2007). Nos 

Estados Unidos da América, em torno de 7 milhões de pessoas têm IVC, sendo a causa 

de 70 a 90% de todas as úlceras de membro inferior. Na população de países como 

França, Itália, Bélgica, Dinamarca e Canadá, a úlcera tem sido encontrada em 0,06 a 

0,2%, com uma taxa de incidência de 3,5/1.000/ano em indivíduos com mais de 45 anos 

de idade.  (HEIT et al., 2001; VALENCIA et al., 2001). 

O gasto anual com o tratamento dessas lesões nos EUA é estimado um bilhão de 

dólares, ou até 2% do total do orçamento da saúde em todos os países ocidentais, e as 

recentes estimativas do custo local de úlcera venosa gira em torno de três bilhões de 

dólares anualmente. O custo estimado no cuidado de um episódio de UV pode 

ultrapassar quarenta mil dólares. (BONGIOVANNI; HUGHES; BOMENGEN, 2006; 

EBERHARDT; RAFFETTO, 2005; HESS, 2002). 
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Maffei (2002), em estudo epidemiológico de alterações venosas de membros 

inferiores da população de Botucatu, São Paulo, estimaram uma prevalência de varizes 

de 35,5% e de formas graves de IVC com úlcera aberta ou cicatriz de úlcera de 1,5%. 

Estatísticas nacionais e internacionais revelam que cerca de 80% a 90% das 

úlceras de perna são de etiologia venosa, afetando 15% da população, com prevalência 

na população idosa (3,6%), de sexo feminino, tendem a ser recorrente (em torno de 

70%) e de difícil cicatrização. (DEODATO; TORRES, 2008; VAS et al., 2008; 

NÓBREGA et al., 2008; NUNES et al., 2008b; DEODATO, 2007; ABADDE; 

LASTÓRIA, 2006; BONGIOVANNI; HUGHES; BOMENGEN, 2006; NUNES, 2006; 

YAMADA; SANTOS, 2005; MAFFEI, 2002). 

Muitos autores enfatizam que essa alta incidência é acompanhada por um 

elevado custo monetário para seu tratamento, além do impacto econômico associado às 

alterações do estilo de vida, restringindo atividades de vida diária e lazer, diminuição da 

produtividade no trabalho estimado em 2 milhões de horas úteis/ano, o que gera 

aposentadorias por invalidez em até 12,5% dos trabalhadores com úlceras venosas, 

frequentes internações hospitalares, devido a sua cronicidade e natureza recorrente. 

(ABADDE; LASTÓRIA, 2006; BONGIOVANNI; HUGHES; BOMENGEN, 2006; 

YAMADA; SANTOS, 2005). 

De acordo com estudo realizado por Abadde e Lastória (2006) em pacientes com 

úlcera venosa com idade média de 57 anos, 35% deles estavam aposentados, 16,1% 

afastados do trabalho devido à lesão, 2,5% recebendo auxílio-doença, e 4,2% 

desempregados.  

 O diagnóstico da UV é, predominantemente, clínico por meio da anamnese e da 

avaliação clínica. Deve-se colher um histórico completo para identificar fatores de risco 

tais como idade, sexo, doenças cardiovasculares, o índice de massa corporal, 

mobilidade, artrite, diabetes, e uma história de ferimentos nas pernas ou trombose 

venosa profunda. Não esquecendo de coletar informações relativas à úlcera, tais como 

ano de ocorrência da primeira úlcera, local de úlceras anteriores, número de 

recorrências, tempo livre de úlcera e tipos de tratamento. (SHORT; BULL, 2009; 

AGUIAR et al., 2005; BORGES, 2005; SIMON; DIX; MCCOLLUM, 2004;).  

O exame físico deve contemplar as características da úlcera, incluindo volume, 

cor e tipo de exudato, presença de odor, localização, diâmetro e profundidade. Além 

desses aspectos, é necessário também avaliar os membros inferiores buscando as 

alterações causadas pela Insuficiência Venosa Crônica, como presença de veias 
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varicosas, edema, lipodermatoesclerose, eczema, entre outras. Alguns exames 

laboratoriais e RX podem auxiliar no diagnóstico da UV, bem como os testes invasivos 

e não-invasivos, utilizados na IVC. O índice tornozelo-braquial (ITB) é um exame de 

escolha, pois serve para avaliar a ocorrência concomitante de doença arterial obstrutiva 

periférica, e deve ser medido periodicamente. (SHORT; BULL, 2009; ABADDE; 

LASTÓRIA, 2006; BONGIOVANNI; HUGHES; BOMENGEN, 2006; AGUIAR et al., 

2005; BORGES, 2005; MAFFEI, 2002; VALENCIA et al., 2001). 

O objetivo do tratamento ao paciente com UV é a cicatrização da ferida, bem 

como o alívio da dor, redução do edema, melhora da lipodermatoesclerose e a 

prevenção da recorrência para tanto a terapia de compressão (meias elásticas, ataduras 

compressivas, bota de Unna), terapia medicamentosa, uso de curativos e intervenção 

cirúrgica são tratamentos que podem ser utilizados na abordagem ao portador de UV. 

(ABADDE; LASTÓRIA, 2006; AGUIAR et al, 2005; BORGES, 2005; HESS, 2002; 

VALENCIA et al., 2001).  

Na realização de curativos, os profissionais envolvidos nessa atividade devem 

atentar às etapas de limpeza da ferida e de avaliação do leito para indicação correta de 

produtos, seja cicatrizante e/ou desbridante. A limpeza das feridas crônicas tem por 

finalidade a remoção total de resíduos da cobertura anterior, bactérias, exsudato, tecidos 

desvitalizados soltos, corpos estranhos e deve ser feita sem produzir traumatismos no 

tecido saudável. (FIGUEIREDO; MEIRELES, 2007; ABADDE; LASTÓRIA, 2006; 

BELO HORIZONTE, 2006; BORGES, 2005; RIBEIRÃO PRETO, 2004; BORGES et 

al., 2001; CANDIDO 2001).  

No Brasil, preconiza-se a limpeza através de irrigação de SF 0,9% com seringa 

de 20 ml mais agulha de 25x8mm/40x12mm ou com frasco de soro perfurado de 

diferentes maneiras. O SF 0,9% deve, preferencialmente, estar aquecido a uma 

temperatura de 37°C. Caso não exista a condição de aquecê-lo, deve-se usá-lo à 

temperatura ambiente, porém nunca frio ou gelado. Um ponto importante a destacar é a 

utilização de curativos oclusivos úmidos, pois estimula a síntese de colágeno e criar um 

ambiente pobre em oxigênio no leito da ferida promovendo a angiogênese, além de ser 

um alívio na dor dos pacientes. (FONDER et al., 2008; SILVA et al., 2007; ABADDE; 

LASTÓRIA, 2006; BELO HORIZONTE, 2006; BORGES, 2005; RIBEIRÃO PRETO, 

2004; BRASIL, 2002; BORGES et al., 2001).  

Para auxiliar o processo de cicatrização, alguns produtos são utilizados de 

acordo com a evolução da lesão, podendo envolver várias combinações de tratamentos. 
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Os produtos epitelizantes, como por exemplo, os Ácidos Graxos Essenciais (AGE) são 

largamente usados nos serviços de saúde, fazendo parte do protocolo de assistência em 

alguns serviços. (BELO HORIZONTE, 2006; SHIRAKAWA; ISSEROFF, 2005; 

RIBEIRÃO PRETO, 2004). 

Os produtos desbridantes vêm sendo utilizados para promover a remoção do 

tecido necrosado e a formação de tecido de granulação. A aplicação de enzimas 

proteolíticas específicas em UV pode acelerar a remoção de fibrina. O uso de anti-

sépticos não vem sendo recomendado, pois tem se mostrado tóxico para as células e 

prejudicial ao tecido de epitelização. (FONDER et al., 2008; ABADDE; LASTÓRIA, 

2006; BELO HORIZONTE, 2006; BORGES, 2005; RIBEIRÃO PRETO, 2004; 

BORGES et al., 2001; VALENCIA et al., 2001). 

Palfreyman, Nelson e Michaels (2007) realizaram uma revisão sistemática com 

meta-análise para analisar a eficácia dos tipos de curativos utilizados no tratamento de 

UV, foram analisados ensaios controlados randomizados que avaliaram curativos 

aplicados a UV, a qualidade metodológica foi avaliada de forma independente por dois 

revisores. A pesquisa identificou 254 estudos, desses apenas 42 cumpriram os critérios 

de inclusão. Conclui-se que apesar de ser encontrada uma grande variedade de curativos 

disponíveis no mercado, não foram encontrados elementos de prova suficientes para 

justificar o uso de um tipo particular ou de preferência a qualquer outro. 

 No entanto, dentre todos os tipos de terapêuticas é um consenso entre os autores 

que a terapia compressiva é considerada o padrão ouro no tratamento de úlcera venosa. 

(VAS et al., 2008).  

Para Palfreyman et al. (2006), independentemente do tipo de curativo a ser 

aplicado na UV, ele tem que estar sempre associado a uma terapia compressiva. Reis et 

al. (2003) realizaram um estudo prospectivo de evolução das UV no hospital de ensino 

da Faculdade de Medicina do ABC Paulista, no período de um ano, revelando um índice 

de cicatrização de 53,3% para o grupo que utilizou terapia compressiva e 26,6% para o 

grupo que não usou. 

Outra revisão sistemática realizada por Cullun et al. (2007) avaliou a terapia 

compressiva quanto à eficácia e à relação custo-eficácia das meias e bandagens no 

tratamento das úlceras venosas.  Conclui-se que a terapia compressiva e a alta 

compressão aumentam a cicatrização quando comparados com a ausência dessa terapia 

ou com baixa compressão. 
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Al-Kurdi, Bell-Syer e Flemming Kate (2009) realizaram uma revisão sistemática 

com objetivo de determinar a eficácia do ultrassom terapêutico na cicatrização de 

úlceras venosas. Foram analisados oito ensaios clínicos randomizados: cinco ensaios de 

terapia de ultrassom em comparação com placebo, três ensaios em relação à terapia de 

ultrassom com o tratamento padrão.  Apesar de esses ensaios serem todos de médio ou 

alto risco de viés, não há evidência suficiente para apoiar o uso rotineiro de ultrassom 

terapêutico na prática. A evidência disponível, nessa revisão, sugere que pode haver um 

benefício da terapia de ultrassom na cicatrização de úlceras venosas.  

Outro tipo de tratamento é a oxigenoterapia hiperbárica (OHB), que é utilizada 

como um adjuvante para tratamento das lesões venosas. A OHB se dá por meio de uma 

câmara de compressão que envolve oxigênio a 100%, sendo baseada na lógica de que a 

hipóxia do tecido contribui para o fracasso dessas lesões. (FONDER et al., 2008). 

Com relação ao tratamento cirúrgico o enxerto de pele tem sido utilizado em 

grandes úlceras, bem como para diminuir o tempo de cronicidade. Já para evitar 

recorrências a correção cirúrgica de refluxo venoso superficial, juntamente com o uso 

de meias de compressão, previne o surgimento de novas úlceras. (GOHEL et al., 2007; 

ARAÚJO et al., 2003). 

Outro tipo de tratamento é a utilização de fatores de crescimento de granulócitos 

– GM-CSF, que CSF promove a cicatrização de feridas através de vários mecanismos, 

afetando uma ou de todas as fases de cicatrização de feridas, como a homeostase, 

inflamação, proliferação e maturação; e os fatores de crescimento de queratinócitos – 

KGF-2 que estimula a proliferação dos queratinócitos normais promovendo a 

reepitelização e aumentando a formação de tecido de granulação em feridas crônicas. 

(GOHEL et al., 2007; ARAÚJO et al., 2003). 

Um tratamento ineficaz dessas lesões está associado com aumento das taxas de 

morbidade, aumentando assim os custos e causando um impacto negativo a qualidade 

de vida do paciente. É necessário um tratamento abrangente dessas úlceras para garantir 

o sucesso prolongado (BREM; KIRSNER; FALANGA 2004). 

Para a prevenção de ulcerações em membros inferiores e até mesmo de 

recorrência, os indivíduos devem ser orientados pelos profissionais de saúde a evitar 

permanecer muito tempo sentado ou em pé; elevar, diariamente, os membros inferiores 

para melhorar o retorno venoso e diminuir ou evitar edema; utilizar no seu dia-a-dia 

meias de compressão, de acordo com o grau da doença venosa crônica; praticar 

exercícios regularmente e preservar as funções fisiológicas como sono, além de manter 
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uma alimentação rica em vitaminas, minerais (zinco e selênio) e proteínas.  (ABADDE; 

LASTÓRIA, 2006; BONGIOVANNI; HUGHES; BOMENGEN, 2006; AGUIAR et al., 

2005; BORGES, 2005). 

 

3.1.2 Sistematização da assistência 

 

Nos dias atuais o cuidado de enfermagem está direcionado a recuperação e bem-

estar do indivíduo fundamentado num conhecimento científico e na autonomia 

profissional. (NÓBREGA; SILVA, 2007). É imprescindível uma assistência embasada 

em um modelo holístico de cuidado, em que o ser humano seja visto a partir de uma 

abordagem de suas reais necessidades e de seus problemas anteriores, atuais e futuros. 

(SILVA et al., 2007). 

De acordo com Silva et al. (2007) a assistência ao cliente portador de úlcera 

venosa, bem como o manejo e o tratamento específico dessa lesão, requer do enfermeiro 

e de toda a equipe multidisciplinar envolvida, um conjunto de estratégias que 

possibilitem a identificação de possíveis caminhos para o alcance precoce dos objetivos 

propostos na assistência. Esse conjunto de estratégias os autores denominam de 

sistematização da assistência.  

No que se refere ao tratamento de lesões, sabe-se que o profissional de 

enfermagem possui um papel fundamental no cuidado holístico do paciente, 

desempenhando um trabalho de extrema relevância no tratamento de feridas, pois tem 

maior contato com o mesmo, acompanha a evolução da lesão, orienta e executa o 

curativo, bem como detém maior domínio dessa técnica, em virtude de ter na sua 

formação componentes curriculares voltados para essa prática e a desenvolvem como 

uma de suas atribuições. (TUYAMA et al., 2004). 

Ultimamente as pesquisas sobre tratamento de feridas vêm tendo destaque nas 

publicações de enfermagem, o mesmo não ocorre nas publicações médicas, 

demonstrando a atribuição ao enfermeiro da responsabilidade no tratamento e prevenção 

de feridas, sendo necessário que o enfermeiro avalie a lesão e prescreva o tratamento 

mais adequado, além de orientar e supervisionar a equipe de enfermagem na execução 

do curativo, percebendo que essas competências são intrínsecas ao seu cotidiano. 

(FERREIRA; BOGAMIL; TORMENA, 2008). 
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O tratamento da úlcera vascular geralmente é lento e envolve um processo 

complexo e dinâmico, que depende de avaliações sistematizadas, baseada na 

avaliação clínica, diagnóstico precoce, planejamento do tratamento adequado, 

implementação do plano de cuidados, evolução e reavaliação das condutas e 

tratamento, além do trabalho educativo permanente em equipe. (DEODATO; 

TORRES, 2008; TORRES et al., 2007).  

Desta maneira, temos que a atuação da equipe interdisciplinar, habilidade 

técnica, adoção de protocolo, articulação entre os níveis de complexidade de assistência 

e participação ativa dos pacientes e seus familiares constituem requisitos básicos para se 

implementar uma assistência adequada aos acometidos por UV. (FERREIRA; 

BOGAMIL; TORMENA, 2008; DEODATO, 2007; TORRES et al., 2007). 

A sistematização da assistência pode ser divida em etapas, em que a primeira 

etapa consiste na avaliação do usuário com enfoque familiar, levando em consideração 

dois aspectos básicos: aspectos clínicos individuais (anamnese e exame físico) e os 

aspectos sociais, culturais e econômicos dentro do contexto familiar, pois é nele que se 

insere o indivíduo. (FONDER et al., 2008; DEODATO, 2007; TORRES et al., 2007; 

NUNES et al., 2006; NUNES, 2006; YAMADA, 2003).  

Vários autores enfatizam a importância da avaliação clínica (anamnese e exame 

físico), considerando-a primeira etapa da assistência, pois é nela onde são colhidas as 

informações que subsidiarão a formulação de um diagnóstico diferencial correto entre 

úlcera venosa, arterial e diabética, e a implementação de ações coerentes com a 

realidade do serviço de saúde e do usuário. (FONDER et al., 2008; DEODATO, 2007; 

TORRES et al., 2007; NUNES, 2006; TUYAMA et al., 2004; YAMADA, 2003).  

Os aspectos relevantes do paciente e da lesão, que devem ser abordados na 

avaliação clínica são: história clínica do cliente; condições gerais, exames laboratoriais, 

doenças associadas; avaliação e classificação adequada da lesão: localização, tempo de 

evolução, medida do tamanho, diâmetro, profundidade, vitalidade do leito e dos tecidos 

circunvizinhos, dor, presença de exudato, de necrose e de infecção, coloração do leito 

da ferida, sensibilidade cutânea, comprometimentos; expectativas do cliente e da família 

quanto à aderência do tratamento proposto e em sua continuidade, às possibilidades 

econômico-financeiras de manutenção, à disponibilidade de realização de curativos por 

ele próprio e por familiares. (FONDER et al., 2008; MANDELBAUM; DI SANTIS; 

MANDELBAUM, 2003).  
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A segunda fase envolve o diagnóstico do processo saúde-doença e das 

necessidades de atenção à saúde, levando ao planejamento das ações que deve ser 

interdisciplinar, através da criação e implementação de protocolos. (DEODATO, 2007; 

TORRES et al., 2007).  

O protocolo é um plano exato e detalhado para o estudo de um problema 

biomédico ou para um esquema terapêutico, que oriente a realização de exames que 

auxilie o diagnóstico, de técnicas, produtos, critérios de evolução e avaliação. 

(BORGES, 2005; BORGES et al., 2001).  

A próxima etapa consiste na implementação das ações: evolução clínica 

contínua com avaliação das características da lesão; prescrição de terapia tópica e 

sistêmica; escolha do tipo de cobertura e curativo; tratamento contínuo; documentação 

(registro no prontuário e registros fotográficos); mensuração; estímulo ao autocuidado 

através de orientações e treinamentos. (TORRES et al., 2007; BORGES et al., 2001).  

Após a implementação das ações por meio de protocolos, a etapa seguinte será a 

avaliação, que é um processo sistemático que compara o estado de saúde do cliente com 

as metas e objetivos definidos anteriormente. (NÓBREGA; SILVA, 2007). 

A avaliação deve ser realizada com intervalos regulares conforme a necessidade 

de cada caso, levando em consideração a efetividade das intervenções na conduta e 

tratamento; identificação dos fatores locais, sistêmicos, familiares, sociais e estruturais 

do serviço/domicílio que possam estar intervindo no tratamento; reavaliação dos 

produtos, coberturas e tipo de técnicas de curativo, além da reavaliação e 

replanejamento da assistência de acordo com a necessidade. (TORRES et al., 2007; 

BRASIL, 2002; MAFFEI, 2002; TENORIO; BRAZ, 2002). 

Assim temos que atuação da equipe interdisciplinar, habilidade técnica, adoção 

de protocolo, articulação entre os níveis de complexidade de assistência e participação 

ativa das pessoas com essas lesões e seus familiares constituem requisitos básicos para 

se implementar uma assistência adequada aos acometidos por UV. 

Segundo Deodato (2007) e Torres et al. (2007) é através da sistematização da 

assistência que a equipe multidisciplinar de saúde capacitada pode avaliar os fatores que 

interferem na evolução da úlcera e suas respectivas intervenções, acompanhar a 

evolução das etapas do processo cicatricial das úlceras e fazer a opção pelo melhor 

tratamento, condutas e curativos/coberturas a serem utilizadas durante o tratamento.   

Para Tenório e Braz (2002), o profissional de enfermagem deve ter a 

responsabilidade de manter a observação intensiva com relação aos fatores locais, 
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sistêmicos e externos que condicionam o surgimento da ferida ou interfiram no processo 

de cicatrização, uma vez que está diretamente relacionado ao tratamento de feridas, seja 

em serviços de atenção primária, secundária ou terciária. Sendo necessária uma visão 

clínica que relacione alguns pontos importantes que influenciam nesse processo, como o 

controle da patologia de base (hipertensão, diabetes mellitus), aspectos nutricionais, 

infecciosos, medicamentosos e, sobretudo, o rigor e a qualidade do cuidado educativo.  

No entanto, é importante frisar que o tratamento deve ser dirigido não apenas à 

lesão, mas, sim ao indivíduo como um todo. Já que o princípio da enfermagem deve 

estar sempre associado à ideia de prevenção; caso não seja possível é preciso restaurar, 

ou seja, contribuir para a cura, ajudar o cliente a enfrentar a realidade do corpo doente e 

cuidar dele observando princípios científicos e dominando as técnicas e tecnologias. 

(FERREIRA; BOGAMIL; TORMENA, 2008; SILVA et al., 2007). 

Prestar uma assistência de qualidade a clientes com lesões venosas é um desafio 

a ser enfrentado por toda a equipe, principalmente pelo enfermeiro. É através de um 

cuidado humanizado, compreendendo a patologia sem deixar de se preocupar com os 

fatores psicossociais e humanos que o profissional alcançará a excelência no 

atendimento. (FERREIRA; BOGAMIL; TORMENA, 2008). 

Partindo da perspectiva de que a qualidade de vida digna é um direito do 

homem, o enfermeiro deve contribuir para a transformação das pessoas e da sociedade, 

através da continência e da sensibilidade do saber e da cidadania. Portanto, faz-se 

necessário que os profissionais de saúde tenham uma consciência da relevância e dos 

programas de saúde preventiva para as doenças crônico-degenerativas e apliquem seus 

esforços na preservação da saúde e melhoria da qualidade de vida das pessoas sob seus 

cuidados. (CAETANO; SOARES, 2007). 

 

3.1.3 Qualidade de vida do portador de úlcera venosa 

  

Viver com a condição de ter uma ferida acarreta em uma série de mudanças na 

vida das pessoas e, consequentemente, de seus familiares. Nesta situação surgem 

dificuldades que muitas vezes nem a pessoa nem a família e a equipe de saúde estão 

preparados para ajudar e compreender todos os aspectos que envolvem o problema. 

(LUCAS; MARTINS; ROBAZZI, 2008). 

A complexidade e a extensão dele têm levado muitos autores a desenvolverem 

estudos visando analisar o impacto dessa condição sobre a qualidade de vida das pessoas 
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acometidas por doença crônica, sob diferentes aspectos. (MARTINS; FRANÇA; 

KIMURA, 1996).  

Ultimamente, houve uma crescente conscientização de como é importante 

entender as pessoas que vivem as experiências de doença crônica. O impacto da vida 

diária com uma ferida pode ser visto de diferentes maneiras, mas apenas o indivíduo 

realmente entende o significado dessa experiência. (EBBESKOG; EKMAN, 2001). 

Oliveira e Poles (2006), em um estudo que objetivou conhecer as crenças 

presentes no discurso do paciente com ferida crônica, utilizando como referencial 

teórico o Interacionismo Simbólico, perceberam que a experiência do portador de ferida 

crônica não se restringe apenas à existência de uma lesão com cicatrização lenta. Mas, 

dessa vivência surgem diversas situações que devem ser consideradas importantes para 

o desenvolvimento do plano de cuidar dessa pessoa, já que a ferida crônica é um 

processo complexo e patológico que causa alterações biológicas, emocionais, físicas, 

cotidianas, sociais entre outras, impondo severas limitações e necessidades peculiares à 

vida da pessoa. 

Como já abordado nesta revisão, a úlcera venosa crônica é uma patologia que 

causa importante ônus aos sistemas de saúde e previdenciário, interferindo na qualidade 

de vida do paciente, pelos altos custos com tratamento ou pela possibilidade de faltas ao 

trabalho e perda do emprego, além de diminuição do prazer nas atividades cotidianas, 

tornando-se para ele dor e perda de mobilidade funcional. (NUNES et al., 2008b; 

FRANÇA; TAVARES, 2003). 

Em uma revisão sistemática da literatura sobre o impacto das úlceras de perna na 

vida diária concluiu-se que úlceras de perna constituem uma ameaça substancial para o 

funcionamento físico. (PERSOON et al., 2004). 

Segundo Vas et al. (2008) os pacientes com UV têm uma qualidade de vida pior, 

em relação com os que não são afetados por essa doença, devido a dor e a dependência 

que a úlcera causa. 

Esse contexto vem despertando o interesse de diversos pesquisadores, nacionais 

e internacionais, em estudar a qualidade de vida abordando a população acometida pela 

UV. (LUCAS; MARTINS; ROBAZZI, 2008; JOSEPH; NICHOLS, 2007; 

PALFREYMAN; NELSON; MICHAELS, 2007; FRANKS; MOFFATT, 2006; 

LGLESIAS et al., 2005; YAMADA; SANTOS, 2005; LONGO JÚNIOR, 2001; 

YAMADA, 2001). 
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No entanto existem poucos estudos específicos desenvolvidos para avaliar a 

QVRS em pacientes com úlcera venosa crônica, sendo limitados e não abordando áreas 

que são especificamente relevantes para essa população, tais como características da 

ferida e suas consequências. Dessa forma, questões que dizem respeito à etiologia da 

ferida podem ser perdidas por ter uma abordagem mais ampla, e não específica para 

úlceras venosas. (HAREENDRAN et al., 2007). 

No Brasil, Longo Júnior (2001) desenvolveu um estudo com o objetivo de 

avaliar a qualidade de vida em pacientes com úlcera venosa crônica, no ambulatório de 

um hospital público. Foram avaliados 30 pacientes, sendo 27 do sexo feminino e três do 

sexo masculino, com idade entre 33 e 85 anos. Foi utilizado o instrumento SF 36, para 

avaliar a qualidade de vida, e o teste ODDS RATIO para avaliação estatística. Os 

resultados foram que houve uma deterioração significativa da qualidade de vida em seis 

das oito questões avaliadas: capacidade funcional, aspectos físicos, aspectos da dor, 

estado geral da saúde, aspectos sociais e aspectos emocionais. Saúde mental e aspecto 

vitalidade não estavam deteriorados nesses pacientes, isto é, uma qualidade de vida 

deteriorada nestes pacientes. 

Um outro estudo brasileiro, de Yamada (2001), teve como objetivo analisar a 

qualidade de vida de indivíduos com úlceras venosas crônicas, através do instrumento 

genérico de Ferrans e Powers que mensura o índice de qualidade de vida – "Quality of 

Life INDEX" (IQL), em uma amostra de 89 pacientes ambulatoriais de três hospitais 

públicos do estado de São Paulo.  Mostrou-nos um resultado contrário ao estudo 

anterior, concluindo que pacientes com úlcera venosa mostraram bons níveis de 

qualidade de vida, e o instrumento utilizado é adequado para a população em estudo.  

Lucas, Martins e Robazzi (2008) realizaram uma pesquisa com a finalidade de 

caracterizar os sujeitos da pesquisa sociodemograficamente; identificar o conhecimento 

e desconhecimento de sua patologia, conhecer o significado de qualidade de vida para 

os indivíduos com feridas crônicas em membros inferiores; identificar quais aspectos de 

sua vida sofreram maior impacto negativo e identificar o grau de satisfação e 

insatisfação com a vida frente aos possíveis problemas enfrentados por ser portador de 

ferida.  

Participaram dessa pesquisa 15 pessoas portadoras de feridas crônicas em 

membros inferiores, de diferentes etiologias, que realizavam curativos nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), na cidade de Maringá no estado de Paraná. Verificou-se que 

os pesquisados relacionaram o significado de qualidade de vida a três fatores: ser e estar 
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saudável, ter boas condições econômicas e ter a família presente. E que o trabalho foi 

bastante citado como interferência direta em sua qualidade de vida, estando relacionada 

à dor que a ferida provoca, à demora da cicatrização e à necessidade de modificar seus 

hábitos de vida. 

No cenário internacional temos vários estudos relacionados a essa temática 

realizados nas últimas décadas, evidenciando que as pessoas portadoras de UV, têm sua 

qualidade de vida prejudicada relacionada à saúde. Essas evidências vêm sendo 

reveladas a partir da aplicação de instrumentos que medem a qualidade de vida e 

descrevem a vivência desses pacientes. (HOPKINS, 2004). 

Alguns instrumentos como o The Venous Quality of Life Score (Ve-QOL), o 

Nottingham Health Profile (NPH), Short Form 36-item (SF - 36) e Charing Cross 

Venous Ulcer Questionnaire (CCVUQ) foram aplicados na população de portadores de 

doenças venosas (IVC e UV) em diversos países como Inglaterra, Suíça, China, sendo 

bem avaliados nessa população. (CESARONE et al., 2006; FRANKS; MOFFATT, 

2006; WONG; LEE; THOMPSON, 2006; SMITH et al., 2000). 

Uma pesquisa realizada no Reino Unido com portadores de UV idosos revela 

que uma série de fatores clínicos e sociais, como aposentadoria precoce, presença de 

dor, estado emocional do paciente, isolamento social, o tamanho da úlcera, os cuidados 

domiciliares inadequados, sono alterado, diminuição da mobilidade funcional e 

cronicidade da úlcera influenciam negativamente a qualidade de vida dessa população. 

Nesse estudo foi aplicado o instrumento Nottingham Health Profile (NPH) em 758 

pacientes, com o objetivo de determinar a associação da qualidade de vida entre 

variáveis clínicas, sociodemográficas e relacionadas com a saúde. (FRANKS; 

MOFFATT, 2006). 

A melhora da qualidade de vida desses pacientes, também está relacionada a 

abordagem multidisciplinar no tratamento da UV, levando a cicatrização da lesão ou 

evolução satisfatória, mesmo na presença de importantes e graves comorbidades e 

desafios. Dessa maneira resulta em considerável redução de custos, relacionado ao 

tratamento e a redução dos números de dias de trabalho perdidos, bem como o número 

de internações hospitalares. O que reflete num incalculável valor da melhoria da 

qualidade de vida para o paciente. (BONGIOVANNI; HUGHES; BOMENGEN, 2006). 

Estudos realizados no município de Natal/RN por Nunes (2006) e Deodato 

(2007) avaliaram a assistência prestada aos pacientes com úlceras venosas em nível de 

atenção básica e de alta complexidade, apontando esta assistência como inadequada e 
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com pouca resolutividade. Apresenta uma gama de variáveis que contribuem para 

aumentar a cronicidade dessas úlceras repercutindo, diretamente, nas complicações 

decorrentes da manutenção da IVC, o que produz profundas alterações nos aspectos 

sócio-econômico-psicossociais dos pacientes e familiares que convivem com esse 

problema de saúde, contribuindo, significativamente, para a má qualidade de vida deles.  

Devido à cronicidade dessas lesões, o longo tempo de cura, os pacientes se vêem 

muitas vezes conformados e acomodados com essa situação, o que agrava a qualidade 

de vida dessas pessoas, pois dificulta a cicatrização. Além de causar um grande impacto 

social, como a aposentadoria precoce, diminuindo assim a produtividade desse 

indivíduo na população economicamente ativa, trazendo onerosos gastos para a saúde 

pública e consequentemente para a vida social. Sendo assim, o benefício da 

aposentadoria se torna, por muitas vezes, a única renda da família, não havendo, 

portanto condições de se obter uma boa qualidade de vida. 

 

 

3.2 QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE 

 

 

O interesse na qualidade de vida (QV) existe desde o início da humanidade, com 

as civilizações Egípcia, Grega ou Romana. No entanto, o surgimento desse conceito e a 

preocupação no campo científico é relativamente recente, sendo evidente a partir da 

década de 90. Atualmente, tem sido utilizado em diversas áreas, como a saúde, 

educação, economia, política e o mundo dos serviços em geral. Anualmente são 

publicados mais de 2000 artigos em revistas científicas, expondo o grande interesse pelo 

tema. (LOZANO, 2008; SCHWARTZMANN, 2003). 

A qualidade de vida é um termo amplo com uma variedade maior de condições 

que podem afetar a percepção do indivíduo, seus sentimentos e comportamentos 

relacionados com o seu funcionamento diário, bem como a sua condição de saúde. 

(CAETANO; SOARES, 2007). Além do mais, é um tema complexo, abstrato, subjetivo 

com diferentes enfoques, sem uma definição consensual, e atualmente tem permeado a 

pesquisa em enfermagem. (RAMÍREZ, 2007; VIDO; FERNANDES, 2007). 

Esse tema pode ser considerado um constructo elaborado no coletivo para o 

homem, considerado em seus atributos, necessidades e desejo, e vem refletir uma 
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preocupação com a modificação e a intensificação dos componentes da vida. 

(BERTANI et al., 2005).  

Apesar de não haver um consenso a respeito do conceito de QV existe uma 

concordância entre pesquisadores do grupo de estudos sobre qualidade de vida da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), cujas características são: subjetividade, 

multidimensionalidade e bipolaridade. Estes aspectos mostram a QV como a percepção 

do indivíduo e de sua posição na vida, dentro de um contexto cultural e com sistemas de 

valores nos quais vive relacionados aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações. (THE WHOQOL GROUP, 1995).  

De acordo com Minayo, Hartz e Buss (2000), a qualidade de vida é uma noção 

altamente humana, que se aproxima do grau de satisfação encontrado na vida familiar, 

amorosa, social e ambiental e na própria estética existencial. Refere-se aqui ao padrão 

que a própria sociedade define e se mobiliza para conquistar, e as ações das políticas 

públicas e sociais que estimulam e direcionam o desenvolvimento humano, as mudanças 

positivas no modo, nas condições e estilos de vida. 

Esse conceito está relacionado com indicadores subjetivos e objetivos. Os 

aspectos subjetivos dizem respeito a como as pessoas sentem ou o que pensam das suas 

vidas, relacionados ao amor, liberdade, solidariedade e inserção social, realização 

pessoal, felicidade, autoestima, saúde, fatores psicológico, espiritual e familiar. Os 

aspectos objetivos são materiais e se referem à satisfação das necessidades básicas da 

vida humana, como alimentação, acesso à água potável, habitação, trabalho, educação, 

saúde e lazer. (RAMÍREZ, 2007; BERTANI et al., 2005; VINACCIA; OROZCO, 2005; 

SEIDL; ZANNON, 2004; SANTOS et al, 2002; MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000). 

A expressão Qualidade de Vida foi citada pela primeira vez em 1920, por Pigou, 

em um livro de economia e bem-estar material, que fez a relação da Qualidade de Vida 

com o que o governo oferecia às classes menos favorecidas, avaliando seu impacto na 

vida das pessoas e nas finanças nacionais. E na literatura médica existem indícios de que 

essa expressão tenha surgido na década de 30. (VIDO; FERNANDES, 2007). 

Nos últimos anos esse tema tem sido o foco de vários campos da ciência como: 

sociologia, educação, medicina, enfermagem, psicologia e demais especialidades. Tem 

tido atenção também dos meios de comunicação, da publicidade e dos discursos 

políticos, tornando-se então um tema em destaque na sociedade atual. (SEIDL; 

ZANNON, 2004). Diante do avanço terapêutico e tecnológico houve um aumento 

significativo da sobrevida da população, particularmente em relação aos indivíduos 
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acometidos por doenças crônicas, o que acarreta numa maior permanência de 

complicações ou sequelas por vários anos. (LAURENTI, 2003).  

O Brasil está passando por um processo de envelhecimento de sua população, isto 

reflete nos serviços de saúde, pois devido a esse envelhecimento, muitas vezes o 

indivíduo acaba fragilizado por doenças adquiridas ao longo de sua vida, que podem 

causar limitações com prejuízos da participação em várias atividades, o que prejudica a 

qualidade de vida. (CORRÊA; CEOLIM, 2008; LAURENTI, 2003).  

Em meio a esse contexto de forte transição demográfica e melhora da expectativa 

de vida, ocorre a mudança no perfil de morbi-mortalidade da população, indicando um 

crescimento das doenças crônicas não-infecciosas, a permanência de algumas doenças 

infecto-parasitárias, que não foram erradicadas uniformemente nos países, a ocorrência 

de casos de patologias contagiosas gravíssimas, sem cura e de repercussão mundial, o 

surgimento de novos problemas, que outrora não eram considerados de saúde, como o 

uso de drogas e a violência, ao lado dos fatores comportamentais e do ritmo de vida das 

pessoas. (BUSS, 2000). Consoante a essa mudança ocorre também os avanços nos 

tratamentos e as possibilidades efetivas de controle dessas enfermidades, o que têm 

acarretado num aumento da sobrevida e/ou a vida longa das pessoas acometidas por 

esses agravos. (SEIDL; ZANNON, 2004). 

Segundo Bertani et al. (2005), o conceito saúde integra o de qualidade de vida, 

referindo-se à vida com satisfação. Assim quando a saúde é analisada como vida e vida 

como integração homem-mundo, a dimensão social torna-se um espaço de lutas, 

confrontos, visões de mundo diferentes.  

É recente o interesse pelo conceito QV na área da saúde, principalmente no 

Brasil, e decorre dos novos paradigmas que têm influenciado as políticas e as práticas do 

setor nas últimas décadas. Os determinantes e condicionantes do processo saúde-doença 

são multifatoriais e complexos, relacionados aos aspectos econômicos, socioculturais, à 

experiência pessoal e estilos de vida. (SEIDL; ZANNON, 2004). 

São identificadas duas tendências quanto à conceituação do termo QV na área de 

saúde: um conceito genérico, e qualidade de vida relacionada à saúde. (SEIDL; 

ZANNON, 2004). No primeiro caso, QV apresenta um sentido mais amplo, influenciado 

por estudos sociológicos, sem fazer referência a disfunções ou agravos. Essa 

conceituação foi adotada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em seu estudo 

multicêntrico que teve por objetivo principal elaborar um instrumento que avaliasse a 

QV em uma perspectiva internacional e transcultural. (SEIDL; ZANNON, 2004).  
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O conceito Qualidade de Vida Relacionado à Saúde (QVRS), em inglês, Health-

Related Quality of Life (HRQL), pode ser entendido como um valor relacionado à 

duração da vida quando modificada pelas limitações físicas, psicológicas, funções sociais 

e pelas oportunidades influenciadas através da doença, tratamento e outros agravos, 

sendo essas importunações o principal indicador para avaliar seu o impacto na QV. 

(VIDO; FERNANDES, 2007; SEIDL; ZANNON, 2004). 

Além dessa definição existe outra que faz menção a QVRS como o valor 

concedido à vida, levando em conta os agravos funcionais, as percepções e condições 

sociais que são estimuladas pela doença, prejuízos, tratamento e a organização política e 

econômica do sistema. Essas definições revelam uma visão holística, que engloba os 

aspectos sociais, emocionais e de bem-estar físico dos pacientes, durante e após o 

tratamento, e o impacto da saúde no indivíduo na maneira em que este conduz sua 

própria vida. Esta afirmativa da QVRS por muitas vezes costuma ser vazia de 

significado, o que revela a dificuldade que os profissionais da área têm de encontrar 

algum sentido teórico e epistemológico fora do marco referencial do sistema biomédico 

que domina a reflexão e a prática do campo da saúde pública. (VIDO; FERNANDES, 

2007; MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000).   

 Estudos internacionais de Joseph e Nichols (2007) revelam o interesse do 

governo em avaliar a qualidade de vida da população visando melhorar seu estado de 

saúde e promover o bem estar, proporcionando qualidade nos cuidados de saúde, numa 

visão eficiente, equitativa e sustentável. Como mostra o estudo realizado no Sul Trinidad 

que objetivou investigar o nível de satisfação do paciente com doenças crônicas e sua 

qualidade de vida, para o qual o Governo da República de Trinidad e Tobago criou o 

Programa Reforma do Setor Saúde (HSRP), que tenta resolver as questões relacionadas 

com a evolução do perfil epidemiológico da sociedade caracterizado pela alta 

prevalência de doenças crônicas, assim como a crescente incidência de HIV / SIDA entre 

pessoas de 15 a 44 anos.  

Ramírez (2007) enfatiza a importância dos estudos sobre QVRS, pois é através 

do conhecimento da qualidade das condições de vida das pessoas em sua vida diária, que 

podem surgir ações que venham intervir nos riscos e na vulnerabilidade das doenças, 

enfrentando melhor suas causas, por meio de critérios técnicos e específicos da cultura e 

do grau de equilíbrio da personalidade do indivíduo.   

Muitos trabalhos no país, nos últimos anos, enfocaram a qualidade de vida 

relacionada à saúde de pacientes com diversas patologias ou mesmo condição de vida. 
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No nosso Estado, destacamos a pesquisa de Mendonça (2006) que objetivou identificar 

aspectos relacionados à qualidade de vida entre pacientes submetidos à hemodiálise e 

pós-transplante renal, através do instrumento WHOQOL-bref e descrever os fatores que 

diferenciam a QV dos pesquisados. Esse estudo mostrou que a Insuficiência Renal 

Crônica e o tratamento da hemodiálise influenciam negativamente a qualidade de vida 

dos pacientes em estudo. 

Além desse trabalho, outro estudo realizado no RN sobre a avaliação da 

qualidade de vida dos idosos institucionalizados, por longa permanência, com vistas a 

sua percepção, por meio do instrumento de pesquisa WHOQOL-OLD, destacou que a 

qualidade de vida percebida pelos idosos em estudo é de neutralidade, eles não se 

consideram nem satisfeitos, nem insatisfeitos com a QV que possuem nos locais onde 

residem. (NUNES, 2007). 

Estudo realizado por Buss (2000) discute a contribuição da promoção da saúde, 

como campo de conhecimento e de prática, para a qualidade de vida, e comprova que 

existe uma relação entre saúde e qualidade de vida e condições inadequadas e doenças, 

no cenário mundial. Enfatiza também que uma boa saúde influencia favoravelmente a 

qualidade de vida, e a doença dificulta vários aspectos da vida humana, além de diminuir 

a produção laboral, aumentando os gastos e o número de pessoas empobrecidas. 

Buss (2000) problematiza a importância da promoção à saúde na melhoria da 

saúde e qualidade de vida da população, ele enfatiza que as ações assistenciais 

curativistas e individualistas não são eminentemente as principais resoluções para os 

problemas de saúde. E que muitos países identificaram nas ações preventivas e na 

melhoria das condições de vida em geral as razões fundamentais para a melhoria das 

questões relacionadas à saúde.  

Partindo desse contexto fica claro que a saúde da população depende mais de 

fatores preventivos e promocionais como acesso a serviços e bens públicos, alimentação 

e condições de higiene, do que da quantidade de postos de saúde e leitos hospitalares 

disponíveis. (SEIDL; ZANON, 2004; VIDO; FERNANDES, 2007). 

Para que a promoção à saúde seja uma estratégia que venha favorecer a qualidade 

de vida da população, é preciso que haja uma articulação entre os saberes técnicos e 

populares e uma forte mobilização de recursos institucionais e comunitários, públicos e 

privados. (BUSS, 2000).  

Outro ponto importante que está relacionado à QVRS são as ações educativas e 

de controle social, que quando estão presentes em todas as fases do atendimento à saúde, 
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promovem troca de informação, permitem identificar demandas e diminuem a distância 

comum entre os profissionais da saúde e a população. (VIDO; FERNANDES, 2007).  

A este respeito, Segre e Ferraz
 
(1997) afirmam que os profissionais da saúde têm 

dificuldades em aceitar que o êxito terapêutico está ligado ao relacionamento afetivo 

com o cliente. Esse vínculo afetivo empreende uma ação de saúde no relacionamento 

profissional-cliente, a par dos aspectos cognitivos, técnicos e científicos, sendo decisivo 

para a terapêutica.  

Na medida em que há o conhecimento da qualidade de vida das pessoas, ocorre a 

mudança de paradigmas quanto à prática assistencial do processo saúde-doença, havendo 

então a superação do modelo biomédico, que não valoriza na maioria das vezes aspectos 

socioeconômicos, psicológicos e culturais importantes nas ações de promoção, 

prevenção, tratamento e reabilitação em saúde. (VIDO; FERNANDES, 2007). 

O conceito subjetivo da QV torna-se um desafio à capacidade dos profissionais 

de saúde para medir a sua própria eficácia. Já que alguns pacientes podem sentir-se 

completamente insatisfeitos com uma disfunção mínima, enquanto que outros podem 

apresentar uma deficiência grave e se sentirem felizes por receber um tratamento. O que 

se pode entender que a percepção da doença, pela pessoa acometida, inclui muito mais 

do que a incapacidade física. (VINACCIA; OROZCO, 2005).  

Buss (2000), ao falar sobre promoção da saúde e qualidade de vida, destaca o 

tema das políticas públicas saudáveis, da governabilidade, da gestão social integrada, da 

intersetorialidade, das estratégias dos municípios saudáveis e do desenvolvimento local, 

compreendendo que estes são mecanismos operacionais concretos para a implementação 

da estratégia da promoção da saúde e da qualidade de vida.  

A QVRS não é apenas evitar doenças e prolongar a vida, mas, principalmente, 

assegurar meios e situações que ampliem a capacidade de autonomia e o padrão de bem-

estar do indivíduo. (BUSS, 2000).  

Minayo, Hartz e Buss (2000) consideram que a qualidade de vida deveria ser o 

ponto de partida para as políticas de atenção à saúde, no entanto, é preciso reconhecer 

que nem todos os aspectos da vida humana são, necessariamente, uma questão médica ou 

sanitária.  

Diante do exposto, observa-se que o tema qualidade de vida é tratado sob os mais 

diferentes olhares, a partir da ciência, por meio de várias disciplinas, dos indicadores 

objetivos ou subjetivos, ou das abordagens individuais ou coletivas. No que se refere à 

saúde, pode ser visto num sentido ampliado ou genérico, apoiando-se na compreensão 
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das necessidades humanas fundamentais, materiais e espirituais, com foco no conceito de 

promoção da saúde. Quando vista de forma mais focalizada, a qualidade de vida 

relacionada à saúde é centrada na capacidade de viver sem doenças ou de superar as 

dificuldades observadas nas condições de morbidade. (MINAYO; HARTZ; BUSS, 

2000).  

 

 

3.3 MEDIDAS DA QUALIDADE DE VIDA 

 

 

A medida da qualidade de vida é um fato recente e irreversível que hoje permeia 

o nosso universo. Devido ao conceito de QV ser bastante complexo, não existindo 

definição consensual sobre o que ela realmente significa, é necessário que o pesquisador, 

ao tentar medir a qualidade de vida, possa definir o que está considerando como QV em 

seu estudo ou estabelecer em qual definição esse conceito se operacionaliza em seu 

trabalho de investigação, identificando claramente os diferentes domínios que serão 

avaliados. (DANTAS; SAWADA; MALERBO, 2003). 

Na tentativa de sintetizar a complexidade da noção de qualidade de vida e de sua 

singularidade relativa às diferentes culturas e realidades sociais, vários instrumentos vêm 

sendo construídos. E tratam a QV como uma área que, recentemente, engloba e 

transcende o campo da saúde, envolvendo outras dimensões. (PANZINI, 2007; 

MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000). 

Os pesquisadores estão voltados para a mensuração da qualidade de vida dos 

indivíduos acometidos por doenças, conhecendo quais aspectos dessas estão 

comprometendo a vida dos indivíduos, ou seja, as pesquisas estão com o foco na 

qualidade de vida relacionada à saúde. No entanto, os resultados dessas pesquisas têm 

suscitado críticas que levam os pensamentos de que apesar do estado de saúde 

influenciar a vida das pessoas, nem todos os aspectos da vida humana são, 

necessariamente, questão sanitária. (DANTAS; SAWADA; MALERBO, 2003; 

MINAYO; HARTZ;  BUSS, 2000). 

Os primeiros instrumentos construídos com intuito de medir a QV apareceram na 

literatura na década de 1970 e, desde então, têm mostrado um desenvolvimento 

considerável. Os instrumentos, que medem a qualidade de vida relacionada à saúde, 
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requerem do profissional da saúde um bom conhecimento do paciente e a valorização de 

suas capacidades ou limitações funcionais. (SEIDEL; ZANON, 2004).  

Os instrumentos de hoje são construídos a partir de três correntes que tratam da 

função social, das reações subjetivas e da base econômica do indivíduo. Esses 

instrumentos consistem em questionários que medem sentimentos, auto-valorização ou 

condutas, por meio de entrevistas com o paciente ou questionário autoaplicável. Sua 

escolha deve ser feita com base no delineamento proposto da pesquisa, considerando as 

características da amostra e os objetivos do estudo. (SEIDEL; ZANON, 2004; 

MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000).  

 Atualmente existem dois tipos de instrumentos que mensuraram QV, através de 

instrumentos genéricos e específicos, eles fornecem informações diferentes e podem ser 

empregados concomitantemente e são, notadamente, de caráter subjetivo. (BERTANI et 

al., 2005; DANTAS; SAWADA; MALERBO, 2003). 

Os genéricos podem ou não abordar o perfil de saúde, e procuram agregar todos 

os aspectos importantes relacionados à saúde e refletem o impacto de uma doença, em 

geral crônica, sobre a vida dos pacientes em uma grande variedade de populações. 

Assim, permitem comparar a QV de indivíduos sadios com doentes ou portadores da 

mesma doença, vivendo em diferentes contextos sociais e culturais. (VIDO; 

FERNANDES, 2007; BERTANI et al., 2005). Além do mais, permitem avaliar aspectos 

relativos à função, disfunção e desconforto tanto físico como emocional. É um 

instrumento bastante utilizado em estudos epidemiológicos, planejamento e avaliação 

dos sistemas de saúde. Como desvantagem não são sensíveis na detecção de aspectos 

particulares e específicos da QV de uma determinada doença (VIDO; FERNANDES, 

2007; BERTANI et al., 2005; DANTAS; SAWADA; MALERBO, 2003; MINAYO; 

HARTZ; BUSS, 2000).  

Os instrumentos específicos têm como vantagem a capacidade de detectar 

particularidades da QV em determinados aspectos da qualidade de vida do individuo, 

proporcionando maior capacidade de detecção de melhora ou piora do aspecto 

específico em estudo. Eles avaliam de maneira individual e específica os aspectos de 

QV tal como capacidade física, sono, função sexual; um segmento da população, como 

idosos, jovens; e uma alteração sensitiva, como a dor, ou até mesmo experiência de 

doenças, agravos ou intervenções médicas. (BERTANI et al., 2005). 

Em geral, referem-se a doenças crônicas ou a consequências crônicas de doenças 

ou agravos agudos. Têm como desvantagem a dificuldade de compreensão do fenômeno 
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e dificuldade de validar as características psicométricas do instrumento, devido ao 

reduzido número de itens e amostras insuficientes. (BERTANI et al., 2005; DANTAS; 

SAWADA; MALERBO, 2003). 

 A Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) é medida através de 

instrumentos que, comumente, são desenvolvidos em outro contexto cultural, devendo, 

portanto ser adaptado à língua e cultura do país onde vai ser utilizado, a partir de um 

processo de adaptação cultural, objetivando preservar o conteúdo original, semântico, 

que garanta a equivalência cultural das versões originais e traduzidas. Apesar da 

realização de uma boa tradução e adaptação cultural, é provável que existam possíveis 

diferenças culturais, que afetem as propriedades de medição do instrumento. 

(RAMÍREZ, 2007). 

 Alguns aspectos das condições e estilos de vida das pessoas podem influenciar 

sua qualidade de vida e são necessários para avaliar esse constructo, tais como emoções, 

família, meio social, que seriam as variáveis independentes, e as dimensões física, 

emocional e social, as variáveis dependentes. (BERTANI et al., 2005, VINACCIA; 

OROZCO, 2005).  

 Sendo assim, o instrumento de qualidade de vida deve se apoiar em diversos 

indicadores, que possam ser generalizados, de fácil compreensão, flexíveis, adaptáveis 

às condições socioeconômicas e políticas, reveladores do índice de desenvolvimento 

humano-social alcançado e passíveis de verificação. (RAMÍREZ, 2007; BERTANI et 

al., 2005).  

 No campo da saúde, os instrumentos de avaliação de QV, focalizaram, 

primeiramente, a ideia de complementar as análises de sobrevida. Os estudos foram 

evoluindo e os instrumentos integraram análises de custo-utilidade, assim a qualidade de 

vida dos pacientes deveria ser melhor do que era anterior à intervenção. (MINAYO; 

HARTZ; BUSS, 2000). 

 A construção e escolha de um instrumento dependem do objetivo da proposta e 

da população a ser estudada, sendo necessário adaptar o instrumento de medição de 

qualidade de vida ao grupo específico a que se quer estudar: adolescentes, idosos, 

gestantes, doentes ou sadios. Como por exemplo, o instrumento Medical Outcome Study 

(MOS) usado em relação a enfermidades diversas que, testado junto a amostras de 

pessoas soropositivas, passou a denominar-se MOS-HIV, ficando específico para esta 

população. (BERTANI et al., 2005; SEIDL; ZANNON, 2004). 
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 Um artifício usado na mensuração da qualidade de vida é a utilização simultânea 

de mais de um instrumento, buscando atender às heterogeneidades da população 

estudada. (BERTANI et al., 2005). 

 O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) construiu um 

dos primeiros instrumentos na temática qualidade de vida, talvez seja o mais conhecido 

e difundido, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), um indicador sintético de 

qualidade de vida que, de forma simplificada, soma e divide por três os níveis de renda, 

saúde e educação de determinada população. No entanto, esse instrumento não 

conseguiu incorporar a essência do conceito central que tenta medir. (MINAYO; 

HARTZ; BUSS, 2000). 

 Apesar de não conseguir incorporar a essência do conceito central que tenta 

medir, o IDH tem sido bastante utilizado e no Brasil inspirou outros como o Índice de 

Condições de Vida (ICV), desenvolvido pela Fundação João Pinheiro. Instrumento mais 

sofisticado do que o IDH, podendo ser aplicado para microrrealidades, é um composto 

de 20 indicadores em cinco dimensões: 1) renda; 2) educação; 3) infância; 4) habitação 

e 5) longevidade. Mesmo tendo seu espectro de abrangência muito mais ampliado, o 

ICV trabalha apenas com os aspectos objetivos, passíveis de medição (MINAYO; 

HARTZ; BUSS, 2000). 

 Os aspectos subjetivos são atendidos no Índice de Qualidade de Vida (IQV), 

criado pelo jornal Folha de S. Paulo, que inclui um conjunto de nove fatores (trabalho, 

segurança, moradia, serviços de saúde, dinheiro, estudo, qualidade do ar, lazer e 

serviços de transporte), analisados a partir do ponto de vista da população e a pergunta-

chave é o grau de satisfação dos cidadãos (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000). 

 Um estudo realizado por Dantas, Sawada e Malerbo (2003) analisou a produção 

científica sobre a temática qualidade de vida, produzida pelas universidades públicas do 

Estado de São Paulo. Foram analisados 53 estudos, 71,7% foram desenvolvidos com 

adultos de ambos os sexos, portadores de algum tipo de patologia (69,8%) e que usaram 

instrumentos já existentes para a avaliação de qualidade de vida (77,3%).  

 Um fato importante a ser destacado, no estudo supracitado, é que a maioria dos 

instrumentos de QV utilizados foi produzido em países de língua inglesa, requerendo 

um processo de validação transcultural antes de serem usados no Brasil. (DANTAS; 

SAWADA; MALERBO, 2003).  

 Dentre os instrumentos genéricos usados pelos pesquisadores, os mais frequentes 

foram: Medical Outcomes Studies 36-item Short-Form (MOS SF-36) e Índice de 
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Qualidade de Vida de Ferrans e Powers, usados, respectivamente, em 18 (34%) e 4 

(7,5%) estudos. Os instrumentos WHOQOL-100 e WHOQOL-bref foram empregados 

em dois (3,8%) e um (1,9%) estudo, respectivamente. O Medical Outcomes Studies 12-

item Short-Form (MOS SF-12) foi usado em uma única investigação. (DANTAS; 

SAWADA; MALERBO, 2003). 

 Outra pesquisa bibliográfica realizada por Oliveira et al. (2007) analisou a 

produção científica na área da saúde sobre qualidade de vida no Brasil entre 2000 e 

2005, mostrando que os instrumentos mais utilizados foram o Short Form Health Survey 

(SF-36) e os instrumentos próprios da OMS, desenvolvidos pelo Grupo de Estudos em 

QV (WHOQOL), que são o World Health Organization Quality of Life 100 e o World 

Health Organization Quality of Life Bref. E como principal objeto de estudo as doenças 

crônicas. 

 Também foi verificado, pelos autores acima, a utilização de instrumentos especí-

ficos para pessoas acometidas por doenças crônicas, pacientes com HIV/AIDS, 

crianças, idosos, pacientes com distúrbios mentais, entre outros. Os instrumentos 

genéricos foram utilizados quando a população-alvo não apresentava uma doença pré-

determinada ou uma única doença, os instrumentos genéricos foram utilizados pelos 

autores. 

Um dos instrumentos genéricos mais utilizados atualmente é o "Medical 

Outcomes Short-Form Health Survey" (SF-36), devido a ser de fácil compreensão e ter 

um tempo curto de aplicação, foi desenvolvido nos Estados Unidos em 1992, 

apresentando uma nova versão em 1996, é aplicável a diversos tipos  de doenças. É 

composto por 36 questões gerais agrupadas em oito domínios: capacidade funcional (10 

itens), vitalidade (4), física (4), dor (2), saúde geral (5), as questões sociais (2), 

emocional (3) e saúde mental (5). Cada uma dessas questões recebe um valor de 0 a 

100, onde 0 é um pior estado de saúde e 100 a saúde perfeita. Também está disponível 

uma versão curta ou aguda do SF-36, cujos itens referem-se apenas à semana passada, é 

conhecido como SF-12 e o SF-8. A versão padrão refere-se às últimas quatro semanas. 

(MORALES et al., 2007; RAMÍREZ, 2007; BERTANI et al., 2005). 

 Foi traduzido e adaptado culturalmente para a população brasileira por 

Cicconelli (1999), que aplicou esse instrumento numa população de pacientes com 

artrite reumatóide, validando o SF-36 para avaliar a QVRS da população brasileira. 

(SEIDL; ZANNON, 2004; MORALES et al., 2007). 
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 Outro instrumento de avaliação da qualidade de vida é o “The World Health 

Organization Quality of Life Assessment” (WHOQOL), desenvolvido pela Organização 

Mundial de Saúde em um estudo multicêntrico, cuja versão em português foi traduzida e 

validada por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para avaliar 

Qualidade de Vida numa perspectiva transcultural. (MORENO et al., 2006; SEIDL; 

ZANNON, 2004; FLECK et al., 2000; FLECK et al., 1999ab; THE WHOQOL GROUP, 

1998). 

Esse instrumento baseia-se nos pressupostos de que o conceito de qualidade de 

vida é subjetivo, multidimensional, composto por fatores (facetas) positivos, como 

mobilidade, desempenho de papel, contentamento, e negativos, como fadiga, dor, 

dependência de medicação e sentimentos negativos (MORENO et al., 2006; FLECK et 

al., 2000; FLECK et al., 1999ab; THE WHOQOL GROUP, 1998). 

 O grupo desenvolveu dois instrumentos de abordagens gerais que medem a QV: 

o WHOQOL-100, composto por 100 questões que avaliam seis domínios: físico, 

psicológico, nível de independência, relações sociais, meio ambiente e 

espiritualidade/crenças pessoais; cada um desses domínios apresentam sub-domínios 

que são avaliados por quatro questões. E o WHOQOL-Bref é uma versão abreviada, 

com 26 questões, retiradas do WHOQOL-100, considerando quatro domínios: físico, 

psicológico, relações sociais e meio ambiente (MORENO et al., 2006; FLECK et al., 

2000; FLECK et al., 1999a; THE WHOQOL GROUP, 1998). 

 Nos últimos anos alguns pesquisadores na enfermagem vêm desenvolvendo 

trabalhos sobre qualidade de vida utilizando diferentes instrumentos. No que se refere ao 

campo específico da enfermagem, duas enfermeiras americanas Ferrans e Powers (1984) 

criaram um instrumento para mensurar o índice de Qualidade de Vida, "Quality of Life 

INDEX" (IQL), em 1984, de pessoas sadias e daquelas que têm algum tipo de problema 

de saúde, nos termos da satisfação com a vida e que tem sido utilizado em estudos sobre 

QVRS (BERTANI et al., 2005).  

 Ferrans e Powers (1984) definem a qualidade de vida como o sentimento de 

satisfação ou insatisfação do indivíduo, ou seja, o que representa qualidade de vida para 

ele. Assim desenvolveu um modelo conceitual de qualidade de vida baseado numa 

variedade de abordagens metodológicas, cujo objetivo foi subsidiar a criação de um 

instrumento de medida desse conceito.  

 O IQL é um instrumento mundialmente conhecido, disponível em 12 idiomas, 

que além de medir a qualidade de vida em vários grupos de doentes, mede também o 
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impacto da doença e do tratamento em suas vidas. Mais de 100 (cem) publicações 

utilizaram o IQL proposto pelas autoras. Esse instrumento é composto por duas partes: a 

mensuração da satisfação com vários domínios e a importância de cada um desses 

domínios para o entrevistado. Os domínios são: Saúde/Funcionamento, 

Psicológico/Espiritual, Sócio/Econômico e Família. E no Brasil foi traduzido e validado 

por Kimura (1999). (BERTANI et al., 2005). 

 No Brasil está em desenvolvimento um instrumento voltado para o estresse – 

Inventário de Qualidade de Vida (IQV), um teste de qualidade de vida que ainda está em 

processo de validação, mas que é bastante utilizado em várias dissertações de mestrado, 

principalmente naquelas referentes ao planejamento de medidas preventivas. É 

autoaplicativo, composto por 45 questões que devem ser assinaladas por SIM ou NÃO. 

(BERTANI et al., 2005).  

 A autora conceitua qualidade de vida como viver o que é bom e compensador em 

pelo menos quatro áreas: social, profissional, afetiva e a referente à saúde. Quando o 

teste indica "fracasso" em um dos quadrantes, significa deficiência na qualidade de vida 

daquela área. Sendo assim, fracasso na área da saúde necessariamente não significa que 

a pessoa esteja doente, mas que sua qualidade de vida no que se refere à saúde não está 

adequada e que existe uma probabilidade de que este indivíduo venha a ter alguma 

dificuldade mais séria nessa área, com o passar dos anos. Qualidade de vida de nível 

excelente é observada em pessoas que obtêm "sucesso" em todas as áreas testadas. 

(BERTANI et al, 2005).   
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

  

 Trata-se de um estudo transversal, descritivo de abordagem quantitativa. O 

estudo transversal se dá quando a exposição e o desfecho são avaliados num mesmo 

ponto no tempo, ou seja, os fenômenos sob estudo são obtidos durante um período da 

coleta. Esse estudo é apropriado para descrever a situação, o status do fenômeno, ou as 

relações entre os fenômenos em um ponto fixo. (DYNIEWICZ, 2007; POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2004). 

 A pesquisa descritiva visa observar, descrever, explorar e documentar os 

aspectos de uma situação, analisar e correlacionar os fatos sem manipulá-los, tendo 

como seu principal objetivo a precisão das características de indivíduos, situações ou 

grupos, e a frequência com que ocorrem determinados fenômenos, sua relação e 

conexão com os outros. (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004; CERVO; BERVIAN, 

1996). 

 A abordagem quantitativa é o método que envolve a coleta sistemática da 

definição do problema e da seleção dos conceitos nos quais se concentra, para a solução 

do problema. Normalmente ocorre mediante condições de muito controle, utilizando 

procedimentos estatísticos para analisar as informações obtidas. (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2004). 

  

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

  

 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. Esse hospital está localizado no Distrito Sanitário 
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Leste do município do Natal-RN, oferece serviços de alta e média complexidade, sendo 

referência para todo o Estado do Rio Grande do Norte; é um grande complexo que 

possui 188 leitos de internação e serviços Ambulatoriais.  

 Além da assistência, o hospital também é referência de ensino, para os cursos da 

área de saúde da UFRN, sendo campo de prática para os alunos, no ensino médio, 

graduação e pós-graduação, além de atuar também na pesquisa e extensão, nas áreas de 

cirurgia experimental, medicina familiar e comunitária, clínica médica, clínica cirúrgica, 

psicofarmacologia, enfermagem, nutrição, fisioterapia, psicologia e serviço social. 

 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

  

 A população alvo deste estudo foi composta por pacientes com UV, atendidos 

pelos angiologistas, do setor de Clínica Cirúrgica do HUOL. A seleção dos pacientes foi 

constituída por uma amostra de acessibilidade, com base nos critérios de inclusão a 

seguir: ser portador de úlcera venosa; ter mais de 18 anos; ser atendido no ambulatório 

de clínica cirúrgica do HUOL, no período da coleta de dados, e aceitar participar da 

pesquisa voluntariamente. 

 Foi excluído da pesquisa o paciente que a coleta de dados não foi concluída, por 

motivo de o paciente precisar se ausentar do setor, no momento da coleta e não 

apresentar condições cognitivas de responder os instrumentos.  

 Segundo levantamento realizado em 2008 nas consultas ambulatoriais no livro 

de registro do setor de angiologia identificou-se que os 05 especialistas atendiam em 

média 40 pacientes por semana, desses aproximadamente 08 (20,0%) são acometidos 

pela úlcera venosa, sendo uma estimativa de 64 pacientes com esta enfermidade, num 

período de 02 meses, previstos para a coleta de dados.  

 Participaram do estudo 50 pacientes, sendo excluídos da pesquisa 14, dos quais 

12 não apresentavam condições cognitivas de entender e responder os instrumentos 

(questionário/formulário) e dois recusaram participar da pesquisa. 
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4.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

  

 Esta pesquisa utilizou 03 instrumentos para coleta de dados, sendo o WHOQOL-

bref (anexo A) para avaliar a qualidade de vida, o WHOQOL-OLD (anexo B) para 

avaliar a QV específica da população idosa juntamente com o WHOQOL-bref, e um 

formulário (apêndice A) para a coleta dos dados sócio-demográficos, clínicos e 

assistenciais do paciente. 

 

4.4.1 WHOQOL-Bref 

 

 Com a crescente importância de estudar a qualidade de vida, nos últimos anos, 

da população doente ou não, alguns pesquisadores, como já visto na revisão de 

literatura, desenvolveram um instrumento que avaliasse a QV numa perspectiva 

transcultural. 

 Assim foi construído, por cientistas do Grupo de Qualidade de Vida da OMS, um 

instrumento de avaliação da QV com 100 questões, denominado WHOQOL-100. 

Devido à necessidade de instrumentos curtos que demandem pouco tempo para seu 

preenchimento, mas com características psicométricas satisfatórias, o Grupo de 

Qualidade de Vida da OMS desenvolveu uma versão abreviada do WHOQOL-100, o 

WHOQOL-bref. (FLECK et al, 2000). 

 Optamos pela utilização desse instrumento por ser genérico, curto, de fácil 

compreensão e administração, no formato de 04 domínios: físico, psicológico, relações 

sociais e meio ambiente, que correspondem a 26 questões, sendo duas questões gerais de 

qualidade de vida e 24 que representam cada uma das 24 facetas que compõem o 

instrumento original. Assim, no WHOQOL-bref cada faceta é avaliada por apenas uma 

questão, diferente do WHOQOL-100 em que cada uma das 24 facetas é avaliada a partir 

de 4 questões. (THE WHOQOL GROUP, 1998; FLECK et al., 2000). 

 Esse instrumento é uma escala do tipo de Likert, que segundo Polit, Beck e 

Hungler (2004) serve para medir atitudes, possibilitando discriminações entre 

indivíduos com visões diferentes sobre uma determinada temática. Cada item da escala 

varia de 01 a 05, onde 01 é o extremo negativo (0%) e 05 o positivo (100%). 
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 Assim as 26 questões possuem escores que variam de 0% a 100%, onde os 

menores escores correspondem a pior qualidade de vida. Como já foi abordado acima 

esse instrumento possuem duas questões gerais, que correspondem as questões 01 e 02. 

Três das 24 questões desse instrumento possuem os valores dos escores invertidos, são 

elas: questão 03, 04 e 26. 

 O WHOQOL-bref foi validado no Brasil, aplicado em uma amostra de pacientes 

na cidade de Porto Alegre, Sul do Brasil. As características psicométricas do 

WHOQOOL-bref são semelhantes às da amostra do WHOQOL-100. (FLECK et al., 

2000). 

A validação desse instrumento apresentou boa consistência interna, validade 

discriminante, validade concorrente, validade de conteúdo e confiabilidade teste-reteste, 

utilizando uma amostra heterogênea de pacientes com diferentes doenças e tratados 

tanto em regime ambulatorial como hospitalar, tornando-se uma alternativa útil para ser 

usada em estudos que se propõem a avaliar qualidade de vida no Brasil. (FLECK et al., 

2000). 

   

4.4.2 WHOQOL-old 

 

 É sabido que o aumento da população idosa, no último século, é um fenômeno 

novo e inquestionável em todo o mundo, o que torna evidente a importância de garantir 

aos idosos não só uma sobrevida maior, mas também uma boa qualidade de vida. 

(VECCHIA et al., 2005).   

 Diante dessa realidade o World Health Organization Quality of Life Group 

(Grupo WHOQOL) desenvolveu um instrumento para a avaliação da qualidade de vida 

em adultos idosos, devido não ser possível assumir que instrumentos adequados para 

avaliar o domínio saúde física, por exemplo, em populações de adultos jovens, sejam os 

mesmos ou apropriados para populações de adultos idosos. Além disso, a magnitude do 

fenômeno envelhecimento, juntamente com a pequena quantidade de instrumentos para 

avaliar tal questão, fortalece tal interesse. (FLECK et al., 2000). 

 Fleck, Chachamovich e Trentini (2003) realizaram um estudo com cinco grupos 

focais para investigar o conceito de qualidade de vida e seus determinantes em uma 

população de adultos idosos brasileiros. Os grupos focais dividiram-se em: idosos 

saudáveis com idade entre 60-80 anos, idosos doentes com idade entre 60-80 anos, 
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idosos saudáveis com mais de 80 anos, idosos doentes com mais de 80 anos, num total 

de 18 idosos e 05 cuidadores. Os resultados indicaram que os itens do instrumento 

WHOQOL-100 não são suficientemente abrangentes para a medição da qualidade de 

vida em adultos mais velhos. Concluiu-se que a população idosa apresenta 

características específicas, necessitando de um instrumento adequado para a avaliação 

da qualidade de vida, contemplando as especificidades desse grupo. 

 Dessa maneira, surge o WHOQOL-OLD, um instrumento específico para a 

avaliação da qualidade de vida em idosos, que compreende 24 itens registrados em uma 

escala Likert, divididos em seis facetas: “Funcionamento do Sensório” (FS), 

“Autonomia” (AUT), “Atividades Passadas, Presentes e Futuras” (PPF), “Participação 

Social” (PSO), “Morte e Morrer” (MEM) e “Intimidade” (INT). Cada faceta é composta 

por quatro itens, gerando escores variando de 4 a 20 pontos. Esse instrumento pode ser 

autoadministrado, administrado com a ajuda do entrevistador ou totalmente 

administrado pelo entrevistador. (FLECK; CHACHAMOVICH; TRENTINI, 2006).  

 A faceta “Funcionamento do Sensório” avalia o funcionamento sensorial e o 

impacto da perda das habilidades sensoriais na qualidade vida. A faceta “Autonomia” 

refere-se à independência na velhice e, portanto, descreve até que ponto se é capaz de 

viver de forma autônoma e tomar suas próprias decisões. (FLECK; 

CHACHAMOVICH; TRENTINI, 2006). 

A faceta “Atividades Passadas, Presentes e Futuras” descreve a satisfação sobre 

conquistas na vida e coisas as quais se anseiam. A faceta “Participação Social” delineia 

a participação em atividades do cotidiano, especialmente na comunidade. A faceta 

“Morte e Morrer” relaciona-se a preocupações, inquietações e temores sobre a morte e 

morrer, ao passo que a faceta “Intimidade” avalia a capacidade de se ter relações 

pessoais e íntimas. (FLECK; CHACHAMOVICH; TRENTINI, 2006). 

 O WHOQOL-old foi validado no Brasil em uma população de 424 idosos com 

idade de 60 anos ou mais, numa cidade do Sul do país. Esse instrumento mostrou-se 

como uma ferramenta adicional para o WHOQOL-100 ou WHOQOL-bref, sendo uma 

alternativa útil na investigação da qualidade de vida em adultos mais velhos, incluindo 

os aspectos relevantes, que não são contemplados nos instrumentos originalmente 

concebidos para a população não-idosa. (FLECK; CHACHAMOVICH; TRENTINI, 

2006).  

 Tendo em vista que o processo de validação de um instrumento é contínuo, faz-

se necessário mais estudos para testar o desempenho do WHOQOL-OLD em idosos de 
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diferentes perfis, na nossa pesquisa iremos aplicá-lo a idosos com UV.  (FLECK; 

CHACHAMOVICH; TRENTINI, 2006). 

 

4.4.3 Formulário estruturado para caracterização sócio-demográficas, de saúde, 

clínicas e assistenciais 

 

 Utilizamos uma adaptação de um formulário do projeto de pesquisa – 

PIBIC/CNPQ/UFRN – Avaliação clínica da assistência aos portadores de úlceras 

vasculares de membros inferiores (TORRES, et. al., 2007), destacando os aspectos 

sócio-demográfícos, clínicos e assistenciais, referentes a doenças pré-existentes e 

tratamentos das mesmas, número de lesões, tempo de lesão, acesso ao serviço de saúde e 

tratamentos realizados. Acrescentamos a esses instrumentos quatro questões referentes à 

qualidade de vida (discriminação/quem discrimina/mudança na qualidade de vida/quais 

mudanças), e uma relacionada à assistência, referindo-se ao apoio recebido no 

tratamento (recebe apoio/quem apóia). 

 Os estudos de Belo Horizonte (2006), Aguiar et al. (2005), Borges (2005), 

Torres et al. (2007), Deodato e Torres (2008), Nunes et al. (2008ab), Nóbrega et al. 

(2008), corroboram que os fatores sociais, econômicos, demográficos, bem como os 

aspectos clínicos e assistenciais contemplados nesse instrumento e citados acima, são 

determinantes na evolução do processo cicatricial das lesões venosas que acometem os 

pacientes, podendo então interferir na qualidade de vida destes. 

 

 

4.5 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

  

 Segundo Polit, Berck e Hungler (2004) variável de um estudo é qualquer 

qualidade de uma pessoa, grupo ou situação, que pode variar ou assumir diferentes 

valores passíveis de mensuração. 

 Neste estudo a variável de caracterização da qualidade de vida de pessoas com 

úlceras venosas está relacionada com os domínios e facetas do WHOQOL-bref e 

WHOQOL-old, pois estas determinam a QV, conforme descrição abaixo: 
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 Domínio físico: dor e desconforto; energia e fadiga; sono e repouso; mobilidade; 

atividades da vida cotidiana; dependência de medicação ou de tratamentos; 

capacidade de trabalho. 

 Domínio psicológico: sentimentos positivos; pensar, aprender, memória e 

concentração; autoestima; imagem corporal e aparência; sentimentos negativos; 

espiritualidade/religião/ crenças pessoais. 

 Domínio relações pessoais: relações pessoais; suporte (apoio) social; atividade 

sexual. 

 Domínio meio-ambiente: segurança física e proteção; ambiente no lar; recursos 

financeiros; cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade; 

oportunidades de adquirir novas informações e habilidades; participação em, e 

oportunidades de recreação/lazer; ambiente físico 

(poluição/ruído/trânsito/clima); transporte. 

 As facetas do WHOQOL-OLD são: Funcionamento do Sensório, Autonomia, 

Atividades Passadas, Presentes e Futuras, Participação Social, Morte e Morrer e 

Intimidade. 

 As variáveis de caracterização relacionadas aos aspectos sócio-demográficos 

(sexo, idade, estado civil, escolaridades, número de filhos, profissão, escolaridade, 

ocupação atual, habitação, hábitos alimentares), clínicos (sinais de IVC, número de 

lesões, tempo de lesão, dor, edema, repouso, sinais de infecção), de saúde (sono, 

etilismo, tabagismo, doenças pré-existentes) e assistenciais (acessibilidade ao serviço de 

saúde de atenção básica e especializada, tratamentos já realizados, deslocamento ao 

serviço de saúde, apoio ao tratamento). Além disso, caracterizamos os aspectos 

relacionados à qualidade de vida como: discriminação, mudança na QV e quais 

mudanças na QV. 

 

 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

 Esta pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa/CEP do 

HUOL/UFRN, respeitando a normatização da Resolução 196/96 (BRASIL, 1997), no 

que se refere aos aspectos éticos observados quando da realização da pesquisa 
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envolvendo seres humanos, nº do protocolo 279/09 (Anexo C). Sendo desenvolvida 

somente após o consentimento prévio da direção do HUOL e da gerência de 

enfermagem, por meio de uma carta de “permissão” (Apêndice B/C). 

 

 

4.7 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

  

 O processo de coleta de dados ocorreu num período de dois meses, entre os dias 

18/05/09 a 18/07/09, nos turnos da manhã e tarde no ambulatório do HUOL, nos dias de 

atendimento de angiologista, pela própria mestranda e uma acadêmica de 

enfermagem/Universidade Potiguar, previamente preparada para o processo de coleta e 

organização dos dados.  

 Os pacientes foram abordados durante a troca de curativos e convidados a 

participarem da pesquisa, após uma explanação sobre do que se tratava o estudo e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice D). 

 Na sala de curativos eram observados os aspectos clínicos da lesão (dor, edema e 

infecção) e já iniciada a entrevista com o formulário referente às características 

sociodemográfica, clínico, de saúde e assistencial. Após o término da troca de curativo o 

paciente era convidado a um consultório e aplicado os instrumentos referente à 

qualidade de vida, que foram respondidos de duas formas distintas: respondido pelo 

próprio usuário (questionário); lido e preenchido pela pesquisadora/aluna (formulário). 

 

 

 4.8 PROCEDIMENTOS PARA TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

 

  

 Os dados coletados foram organizados em um banco de dados eletrônico do 

aplicativo Microsoft Excel e exportados e analisados no programa SPSS versão 15.0, 

sendo codificados, tabulados e apresentados na forma de tabelas, quadros e gráficos com 

suas respectivas distribuições percentuais. 
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 Foi utilizada a análise estatística descritiva (distribuição em frequências relativas 

e absolutas) nas variáveis de caracterizações dos aspectos sócio-demográficos, clínicos, 

de saúde, assistenciais, e média e desvio padrão (DV) nas variáveis de qualidade de 

vida. 

E análise estatística inferencial, como o teste estatístico Mann-Whitney U, com p 

< 0,05 de nível de significância estatística, na comparação das médias dos escores dos 

domínios do WHOQOL-bref, WHOQOL-old e dos números de mudanças na qualidade 

de vida, referida pelos pacientes. 

 O Mann-Whitney U é um teste não paramétrico utilizado para comparar médias 

entre dois grupos relacionados. (FILHO, 1999).   

 Para obtermos os resultados da avaliação da qualidade de vida, mensurada pelo 

instrumento WHOQOL-bref, nos orientamos pelos passos fornecidos pelo grupo 

WHOQOL a partir do programa estatístico SPSS 15.0. (THE WHOQOL GROUP, 

1998). 
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5 RESULTADOS, DISCUSSÕES E ANÁLISES 

 

 

Para uma melhor compreensão dos resultados analisados no estudo, iremos 

apresentá-los em três momentos: primeiro iremos discorrer sobre a caracterização sócio-

demográfica, clínico e de atenção á saúde. Já num segundo mostraremos as mudanças 

na qualidade de vida referidas pelos pacientes e por último explanaremos a 

caracterização dos domínios e facetas da QV. 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA, DE SAÚDE, CLÍNICO E 

ASSISTENCIAL 

 

 

 A Tabela 1 apresenta a caracterização sócio-demográfica dos pacientes com 

úlcera venosa, com uma predominância de pacientes do sexo feminino (76,0%), de faixa 

etária menor do que 59 anos (74,0%). No tocante ao grau de escolaridade a baixa 

escolaridade predominou (68,0%), com uma percentagem de 76,0% nas mulheres.  

Quanto ao estado civil temos 62,0% dos pesquisados casados ou com uma união 

estável, e um percentual de 22,0% dos pacientes solteiros. No estudo predominou 

religião católica (68,0%). No que diz respeito ao número de filhos 38,0% dos 

pesquisados tinham mais de três filhos, sendo 42,0% do sexo feminino. Este é um 

percentual relativamente preocupante, uma vez que a multiparidade favorece o 

surgimento de úlceras venosas. 

Estudos nacionais e internacionais revelam que há uma predominância do sexo 

feminino nos pacientes com UV representando uma relação de 3:1 entre os sexos 

(DEODATO; TORRES, 2008, VAS et al., 2008; NÓBREGA et al., 2008; NUNES et 

al., 2008b; DEODATO, 2007; ABADDE; LASTÓRIA, 2006; BONGIOVANNI; 

HUGHES; BOMENGEN, 2006; NUNES, 2006; YAMADA; SANTOS, 2005).  

Autores já sinalizam um crescente número de adultos jovens com ulceração 

venosa em perna de condição crônica, apesar da prevalência desta patologia ser maior 

na população idosa (DEODATO, 2007; CABRERA; REDONDO, 2007, ETUFUGH; 

PHILLIPS, 2007; HAYNES, 2007; KENKRE et al., 1996). 
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Segundo Araújo et al. (2003) aproximadamente 22,0% das pessoas que 

desenvolvem úlceras venosas, foram acometidas por volta dos 40 anos de idade e 13,0% 

antes dos 30 anos de idade, o que representa um substancial efeito sobre a produtividade 

do trabalho. 

 

Tabela 1. Caracterização sócio-demográfica dos pacientes com UV segundo o tempo de 

lesão atual. HUOL/ 2009. 

  

CARACTERIZAÇÃO 

SÓCIO-DEMOGRÁFICA 

  

                                SEXO 

    

Total Masculino Feminino 

N % N % N % 

Faixa Etária       

Até 59 anos 11 22,0 26 52,0 37 74,0 

A partir de 60 anos 1 2,0 12 24,0 13 26,0 

Estado civil       

Casado 9 18,0 22 44,0 31 62,0 

Solteiro 3 6,0 8 16,0 11 22,0 

Divorciado/Separado 0 0,0 3 6,0 3 6,0 

Viúvo 0 0,0 5 10,0 5 10,0 

Escolaridade       

Até ensino fundamental 5 10,0 29 58,0 34 68,0 

Ensino médio 7 14,0 8 16,0 15 30,0 

Ensino superior 0 0,0 1 2,0 1 2,0 

Religião       

Católico 8 16,0 25 50,0 33 66,0 

Protestante 4 8,0 13 26,0 17 34,0 

Nº Filhos       

Até 03 filhos 9 18,0 22 44,0 31 62,0 

Acima de 03 filhos 3 6,0 16 32,0 19 38,0 

Total 12 24,0 38 76,0 50 100,0 

Fonte: Própria da pesquisa       

 

Na pesquisa que Deodato (2007) realizou no Hospital Universitário Onofre 

Lopes, em Natal/RN, com objetivo de avaliar a qualidade da assistência aos portadores 

de úlcera venosa (UV) atendidos no ambulatório do referido hospital, apresentou uma 
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predominância da faixa etária até 59 anos (62,5%), reafirmando os dados obtidos nesta 

pesquisa, realizada no mesmo hospital. Já o estudo realizado por Nunes (2006) que 

avaliou a assistência prestada aos pacientes com UV atendidos pelas equipes de saúde 

da família, no município citado acima, mostra que a maioria da população (67,6%) tinha 

uma idade a partir de 60 anos. 

Estes resultados nos levam a refletir sobre a acessibilidade desses pacientes a um 

nível de média e alta complexidade da assistência, pois demonstram um maior número 

de pacientes mais jovens atendidos nesses níveis de complexidade. Isso é um fator 

preocupante já que os resultados de Nunes (2006) demonstram que a população idosa 

portadora de UV apresentou uma maior concentração na atenção básica, sabendo que 

estes pacientes são mais susceptíveis ao surgimento de co-morbidades e complicações 

destas. 

Torres et al. (2009) destacam em seu estudo sobre as características sócio-

demográficas, de saúde e da assistência prestada aos idosos com UV atendidos nos 

serviços de saúde nos níveis primário e terciário de assistência do SUS, em Natal/RN, 

que houve um baixo nível (39,8%) de acesso a consulta ao angiologista sendo 20,5% 

em nível terciário e 19,3% em primário. O acompanhamento especializado, a 

continuidade ao tratamento e a realização de exames (p=0,000) foram mais freqüentes 

em nível primário de atenção a saúde com 27,3%, 43,2% e 53,4% respectivamente. 

Nos estudos de Heinen et al. (2007), Deodato (2007) e Dias e Silva (2006) 

demonstra-se que existe um número maior de pacientes com menor escolaridade, o que 

pode interferir diretamente na compressão e assimilação dos cuidados relevantes a sua 

saúde e em especial às lesões, bem como na mudança de condutas e atitudes no 

domicílio e no desenvolvimento da consciência sanitária.  

Carmo et al. (2007) alerta que o desconhecimento sobre a importância dos 

cuidados, relativos à prevenção das complicações da IVC, leva o paciente a não 

colaborar com as orientações que lhe são dadas para prevenir o surgimento das úlceras. 

Esse fato se torna mais complicado em pacientes com baixa escolaridade, devido a 

dificuldade de compreensão e assimilação dessas orientações.  

 É importante fazer a relação da idade com a escolaridade, como no estudo de 

Nunes (2006) houve um número maior de idosos, 100% dos pesquisados tinham baixa 

escolaridade, já nesta pesquisa temos uma predominância de pacientes mais jovens o 

percentual de menor escolaridade é de 68,0%.  
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 Ao analisarmos os dados da tabela 2, a seguir, observamos que 70,0% não 

possuíam vinculo empregatício, sendo 62,0% mulheres, e que 32,0% dos pacientes 

referiram mudança de ocupação após o surgimento da lesão com maior freqüência entre 

os homens. 

 As sete (14,0%) mulheres que possuem vínculo empregatício, três recebendo 

benefício através da perícia médica, duas são empregadas domésticas, uma é professora 

e a outra é auxiliar de enfermagem. Em relação aos homens, três também estão pela 

perícia médica, três são vendedores e um é cabeleireiro. 

 

Tabela 2. Caracterização sócio-demográfica dos pacientes com UV segundo o tempo de 

lesão atual. HUOL/ 2009 

  

CARACTERIZAÇÃO 

SÓCIO-DEMOGRÁFICA 

  

                            SEXO 

    

Masculino Feminino Total 

N % N % N % 

Vínculo Empregatício       

Sim 8 16,0 7 14,0 15 30,0 

Não 4 8,0 31 62,0 35 70,0 

Renda       

Até 02 salários 8 18,0 28 56,0 36 72,0 

Mais de 02 salários 4 6,0 10 20,0 14 28,0 

Mudança de ocupação por causa da UV 5 10,0 11 22,0 16 32,0 

Habitação       

Própria 8 16,0 24 48,0 32 64,0 

Alugada 3 6,0 9 18,0 12 24,0 

Cedida 1 2,0 5 10,0 6 12,0 

Nº de Moradores       

Até 04 moradores 8 16,0 22 44,0 30 60,0 

Mais de 04 moradores 4 8,0 16 32,0 20 40,0 

Nº de Refeições       

Até 03 refeições 7 14,0 22 44,0 29 58,0 

Mais de 03 refeições 5 10,0 16 32,0 21 42,0 

Total 12 24,0 38 76,0 50 100,0 

Fonte: Própria da pesquisa       
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 Daqueles que não possuem vínculo empregatício temos que 04 no sexo 

masculino (pintor, auxiliar de pedreiro, estudante e um desempregado). Já no sexo 

feminino temos 31, sendo 13 donas de casa e aposentadas, em que apenas uma destas é 

aposentada por invalidez, as demais têm idade superior a 60 anos. Das 18 mulheres 

restantes, 14 exercem a função de dona de casa e 04 realizam outras atividades 

domésticas fora de casa (cozinheira, lavadeira, costureira e diarista) tendo uma jornada 

dupla de trabalho, já que essas mesmas atividades realizam também em seu lar. 

No que diz respeito a renda salarial, 72,0% dos pesquisados tem uma renda de 

até 02 salários mínimos. No contingente das mulheres 74,0% têm até 02 salários, tendo 

em vista que é maioria sem vínculo empregatício. Sobre a habitação a maioria dos 

entrevistados reside em casa própria (64,0%), e 40,0% residem com mais de 04 pessoas, 

sendo 32,0% do sexo feminino. 

A ocupação profissional desses pacientes do estudo pode ser fator de risco para o 

desencadeamento da Insuficiência Venosa Crônica, além do surgimento e cronicidade 

das úlceras, pois apresentam mobilidade reduzida, longos períodos em posição 

ortostática e um tempo curto de repouso, principalmente naqueles com jornada dupla de 

trabalho.  

Etufugh e Phillips (2007) corroboram com Brem, Kirsner e Falanga (2004), que 

a diminuição da qualidade de vida dos pacientes, entre outros fatores, está fortemente 

associada à perda de dias de trabalho, que gera aumento de atestados médicos e até 

mesmo o desemprego. 

Franks e Moffatt (2006) em um estudo que analisou a associação entre variáveis 

clínicas, sociais e qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) em pacientes que 

sofrem ulceração venosa. Constatou que de 758 pacientes a maioria era de aposentados 

(85,0%), mas ainda havia 7,0% no emprego remunerado e apenas 2,0% que não 

estavam trabalhando por motivo de doença. Heinen et al. (2007) também trás em seu 

estudo um número pequeno de pacientes com ocupação profissional. 

Além disso, os indivíduos acometidos pela UV necessitam se afastar do trabalho 

inúmeras vezes e com freqüência, são aposentados precocemente, pelo fato destas 

lesões exigirem terapêuticas prolongadas, causando um importante ônus aos sistemas de 

saúde e previdenciário; além dos incalculáveis custos humanos associados a necessidade 

de ajustar as atividades no trabalho, perda dos dias de trabalho ou do emprego, aumento 

da demanda por recursos de saúde e diminuição do prazer nas atividades da vida 

cotidiana. (ROSA, 2006, ABBADE; LASTÓRIA, 2006, HEINEN et al., 2007).  
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A condição socioeconômica dos pesquisados pode leva-los a outras atividades 

laborais informais ou à dependência de familiares, o que provoca um desgaste entre as 

relações familiares, principalmente se a condição financeira estiver atrelada a um 

número elevado de moradores. Esses resultados corroboram com os achado no estudo 

de Dias e Silva (2006).  

Outros autores como Yamada (2001), Farias e Zeitoune (2004) discutem que há 

evidências de que a baixa renda influencia de maneira negativa o comportamento 

saudável no ambiente domiciliar, o acesso aos serviços de saúde, os cuidados com a 

saúde e o acesso aos recursos materiais.  

Estudiosos evidenciam que os mais pobres possuem baixa adesão aos 

tratamentos e têm pouco acesso aos medicamentos, refletindo nas condições de saúde 

do indivíduo. (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000; SEILD, 2004). 

Para Nunes (2006) 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. 

Quanto ao número de refeições diárias temos que 58,0% dos pacientes fazem até 

03 refeições por dia. É essencial que o paciente tenha um bom estado nutricional, para 

que ocorra uma boa resposta imune às infecções que possam advir e uma rápida 

cicatrização tecidual. Uma vez que carboidratos e gorduras fornecem energia celular e a 

proteína é utilizada na reparação celular. Quantidades suficientes de vitaminas A, C e E, 

selênio, tiamina, ácido pantotênico, zinco, cobre e manganês também aceleram o 

processo cicatricial (TAKAHASHI; KIEMELE; JONES, 2004, FONDER et al., 2008). 

Tendo em vista que o tempo de lesão atual variou de 1 mês a 33 anos, com 

média de 6,8 anos, adotamos para análise apresentar a partir da tabela 3 as variáveis 

clinicas, assistenciais e de qualidade de vida comparando com a variável tempo de lesão 

atual reclassificando em até 5 anos (58,0%) e acima de 5 anos (42,0%). 

A tabela 3 descreve algumas variáveis da saúde como o sono em que 50,0% dos 

pacientes apresentam sono inadequado com menos de 6 horas e/ou com insônia durante 

a noite. Apenas 10,0% dos pacientes referem ser tabagistas e 2,0% etilista, 

predominando naqueles com lesão de até 05 anos, sendo altamente prejudicial no 

processo cicatricial destas úlceras, tendendo a cronicidade das mesmas.  

No que diz respeito às doenças crônicas como Diabetes Melittus (DM), 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Insuficiência Venosa Crônica (IVC) o 

percentual foi de 12,0%, 58,0% e 100,0%, respectivamente.  
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Destacamos também a presença de outras doenças que interferem na cicatrização 

da úlcera venosa, como as cardiopatias (12,0%), depressão (12,0%), anemia (12,0%) – o 

que demonstra uma deficiência no estado nutricional, discutido nos parágrafos 

anteriores – e linfaedema (2,0%). 

 

Tabela 3. Caracterização de saúde dos pacientes com UV atendidos no ambulatório da 

clínica cirúrgica do HUOL, segundo o tempo de lesão atual. HUOL, 2009. 

  

CARACTERIZAÇÃO 

CLÍNICA DA SAÚDE 

          TEMPO DE LESÃO ATUAL 

Até 05 anos 

A partir de 

05 anos Total 

N % N % N % 

IVC 28 58,0 21 42,0 50 100,0 

Hipertensão Arterial Sistêmica 20 40,0 9 18,0 29 58,0 

Insônia/Sono inadequado (> 6 horas) 10 20,0 15 30,0 25 50,0 

Diabetes Melittus 5 10,0 1 2,0 6 12,0 

Cardiopatias 3 6,0 3 6,0 6 12,0 

Anemia 2 4,0 4 8,0 6 12,0 

Tabagismo 3 6,0 2 4,0 5 10,0 

Depressão 1 2,0 2 4,0 3 6,0 

Etilismo 1 2,0 0 0,0 1 2,0 

Linfaedema 1 2,0 0 0,0 1 2,0 

Fonte: Própria da pesquisa 
      

 

Os resultados mostram que os pacientes com mais de 05 anos de lesão têm uma 

tendência maior a terem o sono prejudicado, sendo esse um importante fator influente 

na cicatrização das lesões, tendendo a cronificação destas. 

O sono é vital para todos os animais, inclusive os humanos, existindo uma 

associação entre distúrbios do sono e doenças e/ou morte. (CORRÊA; CEOLIM, 2008). 

Vários estudos concordam que hábitos de vida saudáveis, como não fumar, 

dormir no mínimo seis horas, ter uma alimentação balanceada, não ingerir bebidas 

alcoólicas e ter o controle das doenças de base, contribuem positivamente no processo 

de cura das úlceras venosas. (DEODATO 2007; NUNES, 2006; YAMADA, 2003; 

MAFFEI, 2002; BORGES et al., 2001).  Em pesquisas realizadas por Nunes (2006) e 

Deodato (2007) a IVC estava presente em 100% dos entrevistados e em menor valor 

(90,3%) no estudo de Frade et al (2005), semelhante à nossa investigação.  
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No estudo de Deodato (2007), 45,0% portadores de UV pesquisados eram 

hipertensos e 15% diabéticos. Frade et al. (2005) encontrou, em seu estudo, uma 

importante associação entre a IVC e a hipertensão arterial sistêmica, corroborando com 

outros autores como Torres et al. (2007), Nunes (2006) e Batista (2002). 

 Na tabela 4 temos a caracterização das UV em relação ao tempo de lesão atual, 

onde 64,0% dos pesquisados tinham apenas uma lesão, sendo 40,0% com um tempo de 

lesão atual de até 05 anos. No que diz respeito às recidivas 60,0% das úlceras eram 

recidivantes.  

 

Tabela 4. Caracterização da clínica da lesão dos pacientes com UV, segundo o tempo de 

lesão atual. HUOL, 2009. 

  

CARACTERIZAÇÃO 

CLÍNICA DA LESÃO 

                     TEMPO DE LESÃO ATUAL 

Até 05 anos Acima de 05 anos Total 

N % N % N % 

Nº de lesão       

01 lesão 20 40,0 12 24,0 32 64,0 

02 ou mais 9 18,0 9 18,0 18 36,0 

Recidiva 17 34,0 13 16,0 30 60,0 

Repouso 22 44,0 19 38,0 41 82,0 

Como é o repouso       

Elevar os MMII 16 32,0 13 26,0 29 58,0 

Não eleva os MMII 6 12,0 6 12,0 12 24,0 

Dor       

Leve 2 2,0 2 2,0 4 8,0 

Moderada 6 12,0 3 6,0 9 18,0 

Intensa 18 36,0 13 26,0 31 62,0 

Ausente 3 6,0 3 6,0 6 12,0 

Edema 22 44,0 19 38,0 41 82,0 

Infecção/contaminação       

Infectada 5 10,0 7 14,0 12 24,0 

Colonizada 24 48,0 14 28,0 38 76,0 

Fonte: Própria da pesquisa       

 

Quanto ao repouso temos que 60,0% diziam repousar durante o dia e 42,0% não 

repousavam ou faziam o repouso inadequado, predominando naqueles que tinham lesão 
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de até cinco anos, sendo um indicador negativo nessa população, pois apresentará uma 

tendência a cronicidade com essa atitude inadequada em relação ao repouso, já que é 

uma atividade crucial na cicatrização e prevenção de novas úlceras. 

Já no que diz respeito à dor, 88,0% dos pesquisados reclamavam de dor, em 

62,0% era intensa, sendo uma característica presente tanto nos pacientes com lesão atual 

de até cinco anos como nos de mais de cinco anos. 

Podemos perceber que dos 21 pacientes com lesão atual superior a cinco anos 

85,0% relatam dor, sendo em 62,0% dos pacientes intensa, 90,0% apresentam edema e 

33,3% tem as úlceras infectadas, o que demonstra a forte relação dor e edema na 

infecção, tendo uma forte tendência nos pacientes de lesões crônicas. 

Um percentual de 82,0% dos pacientes apresentava edema no membro afetado, 

com destaque aos que tinham mais de cinco anos de tempo de lesão atual, desses 90,0% 

apresentaram edema, nos que tinham até cinco anos de lesão atual, aproximadamente, 

75,0% tiveram essa característica. 

A respeito da contaminação das úlceras, temos que 76,0% das lesões eram 

colonizadas e 24,0% infectadas. Das lesões de até cinco anos 83,0% eram colonizadas e 

aquelas que tinham mais de cinco anos 33,0% estavam infectadas. 

As úlceras podem ser únicas ou múltiplas, podendo envolver toda a 

circunferência da perna se não tratada, de tamanhos e localizações variáveis, mas em 

geral ocorrem na porção distal dos membros inferiores, particularmente na região do 

maléolo medial, também chamada “área de botina”. Tendo como uma das 

características principais a recorrência no mesmo local. (ABBADE; LASTÓRIA, 2006; 

ARAÚJO et al., 2003). 

Estudos realizados por Nunes (2006) dos 74 portadores de úlcera venosa, 67,6% 

apresentavam uma única lesão e que 32,4% apresentavam múltiplas lesões, com 54,1% 

úlceras recidivantes. O tempo de existência da UV atual foi mais de 01 ano (64,9%) e 

menos de um ano (35,1%), com predominância naqueles que portavam uma única lesão.  

Deodato (2007) mostrou que 65,0% dos pacientes apresentaram recidivas. Em 

relação ao tempo de úlcera atual, 82,5% foram consideradas crônicas, sendo 25,0% com 

mais de um ano e até cinco anos, 45,0% com mais de cinco anos. 

Diversos autores enfatizam que o elevado número de recidivas em úlceras 

venosas constitui um dos problemas mais importantes na assistência aos pacientes, pois 

retardam a cura completa e proporcionando a cronicidade destas. Afeta a qualidade de 

vida e produtividade no trabalho das pessoas atingidas, além de tecer elevados custos do 



 72 

tratamento em longo prazo, o que faz da úlcera venosa um importante problema de 

saúde nos países desenvolvidos. (LOPEZ; ARAVITES; LOPES, 2005; ARAÚJO et al., 

2003; FRANÇA; TAVARES, 2003). 

Um dos principais motivos das recidivas é a não colaboração do paciente em 

relação às medidas preventivas, tal como o uso de meias de compressão e o repouso. 

(CARMO et al., 2007).  

O elevado número de recidivas constitui um dos problemas mais sérios na 

assistência às pessoas com úlcera venosa, sendo necessária a sistematização das ações 

para o restabelecimento do paciente. (TORRES et al., 2009). 

O repouso possibilita a regressão do edema de tornozelo e/ou perna, 

característico da IVC, e ameniza a dor nos membros inferiores.  Cabe ressaltar que os 

membros inferiores devem ser posicionados na altura do coração. (SILVA; LOPES, 

2006; VALENCIA et al., 2001). Como é difícil a aceitação dos pacientes ao repouso 

com elevação dos MMII, a compressão surge como pedra angular no tratamento para 

pacientes com úlceras venosas. (ARAÚJO et al., 2003). 

Um levantamento bibliográfico realizado por Silva e Pazos (2005), sobre a 

influência da dor em lesões crônicas de pele e a qualidade de vida dos pacientes, 

confirma que a dor proveniente da úlcera venosa é um importante fator que afeta 

qualidade de vida dos pacientes. 

Vieira et al. (2009) também realizaram um estudo que caracterizou a produção 

científica sobre dor em úlceras venosas, entre os anos de 2000 e 2008, foram 

selecionados 168 artigos, enfatizando que a dor nas UV tem sido pesquisada por ser um 

auxiliar no diagnóstico clínico e interferir na recuperação e qualidade de vida dos 

pacientes. 

Um estudo feito por Noonan e Burge (1998) mostra que a dor persistente 

atrapalha o sono de 73,0%, afetando o humor de 50,0% deles. Esses pacientes só 

conseguem realizar atividades leves ou muito leves, apresentando-se muito deprimidos 

ou irritadiços e com uma vida social bastante reduzida.  

Segundo Corrêa e Ceolim (2008) distúrbios do sono são frequentes em pacientes 

com patologia crônica, como a UV, devido à condição física dolorosa. Assim como a 

dor interfere na qualidade do sono do indivíduo acometido, pessoas que dormem pouco 

sentem mais dor. 

A má qualidade do sono devido às dores que acometem mais a noite, faz com a 

energia e a resistência das pessoas diminuíam, prejudicando em especial as mulheres 
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que não têm mais ânimo de realizarem as atividades domésticas como antigamente. 

(EBBESKOG; EKMAN, 2001). 

Diversos autores concordam que a dor é um sintoma de grande impacto na 

qualidade de vida dos pacientes com úlcera venosa, uma vez que prejudica o sono e 

contribui na limitação de mobilidade e atividades rotineiras, contestando a hipótese de 

que as úlceras venosas não são dolorosas. (CABRERA; REDONDO, 2007; 

JORGENSEN; FRIIS; GOTTRUP, 2006; ARAÚJO et al., 2003).  

O edema é um efeito da hipertensão venosa, pode ser aliviado com a elevação 

dos MMII acima do nível do coração durante 30 minutos três a quatro vezes por dia, o 

que permite a diminuição do inchaço e melhora a microcirculação venosa. 

(TAKAHASHI; KIEMELE; JONES, 2004; ARAÚJO et al., 2003). 

Praticamente todas as feridas abertas são colonizadas, ou seja, há a presença de 

bactérias. A colonização ocorre quando o crescimento e morte de micróbios são 

mantidos em equilíbrio por defesas do hospedeiro. Em alguns casos, a colonização pode 

realmente acelerar a cicatrização, aumentando a perfusão do leito da ferida. (FONDER 

et al., 2008; TAKAHASHI; KIEMELE; JONES, 2004). 

Quando as defesas do hospedeiro são suprimidas, ocorre a infecção devido ao 

aumento das bactérias, sendo clinicamente caracterizada por eritema, edema, calor, dor 

e exudato com odor fétido. Para que ocorra a cicatrização da ferida é necessário que esta 

esteja livre de infecção. (FONDER et al., 2008; TAKAHASHI; KIEMELE; JONES, 

2004). 

No que se refere aos sinais de infecção e dor, Nunes (2006) retratou que 67,6% 

dos pacientes não apresentavam sinais infecção, 86,5% referiram dor, sendo 48,6% 

intensa 24,3% moderada e 13,5% leve, e apenas 13,5% não referiram dor. Corroborando 

com os estudos de Deodato (2007) onde 67,5% dos portadores de UV relataram ter dor 

intensa, e 72,5% das lesões não foram observados sinais de infecção.  

Na tabela 5 temos as variáveis de caracterização da assistência, onde 80,0% dos 

pacientes iniciaram o tratamento da lesão até quatro meses após o surgimento da úlcera. 

Sendo que 82,0% dos pacientes com úlcera de até cinco anos procurou um tratamento 

em até quatro meses e daqueles com úlcera há mais de cinco o percentual foi de 76,0%, 

o que nos leva a pensar que os pacientes com lesão atual mais recente apresentavam 

uma maior disponibilidade ou interesse de procurar o tratamento mais cedo. Um dado 

importante é que 14,0% dos pacientes com lesão acima de cinco anos iniciaram o 

tratamento com mais de um ano de lesão. 
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Tabela 5. Caracterização da assistência aos pacientes com UV atendidos no ambulatório 

da clínica cirúrgica do HUOL, segundo o tempo de lesão atual. HUOL, 2009. 

 

CARACTERIZAÇÃO 

DA ASSISTÊNCIA 

                      TEMPO DE LESÃO ATUAL 

Até 05 anos Acima de 05 anos Total 

N % N % N % 

Início de tratamento após o  

surgimento da lesão 

      

      

Até 04 meses 24 48,0 16 32,0 40 80,0 

Acima de 04 meses  5 10,0 5 10,0 10 20,0 

Serviço de saúde       

UBS/PSF 16 32,0 14 28,0 30 60,0 

Hospital/Angiologista 13 26,0 7 14,0 20 40,0 

Acesso ao angiol. SUS       

Demanda livre/indicação/ 

encaminhamento 11 22,0 8 16,0 19 38,0 

Ficha de referência 18 36,0 13 26,0 31 62,0 

Deslocamento ao serviço       

Transporte coletivo 18 36,0 16 32,0 34 69,0 

Automóvel 9 18,0 5 10,0 14 28,0 

Deambulando 2 4,0 0 0,0 2 4,0 

Total 29 58,0 21 42,0 50 100,0 

Fonte: Própria da pesquisa       

                   

 

O serviço de saúde mais procurado, de primeira escolha, foi a Unidade Básica de 

Saúde (UBS) ou Estratégia Saúde da Família (ESF) com 60,0% dos pacientes, os outros 

40,0% procuraram o serviço especializado ou hospitalar, sendo que 26,0% destes foram 

pacientes com lesão de até cinco anos.  

O acesso ao angiologista do Sistema Único de Saúde (SUS) em 62,0% dos 

pesquisados ocorreu por ficha de referência. E um percentual de 38,0% foi por demanda 

livre – esse tipo de acesso era anterior ao sistema de referência, em que os pacientes 

marcavam as consultas no próprio hospital; indicação de amigos – ocorre quando o 

paciente tem um amigo ou parente que trabalha no hospital e consegue uma consulta 

médica; encaminhamento – é quando o usuário recebe um encaminhamento do médico 

em outra instituição, diretamente para o angiologista do hospital.  
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O acesso dos pacientes com UV ao ambulatório de angiologia, serviço de nível 

terciário e de referência estadual, deve acontecer somente através da referência e contra-

referência (instrumento de acessibilidade utilizado no SUS para viabilizar o usuário em 

seus níveis de assistência), pois, dessa forma, é garantido o registro e a continuidade da 

assistência prestada. (DEODATO, 2007). 

A referência e contra-referência em saúde são conceitos que ainda estão em 

desenvolvimento, tanto em relação aos seus possíveis sentidos teóricos quanto na 

efetivação e divulgação de experiências, com êxitos ou não. Apesar de serem 

constituídas como uma das bases de mudança aspiradas para o sistema de saúde. 

(FRATINI; SAUPE; MASSAROLI, 2008). 

A referência significa o maior grau de complexidade, para onde o usuário é 

encaminhado a um atendimento com níveis de especialização mais complexos, como 

hospitais e clínicas especializadas. Já a contra-referência representa o menor grau de 

complexidade, quando usuário é conduzido para um atendimento em nível mais 

primário, devendo ser este a unidade de saúde mais próxima de seu domicilio. 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2003; MAEDA, 2002). 

Corroboramos com Deodato (2007) no que diz respeito ao aspecto negativo dos 

acessos espontâneos e dos feitos por encaminhamento, pois a assistência prestada não 

fica registrada, já que o prontuário não se torna disponibilizado pelo Serviço de Arquivo 

Médico, proporcionando a descontinuidade do tratamento. Além de não haver o retorno 

da assistência desse paciente a sua unidade de saúde, próxima de sua residência, 

prejudicando a sistematização da assistência ao portador de úlcera venosa. Dessa 

maneira há uma dificuldade na cicatrização da ferida, pois se torna inadequado a 

continuidade do tratamento, promovendo então a cronicidade das lesões, tornando pior a 

qualidade de vida desse paciente. 

Sendo assim, vemos a importância do funcionamento do sistema de referência e 

contra-referência, para que possa ocorrer continuidade na assistência integral ao 

paciente. (FRATINI; SAUPE; MASSAROLI, 2008). 

Os pacientes que foram atendidos tanto como demanda livre/encaminhamento/ 

indicação de amigos, quanto por meio da ficha de referência retornavam ao ambulatório 

para troca de curativos e reavaliação médica e de enfermagem, sem o retorno da 

primeira consulta. Devido à dificuldade que eles encontravam em realizar os exames 

solicitados na primeira consulta pelo angiologista, principalmente os exames por 

imagens, pois são difíceis de marcar, por terem uma lista de espera muito longa.  
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Quando os pacientes conseguem realizar os exames, muitas vezes o tempo de 

retorno já tem ultrapassado tendo que novamente marcar outra consulta por ficha de 

referencia, acarretando na demora de conseguir uma consulta, dessa maneira o paciente 

apresenta mais complicações nas lesões. 

Uma pesquisa realizada por Forti et al. (2004) na região nordeste, apresenta uma 

grande defasagem de angiologistas e cirurgiões vasculares, inclusive onde existem 

hospitais universitários e de maior complexidade. No Rio Grande do Norte, em 2004, 

existiam 21 angilogistas /cirurgiões vasculares para uma população de 2.962.107 

habitantes, sendo 1:35.466 na capital e 1:2.217.313 no interior. Não havendo 

angilogistas /cirurgiões vasculares suficientes no interior do estado para atender a 

população, o que acarreta uma grande demanda para a capital. 

Ressaltamos que a Organização Mundial de Saúde (OMS) propõe 1 angiologista 

para 17.000 habitantes nos países desenvolvidos e 1 angiologista para 35.000 nos países 

em desenvolvimento. (FORTI et al., 2004). 

Quanto ao deslocamento ao serviço de saúde, 69,0% dos pacientes se 

deslocavam por meio de transporte coletivo. O que denota um esforço físico realizado 

por estes indivíduos, por terem que se submeter muitas vezes a viagens longas numa 

mesma posição, em pé ou sentado (posição ortostática), correndo risco de machucar a 

lesão ou sofrer quedas ao descer do transporte. Além do mais, o gasto financeiro com 

passagens também é levado em consideração, pois a maioria dos pacientes em estudo 

não são idosos, não tendo, portanto o direito da gratuidade. 

O quadro 1 abaixo apresenta o número de pacientes que referiram receber apoio 

ao tratamento ou não, relacionado ao tempo de lesão atual. Dos 50 pesquisados 82,0% 

relataram receberem apoio ao tratamento das úlceras, sendo predominante esse apoio no 

grupo de pacientes com lesão atual de até cinco anos (n=29), onde 30,0% relatam que 

recebem apoio da família, 16,0% dos amigos e 30,0% do serviço de saúde. 

Dos 18,0% do grupo total (n=50) que não receberam apoio, 10,0% são referentes 

aos pacientes com tempo de lesão atual maior que cinco anos (n=21), o apoio maior 

surge do serviço de saúde (26,0%) e a família e amigos apresentam um percentual de 

16,0% cada. O que reflete uma diminuição do apoio ao tratamento dessas lesões 

naqueles que apresenta maior cronicidade. 
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Recebe apoio ao tratamento (n=50) Até 05 anos  Acima de 05 anos 

Não 8,0% 10,0% 

Sim 50,0% 32,0% 

Família 30,0% 16,0% 

Amigos 16,0% 16,0% 

Serviço de Saúde 30,0% 26,0% 

Quadro 1. Distribuição dos pacientes com UV quanto ao apoio recebido no tratamento, 

segundo o tempo de lesão atual. HUOL, 2009. 
Fonte: Própria da pesquisa       

 

As pessoas com úlceras venosas enfrentam dificuldades no seu cotidiano, que 

necessitando do apoio por parte dos familiares, uma vez que essas lesões produzem 

profundas alterações nos aspectos biopsicossocial e econômicos destes, contribuem, 

significativamente, para a deterioração da qualidade de vida dos mesmos. (TORRES et 

al., 2009; NÓBREGA et al., 2008; FRANÇA; TAVARES, 2003). 

Torres et al. (2009) enfatizam a importância do serviço de saúde, em qualquer 

um de seus níveis de assistência à saúde, em apoiar o portador de UV, tendo condições 

e preparo para assisti-lo e ofertar todos os tipos disponíveis de profissionais, produtos e 

materiais. 

Na tabela 6 temos a caracterização da saúde relacionada ao tratamento sistêmico, 

em relação ao tempo de lesão atual. Dentre os tipos de tratamentos sistêmicos utilizados 

pelos pacientes, 16,0% dos pacientes faziam uso de antiinflamatório, 26,0% de 

antibióticos, 62,0% de medicamentos para o tratamento clínico, com destaque aos que 

tem um tempo de lesão atual de até cinco anos, pois 72,0% faziam uso de tais 

medicações e apenas 47,0% dos pacientes com tempo de lesão atual superior a dois anos 

realizavam tal tratamento. Considerando que o grupo de pacientes com lesão atual de 

até cinco anos tem um número maior de indivíduos com doenças sistêmica em relação 

aos pacientes com tempo de lesão atual acima de cinco anos. 

No que diz respeito ao tratamento sistêmico para a Insuficiência Venosa 

Crônica, temos que apenas 14,0% dos pesquisados faziam uso de medicamentos 

vasoativos, um fator bastante relevante uma vez que 100,0% dos pacientes em estudo 

sofrem de IVC. O fato do grande percentual (86,0%) dos pacientes realizar o tratamento 

específico para IVC revela que esses pacientes estão tendo um tratamento inadequado, 
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que pode ser por falta de prescrição médica ou não aquisição por parte dos pacientes das 

medicações prescritas, uma vez que a maioria dos pacientes possui baixa renda. 

 

 

Os antiinflamatórios não esteróides (AINE) interferem diretamente na síntese do 

colágeno, o que diminui a resistência à tensão da ferida, além de interferir na migração 

dos leucócitos na ferida, favorecendo a susceptibilidade à infecção. (FONDER et al., 

2008; SANTOS; VIANNA; GAMBA, 2007). 

A Hipertensão Arterial Sistêmica, o Diabetes, a IVC, o estado nutricional 

precário, a imunodeficiência ou infecção, condições pré-existentes num portador de 

UVC, estão associados à cronicidade das lesões. É crucial o tratamento dessas 

condições pré-existentes, para que ocorra cicatrização da lesão. Além desses fatores, o 

tempo transcorrido desde o surgimento da ferida até sua total cicatrização e a 

possibilidade de recorrência, sofre influencia também da terapêutica adotada para o seu 

tratamento. (OLIVEIRA; LIMA; ARAÚJO, 2008). 

O tratamento com antibioticoterapia sistêmica deve ser reservado apenas para os 

casos de infecção verdadeira confirmada por exames como biópsia da base da úlcera e 

cultura do fragmento biopsiado, os exames bacteriológicos usando swabs identificam 

apenas as bactérias contaminantes e colonizantes, não sendo indicada sua realização de 

maneira sistemática. (ABBADE; LASTÓRIA, 2006). 

Os sintomas isolados da IVC que necessitam tratamento apresentam melhora 

clínica com o uso de medicamentos vasoativos e/ou compressão elástica. Os diversos 

tipos de medicamentos vasoativos possuem diversos efeitos nos variados sintomas. No 

Tabela 6. Caracterização da assistência dos pacientes com UV atendidos no ambulatório da 

clínica cirúrgica do HUOL, segundo Tempo de lesão atual. HUOL, 2009. 

  

TRATAMENTO 

SISTÊMICO 

           TEMPO DE LESÃO ATUAL 

Até 05 anos Acima de 05 anos Total 

N % N % N % 

Medicamentos Clínico* 21 42,0 10 20,0 31 62,0 

Antibióticos 9 18,0 4 8,0 13 26,0 

Antinflamatório 7 14,0 1 2,0 8 16,0 

Medicamentos vasoativos 5 10,0 2 4,0 7 14,0 

Total 29 58,0 21 42,0 50 100,0 

Fonte: Própria da pesquisa       

* Medicamentos para HAS, DM, cardiopatias, anemia, depressão e linfaedema 
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entanto essas drogas não devem substituir a terapia compressiva, nem os hábitos de vida 

que melhorem a estase venosa, nem o tratamento cirúrgico, quando corretamente 

indicado. A pentoxifilina, um agente hemorreológico, atua na prevenção da ativação dos 

leucócitos e na liberação de radicais livres, aumentando o aporte de oxigênio aos 

tecidos. As evidências da eficácia do medicamento ainda são limitadas nos pacientes 

que apresentam úlcera ativa. (FRANÇA, TAVARES, 2003; CASTRO E SILVA et al., 

2005). 

Na tabela 7 temos a caracterização do tratamento tópico utilizado pelos pacientes 

da pesquisa segundo o tempo de lesão atual. Em que 66,0% dos pesquisados  faziam uso 

de um produto tópico cicatrizante; 15 pacientes, equivalentes a 30,0% da população em 

estudo utilizavam desbridantes, somente 10,0% faziam uso de antibióticos tópicos, e 6% 

usavam produtos caseiros na ferida. 

 

Tabela 7. Caracterização do tratamento tópico, utilizado pelos pacientes com UV atendidos 

no ambulatório da clínica cirúrgica do HUOL, segundo tempo de lesão atual. HUOL, 2009.  

  

CARACTERIZAÇÃO 

DO TRATAMENTO TÓPICO 

                        TEMPO DE LESÃO ATUAL 

Até 05 anos Acima de 05 anos Total 

N % N % N % 

Cicatrizante 15 30,0 18 36,0 33 66,0 

Desbridante 12 24,0 3 6,0 15 30,0 

Terapia Compressiva  

(bota de unna, meia elástica) 6 12,0 8 16,0 14 28,0 

Antibiótico 3 6,0 2 4,0 5 10,0 

Tratamento tópico outros* 3 6,0 0 0,0 3 6,0 

Total 29 58,0 21 42,0 50 100,0 

Fonte: Própria da pesquisa        

Nota: * corticóides, povidine
®

, pedra uma, vaselina. 

 

Temos que o uso do desbridante é maior naqueles com lesão de até cinco anos 

(24,0%) e do cicatrizante naqueles com lesão de um tempo superior a cinco anos 

(36,0%), e que os produtos caseiros foram utilizados somente naqueles com lesão de até 

cinco anos. 

O uso de antibióticos tópicos está contra-indicado no tratamento de feridas 

colonizadas, além do mais o seu uso é controverso devido à potencialidade de 

desenvolver resistência nos microorganismos. (ABEJÓN-ARROYO, 2003; GOMES; 
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CARVALHO, 2002; VALENCIA et al., 2001). Quanto ao seu uso em feridas 

infectadas, sabe-se que a sua absorção é insuficiente, pois não atingem níveis séricos 

adequados para combater a infecção. (GOMES; CARVALHO, 2002).  

Os produtos tópicos corticóides são indicados quando o portador da UV 

desenvolve dermatite eritematosa ou eczema, pois atuam no controle da velocidade de 

síntese de proteínas, sendo aplicada na região perilesional e não no leito da ferida. 

(ABBADE; LASTÓRIA, 2006).  

Mandelbaum, Di Santis e Mandelbaum (2003) não recomendam o uso do PVPI, 

pois afirmam que os danos aos tecidos costumam serem maiores que os benefícios.  

Palfreyman et al. (2006) realizou um estudo com o objetivo de determinar a 

eficácia relativa dos curativos usados no tratamento de UV, apresentou como conclusão 

não há especificação de nenhum tipo de curativo como sendo o ideal, mas a escolha do 

curativo e/ou cobertura utilizada pelo portador é parte integrante do tratamento de UV.   

De acordo com este mesmo autor, a cobertura para UV deve apresentar as 

seguintes características: ser estéril e livre de contaminantes, manter o leito úmido, 

remover excesso de exsudato, reduzir a dor da úlcera, fácil de trocar, não provocar 

reação alérgica, não causar traumas na remoção, fornecer isolamento térmico, além de 

ser impermeável a microrganismos. 

Torres et al. (2007) e Nunes (2006) enfatizam que não existe um único produto 

que atenda às necessidades globais de todas as feridas em todos os estágios da reparação 

tissular.  A seleção da terapia local depende da avaliação holística e sistematizada do 

indivíduo, portanto, cuidar de pessoas com úlceras crônicas é um processo amplo, 

científico e interdisciplinar. 

Quanto ao tratamento com compressão apenas 28,0% dos pesquisados utilizavam 

alguma terapia compressiva, um número alto (72,0%) de pacientes não usavam a terapia 

compressiva. 

Estes dados corroboram com os achados dos estudos de Deodato (2007), que 

apresentou um percentual de 77,5% que não fazia uso de terapia compressiva. Na 

pesquisa de Nunes (2006), em nível de atenção básica, o tratamento compressivo estava 

ausente em 100,0 % dos pacientes pesquisados. 

Palfreyman et al. (2006) ressalta que independentemente do tipo de curativo a ser 

aplicado na UV, ele tem que estar sempre associado a uma terapia compressiva.  Essa 

terapia compressiva é considerada a pedra angular do tratamento da doença venosa. O 

mecanismo de ação da terapia compressiva ocorre através da pressão exercida sobre a 
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perna, que comprime as veias superficiais, reduzindo seu diâmetro e aumentando o 

fluxo sanguíneo, o que obriga o fluido dos espaços intersticiais a retornar para o 

compartimento vascular ou linfático. (BORGES, 2005; MAFFEI, 2002). 

A compressão externa graduada pode reduzir ou reverter às mudanças que a 

hipertensão venosa crônica provoca na pele e na rede vascular, como varizes, 

hiperpigmentação, lipodermatoesclerose, eczema e úlcera. (AGUIAR et al., 2005; 

BORGES, 2005; MAFFEI, 2002).  

A bandagem é considerada o método mais comum de terapia de compressão. 

Fornece uma compressão contínua, se reaplicada uma ou duas vezes na semana. A 

bandagem pode ser aplicada pelo médico, enfermeiro ou familiar treinado. É mais 

indicada na presença de úlcera ativa, porém, seu uso efetivo pode ser uma dificuldade, 

devido à exigência de habilidade para sua aplicação. (DEREURE et al., 2005). 

Uma revisão sistemática do tratamento tópico de úlcera venosa realizada por 

Borges, Caliri e Haas (2007) com o intuito de saber qual é o método mais eficaz para 

melhorar o retorno venoso, e quais são os tratamentos tópicos recomendados para a 

úlcera venosa, mostrou resultados de que o tratamento com compressão aumenta a taxa 

de cicatrização de úlceras venosas. Isso quando comparado com o tratamento sem 

compressão e resulta em cicatrização confiável, custo efetivo na maioria dos pacientes, 

devendo, portanto, ser usada no tratamento de pessoas com úlcera venosa. E que não 

uso de meias de compressão está associado com a recorrência da úlcera. Além do mais, 

não fica claro qual o melhor tratamento tópico para úlcera venosa. 

Corroborando, Aguiar et al. (2005) e Borges (2005) preconizam que a assistência 

aos pacientes de UV deve se nortear pelas seguintes diretrizes de diagnóstico, 

tratamento e prevenção que compreendem: avaliação do paciente e sua ferida; 

documentação dos achados clínicos; cuidados com a ferida e a pele ao redor; indicação 

da cobertura, uso de antibióticos; melhora do retorno venoso; encaminhamentos dos 

pacientes; e capacitação profissional. Neste sentido, a cobertura ou produto a ser 

utilizado só terá eficácia se os outros aspectos mencionados acima forem devidamente 

identificados e avaliados por uma equipe multiprofissional. 

O quadro 2 abaixo descreve a presença de discriminação nos pacientes da 

pesquisa, e em qual grupo social surge essa discriminação, relacionado com o tempo de 

lesão atual. Dos 50 pesquisados 58,0% referem sofrer discriminação, sendo 

predominante nos pacientes que têm mais que cinco anos de lesão. 
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Dentre os grupos sociais, de onde surge a discriminação, a sociedade se destaca 

com 46,0%, seguido dos amigos (16,0%), família (14,0%) e o próprio paciente (8,0%). 

Nesses resultados destacamos que a discriminação a partir da família, amigos e do 

próprio paciente é predominante nos pacientes que têm um maior tempo de cronicidade 

das lesões, levando-nos a perceber que o isolamento que esse paciente sofre em 

detrimento do aumento do tempo lesão.  

 

                              

Quadro 2. Distribuição das respostas sobre discriminação sofrida pelos pacientes com 

UV, segundo tempo de lesão atual. HUOL, 2009. 
Fonte: própria da pesquisa 

 

Muitos autores sinalizam que ulceração venosa afeta a vida social dos pacientes, 

podendo levá-los ao isolamento social, depressão, constrangimentos devido às pernas 

enfaixadas, fazendo com que se sintam envergonhados de se aproximarem de outras 

pessoas e aumentar seu ciclo social de amizades. Os leva a se sentirem discriminados 

pela família, sociedade e até por si mesmo. (CABRERA; REDONDO, 2007; 

NÓBREGA et al., 2008; NUNES et. al, 2008b; EBBESKOG; EKMAN, 2001; 

VALENCIA, et. al, 2001; KENKRE, 1996).  

   

 

5.2 QUALIDADE DE VIDA DO PORTADOR DE ÚLCERA VENOSA 

  

 

Este tópico aborda a QV dos pacientes com UV, em dois momentos: primeiro 

iremos apresentar os dados referentes às mudanças na QV referidas pelos pesquisados, 

DISCRIMINAÇÃO Até 05 anos (%) 

Acima de 05 anos 

(%) 

Total (%) 

(n=50) 

Não 32,0 10,0 42,0 

Sim 26,0 32,0 58,0 

Sociedade 24,0 22,0 46,0 

Amigos 6,0 10,0 16,0 

Família 4,0 10,0 14,0 

Próprio paciente 2,0 6,0 8,0 
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obtidos a partir do formulário estruturado. No segundo momento mostra os resultados 

referentes a caracterização dos domínios e facetas da QV no WHOQOL- BREF/OLD. 

 

5.2.1 Mudanças na qualidade de vida referidas pelos pacientes com úlcera venosa 

 

A tabela 8 diz respeito à categorização das mudanças na qualidade de vida dos 

pesquisados, e mostra que 98,0% dos pesquisados relataram sofrer mudança na 

qualidade de vida após o surgimento da lesão.  

Esta tabela trás uma informação muito importante a respeito da cronicidade das 

lesões e a mudança da qualidade de vida, uma vez que 100,0% dos pacientes com tempo 

de lesão acima de cinco anos apresentam mudanças na QV, e apenas um paciente 

(2,0%) relata que não houve mudança em sua qualidade de vida. 

 

Tabela 8. Categorização das mudanças na qualidade de vida dos pacientes com UV 

atendidos no ambulatório da clínica cirúrgica do HUOL, segundo o tempo de lesão 

atual.  HUOL, 2009. 

 

Fonte: Própria da pesquisa 

 

CATEGORIZAÇÃO DAS 

MUDANÇAS NA QUALIDADE DE 

VIDA 

TEMPO DE LESÃO ATUAL 

Até 05 anos          Acima de 05 anos     Total 

N % N % N % 

Mudança na qualidade de vida       

Não 1 2 0 0 1 2 

Sim 28 56 21 42 49 98 

Lazer/dor/restrição 

social/escolar/locomoção 21 42 20 40 41 82 

Restrição laboral / financeira / 

progressão social 12 24 14 28 26 52 

Aparência física /discriminação 7 14 11 22 18 36 

Restrição de atividade doméstica 8 16 9 18 17 34 

Sentimentos negativos 3 6 6 12 9 18 

Restrição alimentar 2 4 3 6 5 10 

Restrição conjugal 1 2 2 4 3 6 

Não houve mudança na QV 1 2 0 0 1 2 

Total 29 58 21 42 50 100 
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É importante ressaltar que esse paciente tinha um tempo de lesão atual e total 

inferior a cinco anos (03 meses), o que denota que a cronicidade das lesões pode 

influenciar a qualidade de vida de pessoas com UV. 

Categorizamos as mudanças na QV, relatada pelos pacientes, em oito categorias 

apresentadas na tabela 8. As mudanças mais mencionadas foram: Lazer/dor/restrição 

social/escolar/locomoção (82,0%), Restrição laboral/financeira/progressão social 

(52,0%), Aparência física/discriminação (36,0%) e Restrição de atividade doméstica 

(34,0%).  

As mudanças na QV foram mais evidentes nos pacientes com tempo de lesão 

superior a cinco anos, a categoria referente ao lazer/dor/restrição 

social/escolar/locomoção, foi relatada como mudança na QV de 95,2% destes pacientes, 

a restrição laboral /financeira/progressão social em 66,6%, a aparência 

física/discriminação em 52,3%, a restrição de atividade doméstica em 43%, a presença 

de sentimentos negativos em 28%, a restrição alimentar em 10% e a restrição conjugal 

em 9,5%.  Essas e as demais categorias são descritas no quadro 3. 

 

CATEGORIAS 
DESCRIÇÃO DAS MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA DOS 

PACIENTES COM UV 

APARÊNCIA FÍSICA/ 

DISCRIMINAÇÃO  

Lesão, vestimentas, distúrbio da auto-imagem, vergonha, exsudato, 

constrangimento, curiosidade alheia sobre a lesão, incomoda com o odor 

da lesão, é motivo de zombaria, aspecto da lesão. 

LAZER/ DOR/RESTRIÇÃO 

SOCIAL/ ESCOLAR/ 

LOCOMOÇÃO 

Não freqüenta mais a igreja, clubes, grupo de igreja (visitas), procissões, 

sair com amigas, diminuiu o ciclo de amizades, isolamento social, não vai 

mais ao supermercado, feiras, não pode sair sozinha, visitar parentes no 

hospital, deixou de sair mais de casa devido dores, dificuldade de se 

locomover, deixou de ir ao shopping, deixou de estudar, morava num 

sítio, onde se sentia mais feliz, e teve que vir para a cidade. 

SENTIMENTOS NEGATIVOS 

Depressão, expectativas negativas, preocupada, pensativa, tristeza, perda 

de ânimo, sentimento de inutilidade, sentimento de prisão, agressividade, 

impaciência, medo de amputação. 

RESTRIÇÃO ALIMENTAR Não pode se alimentar do que gosta. 

RESTRIÇÃO ATIVIDADE 

DOMÉSTICA 

Não pode realizar os afazeres doméstico, devido dores, tem que se 

submeter a ajuda de alguém para realizar as tarefas domésticas. 

RESTRIÇÃO CONJUGAL  
Deixou de ter relações sexuais, terminou um relacionamento (devido a 

úlcera – vergonha), separação conjugal. 

RESTRIÇÃO FINANCEIRA/ 

LABORAL/ PROGRESSÃO 

PROFISSIONAL 

Diminiui renda familiar, aumento de gastos com remédios, não pode 

trabalhar, atestado médico no trabalho, diminuiu o rendimento no 

trabalho, dificuldade de trabalhar, teve que ficar na perícia, dificuldade 

para conseguir um emprego, não trabalha mais onde gosta, não pode 

realizar concursos públicos que exijam exames físicos. 

NÃO HOUVE MUDANÇA NA 

QUALIDADE DE VIDA 
Continua com a mesma qualidade de vida antes da lesão. 

Quadro 3. Categorização das mudanças na qualidade de vida dos pacientes com UV, 

segundo descrição das categorias. HUOL, 2009. 
Fonte: Própria da pesquisa 
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A partir deste quadro podemos perceber diversos fatores sócio-demográficos, 

clínicos e assistenciais que sofrem influência da úlcera venosa, refletindo na qualidade 

de vida dos pacientes. Tais como os dias de trabalho perdido, aumento de atestados 

médicos, a dificuldade de trabalhar, o desemprego, aumento de custos financeiros, a 

dificuldade financeira, diminuição nas atividades de lazer, isolamento social, vergonha 

devido aos curativos, exudato, odor da lesão, as dores que incomodam, diminuindo o 

rendimento no trabalho e nas atividades domésticas, surgimento de doenças como 

depressão, mudança de humor, enfim são diversas as mudanças ocorridas na qualidade 

de vida dos pacientes que prejudicam o processo cicatricial das lesões, levando-as à 

cronicidade. Dessa maneira, deteriorando mais ainda a qualidade de vida, tornando um 

processo cíclico.  

Concordamos com Santos, Porfírio e Pitta (2009) quando referem que a 

cronicidade da úlcera venosa atinge os indivíduos em sua fase mais produtiva da vida, 

acarretando dor, perda de mobilidade e afastamento de atividades, o que interfere 

diretamente na qualidade de vida. 

Ao comparamos o número de mudanças na QV com o tempo de lesão atual de 

até 05 anos, observamos uma variabilidade de 1 a 5 com média 2,2 ± 1,185 e nos 

pacientes com mais de 5 anos variou 2 a 6 com média 3,4 ± 1,028. O gráfico 1 

demonstra esses dados. 

Ao aplicarmos o teste Mann-Whitney U, vimos que apresenta significância 

estatística (ρ=0,000), o que nos leva à compreensão de que o tempo de lesão altera a 

qualidade de vida desses pacientes, ou seja, denotando que quanto maior for o tempo de 

lesão, maior será a quantidade de mudanças referentes à QV dos pacientes. 
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Gráfico 1. Apresentação do número de mudanças na qualidade de vida dos 

pacientes com UV, segundo o tempo de lesão atual.  HUOL, 2009. 
Fonte: Própria da pesquisa 

 

Diversos autores relatam que a ansiedade, depressão, dor, imobilidade física, 

isolamento social, restrição de lazer, o estigma social, distúrbio do sono e distúrbio da 

auto-imagem, são graves conseqüências da cronicidade das úlceras. (HAREENDRAN 

et al., 2007; TABOLLI et al., 2007; FRANKS; MOFFATT, 2006; LINDSAY, 2004; 

KENKRE, 1996). 

 

5.2.2 Caracterização dos domínios e facetas da qualidade de vida medida pelo 

WHOQOL- bref/old nos pacientes com UV 

 

A seguir apresentaremos os dados referentes à qualidade de vida obtidos pelo 

instrumento WHOQOL-bref que foi aplicado a 50 pacientes com úlcera venosa, e 

WHOQOL-old aplicado apenas na população idosa do estudo (n=13). 

 As respostas dos pacientes foram analisadas a partir de uma escala de tipo Likert 

de 1 a 5, onde 1 e 2 correspondem a insatisfação, 3 sinaliza uma posição intermediária 

ou neutra, 4 e 5 dizem respeito a satisfação, compreendendo uma avaliação positiva. 
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5.2.2.1 Questões gerais de qualidade de vida 

 

 O WHOQOL-bref inicia-se com duas questões gerais sobre a qualidade de vida, 

suas respostas variam numa escala de muito boa a muito ruim e de muito insatisfeito a 

muito satisfeito. As respostas relacionadas a essas questões apresentadas na tabela 9. 

 

Fonte: própria da pesquisa 

  

A primeira questão refere-se à avaliação da qualidade de vida do ponto de vista 

do próprio paciente, podemos perceber que 34,0% dos pesquisados responderam que a 

qualidade de vida era de ruim a muito ruim e para 26,0% a QV nem é ruim e nem é boa, 

sinalizando uma referência mais voltada à insatisfação, sendo a maioria dos pacientes 

com tempo de lesão superior a cinco anos. 

Ao compararmos essa questão com o tempo de lesão atual de até 05 anos, 

observamos que variou de 3 a 5 com média 3,5 ± 0,572 e nos pacientes com mais de 5 

anos variou 2 a 4 com média 3,1 ± 0,573. Ao aplicarmos o teste Mann-Whitney U, 

vimos que apresenta significância estatística (ρ=0,023), o que nos leva a denotar que o 

tempo de lesão altera a qualidade de vida desses pacientes.  

Tabela 9. Apresentação das respostas do paciente portador de UV referente às questões gerais 

da qualidade de vida, segundo tempo de lesão atual. HUOL, 2009.  

  

QUESTÕES GERAIS 

                        TEMPO DE LESÃO ATUAL 

Até 05 anos Acima de 05 anos Total 

  N % N % N % 

Q1 - Como 

você avaliaria 

sua qualidade 

de vida? 

Insatisfeito  8 16,0 9 18,0 17 34,0 

Neutro 6 12,0 7 14,0 13 26,0 

Satisfeito 15 30,0 5 10,0 26 40,0 

Q2- Quão 

satisfeito (a) 

você está com 

sua saúde? 

Insatisfeito  10 20,0 12 24,0 22 44,0 

Neutro 13 26,0 6 12,0 19 38,0 

Satisfeito 6 12,0 3 6,0 9 18,0 

Total 29 58,0 21 42,0 50 100,0 
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Quanto à satisfação do paciente com a sua saúde (questão 2), temos que a 

insatisfação está presente em 44,0% dos pesquisados, e que 38,0% encontram-se na 

posição de neutralidade, sinalizando também uma tendência à insatisfação. 

O cruzamento dessa questão revelou que os pacientes com tempo de lesão até 5 

anos que variou de 1 a 4 com média 2,8 ± 0,861 e nos pacientes com mais de 5 anos 

variou 2 a 4 com média 2,6 ± 0,746. Aplicando o teste Mann-Whitney U, vimos que não 

apresenta significância estatística (ρ=0,244). 

O longo tempo de lesões muitas vezes leva o paciente a desacreditar de sua 

própria cura, causando uma grande insatisfação relacionada à sua saúde. E essa 

insatisfação é refletida na qualidade de vida desses pacientes, chegando a ser 

denominada por eles de muito ruim.  

Corroboramos com Franks e Moffatt (2006), Hareendran et al. (2007) quando 

relatam que a cronicidade das úlceras afeta uma grande variedade de dimensões na 

qualidade de vida dos pacientes como dor, mobilidade, restrição de atividade social, de 

trabalho e de lazer. 

Vas et al. (2008) referem que os portadores de úlcera venosa crônica têm uma 

qualidade de vida pior, em relação com os que não são afetados por essa doença, e têm a 

mesma idade, devido a cronicidade dessa lesão que causa dor e forte dependência. 

A condição de viver com uma úlcera venosa muitas vezes significa rompimento 

e mudança na vida social, já que as pessoas têm que aprender a conviver com as 

mudanças físicas, sociais e emocionais, bem como com a sintomatologia da doença 

(dor, edema, exudato, odor). (EBBESKOG; EKMAN, 2001). 
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5.2.2.2 Apresentação dos quatro domínios do WHOQOL-bref: físico, psicológico, 

relações sociais e meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Facetas do domínio físico do WHOQOL-bref. 

 

Ao compararmos os escores domínio físico com o tempo de lesão atual de até 05 

anos, observamos que variou de 9 a 19 com média 13,7 ± 2,255 e nos pacientes com 

mais de 5 anos variou 9 a 15 com média 11,8 ± 2,008. O gráfico 2 abaixo demonstra 

esses dados, nos quais percebemos que os pacientes com tempo de lesão superior a 

cinco anos possuem escores de qualidade de vida menores. 

 

 

Gráfico 2. Apresentação dos escores do domínio físico WHOQOL-bref dos 

pacientes com UV segundo tempo de lesão atual. HUOL, 2009. 
Fonte: Própria da pesquisa 

 

TEMPO DE LESÃO ATUAL 

ACIMA DE 05 ANOS ATÉ 05 ANOS 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

D
. 
 
F
Í
S
I
C 

O 

 

DOMÍNIO 

FÍSICO 

 

Dor e 

desconforto 

 

Energia 

e fadiga 

 

Sono e 

repouso 

 

Mobilidade 

 Atividades 

da vida 

cotidiana 

 

Dependência 

de medicação 

ou de 

tratamentos 

 

Capacidade 

de trabalho 

 

 



 90 

Ao aplicarmos o teste Mann-Whitney U, vimos que apresenta significância 

estatística (ρ=0,012), ou seja, que as facetas do domínio físico da qualidade de vida, 

sofrem influencia do tempo de lesão. 

 

Fonte: própria da pesquisa 

Nota: * escores invertidos 

A tabela 10 apresenta os valores obtidos a partir das respostas dos pacientes 

referentes ao Domínio Físico, sendo  que as facetas que apresentaram maiores 

percentuais na insatisfação foram: dor e desconforto, dependência de medicação ou de 

Tabela 10. Distribuição das facetas do domínio físico WHOQOL-bref dos pacientes com UV 

segundo tempo de lesão atual. HUOL, 2009.  

  

DOMÍNIO FÍSICO 

                        TEMPO DE LESÃO ATUAL 

Até 05 anos 

Acima de 05 

anos Total 

N % N % N % 

Dor e 

desconforto* 

Satisfeito 6 12,0 1 2,0 7 14,0 

Neutro 8 16,0 4 8,0 12 24,0 

Insatisfeito 15 30,0 16 32,0 31 62,0 

        

Dependência de 

Medicação ou de 

tratamentos* 

Satisfeito 1 2,0 2 4,0 3 6,0 

Neutro 8 16,0 4 8,0 12 24,0 

Insatisfeito 20 40,0 15 30,0 35 70,0 

        

Energia e fadiga 

Insatisfeito 4 8,0 9 18,0 13 26,0 

Neutro 8 16,0 9 18,0 17 34,0 

Satisfeito 17 34,0 3 6,0 20 40,0 

        

Mobilidade 

Insatisfeito 10 20,0 9 18,0 19 38,0 

Neutro 9 18,0 9 18,0 18 36,0 

Satisfeito 10 20,0 3 6,0 13 26,0 

        

Sono e repouso 

Insatisfeito 6 12,0 8 16,0 14 28,0 

Neutro 1 2,0 6 12,0 7 14,0 

Satisfeito 22 44,0 7 14,0 29 58,0 

        

Atividades da 

vida cotidiana 

Insatisfeito 5 10,0 9 18,0 14 28,0 

Neutro 8 16,0 6 12,0 14 28,0 

Satisfeito 16 32,0 6 12,0 22 44,0 

        

Capacidade de 

trabalho 

Insatisfeito 9 18,0 12 24,0 21 42,0 

Neutro 9 18,0 8 16,0 17 34,0 

Satisfeito 11 22,0 1 2,0 12 24,0 

Total 29 58,0 21 42,0 50 100,0 
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tratamentos, mobilidade e capacidade de trabalho, 62,0%, 70,0%, 38,0% e 42,0%, 

respectivamente. 

Nos pacientes com tempo de lesão até cinco anos, duas facetas se destacaram na 

insatisfação que foram dependência de medicação ou de tratamentos e mobilidade, com 

uma percentagem de 40,0% e 20,0% cada. Já naqueles com tempo de lesão atual acima 

de cinco anos o destaque foi das facetas: dor e desconforto (32,0%) e capacidade para o 

trabalho (24,0%). 

 As facetas que demonstraram satisfação foram: energia e fadiga (40,0%), sono e 

repouso (58,0%) e atividades da vida cotidiana (44,0%), sendo maioria naqueles com 

tempo de lesão de até 05 anos.  

O número de pacientes com tempo de lesão superior a cinco anos, que 

responderam às questões referentes a essas facetas, foi maior na posição de insatisfação 

ou equivalente a posição neutra, o que nos leva a perceber que os pacientes com maior 

tempo de lesão apresentavam um nível de insatisfação maior no domínio físico. 

A dor em pacientes com úlcera venosa vem sendo uma característica freqüente, 

apresentando-se pior à noite, causando limitação na mobilidade dos MMII afetados, 

perturbando o sono, sendo descrito por muitos pacientes como um maior impacto em 

sua qualidade de vida. (FERNANDEZ et al., 2008; VAS et al., 2008; CABRERA; 

REDONDO, 2007; HEINEN et al., 2007; PERSOON et al., 2004; KENKRE, 1996). 

Um estudo realizado por Heinen et al. (2007) que objetivava descrever os 

problemas relacionados com os pacientes portadores de úlcera de perna, com base na 

insuficiência venosa ou etiologia mista, numa amostra de 141 pacientes atendidos em 

sete hospitais da Holanda, os principais problemas foram: dor (85,0%), mobilidade 

física (47,0%) e dificuldades em encontrar calçado apropriado (60,0%). 

Segundo Cabrera e Redondo (2007) a dor é uma característica da UV, que 

prejudica o sono e contribui na limitação de mobilidade e atividades rotineiras, sendo 

um sintoma de grande impacto na qualidade de vida. (CABRERA; REDONDO, 2007).  

A mobilidade do paciente prejudicada causa limitações que geram mudanças nas 

atividades cotidianas que abrangem todos os aspectos físicos possíveis, como andar, 

tomar banho, trabalhar, viajar e dormir, até trabalhos rotineiros como limpeza da casa, 

fazendo com que os pacientes realizem essas atividades num ritmo mais lento, 

tornando-se dependente dos outros. As limitações físicas tornam-se grandes empecilhos 

para manter o tratamento da ferida em um serviço especializado, devido à dificuldade 

que o paciente tem em deslocar-se. (HEINEN et al., 2007; OLIVEIRA, POLES, 2006). 



 92 

Outra limitação na mobilidade é o medo que os pacientes têm de caírem e 

machucarem a perna, além da sensação de cansaço, que os faze com quer fique em seus 

lares descansando, diminuindo suas atividades sociais. (HEINEN et al., 2007; BREM; 

KIRSNER; FALANGA, 2004). 

Concordamos com Franks e Moffat (2006) quando relatam que úlcera venosa 

tem um impacto maior sobre os pacientes adultos, o que causa um efeito limitante nas 

atividades realizadas por esses pacientes. 

Uma das graves conseqüências que a ulceração venosa trás ao paciente é perda 

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

da produtividade no trabalho, a aposentadoria precoce, podendo até mesmo levar ao 

desemprego. (ETUFUGH; PHILLIPS, 2007; HEINEN et al., 2007; ABBADE; 

LASTÓRIA, 2006; FRANÇA, TAVARES, 2003; HOUGTON, 2003).  

Muitos pacientes têm sua capacidade de trabalho diminuída, devido ao 

surgimento da lesão, não podendo assumir atividades laborais que demandem grande 

esforço físico ou que necessitem de um longo tempo em que o paciente fique na mesma 

posição. O que pode causar um negativo impacto financeiro, pois restringe as opções de 

trabalho para o portador de UV. 

Os indivíduos acometidos pela úlcera venosa sentem necessidade de algum 

tratamento de saúde para continuar a sua vida, e isso causa uma grande insatisfação, 

pois a terapêutica da úlcera venosa é longa e de alto custo, acarretando numa 

dependência das condutas terapêutica. O tratamento leva o paciente a restringir suas 

atividades cotidianas, e devido à cronicidade das úlceras leva um longo período de 

tempo até a cura, o que exige comprometimento e cooperação dos pacientes restrições 

aos pacientes  (VAS et al., 2008; HAREENDRAN et al., 2007; ARAUJO et al., 2003; 

EBBESKOG; EKMAN, 2001).  

Apresentaremos a seguir o domínio psicológico e suas facetas do WHOQOL-

bref. 
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Figura 2. Facetas do domínio psicológico do WHOQOL-bref. 

 

Na análise dos escores referentes ao domínio psicológico, cruzarmos o tempo de 

lesão atual de até 05 anos, obtendo uma variabilidade de 11 a 17 com média 14,0 ± 

1,506 e nos pacientes com mais de 5 anos variou 9 a 17 com média 12,5 ± 1,965.  

Esses dados são demonstrados a partir do gráfico abaixo, que denota que os 

escores que estão com médias mais próximas da mínima, representam a população mais 

afetada, em relação ao domínio psicológico. 

 

Gráfico 3. Apresentação dos escores do domínio psicológico WHOQOL-bref 

dos pacientes com UV segundo tempo de lesão atual. HUOL, 2009. 

Fonte: própria da pesquisa 
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Ao realizarmos o teste Mann-Whitney U, com as variáveis: domínio psicológico 

e tempo de lesão atual (até 05 anos e acima de 05 anos) vimos que apresenta 

significância estatística (ρ=0,007), dando a entender que quanto maior o tempo de lesão, 

menor serão os escores que medem a qualidade de vida, nesse domínio, acarretando em 

pior qualidade de vida. 

Iremos agora apresentar os valores referentes às facetas do domínio psicológico, 

obtidas a partir das repostas dos pesquisados, apresentados na tabela 11.  

Fonte: própria da pesquisa 

Nota: * escores invertidos 

 

Na tabela 11 observamos que a satisfação é predominante nesse domínio, sendo 

que apenas uma faceta, sentimentos positivos, apresentou um percentual alto de 

insatisfação (58,0%).  

Tabela 11.  Distribuição das facetas do domínio psicológico WHOQOL-bref dos pacientes 

com UV segundo tempo de lesão atual. HUOL, 2009. 

  

DOMÍNIO PSICOLÓGICO 

  

                        TEMPO DE LESÃO ATUAL 

Até 05 anos Acima de 05 anos Total 

N % N % N % 

Sentimentos 

positivos 

Insatisfeito 11 22,0 13 26,0 24 48,0 

Neutro 9 18,0 6 12,0 15 30,0 

Insatisfeito 9 18,0 2 14,0 11 22,0 

        

Espiritualidade/ 

religião/ crenças 

pessoais 

Insatisfeito 1 2,0 1 2,0 2 4,0 

Neutro 5 10,0 5 10,0 10 20,0 

Satisfeito 23 46,0 15 30,0 38 76,0 

        

Pensar, aprender, 

memória e 

concentração 

Insatisfeito 4 8,0 6 12,0 10 20,0 

Neutro 7 14,0 7 14,0 14 28,0 

Satisfeito 18 36,0 8 16,0 26 52,0 

        

Imagem corporal e 

aparência 

Insatisfeito 0 0,0 5 10,0 5 10,0 

Neutro 4 8,0 8 10,0 12 24,0 

Satisfeito 25 50,0 8 16,0 33 66,0 

        

Auto-estima 

Insatisfeito 1 2,0 2 4,0 3 6,0 

Neutro 2 4,0 9 18,0 11 22,0 

Satisfeito 26 52,0 10 20,0 36 72,0 

        

Sentimentos 

negativos* 

Satisfeito 21 42,0 12 24,0 33 66,0 

Neutro 4 8,0 6 12,0 10 20,0 

Insatisfeito 4 8,0 3 6,0 7 14,0 

Total 29 58,0 21 42,0 50 100,0 
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As outras 05 facetas apresentaram percentuais de alta satisfação, todos com 

maior frequencia nos pacientes com tempo de lesão de até cinco anos. O que nos leva a 

crer que os pesquisados com lesões em um tempo superior a este apresentavam uma 

tendência maior para a insatisfação dentro dos domínios psicológicos. 

Heinen et al. (2007) e Brem, Kirsner e Falanga (2004) enfatizam que os 

pacientes com úlcera venosa experimentam sentimentos como medo, raiva, depressão, 

expectativas negativas, impotência, dependência e tristeza.  

A ansiedade, depressão, incapacidade de concentração, perda de motivação, 

sono perturbado e humor pessimista são fatores que causam impacto negativo na 

qualidade de vida do paciente. (JONES; ROBINSON; CARLISLE, 2006). 

Cole-King e Harding (2001) realizaram um estudo com objetivo de analisar a 

relação entre a cicatrização de feridas crônicas com a ansiedade e depressão. 

Participaram 53 pacientes com ulcerações crônicas de perna. Os resultados mostram que 

existe uma relação estatisticamente significativa entre os fatores psicológicos e de 

cicatrização de feridas. A ansiedade pode prejudicar a atividade dos macrófagos e 

linfócitos no processo de cicatrização e a depressão está associada à diminuição 

generalizada da imunidade celular e humoral. A pesquisa demonstrou que o estresse 

pode influenciar o aumento do processo inflamatório da ferida, sendo um possível 

mecanismo pelo qual dificulta a cicatrização.  

No estudo de Ebbeskog e Ekman (2001) que visava esclarecer as experiências 

dos idosos que eram acometidos por UV, a partir de uma abordagem fenomenológica 

hermenêutica 15 indivíduos com faixa etária entre 74 e 89 anos, participaram da 

pesquisa. Teve como resultado que os pesquisados sentiam-se subordinados à ferida e 

seus sintomas como dor, alteração da imagem corporal, desconforto da atadura, 

limitação de caminhadas, diminuição da vida social, o sentimento de insegurança e a 

luta entre a esperança e o desespero com relação a um demorado processo de 

cicatrização. 

A condição de viver com uma úlcera venosa significa rompimento e mudança na 

vida social, já que as pessoas têm que aprender a conviver com as mudanças físicas, 

sociais e emocionais, bem como com a sintomatologia da doença. Assim a sensação de 

desesperança e inutilidade cresce, devido à lentidão do processo de cura, a dor, a 

consciência da mudança de imagem corporal e alterações na vida social. Essa 

complexidade dos níveis de sofrimento associada à ferida não tem recebido a atenção 
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adequada por parte do estado, da sociedade e dos profissionais que cuidam desses 

pacientes. (BREM; KIRSNER; FALANGA, 2004; EBBESKOG; EKMAN 2001). 

O portador de úlcera venosa vive um processo dialético em curso entre dois 

grupos opostos. Por um lado, a sensação de estar preso no corpo, ou seja, a doença que 

altera a imagem corporal e leva a mudança na vida social. Por outro lado, a esperança de 

ser curado e alcançar a liberdade, apesar de lenta cicatrização. (EBBESKOG; EKMAN 

2001). 

A úlcera venosa faz com que a consciência das pessoas seja direcionada para o 

seu corpo. Com uma sensação de desconforto devido à ferida dolorosa, o 

constrangimento da perna enfaixada e o extravasamento do exudato, o que leva o 

paciente a escondê-la através de roupas, restringindo as opções de vestuário e calçados. 

(HEINEN et al., 2007, TABOLLI et al., 2007; EBBESKOG; EKMAN 2001). 

Corroboramos com Oliveira e Poles (2006) que algumas vezes, o paciente não 

compreende, ou não é informado por parte dos profissionais que o curativo em si, ou os 

produtos tópicos utilizados no tratamento da lesão, isoladamente, não curam a ferida. O 

que causa no paciente um desânimo e irritação quanto à cura da lesão, fazendo com o 

mesmo manifeste sua descrença e dúvidas quanto ao tratamento.  

O paciente descrente da cura sente-se desanimado para prosseguir o tratamento, 

buscando um caminho para adaptar-se à situação, que pode levar à rejeição da ferida e 

de sua condição (demonstrando muita dificuldade em aceitá-la) ou à conformidade com 

a situação enxergando-a como sendo desígnio de Deus ou do destino. (OLIVEIRA; 

POLES, 2006). 

Apresentaremos a seguir o domínio das relações sociais e suas facetas do 

WHOQOL-bref. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Facetas do domínio relações sociais do WHOQOL-bref. 
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Ao analisarmos os escores referentes ao domínio relação social, a partir da 

comparação com o tempo de lesão atual de até 05 anos, obtemos uma mínima de 8 e 

máxima de 20 com média 15,9 ± 2,862 e nos pacientes com mais de 5 anos variou de 4 

a 20 com média 13,6 ± 3,593.  

No gráfico 4, apresentamos esses dados e observamos os escores que estão com 

médias mais próximas da máxima, representam a população com até cinco anos de 

lesão, com uma qualidade de vida um pouco melhor se comparado com as médias dos 

escores, referentes aos pacientes com mais de cinco anos de lesão, que se aproximam 

mais da mínima, refletindo uma qualidade de vida ruim, no que diz respeito ao domínio 

relação social. 

 
Gráfico 4. Apresentação dos escores do domínio relação social do WHOQOL-

bref dos pacientes com UV segundo tempo de lesão atual. HUOL, 2009. 
Fonte: própria da pesquisa 

 

Aplicando o teste Mann-Whitney U, vimos que apresenta significância 

estatística (ρ=0,014), denotando que existe uma relação significativa entre essas 

variáveis, de maneira que a variável relacionada com o tempo de lesão interfere 

negativamente, na variável do domínio relação social, referente a qualidade de vida. 

Na tabela 12, apresentaremos as respostas dos pesquisados, referente as facetas 

do domínio relações sociais. 

A tabela 12 também mostra uma predominância da satisfação no domínio 

relações social representado pelas suas 03 facetas, com maiores percentuais de 
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seja, estes estão mais insatisfeitos com suas relações pessoais, atividade sexual e o apoio 

que recebe dos amigos. 

Fonte: própria da pesquisa 

O nível de apoio social tem sido associado à saúde e ao desfecho do bem-estar 

numa série de doenças agudas e crônicas. Embora não seja claro, o mecanismo pelo 

qual o suporte social protege contra a morbidade, pesquisadores concordam que as 

pessoas com elevados níveis de apoio social são mais susceptíveis de ter uma melhora 

mental e física. (MORGAN et al., 2004).  

Apesar de ainda não ser bem compreendido como a úlcera venosa crônica afeta 

o comportamento dos pacientes com doença, bem como a forma em que está ligada ao 

apoio social, Morgan et al. (2004) sugerem que o aumento da aflição, combinada com o 

mau apoio social, pode levar à piora da doença, porque a oportunidade para a 

recuperação é reduzida devido ao isolamento social.  

A dificuldade de se locomover reflete no aumento do isolamento social, pois as 

caminhadas e passeios são momentos de encontrar pessoas, conversar e aumentar o 

contato social. (EBBESKOG; EKMAN, 2001). 

Segundo Jones et al. (2006) o fato dos pacientes se isolarem e viverem sozinhos 

se dá devido à limitação na mobilidade, depressão, dor, odor da lesão e exsudato na 

atadura. Assim o portador de UV se sente estigmatizado e começa a isolar-se da 

sociedade não só para evitar uma situação embaraçosa para si próprio mas também para 

evitar situações que possam causar constrangimento aos amigos e familiares. 

Tabela 12. Distribuição das facetas do domínio relações sociais WHOQOL-bref dos 

pacientes com UV segundo tempo de lesão atual. HUOL, 2009. 

  

DOMÍNIO RELAÇÕES SOCIAIS 

                        TEMPO DE LESÃO ATUAL 

Até 05 anos Acima de 05 anos Total 

N % N % N % 

Relações pessoais 

Insatisfeito 2 4,0 3 6,0 5 10,0 

Neutro 3 6,0 2 4,0 5 10,0 

Satisfeito 24 48,0 16 32,0 40 80,0 

Atividade sexual 

Insatisfeito 3 6,0 9 18,0 12 24,0 

Neutro 4 8,0 6 12,0 10 20,0 

Satisfeito 22 44,0 6 12,0 28 56,0 

Suporte (apoio) 

social 

Insatisfeito 3 6,0 6 12,0 9 18,0 

Neutro 1 2,0 0 0,0 1 2,0 

Satisfeito 25 50,0 15 30,0 40 80,0 

Total 29 58,0 21 42,0 50 100,0 
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Figura 4. Facetas do domínio meio ambiente do WHOQOL-bref. 

 

Os escores referentes ao domínio da relação social foram comparados com o 

tempo de lesão atual de até 05 anos, resultando em variabilidade de 8 a 19 com média 

12,4 ± 2,469 e nos pacientes com mais de 5 anos variou de 5 a 16 com média 10,5 ± 

2,507.  

 

 

Gráfico 5. Apresentação dos escores do domínio do meio ambiente do 

WHOQOL-bref dos pacientes com UV segundo tempo de lesão atual. 

HUOL, 2009. 
Fonte: própria da pesquisa 

Utilizando o teste de Mann-Whitney U, com as variáveis do gráfico acima, 

vimos que apresenta significância estatística (ρ=0,010), o que demonstra uma relação 

significativa entre essas variáveis, ou seja, os pacientes com até 05 anos de lesão tem 

escores maiores, que se aproximam de uma boa qualidade de vida, diferentemente dos 

TEMPO DE LESÃO ATUAL 
ACIMA DE 05 ANOS ATÉ 05 ANOS 

20 

15 

10 

5 

0 

D
. 
 
M
E
I
O 
 
A
M
B
I
E
N
T
E 

 

DOMÍNIO MEIO 

AMBIENTE 

 

Segurança 

física e 

proteção 

 

Ambiente no 

lar 

 

Recursos 

financeiros 

 

Cuidados de 

saúde e sociais: 

disponibilidade e 

qualidade 

 

Oportunidades de 

adquirir novas 

informações e 

habilidades 

 

Participação em, e 

oportunidades de 

recreação/lazer 

 

Ambiente físico 

(poluição/ruído/ 

trânsito/clima) 

  

 

Transporte 

 

 



 100 

pacientes com mais de 05 anos de lesão, que apresentam escores menores, indicando 

qualidade de vida ruim. 

Concluindo a apresentação dos resultados dos domínios do instrumento 

WHOQOL-bref, iremos mostrar na tabela 13 a seguir, o domínio meio ambiente e suas 

facetas. 

Das 08 facetas que compõem o domínio meio ambiente, em 04 a insatisfação 

está presente com maiores percentuais, são elas: Recursos financeiros (74,0%), 

Oportunidades de adquirir novas informações e habilidades (50,0%), Participação em, e 

oportunidades de recreação/lazer (70,0%) e Cuidados de saúde e sociais: 

disponibilidade e qualidade (40,0%). 

As respostas das questões referentes às facetas demonstram insatisfação tanto 

nos pacientes com lesão de até 05 anos como naqueles com tempo superior a esse, pois 

a diferença percentual entre um grupo e outro é entre 2,0% e 4,0%.  

 Três facetas (segurança física e proteção, ambiente no lar e transporte) 

apresentaram informações que sinalizam satisfação, pois obtiveram maiores resultados, 

predominando os pacientes com lesão de até cinco anos. E na faceta ambiente físico 

(poluição/trânsito/ruído/clima) a posição neutra teve o mesmo percentual da insatisfação 

(34,0%) com maiores percentuais em pacientes com até cinco anos de lesão. 

A úlcera venosa crônica é um processo complexo e patológico que causa 

diversas alterações biológicas, emocionais, físicas, cotidianas, sociais entre outras, 

impondo severas limitações e necessidades peculiares à vida da pessoa. (OLIVEIRA; 

LOPES, 2006). 

Esta patologia afeta a produtividade no trabalho, gera aposentadorias por 

invalidez, e restringir as atividades da vida diária e de lazer. Representa para muitos 

pacientes, sinônimo de dor, perda de mobilidade funcional e piora da qualidade de vida. 

(FRANÇA; TAVARES, 2003). 

As bandagens e curativos causam constrangimento, depressão e isolamento 

social, por serem esteticamente desagradáveis, muitas vezes o exsudato extravasa a 

bandagem e exala um odor ruim, diminuindo a vontade dos pacientes de saírem de casa, 

e até mesmo de realizarem atividades domésticas, sejam elas leves ou pesadas. 

(CABRERA; REDONDO, 2007, KENKRE, 1996).  
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Fonte: própria da pesquisa 

Segundo Ebbeskog e Ekman (2001) os pacientes com úlcera venosa se sentem 

constrangidos com a perna enfaixada, impedindo as pessoas, de vestirem alguns tipos de 

roupas, irem à locais de banhos públicos ou até mesmo conversarem com pessoas 

próximas sobre a doença.  

Tabela 13.  Distribuição das facetas do domínio meio ambiente WHOQOL-bref dos 

pacientes com UV segundo tempo de lesão atual. HUOL, 2009. 

  

     

DOMÍNIO MEIO AMBIENTE                         TEMPO DE LESÃO ATUAL 

 Até 05 anos Acima de 05 anos Total 

  N % N % N % 

Segurança física e 

proteção 

Insatisfeito 4 8,0 2 4,0 6 12,0 

Neutro 4 8,0 12 24,0 16 32,0 

Satisfeito 21 42,0 7 14,0 28 56,0 

        

Ambiente físico 

(poluição/ruído/ 

trânsito/clima) 

Satisfeito 6 12,0 10 20,0 16 32,0 

Neutro 9 18,0 8 16,0 17 34,0 

Insatisfeito 14 28,0 3 6,0 17 34,0 

        

Recursos financeiros 

Insatisfeito 20 40,0 17 34,0 37 74,0 

Neutro 6 12,0 3 6,0 9 18,0 

Satisfeito 3 6,0 1 2,0 4 8,0 

        

Oportunidades de 

adquirir novas 

informações e 

habilidades 

Insatisfeito 13 26,0 12 24,0 25 50,0 

Neutro 10 20,0 5 10,0 15 30,0 

Satisfeito 
6 12,0 4 8,0 10 20,0 

        

Ambiente no lar 

Insatisfeito 4 8,0 6 12,0 10 20,0 

Neutro 4 8,0 6 12,0 10 20,0 

Satisfeito 21 42,0 9 18,0 30 60,0 

        

Transporte 

Insatisfeito 4 8,0 7 14 11 22 

Neutro 7 14,0 4 8 11 22 

Satisfeito 18 16,0 10 20 28 56 

        

Participação em, e 

oportunidades de 

recreação/lazer 

Insatisfeito 18 36,0 17 34,0 35 70,0 

Neutro 8 16,0 3 6,0 11 22,0 

Satisfeito 3 6,0 1 2,0 4 8,0 

        

Cuidados de saúde e 

sociais: disponibilidade e 

qualidade 

Insatisfeito 9 18,0 11 22,0 20 40 

Neutro 8 16,0 3 6,0 11 22 

Satisfeito 12 24,0 7 14,0 19 38 

Total 29 58,0 21 42,0 50 100,0 
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O tratamento das úlceras vasculares é duradouro e complexo, exige atuação 

interdisciplinar, adoção de protocolo de assistência sistematizada, conhecimento 

especifico, habilidade técnica, articulação entre os níveis de complexidade de 

assistência e também participação ativa do portador e seus familiares, dentro de uma 

perspectiva holística. (FRANÇA; TAVARES, 2003; BRASIL, 2002; LONGO JUNIOR, 

2001; SEIDEL; MORESCHI JUNIOR, 1999). 

As dificuldades enfrentadas cotidianamente pelos portadores de úlceras 

vasculares, seus familiares e também pelos profissionais de saúde envolvidos na 

assistência, constituem um grande desafio principalmente para aqueles que atuam nas 

unidades hospitalares de referência em angiologia. (NÓBREGA et al., 2008). 

Assistência às pessoas com úlceras vasculares geralmente é complexa e exige 

atuação interdisciplinar, com adoção de protocolo sistematizado de condutas e 

tratamento, além do conhecimento da fisiopatologia dessas lesões, habilidade técnica da 

equipe profissional, articulação entre os níveis de complexidade de assistência e 

também participação ativa do portador e seus familiares, dentro de uma perspectiva 

holística. (NÓBREGA et al., 2008). 

De acordo com Figueiredo (2003), quando a assistência é mal conduzida a UV 

pode permanecer anos sem cicatrizar, acarretando um alto custo social e emocional. Em 

inúmeros casos, afasta o individuo do trabalho, agravando as condições 

socioeconômicas já precárias.   

Borges (2005), Nunes et al. (2008b) e Torres et al. (2007), acrescentam que a 

qualidade da assistência aos pacientes com UV, nos serviços de saúde, está relacionada 

à sistematização da assistência que deve contemplar aspectos inerentes ao diagnóstico, 

planejamento, implementação e avaliação das ações e condutas de tratamento e 

prevenção. 

Ao avaliar as opções de tratamento, os resultados não devem ser vistos apenas 

em termos de medidas clínicas como tamanho da úlcera, e taxa de cura, mas também em 

termos de nível de conforto e redução dos sintomas, melhora nas atividades diárias, e 

diminuição da preocupação sobre a úlcera. (HAREENDRAN et al., 2007).  

Os resultados acima mostraram que todos os domínios do WHOQOL-bref 

sofriam influencia do tempo de lesão atual, pois os testes estatísticos verificaram uma 

diferença significativa entre os domínios e o tempo de lesão atual. 

Ao analisarmos o escore total do WHOQOL-bref, a partir da comparação do 

tempo de lesão atual verificamos que os escores dos pacientes com até 05 anos de UV, 
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variaram de 41 a 73 com média 56,0 ± 6,898 e naqueles com mais de 5 anos de 35 a 61 

com média 48,5 ± 6,755, mostrando maiores escores nos indivíduos com mais de 05 

anos de lesão. 

 

Gráfico 6. Apresentação dos escores total WHOQOL-bref dos pacientes 

com UV segundo tempo de lesão atual. HUOL, 2009. 
Fonte: própria da pesquisa 

Ao aplicarmos o teste Mann-Whitney U, verificamos que apresenta significância 

estatística (ρ=0,000), o que nos leva a reafirmar que o tempo de lesão altera a qualidade 

de vida desses pacientes. As médias dos escores do WHOQOL-bref mais baixos, 

significa pior qualidade de vida, e no grupo de paciente com tempo de lesão superior a 

cinco anos estas médias se aproximam mais da mínima, o que denota que a qualidade de 

vida sofre uma maior deterioração devido ao tempo de lesão. 

O tempo de cronicidade das úlceras altera significativamente a qualidade de vida 

das pessoas com úlcera venosa, e esta qualidade de vida ruim termina prejudicando a 

cicatrização das lesões, tornando-a mais crônica e piorando mais ainda a QV desses 

pacientes.  

Diversos autores reafirmam a influencia da cronicidade das lesões acarretando 

graves conseqüências na qualidade de vida dos pacientes (VAS et al., 2008; 

CABRERA; REDONDO, 2007; HEINEN et al., 2007; HAREENDRAN et al., 2007; 

TABOLLI et al., 2007; ABBADE; LASTÓRIA, 2006; FRANKS; MOFFATT, 2006; 

OLIVEIRA, POLES, 2006; FRANÇA, TAVARES, 2003; EBBESKOG; EKMAN, 

2001; LONGO JÚNIOR, 2001). 
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5.2.2.3 Apresentação das facetas do WHOQOL-old nos idosos com UV 

 

Nesta pesquisa a prevalência foi maior com os pacientes que estavam na faixa 

etária de até 59 anos de idade (n=37), tendo apenas 13 idosos. Estes pacientes além de 

responderem o formulário estruturado e o instrumento do WHOQOL-bref também 

foram abordados para responder o instrumento do WHOQOL-old, específico para a 

avaliação da qualidade de vida em idosos.  

Este instrumento mede a QV através das 06 facetas distribuídas em 24 questões, 

os valores das médias (M), desvio padrão (DV), mínima (Min), máxima (Max) e ρ 

valor, são apresentados no quadro 4. 

 

                                          TEMPO DE LESÃO ATUAL 

FACETAS Até 05 anos Acima de 05 anos (ρ) 

M (DV) Min Max M (DV) Min Max 

Funcionamento do sensório  
9,38 

(1,68) 

7 12 12,00 

(3,46) 

10 16 0,270 

Autonomia  
15,00 

(2,39) 

10 17 12,00 

(4,00) 

8 16 0,190 

Atividades passadas, 

presentes e futuras  

13,88 

(2,16) 

10 17 15,00 

(2,64) 

12 17 0,630 

Participação social  
13,00 

(4,53) 

8 19 12,67 

(5,03) 

8 18 0,920 

Morte e morrer  
9,63 

(5,18) 

4 20 11,00 

(5,19) 

8 17 0,920 

Intimidade  
9,00 

(5,52) 

4 18 8,00 

(3,60) 

4 11 0,770 

ESCORE TOTAL 
69,88 

(10,26) 

55 85 70,67 

(12,74) 

56 79 0,920 

Quadro 4. Distribuição dos escores das facetas do WHOQOL-old nos idosos com UV, 

segundo tempo de lesão.  HUOL, 2009. 
Fonte: própria da pesquisa 

 

Este quadro 4 apresenta a distribuição das facetas do WHOQOL-old 

comparando com o tempo de lesão atual (até 05 anos e acima de 05 anos), no qual 



 105 

podemos observar que as facetas: funcionamento do sensório, atividades passadas, 

presentes e futuras e morte e morrer, apresentaram médias maiores nos pacientes com 

lesão atual acima de 05 anos. E nas facetas: autonomia, participação social e intimidade, 

as médias foram maiores nos pacientes com lesão atual de até 05 anos.  

O escore total apresentou média maior (70,7) no grupo com mais de 05 anos de 

lesão, não muito distante da média do grupo de pacientes com lesão de até 05 anos 

(69,9) aproximando-se da máxima (79), o que nos leva a crer que esses pacientes tinham 

uma qualidade de vida melhor. 

 Ao aplicarmos o teste do Mann-Whitney verificamos que não existe diferença 

significativa entre os escores das facetas/total e o tempo de lesão atual, o que demonstra 

que a qualidade de vida nos idosos com úlcera venosa não sofreu influencia pelo tempo 

de lesão. 

  Ao compararmos o escore do WHOQOL-bref (questão 01 e 02, domínio físico, 

psicológico, relação social e meio ambiente) com a faixa etária (até 59 anos e acima de 

59 anos), utilizando o teste de médias Mann-Whitney verificamos que não há 

significância estatística (ρ=0,370). Neste estudo entendemos que a idade não 

influenciou a qualidade de vida dos pesquisados, e sim o tempo de lesão atual, 

explicando o porquê de não ter significância no resultado do teste Mann-Whitney nos 

escores do WHOQOL-old. 

A partir desses resultados podemos verificar que o tempo de lesão não 

influenciou a qualidade de vida dos idosos pesquisados, o que nos leva a supor que estes 

idosos já vinham apresentando uma qualidade de vida alterada, como conseqüência do 

próprio envelhecimento, e que se conforma com a presença das UV. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Quanto às características sócio-demográficas e de saúde dos pacientes com UV 

 

Nesta pesquisa identificamos um perfil de pacientes com predominância no sexo 

feminino, com a faixa etária até 59 anos, de religião católica, com o nível de 

escolaridade baixo, em sua maioria casado, com até 03 filhos, residindo em casa própria 

com até 03 pessoas, fazem até 03 refeições por dia, não possuem vínculo empregatício, 

sendo a maioria aposentados ou com ocupações que exigem longos períodos numa 

mesma posição e a renda salarial predominante foi de até 02 salários mínimos. 

Quanto às características da saúde, a maioria dos pesquisados apresentou sono 

inadequado, não é tabagista e nem etilista, constatando-se de outras doenças crônicas 

como Diabetes Melittus e Hipertensão Arterial Sistêmica, sendo que todos os 

pesquisados apresentam Insuficiência Venosa Crônica. 

 

Quanto às características clinicas e assistenciais dos pesquisados 

 

Constatamos que predominou nos pesquisados apenas uma lesão e um tempo de 

lesão atual de até cinco anos, realizavam repouso inadequado, apresentavam dor intensa, 

edema e as lesões eram colonizadas. 

No que diz respeito à caracterização da assistência constatamos que os 

pesquisados iniciaram o tratamento da lesão até quatro meses após o surgimento da 

úlcera, sendo os serviços básicos de saúde os mais procurados, o acesso ao angiologista 

ocorreu por ficha de referência, e se deslocavam para o serviço de saúde por meio de 

transporte coletivo, recebiam apoio em relação ao tratamento das lesões, em sua maioria 

da família e do serviço de saúde. Quanto ao tratamento sistêmico os pesquisados faziam 

uso de medicamento para tratamento clínico, sendo uma minoria para IVC. E no 

tratamento tópico o produto que utilizavam na lesão era cicatrizante, e pequena parte 

dos pesquisados fazia uso de terapia compressiva. 
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Quanto às características da discriminação e qualidade de vida obtidas através do 

formulário estruturado 

 

No que concerne à discriminação os pesquisados sofrem discriminação da 

sociedade, apresentaram mudanças na qualidade de vida após o surgimento da úlcera, 

em relação ao lazer/ dor / restrição social / escolar / locomoção; Restrição laboral / 

financeira / progressão social; Aparência física / discriminação e Restrição de atividade 

doméstica. Essas mudanças foram influenciadas pelo tempo de lesão superior a 5 anos, 

e estatisticamente comprovado que quanto mais crônica for a lesão mais mudanças 

negativas ocorrerão na qualidade de vida de pessoas com UV. 

 

Quanto às características da qualidade de vida medidas pelo WHOQOL-bref 

  

 Em relação às duas questões gerais do instrumento, a qualidade de vida dos 

pacientes é de ruim a muito ruim e eles estão insatisfeitos com sua saúde.  

 No domínio físico as facetas que mais se destacaram como insatisfação foram: 

dor e desconforto, dependência de medicação ou de tratamentos, mobilidade e 

capacidade de trabalho. Nos pacientes com tempo de lesão atual acima de cinco anos a 

insatisfação foi referente às facetas: dor e desconforto e capacidade para o trabalho. As 

facetas que demonstraram satisfação foram: energia e fadiga, sono e repouso e 

atividades da vida cotidiana, sendo maioria naqueles com tempo de lesão de até 05 anos. 

 No domínio psicológico, a insatisfação dos pacientes foi predominante na faceta: 

sentimentos positivos. Neste domínio o que predominou foi a satisfação nas demais 

facetas (Espiritualidade/ religião/ crenças pessoais; Pensar, aprender, memória e 

concentração; Imagem corporal e aparência; Auto-estima; Sentimentos negativos) com 

maior frequencia nos pacientes com tempo de lesão de até cinco anos. 

 No domínio relação social, temos uma predominância da satisfação nas 03 

facetas (relações pessoais; atividade sexual; suporte/apoio social) nos pacientes com até 

05 anos de lesão atual. 

 No domínio meio ambiente a insatisfação está presente com maior freqüência 

em 04 facetas: recursos financeiros; oportunidades de adquirir novas informações e 

habilidades; participação em, e oportunidades de recreação/lazer e cuidados de saúde e 

sociais: disponibilidade e qualidade. Em três facetas: segurança física e proteção, 

ambiente no lar e transporte predominaram a satisfação, nos pacientes com lesão de até 
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cinco anos. E na faceta ambiente físico (poluição/trânsito/ruído/clima) a posição neutra 

foi equivalente a insatisfação, principalmente nos pacientes com até cinco anos de lesão. 

O escore total do WHOQOL-bref (questão 01 e 02 + domínios) comparado com 

o tempo de lesão atual (até 05 anos e acima de 05 anos) apresentou significância 

estatística (ρ=0,000), denotando a alteração da qualidade de vida desses pacientes. Em 

cada domínio observamos que a qualidade de vida dos pesquisados foi de ruim a muito 

ruim, portanto insatisfatória.  

O escore total apresentou média aproximada da máxima, o que nos leva a crer 

que esses pacientes não tiveram alteração da qualidade de vida quando comparada com 

o tempo de lesão, o que demonstra que a qualidade de vida nos idosos com úlcera 

venosa não sofreu influencia pelo tempo de lesão. 

Neste estudo verificamos o quanto o tempo prolongado das lesões afeta a 

qualidade de vida das pessoas com úlcera venosa. Esses resultados já eram esperados, 

visto que percebíamos isso em nossa prática profissional com esses pacientes, pois 

convivíamos diariamente com o seu sofrimento refletido na sua qualidade de vida. 

Um dos fatores que afetam essa qualidade de vida é a cronicidade das lesões, 

sendo muitas vezes desvalorizado pelos serviços e profissionais de saúde, percebido 

pela falta de sistematização da assistência e descontinuidade do tratamento em todos os 

níveis de atenção à saúde. Esta falta de continuidade no tratamento auxilia no aumento 

da cronicidade da UV, e dessa maneira deteriora mais a qualidade de vida desses 

pacientes. 

Apontamos para uma melhor assistência na atenção básica, que assista o 

paciente e sua família numa perspectiva holística, trabalhando na prevenção e 

reabilitação dos pacientes com UV tanto nas questões de saúde como no social, uma vez 

que esses pacientes sofrem muito com a discriminação da sociedade em relação a sua 

aparência física, que é alterada devido a necessidade de utilizar curativos e bandagens, 

além das desagradáveis características das lesões. 

Vimos que os pacientes têm dificuldade no acesso ao serviço especializado 

referenciado e principalmente na realização de exames de diagnósticos, necessário para 

um tratamento eficaz das lesões. Isto nos leva a refletirmos sobre os princípios basilares 

do SUS que prevêem a hierarquização e a complementaridade (sistema de referência e 

contra-referência) e entre os níveis de assistência bem como a acessibilidade, 

integralidade e resolutividade da assistência prestada. 
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Tendo em vista a diminuição morbi-mortalidade das doenças transmissíveis, 

temos o aumento da expectativa de vida, acarretando no crescimento da população idosa 

e, por conseguinte um aumento das doenças crônicas, o que provoca uma alteração da 

qualidade de vida dos pacientes.  

Isso vem chamando a atenção dos países desenvolvidos a investirem em 

políticas de saúde nesta área, principalmente no que diz respeito à úlcera venosa 

crônica, o tema de qualidade de vida nestes pacientes vem sido bastante discutido entre 

os pesquisadores da área e o governo, pois entenderam que para diminuírem gastos com 

o tratamento das lesões, faz-se necessário a prevenção das doenças que causam o 

surgimento das úlceras. Devem investir em políticas de melhoria na qualidade de vida 

dos pacientes com UV, para evitar ou reduzir a cronicidade das lesões. 

Consideramos como fundamental que o tema qualidade de vida seja abordado de 

forma transversal nos componentes curriculares na formação profissional de saúde, 

visto que este é um tema que vem suscitando pesquisas na área de saúde e afins, 

constituindo-se como um desafio para os profissionais desta área, pois envolve aspectos 

complexos do processo de viver. 

Tendo em vista a amplitude do tema qualidade de vida de pessoas com úlcera 

venosa, acreditamos que esta pesquisa possa trazer subsídios para à reflexão acerca 

desta temática e suscitar o desenvolvimento de outras, visto que a qualidade de vida 

nessa população tem sido pouco pesquisada no Brasil em relação aos países 

desenvolvidos. Urgem que sejam realizados estudos que aprofundem a investigação de 

outros aspectos/fatores relacionados a qualidade de vida, pois neste trabalho foi 

focalizado apenas o tempo de lesão como fator influenciador na qualidade de vida. 

No decurso da pesquisa algumas limitações foram encontradas como a 

dificuldade de aplicação dos instrumentos nos idosos com um número relativamente 

grande de questões a serem respondidas, dificultando a compreensão dos pacientes. As 

questões eram de difícil compreensão e assimilação, principalmente para os pacientes 

que tinham baixo nível de escolaridade. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS GRAUDAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO EM ENFERMAGEM 

 

FORMULÁRIO ESTRUTURADO PARA CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-

DEMOGRÁFICAS, DE SAÚDE, CLÍNICAS E ASSISTENCIAIS 

 

1 . CARACTERÍSTICAS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS 

1.1 Identificação e perfil sócio-demográfico 

Nome:_________________________________________________________________ 

Sexo: ____________ Idade:_______  Estado civil:_________ Nº filhos: _____ 

Religião: ___________ Escolaridade: _______ 

Profissão: __________________ Vínculo empregatício: ________________________ 

Ocupação atual: _______________________ Renda familiar: __________________ 

Habitação: ( ) própria ( ) aluguel ( ) cedida 

Nº de moradores: _______________ 

Endereço:______________________________________________________________ 

 

1.2 Hábitos pessoais 

Refeição: No/dia:__________ Preferência alimentar:____________________________ 

Sono: ______ h/noite Insônia: ( ) sim ( ) não 

Etilismo: ( ) não ( ) sim Tipo de bebida: _____________ Ingestão total: _____ ml/dia 

Tabagismo: ( ) não ( ) sim No de cigarros/dia ______ Tempo de tabagismo: _______ 

 

2. ASPECTOS CLÍNICOS 

2.1 Anamnese 

Antecedentes Pessoais Patológicas: 

( ) Diabetes Tipo I ( ) Diabetes Tipo II ( ) Cardiopatia 

( ) Insuf. Arterial ( ) Arteriosclerose ( ) Doença Neurológica 

( ) Insuf. Venosa ( ) Hanseníase ( ) Hipertensão ( ) Outras: __________ 

Nº de lesão:___________________________________________________ 

Tempo de existência da(s) lesão(s): ______________________________________ 

 

APÊNDICE A – Formulário estruturado para caracterização sócio-demográficas, de saúde, clínicas e 

assistenciais 
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Presença de dor:  

Na úlcera: ( ) ausente   ( ) leve   ( ) moderada   ( ) intensa 

No membro: ( ) ausente   ( )leve  ( ) moderada   ( ) intensa 

Em repouso ( )  Deambulando ( ) 

Faz uso de medicamento para dor? 

( ) Sim  ( ) Não.  Se sim, qual medicamento?____________________________________ Tem 

receita médica? ( ) sim  ( ) não 

Edema em MMII (MIE / MID): ( ) ausente  ( ) presente 

Sinais de infecção: ( ) Sim  ( ) Não. Se sim, quais?  ( ) Odor fétido  ( ) Secreção purulenta 

( ) Dor   ( ) Febre   ( ) Hiperemia 

Repouso: ( ) não ( ) sim Horários: ( ) Manhã, quantas horas: ___________ 

( ) Tarde, quantas horas: ____________ 

( ) Noite, quantas horas: ____________ 

Total de repouso horas/dia: _____________ 

Descrever como faz o repouso:_____________________________________________ 

 

3. ASPECTOS ASSISTENCIAIS 

3.1 Quanto tempo após o surgimento da UV você procurou o serviço de saúde? _________ 

Qual foi o serviço de saúde que você procurou? 

( ) UBS  ( ) PSF  ( ) Angiologista – SUS  ( ) Angiologista – particular  ( ) Hospital_______ 

Como ocorreu o acesso ao Angiologista – SUS? 

( ) Ficha de referência  ( ) Encaminhamento  ( ) Indicação de amigos 

Tratamentos realizados: ( ) não ( ) Terapia tópica Qual?________________ ( ) Terapia 

Sistêmica Qual?_____________ ( ) Terapia Compressiva Qual?__________________  

Como você se desloca para o serviço de saúde – HUOL?  

( ) Ônibus  ( ) Carro próprio  ( ) Carro alugado  ( ) Carro da prefeitura/ambulância  (  ) a pé. 

 

4. ASPECTOS RELACIONADOS A QUALIDADE DE VIDA 

Você recebe apoio de alguém em relação ao tratamento da U.V.? 

( ) Família   ( ) Serviço de saúde   ( ) Amigos    ( ) Não tem apoio 

Você se sente descriminado (a), devido a presença da úlcera? 

( ) Sim   ( ) Não.  

Se sim, de onde surge a discriminação?  ( ) Família   ( ) Amigos   ( ) Sociedade 

Você teve alguma mudança na sua qualidade de vida, após o surgimento da U.V.?  

 ( ) Não  ( ) Sim, quais foram as mudanças que ocorreram? 

_____________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

Ilmo Sr Dr.José Ricardo Lagreca de Sales Cabral. 

Diretor do Hospital Universitário Onofre Lopes. 

 

O Departamento de Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde da UFRN 

conta atualmente, no seu programa de pós-graduação, com o Curso de Mestrado em 

Enfermagem. Nesse contexto, a mestranda Walkiria Gomes da Nóbrega está realizando 

uma pesquisa sobre a Qualidade de vida dos portadores de úlcera venosa atendidos 

no ambulatório de um hospital universitário, necessitando, portanto, coletar dados 

que subsidiem este estudo junto a essa instituição. 

Assim sendo, solicitamos de V.Sª., a valiosa colaboração, no sentido de autorizar 

tanto o acesso da referida mestranda para a realização da coleta de dados, como a 

utilização do nome da instituição no relatório final da investigação. Salientamos que os 

dados coletados serão mantidos em sigilo e utilizados tão somente para realização deste 

trabalho. 

Na certeza de contarmos com a compreensão e empenho dessa direção, 

agradecemos antecipadamente. 

Natal, _____ de _____________de 2008. 

 

____________________________  _________________________________  

Enfa Walkiria Gomes da Nóbrega  Prof. Dr. Gilson de Vasconcelos Torres  

(Mestranda)       (Orientador) 

  

(   ) Concordamos com a solicitação   ( ) Não concordamos com a 

solicitação  

 

________________________________ 

Dr.José Ricardo Lagreca de Sales Cabral. 

 

 

APÊNDICE B – Carta de permissão 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

Ilma Sr.ª Enfª. Neuma Oliveira de Medeiros 

Diretora de enfermagem do Hospital Universitário Onofre Lopes. 

 

O Departamento de Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde da UFRN 

conta atualmente, no seu programa de pós-graduação, com o Curso de Mestrado em 

Enfermagem. Nesse contexto, a mestranda Walkiria Gomes da Nóbrega Fonseca está 

realizando uma pesquisa sobre Qualidade de vida dos portadores de úlcera venosa 

atendidos no ambulatório de um hospital universitário, necessitando, portanto, 

coletar dados que subsidiem este estudo junto a essa instituição. 

Assim sendo, solicitamos de V.Sa., a valiosa colaboração, no sentido de 

autorizar tanto o acesso da referida mestranda para a realização da coleta de dados, 

como a utilização do nome da instituição no relatório final da investigação. Salientamos 

que os dados coletados serão mantidos em sigilo e utilizados tão somente para 

realização deste trabalho. 

Na certeza de contarmos com a compreensão e empenho dessa direção, 

agradecemos antecipadamente. 

Natal, _____ de _____________de 2008. 

 

_____________________________  _________________________________ 

Enfa Walkiria Gomes da Nóbrega  Prof. Dr. Gilson de Vasconcelos Torres 

(Mestranda)      (Orientador) 

  

( ) Concordamos com a solicitação  ( ) Não concordamos com a solicitação 

 

________________________________ 

Enfª Neuma Oliveira de Medeiros 

 

 

 

APÊNDICE C – Carta de permissão 
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ANEXO A – WHOQOL-bref 
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ANEXO B – WHOQOL-OLD   
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ANEXO C – Número do protocolo do Comitê de Ética em Pesquisa 

 
 


