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RESUMO 

 

A úlcera venosa (UV) é uma lesão crônica dos membros inferiores e devido sua elevada incidência 

e recorrência, implica em tratamentos longos e complexos, prejudicando a qualidade de vida (QV) e 

autoestima(AE) das pessoas.  Nesse sentido, objetivou-se neste estudo analisar a associação da 

autoestima com a qualidade de vida de pessoas com úlcera venosa atendidas na atenção primária.  

Estudo transversal, analítico, com abordagem quantitativa realizado com 44 pessoas com UV 

atendidas em 13 Unidades de Saúde da Família e 2 Unidades Mistas de Natal/RN. A pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), CAAE: 07556312.0.0000.5537. Realizou-se a coleta de dados de fevereiro a abril de 2014 

e utilizou-se três instrumentos: um formulário estruturado abrangendo as variáveis 

sociodemográficas, assistenciais e clínicas, a Escala de Autoestima de Rosenberg e o SF-36. Os 

dados coletados foram inseridos num banco de dados e processados em software informatizado para 

as análises descritivas e inferenciais. Os resultados mostraram predominância de pessoas com UV 

do sexo feminino (65,9%), com mais de 60 anos (59,1%), casados ou em união estável (52,3%), 

baixa escolaridade (86,4%), sem ocupação (68,2%) e com renda inferior a um salário mínimo 

(81,8%). Quanto às características assistenciais observou-se que a maioria dos pacientes realizava o 

curativo com material adequado (72,7%), com profissional ou cuidador treinado (61,4%), não fazia 

uso de terapia compressiva (81,8%), tratando a lesão há mais de 6 meses (77,3%), ausência de 

orientações para o uso de terapia compressiva, elevação de membros inferiores e exercícios 

regulares (77,3%) e  consulta ao angiologista no último ano (52,3%). Quanto aos aspectos clínicos 

da lesão verificou-se que a maioria das lesões são recidivantes (77,3%), com mais de um ano de 

lesão atual (52,3%), lesões médias a grandes (54,8%), sem sinais de infecção (61,3%) e com 

presença de dor (79,5%). A média da AE dos pesquisados foi de 9,3 (± 5,1). A análise das relações 

entre a AE e as variáveis sociodemográficas, de saúde, assistenciais e clínicas mostraram que os 

indivíduos sem companheiro(a) (p=0,01), que não usavam terapia compressiva (p=0,04), com mais 

de 6 meses de tratamento (p=0,01) e com lesões maiores (p= 0,01) apresentaram AE mais baixa. As 

médias dos domínios e a dimensões do SF-36 foram baixos destacando-se a capacidade funcional 

36,5 (± 27,6) e os aspectos físicos 15,3 (± 30,6). Verificou-se correlações negativas e significativas 

entre AE das pessoas com UV e os domínios e dimensões do SF-36: capacidade funcional (r= -

0,432), estado geral de saúde (r= -0,415), vitalidade (r= -0,573), aspectos sociais (r= -0,517), saúde 

mental (r= -0,612) e dimensões saúde mental (r= -0,612) e saúde física (r= -0,473). Diante dos 

resultados obtidos conclui-se pela rejeição da hipótese nula e aceitação da alternativa proposta no 

estudo em que verificou-se que existe correlação negativa entre a AE e a QV das pessoas com úlcera 

venosa.  

Descritores: Úlcera Varicosa; Qualidade de Vida; Autoimagem; Enfermagem. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

Venous ulcers (VU) is a chronic injury of the lower extremities and because of its high incidence 

and recurrence implies long and complex treatments, damaging the quality of life (QOL) and self-

esteem (SE) of the people. This study aimed to analyze the association between self-esteem with the 

quality of life of people with venous ulcers treated in primary care. Cross sectional analytical study 

with a quantitative approach conducted with 44 people met with VU at 13 primary care units 2 and 

Mixed units in Natal/RN. The study was approved by the Ethics Committee in Research of the 

Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), CAAE: 07556312.0.0000.5537. Held data 

collection from February to April 2014 and used three instruments: a structured form covering 

sociodemographic, health care and clinical variables, the Rosenberg Self-Esteem Scale and the SF-

36. The collected data were entered into a database and processed on computerized software for 

descriptive and inferential analyzes. The results showed a predominance of people with UV females 

(65,9%), with more than 60 years (59,1%), married or in a stable relationship (52,3%), low 

education (86,4%) without occupation (68,2%) and less than one minimum wage income (81,8%). 

Regarding assistance characteristics was observed that most patients performed the dressing with 

appropriate material (72,7%), professional or trained caregiver (61,4%) did not use compression 

therapy (81,8%), treating the injury for more than 6 months (77,3%), lack of guidelines for the use 

of compression therapy, elevation of legs, and regular exercise (77,3%) and consulting the 

angiologist last year (52,3% ). Regarding clinical features of the lesion was found that most of the 

recurrent lesions are (77,3%), over one year of current lesion (52,3%) medium to large lesions 

(54,8%), without signs of infection (61,3%) and pain (79,5%). The mean SE of respondents was 9,3 

(± 5,1). The relations between the SE and the sociodemographic variables, health care and clinics 

showed that individuals without a partner (a) (p = 0,01), who did not wear compression therapy (p = 

0,04), with more 6 months of treatment (p = 0,01) and larger lesions (p = 0,01) had a lower SE. The 

mean domain and the dimensions of the SF-36 were lower emphasizing the functional capacity 36.5 

(± 27,6) and the physical aspects of 15.3 (± 30,6). There were significant correlations between AE 

people with VU and the domains and dimensions of the SF-36: physical functioning (r = -0,432), 

general health (r = -0,415), vitality (r = -0,573), aspects social (r = -0,517), mental health (r = -

0,612) and mental health dimensions (r = -0,612) and physical health (r = -0,473). Based on these 

results it is concluded by rejecting the null hypothesis and accept the alternative proposed in the 

study in which it was found that there is a negative correlation between the SE and the QOL of 

people with venous ulcers. 

Descriptors: Varicose ulcer; Quality of Life; Self Concept; Nursing.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Modernamente, é notória a preocupação crescente da população em ter uma vida 

saudável, principalmente, devido ao desejo das pessoas em melhorar sua qualidade de vida (QV). 

Isso reflete no aumento da expectativa de vida, até mesmo em pessoas que possuem alguma doença 

crônica.  

Nesse contexto, destaca-se a insuficiência venosa crônica (IVC), uma inadequação do 

funcionamento do sistema venoso, que tem como complicação tardia a úlcera venosa (UV), uma 

lesão crônica localizada nos membros inferiores caracterizada pela destruição da epiderme, derme e 

tecidos mais profundos (CARMO et al., 2007; BARBOSA; CAMPOS, 2010).  

As úlceras venosas são prevalentes em 0,3% da população adulta e acometem mais pessoas 

do sexo feminino, idade em torno de 60 anos e com baixo nível de escolaridade (FARIA et al., 

2011; LEAL, 2010; MACÊDO et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2012; SALOMÉ; BLANES; 

FERREIRA, 2014; SALOMÉ; FERREIRA, 2012; SOUZA et al., 2013; TORRES et al., 2013). 

Essas lesões são crônicas e sua cura é difícil, com recidivas em torno de 15% a 71%. E mais, 

40% a 70% das UV só cicatrizam após seis meses de tratamento e aproximadamente 15% nunca 

cicatrizam (THOMAS, 2013; SOUZA et al., 2013). 

A prevalência das lesões venosas crônicas em nível mundial varia de 0,5% a 2% da 

população. Na Europa, essa prevalência corresponde a 1% da população adulta, com aumento 

significativo em indivíduos com mais de 80 anos. Já nos Estados Unidos, 7 milhões de pessoas 

possuem IVC, responsável por 70% a 90% das UVs. (AZOUBEL et al.,  2010; DANTAS, 2010; 

EVANGELISTA et al., 2012; MACEDO et al, 2010; REIS et al., 2013; SANTOS; PORFÍRIO; 

PITTA, 2009) 

No Brasil, a UV constitui-se num sério problema de saúde pública, pois acomete a 

população de forma geral, independente de sexo, idade ou etnia (MORAIS: OLIVEIRA; SOARES, 

2008). Estima-se que 3% da população brasileira apresentem a lesões determinando um alto índice 

de pessoas com alterações na integridade da pele (REIS et al., 2013). Além disso, um estudo 

comparativo entre o Brasil e Portugal revelou que a qualidade de vida de pessoas com UV no Brasil 

é inferior as que vivem em Portugal (DIAS et al., 2013). 

Atualmente, observa-se que a incidência de úlceras crônicas tende a aumentar à medida 

que a população envelhece. Dado como esse é preocupante, pois a presença de UV afeta 

negativamente o indivíduo em seu aspecto físico, emocional, psicológico e social, e 

consequentemente seu estilo de vida (RODEN; STURMAN, 2009; EVANGELISTA et al., 2012).  

Muitos são os efeitos da UV na vida do paciente dentre eles destacam-se a presença de 

dor; odor; exsudato; alterações na mobilidade; suscetibilidade a infecções; mudanças no padrão do 
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sono, perda financeira por afetar a produtividade do indivíduo no trabalho, gerando aposentadorias 

por invalidez, entre outros problemas (REGMI; REGMI, 2012; SALOMÉ; FERREIRA, 2012; 

EVANGELISTA et al., 2012).  

Estudos afirmaram que os efeitos ora descritos pioram significativamente a qualidade de 

vida das pessoas com UV (LOPES et al., 2013; SALOMÉ; FERREIRA, 2012; REGMI; REGMI, 

2012; NUNES et al., 2008; CARMO et al., 2007; THOMAS, 2013; FARIA et al., 2011). Além do 

mais, as restrições impostas pela presença da úlcera ao paciente afeta atividades da vida diária 

(AVD) e lazer, podendo levar a alterações da autoestima e, até mesmo, depressão (SALOMÉ; 

FERREIRA, 2012). 

A autoestima elevada funciona como um fator de proteção, que ameniza as 

complicações relacionadas à doença venosa crônica, assim, prejuízos na autoestima podem afetar 

negativamente a recuperação (HUTZ; ZANON, 2011). 

Nessa perspectiva, avaliar a qualidade de vida e a autoestima é algo que se tornou 

importante nas últimas décadas, especificamente, a QV do paciente com úlcera venosa, pois é um 

importante indicador da resposta de evolução da cicatrização da lesão (SALOMÉ; FERREIRA, 

2012). 

A qualidade de vida é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) através do 

grupo denominado The World Health Organization Quality of life Assessment (THE WHOQOL 

GROUP) como “a percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura e dos 

sistemas de valores nos quais ele vive, e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações” (WHOQOL, 1995). 

A QV é avaliada por diversos instrumentos que são úteis para identificar a limitação 

social e detectar as mudanças no estilo de vida, muitas vezes não determináveis por outros 

marcadores tradicionais (LOPES et al., 2013).  

A Autoestima (AE) consiste na avaliação pessoal de suas próprias capacidades expressa 

através de atitudes de aprovação ou desaprovação em relação a si mesmo. Essa avaliação é pode ser 

realizada globalmente através do instrumento criado por Rosenberg denominado Escala de 

Autoestima de Rosenberg (ROSENBERG, 1965).  

Nesse cenário, no que se refere à pessoa com UV a análise da sua QV e AE percorre 

além de uma abordagem estritamente fisiopatológica do doente, permitindo assim observá-lo não só 

numa perspectiva clínica, mas também, funcional e psicológica (LEAL, 2010). 

Diante do exposto, esta pesquisa tem como objeto de estudo a análise da correlação da 

autoestima com a qualidade de vida de pessoas com úlcera venosa atendidas na atenção primária de 

Natal/RN. 
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1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 Com o aumento da expectativa de vida da população mundial o número de feridas tem 

se elevado, suscitando em várias discussões sobre o assunto. Entre as feridas crônicas a úlcera 

venosa é a de maior impacto, pois representa cerca de 70% a 90% dos casos de úlceras nos 

membros inferiores configurando-se em um problema de saúde pública (LUCAS et al., 2008; REIS 

et al., 2013). 

 A UV é uma lesão cutânea que acomete o terço inferior das pernas e está associada à 

insuficiência venosa crônica, uma inadequação do funcionamento do sistema venoso que é comum 

na população idosa. Possuem alto índice de recorrência, chegando a 30%, quando não manejadas 

adequadamente no primeiro ano, e a 78% após dois anos (ABBADE; LASTÓRIA, 2006; CARMO 

et al., 2007; REIS et al., 2013). 

 Em virtude da sua alta incidência, característica crônica e recorrente a UV tem 

ocasionando tratamentos longos e complexos que produzem uma série de consequências na vida do 

paciente afetando-o bio-psico-socialmente, ocasionando baixa autoestima e prejudicando sua 

qualidade de vida (YAMADA; SANTOS, 2009; BYRNE; KELLY, 2010; SALOMÉ; FERREIRA, 

2012).  

 Diversos estudos apontam que a qualidade de vida em pacientes portadores de feridas 

crônicas em membros inferiores (MMII) é baixa. (EVANGELISTA et al., 2012; CARMO et al., 

2007; BARBOSA; CAMPOS, 2010; DIAS et al., 2013; MADDOX, 2012) 

 Estudos que avaliaram a QV e AE, realizados no sudeste do Brasil, verificaram que 

pessoas com úlceras crônicas de etiologia diversa apresentam pior qualidade de vida no domínio 

vitalidade (p=0,042) e têm pouca energia e disposição para realizar as atividades da vida diária. Ao 

comparar um grupo com úlcera e outro sem úlcera observou-se diferenças significativas nos 

domínios do SF-36: capacidade funcional, aspectos físicos, sociais e emocionais, dor, vitalidade e 

estado geral de saúde. Nesses estudos, no entanto, as úlceras não influenciaram a autoestima dos 

pacientes. (SOUZA et al., 2013; FARIA et al., 2011)  

 Em contraste com as pesquisas anteriores, uma investigação realizada em São Paulo 

com indivíduous com Diabetes Melitus (DM) com e sem úlcera em membros inferiores (MMII) 

detectou AE mais baixa no grupo com úlcera. Logo, as úlceras dos pés mostraram ser um fator 

negativo sobre a autoestima dos pacientes com DM (SALOMÉ et al., 2011). 

 Estudo desenvolvido em Goiás, com usuários cadastrados na Estratégia Saúde da 

Família (ESF) que apresentavam feridas crônicas em MMIII mostrou que o domínio de QV mais 

prejudicado foi o de relações sociais (EVANGELISTA et al., 2012). Pesquisa realizada em São 

Paulo sobre a QV de pacientes submetidos a terapia compressiva por bota de unna encontrou que 
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inicialmente os escores médios do SF-36 foram baixos (15,10), caracterizando baixa QV e após 12 

meses de terapia compressiva por bota de unna, o escore médio foi de 95,38, caracterizando 

melhora da qualidade de vida dos pacientes analisados (P = 0,0001). Esses estudos mostram a 

importância da assistência adequada na melhora da QV (SALOMÉ; FERREIRA, 2012).  

 A qualidade de vida pode ser significativamente afetada pelas úlceras venosas. Os 

pacientes com úlceras de perna podem vivenciar alterações em sua saúde mental como o aumento 

do risco de depressão, diminuição do apoio social e isolamento social (MOFFATT et al. 2009). 

Acrescenta-se a esses efeitos a dor, o odor e exsudato, que ocasionam desgosto, auto-aversão e 

baixa autoestima (DEALEY, 2008; MADDOX, 2012). 

 Os principais fatores que interferem na qualidade de vida da pessoa com UV podem ser 

classificados de acordo como os diagnósticos de enfermagem da NANDA INTERNACIONAL 

(2010): Dor crônica, Deambulação prejudicada, Baixa autoestima situacional, Isolamento social, 

Distúrbio da imagem corporal, Padrão do sono prejudicado, Déficit no autocuidado (LIMA et al., 

2012; EVANGELISTA et al., 2012; CARMO et al., 2007; BARBOSA; CAMPOS, 2010; DIAS et 

al., 2013). Além desses, em estudo sobre a sistematização da assistência para pacientes com úlceras 

venosas observou-se a valorização de diagnósticos clínicos como Integridade tissular prejudicada, 

Perfusão tissular periférica prejudicada e Risco para infecção (KIESKI; TURRA, 2012). Esses 

diagnósticos comprovam a complexidade do problema que as pessoas com UV enfrentam.  

 Entre todas as consequências que a UV acarreta a inabilidade para o trabalho é um fato 

comum e preocupante, pois resulta em sérias implicações econômicas, sociais e psicológicas 

acarretando a licença saúde e muitas vezes a aposentadoria precoce (CARMO et al., 2007; 

MACÊDO et al., 2010; EVANGELISTA et al., 2012; BARBOSA; CAMPOS, 2010; DIAS et al., 

2013).  

Acrescenta-se a todo esse contexto a assistência inadequada a qual esses pacientes são 

submetidos evidenciada por estudos realizados no Rio Grande do Norte (RN) que analisaram a 

assistência prestada às pessoas com UV nos distintos níveis de complexidade do Sistema Único de 

Saúde (SUS), apontando também sua baixa resolutividade (NUNES et al., 2008; DEODATO; 

TORRES, 2008; NÓBREGA et al., 2008). Logo, verifica-se que a assistência prestada pelos 

serviços públicos no RN não é suficiente para o tratamento efetivo, aumentando a demanda de 

pessoas com lesões e prolongando o sofrimento biopsicossocial ao qual estão sujeitos com e 

consequente piora da sua qualidade de vida (DANTAS, 2010). 

Partindo dessa análise e considerando a minha vivência prática como aluna da 

Graduação em Enfermagem, participação em projetos de extensão e pesquisa como bolsista de 

iniciação científica no grupo de pesquisa Incubadora de Procedimentos de Enfermagem e, 
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atualmente, como Enfermeira de uma Unidade de Saúde da Família (USF), pude assistir pessoas 

com úlceras de etiologia venosa e conhecer de perto as particularidades dessa afecção.  

Sobretudo considerando que na Atenção Básica à Saúde (ABS), o enfermeiro tem 

importante papel no atendimento ao paciente com UV, pois é o responsável pela escolha da conduta 

no tratamento da lesão, de tornar o paciente ativo juntamente com o familiar (REIS et al., 2013).  

Diante da realidade apresentada anteriormente, propuseram-se as seguintes questões de 

pesquisa: Como se caracterizam as pessoas com UV quanto aos aspectos sociodemográficos, 

assistenciais e clínicos da lesão, a autoestima e a qualidade de vida?  A autoestima das pessoas com 

úlcera venosa está associada às características sociodemográficas, assistenciais e clínicas da lesão? 

Qual a associação entre a autoestima e a qualidade de vida das pessoas com úlcera venosa? 

Portanto, para o desenvolvimento desse estudo elaboraram-se as seguintes hipóteses de 

pesquisa: 

 Hipótese Nula (H0): Não existe correlação negativa entre a autoestima e a qualidade de vida 

das pessoas com úlcera venosa atendidas nos serviços de saúde da atenção primária de 

Natal/RN. 

 Hipótese Alternativa (H1): Existe correlação negativa entre a autoestima e a qualidade de 

vida das pessoas com úlcera venosa atendidas nos serviços de saúde da atenção primária de 

Natal/RN. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Os resultados deste estudo sobre a autoestima e qualidade de vida de pessoas com UV é 

de extrema relevância, pois se tratam de aspectos fundamentais no bem-estar do indivíduo. 

Nesse contexto, o estudo proporcionará benefícios às pessoas com UV na medida em 

que permite melhor entendimento dos seus aspectos psicossociais, no que diz, respeito as suas 

conceituações a respeito de si mesmo, além das diversas dimensões que englobam a qualidade de 

vida. 

Consequentemente, isso repercutirá em mudanças na assistência e no tratamento dessas 

pessoas e novas práticas de intervenções nessa área, visando a melhoria da qualidade da assistência 

e de vida das pessoas com úlceras e familiares.  

Nos serviços de saúde oportunizará ao profissional uma compreensão melhor dos 

efeitos da UV na vida das pessoas e, assim, concentrar a assistência não apenas na cura da úlcera, 

bem como, nas necessidades requeridas pelo indivíduo.  



21 
 

Diante disso, os dados originados deste estudo terão ampla repercussão na área da 

saúde, contribuindo de maneira significativa na assistência à saúde, pois fornecerão subsídios ao 

planejamento da assistência visando o cuidado integral. 

Este trabalho, também, trará uma contribuição para a ciência, uma vez que os estudos 

sobre autoestima com a população de pessoas com úlcera venosa são incipientes sendo necessária 

uma ampliação da compreensão desse fenômeno. Logo, este estudo vem contribuir para qualificar e 

aumentar a literatura nacional e internacional a respeito desta temática, possibilitando a renovação 

dos conhecimentos nesta área. 

Em síntese, os dados provenientes deste estudo sobre a autoestima e qualidade de vida 

das pessoas com UV acarretarão ampla repercussão na sociedade e na área da saúde, colaborando 

de maneira significativa para uma reorganização e replanejamento da assistência integral, 

humanizada e resolutiva. 
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2    OBJETIVOS 

 

2.1  GERAL 

  

 Analisar a correlação entre autoestima e a qualidade de vida de pessoas com úlcera 

venosa atendidas na atenção primária. 

 

2.2  ESPECÍFICOS 

 

 Identificar a associação entre autoestima de pessoas com úlcera venosa e características 

sociodemográficas, assistenciais e clínicas.  

 Verificar a correlação entre a autoestima e qualidade de vida de pessoas com úlcera 

venosa. 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão de literatura que embasa este estudo abordará a assistência de enfermagem ás 

pessoas com úlcera na atenção primária à saúde; a autoestima e a Escala de autoestima de 

Rosenberg e a qualidade de vida e o instrumento de medida SF-36. 

 

3.1 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM ÀS PESSOAS COM ÚLCERA VENOSA NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

O cuidado à pessoa com úlcera venosa ou em risco de desenvolvê-la é atribuído aos 

profissionais de enfermagem, em especial ao enfermeiro, pois este profissional mantém contato 

prolongado com o paciente, avalia a lesão, planeja e coordena os cuidados, acompanha sua 

evolução, supervisiona e executa os curativos (COSTA et al., 2012; PERES; ZUFFI; POGGETTO, 

2013). 

A úlcera venosa (UV) é o tipo de lesão mais frequentemente encontrada nos serviços de 

Atenção Primária à Saúde (APS). Os serviços de APS constituem uma estratégia de organização da 

atenção à saúde que visa atender as necessidades de saúde de uma população e comunidade de um 

determinado território, de forma regionalizada, contínua e sistematizada integrando ações 

preventivas e curativas. Essa denominação APS é reconhecida internacionalmente e no Brasil com a 

criação do Sistema Único de Saúde (SUS) adotou-se a designação Atenção Básica à Saúde (ABS) 

com o objetivo de enfatizar o novo modelo assistencial que preconiza a assistência universal e 

integral (MENDES, 2002).   

A UV é a principal complicação da insuficiência venosa crônica (IVC) e causa 

morbidade significativa. Essa lesão corresponde a aproximadamente 80 a 90% das úlceras nos 

membros inferiores (GUIMARÃES; NOGUEIRA, 2010). 

A IVC consiste numa anormalidade funcional no sistema venoso, em que há uma 

relação entre comprometimento das válvulas venosas e a bomba músculo-venosa da panturrilha, de 

maneira que a desordem no funcionamento dessas é capaz de causar comprometimento na 

circulação venosa, que pode afetar o sistema venoso superficial, o sistema venoso profundo ou 

ambos (SANTOS; PORFÍRIO; PITTA, 2009). 

A incompetência das válvulas do sistema venoso profundo e o refluxo resultante 

causam um estado de hipertensão do sistema venoso. (FRANÇA; TAVARES, 2003). Essa 

hipertensão faz com que os capilares se tornem mais permeáveis e propicia que macromoléculas 

como fibrinogênio, hemácias e plaquetas passem para o espaço perivascular. De modo que este 
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evento torna-se o responsável pelo surgimento dos sintomas clínicos da doença (SANTOS; 

PORFÍRIO; PITTA, 2009). 

A IVC geralmente afeta membros inferiores e caracteriza-se por alterações físicas como 

edema, hiperpigmentação, eczema, erisipela e lipodermatosclerose. A insuficiência venosa também 

causa rigidez articular e dificuldade na deambulação devido à diminuição da bomba muscular da 

panturrilha. Essas alterações causam dor e desconforto no membro afetado e podem, 

consequentemente, evoluir para a formação de úlceras venosas (SEIDEL et al, 2011).   

Para Smeltzer et al (2014), a úlcera é uma escavação da superfície cutânea que decorre 

do desprendimento do tecido necrótico inflamado. Quando de etiologia venosa, as úlceras 

apresentam-se com extremidade quente, edema, presença de varizes, alterações cutâneas como 

eczema de estase, esclerose e hiperpigmentação. Quanto à localização, ocorrem na porção distal dos 

membros inferiores, na área do maléolo medial ou lateral (área da polaina); tipicamente, são 

grandes, superficiais e muito exsudativas.  Apresenta desenvolvimento lento, bordas infiltradas, 

fundo com fibrina e, quase sempre, estão associadas à infecção secundária. (QUELEMENTE; 

MORITA; BALBI, 2009; SMELTZER et al., 2014).  

A presença dessa lesão afeta o indivíduo bio-psico-socialmente. No contexto físico da 

pessoa, a dor é um dos piores sintomas, pois produz efeitos negativos diretamente, o pior deles é a 

mobilidade prejudicada, que resulta em sentimentos de estresse, falta de controle e limitada 

capacidade de se engajar socialmente. Outros sintomas físicos identificados são a presença de odor, 

exsudato, prurido e distúrbios no padrão de sono, frequentemente exacerbados à noite (BYRNE; 

KELLY, 2010; SALOMÉ; BLANES; FERREIRA, 2012).  

Além dos efeitos físicos, as pessoas com úlcera venosa compartilham também os efeitos 

psicológicos, como sentimentos de desespero, os efeitos psíquicos da dor, incerteza e depressão 

(BYRNE; KELLY, 2010; SALOMÉ; BLANES; FERREIRA, 2012). Com relação aos efeitos 

sociais que a UV produz, é notável o comprometimento na capacidade de interagir com outras 

pessoas, o que resulta em uma retirada gradual do mundo social, principalmente, ao evitar – a 

participação em eventos com a família e os amigos (BYRNE; KELLY, 2010; SALOMÉ; BLANES; 

FERREIRA, 2012).  

As pessoas que sofrem com UV recorrem às Unidades de Saúde da Família (USF) para 

tratamento e acompanhamento dessa afecção. Essas pessoas são atendidas e acompanhadas pela 

equipe durante o período de tratamento, que muitas vezes estende-se por vários anos (LIPPI; 

MARINHO, 2013). 

Nas USF a pratica assistencial é realizada conforme a Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) uma estratégia de organização da Atenção Primária no Brasil criada com o objetivo de 

reorientar a ABS. A atenção está centrada na família, entendida e percebida a partir de seu ambiente 
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físico e social, o que vem possibilitando às equipes de saúde da família uma compreensão ampliada 

do processo saúde/doença e da necessidade de intervenções que vão além das práticas curativas. As 

USFs é composta por uma equipe multiprofissional que assume a responsabilidade pelo 

acompanhamento permanente e sistemático de um número determinado de famílias que residem 

num território delimitado (MENDES, 2002). 

Nesse cenário, o enfermeiro tem importante papel nas USF, pois é o responsável pela 

realização da consulta de enfermagem, prescrição e orientação do tratamento para - a pessoa com 

UV. Além de possui maior contato com o paciente por ter acesso a seu domicílio e a seus familiares 

(REIS et al., 2013). 

As ações do enfermeiro na assistência ao paciente com UV na ESF consistem na 

elaboração de um plano de cuidados com o objetivo de minimizar o tempo de cicatrização da ferida, 

o risco de infecção e prevenir as recidivas. Além disso, o enfermeiro deve desenvolver uma 

comunicação terapêutica, que vise à valorização das queixas apresentadas e o respeito à 

particularidade de cada pessoa (CARMO et al., 2007). 

Na abordagem clínica da úlcera, compete ao enfermeiro a supervisão e realização do 

curativo, prescrição de dieta que favoreça a cicatrização, orientações quanto à importância de 

repouso e elevação dos membros inferiores, bem como o uso de terapia compressiva (CARMO et 

al., 2007; REIS et al., 2013). Além disso, compete ao enfermeiro, a solicitação de exames 

laboratoriais, Raio X e o desbridamento da UV, quando necessário (SILVA et al., 2009; REIS et al., 

2013).  

Sobretudo, o enfermeiro deve fornecer orientações para estimular o autocuidado por 

meio da realização de ações de educação em saúde para o paciente e cuidador e/ou familiar (SILVA 

et al., 2009). 

O tratamento da UV é longo e complexo e exige além da atuação do enfermeiro, a 

participação de uma equipe multiprofissional com médico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo e 

outros. Essa participação é importante, pois cada um assume um papel relevante, que possibilita 

promover a cicatrização e melhoria da qualidade de vida das pessoas com UV (LIPPI; MARINHO, 

2013). 

Na assistência às pessoas com UV é necessário a adoção de um protocolo, o 

conhecimento específico, a habilidade técnica, articulação entre os níveis de assistência do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e também participação ativa dos pacientes e familiares, dentro de uma 

perspectiva integral da assistência (DANTAS et al., 2010). 

 Nesse sentido, o objetivo do tratamento deixa de ser a cura e passa a ser a 

reintegração do paciente com o máximo de condições de viver com qualidade e saúde. Portanto, a 
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valorização do conceito de qualidade de vida ampliou a abordagem assistencial do paciente, que 

agora é visto como um todo (SANTOS; PORFIRIO; PITTA, 2009). 

 

3.2 A AUTOESTIMA E A ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 

 

 A autoestima (AE) definida por Rosenberg (1965; p. 5) consiste em “uma avaliação que o 

indivíduo efetua e comumente mantém em relação a si mesmo, expressando uma atitude de 

aprovação ou desaprovação”. Coopersmith (1967) acrescenta que essa atitude indica a dimensão da 

crença que o indivíduo tem em ser capaz, significativo, bem sucedido e com valor.  

 Quando a AE é positiva se expressa através do sentimento que o indivíduo tem em julgar-se 

bom o suficiente, capaz e merecedor sem, necessariamente, sentir-se superior às outras pessoas. 

Quando essa é negativa leva a auto-rejeição, insatisfação e desprezo consigo mesmo podendo o 

indivíduo almejar a invisibilidade (ROSENBERG, 1965; BRADEN, 1994).  

 A necessidade de estima que engloba a autoestima é concebida por Maslow (1970) através 

da teoria da motivação humana como uma necessidade humana básica. Segundo esse autor a 

satisfação da necessidade de autoestima conduz a sentimentos de autoconfiança, valor, força, 

capacidade, adequação e utilidade ao mundo. Enquanto a insatisfação causa no indivíduo um 

sentimento de inferioridade, fraqueza e impotência. A persistência desses sentimentos nas pessoas 

poderá eclodir em fracassos na sua trajetória ou problemas de saúde (MASLOW, 1970). Nesse 

contexto, a autoestima é considerada como um importante indicador de bem-estar mental 

(ANDRADE; ANGERAMI, 2001).  

 Nos diferentes momentos da vida adulta a AE tende a ser estável ao longo do tempo (HUTZ; 

ZANON, 2011). Autores evidenciaram que a autoestima tem um impacto significativo nas 

experiências de vida de pessoas e mostraram que a autoestima elevada está relacionada: à satisfação 

com o trabalho, à saúde física, às emoções positivas e à saúde; e a níveis mais baixos de 

sentimentos negativos, problemas de depressão e saúde (ORTH; ROBINS; WIDAMAM, 2012).   

 Por um lado, a autoestima elevada pode amenizar as complicações decorrentes de doenças 

crônicas (HUTZ; ZANON, 2011). Por outro lado, acredita-se que um indivíduo com baixa 

autoestima apresentaria uma menor expectativa com relação ao seu desempenho em promover e 

manter a mudança necessária para a sua recuperação (VARGAS; DANTAS; GOIS, 2005). Logo, 

alterações na autoestima podem afetar negativamente a recuperação de pessoas com doenças. 

 Nos estudos da área da saúde a autoestima tem se tornado relevante devido a sua influência 

no bem-estar do individuo (ANDRADE; ANGERAMI, 2001; VARGAS; DANTAS; GOIS, 2005). 

Ela é o alicerce da capacidade do ser humano de reagir ativamente e positivamente às oportunidades 

da vida (BRANDEN, 1994).  
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 Os indivíduos podem apresentar diferentes avaliações de sua AE de acordo com os vários 

aspectos de sua vida considerando as suas relações sociais, capacidades acadêmicas, aparência 

física entre outros, em cada momento da sua vida (OLIVEIRA, 2005). Nessa perspectiva, aspectos 

específicos da vida podem modificar os aspectos globais das autopercepções (FOX; CORBIN, 

1989; OLIVEIRA, 2005). 

 Nesse sentido, Rosenberg (1965) desenvolveu o Escala de autoestima de Rosenberg uma das 

escalas mais utilizadas para avaliação da autoestima global. Trata-se de um instrumento que possui 

10 sentenças fechadas, sendo 5 relacionadas à “autoimagem” ou “autovalor” positivos e 5  

referentes à “autoimagem negativa” ou “autodepreciação” (FORMIGA, et al., 2013).  Essa escala é 

tipo Likert, composta por dez afirmativas com quatro opções de resposta: concordo totalmente, 

concordo, discordo e discordo totalmente. O instrumento já foi traduzido, validado e adaptado em 

diversos países inclusive no Brasil para diferentes populações (HUTZ; ZANON 2011; AVANCI et 

al, 2007;  SCHMITT; ALLIK, 2005; DINI; QUARESMA; FERREIRA, 2004). 

 A escala de Rosenberg é reconhecida internacionalmente como uma escala global 

unidimensional. Suas vantagens são o reduzido número de itens, a linguagem simplificada, de 

aplicação fácil e breve. A pontuação da escala varia de zero a 30, sendo que zero corresponde ao 

melhor estado de autoestima e 30 ao pior estado (ROSENBERG, 1965; FORMIGA, et al., 2013). 

 Diante do exposto, cabe destacar que AE é um construto relacionado à QV e consiste em 

uma avaliação pessoal em que os sentimentos de autovalor, autoimagem e autoconceito são 

considerados. Logo, a AE configura-se como uma importante avaliação pessoal determinante para 

que o indivíduo lide positivamente com os acontecimentos da vida (ROSENBERG, 1965; 

BRANDEN, 1994; OLIVEIRA, 2005). 

 

 

3.3 QUALIDADE DE VIDA E O INSTRUMENTO DE MEDIDA SF-36 

  

 O termo qualidade de vida (QV) é foco de discussão nas mais diversas áreas, pois possui 

caráter multidimensional e de difícil conceituação, no qual o indivíduo é considerado em seus 

aspectos físicos, psicológicos e sociais, e que interage constantemente com o ambiente onde ele 

vive (VILA; ROSSI, 2008).  

 Nas últimas décadas, com as crescentes inovações tecnológicas na saúde, tem ocorrido um 

aumento da expectativa de vida da população. Assim, passa a ser relevante disponibilizar maneiras 

de avaliar como as pessoas estão vivendo. A introdução do conceito de QV como uma medida de 

desfecho em saúde surge nesse contexto (FLECK, 2008).  
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 Por volta da década de 90, o termo qualidade de vida passou a ser utilizado em discursos da 

mídia. Desse modo, observou-se a importância e a crescente especulação para entender melhor 

sobre a QV e sua relação com os demais aspectos sociais, psicológicos e fisiológicos (GORDIA, et 

al., 2011). 

 Nesta mesma época, a Organização Mundial da Saúde (OMS) formou um grupo com 

estudiosos sobre saúde e QV com o intuito de aumentar o conhecimento científico sobre o tema e de 

desenvolver instrumentos de avaliação da QV (GORDIA et al., 2011). A OMS definiu QV como a 

percepção da pessoa relacionada a sua posição na vida, nas perspectivas da cultura e dos valores, 

nos quais está inserida, e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações 

(WHOQOL GROUP, 1995). 

 Minayo, Hartz e Buss (2000) discutem que qualidade de vida é demonstrada como o nível 

de satisfação, conforto e bem-estar advindo da história familiar, amorosa, social e cultural do 

indivíduo. Ademais, admitem que o termo qualidade de vida possui certa relatividade à medida que 

apresenta três principais aspectos: o histórico, o cultural e difere-se de acordo com as classes 

sociais. O primeiro é modificado pelo tempo, pela sociedade da época e à medida que esta muda, o 

termo também passa por modificações. O segundo aspecto diz respeito aos valores construídos em 

diferentes sociedades, que determinam seus interesses, bem como solidificam seu legado e 

costumes. E por último, há uma variação da noção de QV de acordo com as diferentes classes 

sociais (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000; ADRIANO, et al., 2000). 

 Adriano et al. (2000) acrescentam que a qualidade de vida de um indivíduo depende de suas 

condições, do acesso a bens e serviços, renda, emprego, educação, saúde alimentação, condições de 

habitação, transporte, segurança. Santin (2000) aponta que qualidade de vida, além de toda sua 

subjetividade, é considerada uma questão ética, uma vez que não basta ter o conhecimento do que é 

saudável, é preciso uma decisão e essa decisão é tomada com base nos princípios individuais. 

 Devido à relação com os aspectos inerentes à saúde, geralmente a QV é empregada como 

sinônimo de saúde. Embora haja uma afinidade entre essas questões, assegurar que qualidade de 

vida é o mesmo que ter saúde, é restringir a apenas um de seus aspectos e desta forma não 

considerar todas as dimensões que permeiam esta condição (OLIVEIRA; MININEL; FELLI, 2011). 

 Referente à saúde pública, o desenvolvimento de pesquisas que abordem a QV, pode resultar 

em alterações na assistência à saúde e em todo o processo saúde-doença, pois repercute na 

modificação do atendimento que ainda baseia-se no modelo biomédico, o qual não considera todos 

os aspectos, que envolvem o indivíduo nas suas dimensões social, psicológica, espiritual e 

biológica, uma vez que essas influenciam na adesão ao tratamento, na prevenção de doenças e na 

promoção e reabilitação da saúde (GORDIA et al., 2011). 
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 Por fim, Campos e Neto (2008) identificam duas vertentes no conceito do termo QV: uma  

definição genérica e outra ligada à saúde. No primeiro caso, a QV apresenta um sentido mais 

amplo, aparentemente influenciado por estudos sociológicos. No segundo caso, quando a QV é 

relacionada à saúde (QVRS), engloba dimensões específicas do estado de saúde do indivíduo 

(CAMPOS; NETO, 2008).  

 Nos últimos 20 anos, a medida de Qualidade de Vida (QV) surge no meio científico como 

instrumento importante para investigação e avaliação da saúde dos indivíduos (OLIVEIRA; 

ORSINI, 2008). Nesse contexto, os instrumentos de avaliação da QV surgem com o objetivo de 

explorar o impacto de uma doença sobre a vida das pessoas, ao avaliar aspectos como as disfunções 

e os desconfortos, sejam eles físicos ou emocionais, e identificar indivíduos que necessitam de 

cuidados de saúde (SARAIVA et al., 2013). 

 Os instrumentos para avaliação de QV classificam-se em dois grupos: genéricos e 

específicos.  Instrumentos específicos são designados para avaliar determinadas doenças (diabetes, 

hipertensão, insuficiência venosa crônica, por exemplo), populações específicas (crianças, adultos, 

idosos) com o objetivo de medir responsividade ou mudanças “clinicamente importantes”. Não são 

necessariamente relacionadas a uma doença, mas também a alguma condição específica como dor 

lombar, dispnéia ou a alguma função específica (capacidade funcional ou função sexual, por 

exemplo) (PATRICK; DEYO, 1989; CAMPOLINA; CICONELLI, 2006). Citam-se, como 

exemplos desses instrumentos, o Instrumento da Qualidade de Vida de Ferrans e Powers versão 

diálise, cardíaca, câncer, e a versão de Bulpit e Fletcher para pacientes hipertensos (SILQUEIRA, 

2005).  

 Os instrumentos genéricos podem ser utilizados para comparações entre diferentes tipos de 

doenças e tratamentos, diversos graus de gravidade de doenças e diferentes grupos demográficos, 

além de frequentemente serem utilizados com o objetivo de avaliar o bem-estar geral e constituir 

uma medida essencialmente subjetiva da eficácia dos tratamentos (CAMPOLINA; CICONELLI, 

2006; LEAL, 2010). Citam-se, como exemplo de instrumentos genéricos, aqueles desenvolvidos 

pela OMS, o WHOQOL – 100 e o WHOQOL – Bref e ainda o Índice de QV de Ferrans 32 e 

Powers. Os mesmos são exemplos de instrumentos genéricos não relacionados à saúde, também 

chamados de instrumentos globais de avaliação (SILQUEIRA, 2005; PATRICK; DEYO, 1989). 

Dentro  da  categoria  de  instrumentos  genéricos,  existem,  também,  aqueles relacionados à  

saúde. Esses instrumentos têm como vantagem poder avaliar diferentes aspectos da QV que são 

afetados pelas condições de saúde ou de doença/tratamento em qualquer população. São exemplos 

dessa categoria o Nottinghan  Health  Profile - NHP,  o  Sickness  Impact  Profile  - SIP, McMaster 

Health Index Questionnaire- MHQ e  o Medical Outcomes Short-Form Health  Survey- SF-36 

(SILQUEIRA, 2005; PATRICK; DEYO, 1989; CAMPOLINA; CICONELLI, 2006).  
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 O Medical Outcomes Short-Form Health Survey (SF-36) é um instrumento genérico 

desenvolvido nos Estados Unidos em 1992, o qual apresentou uma nova versão em 1996 e foi 

traduzido em mais de 50 países, o que o tornou instrumento de avaliação de QV mais extensamente 

validado e usado. Este foi traduzido para a língua portuguesa e validado no Brasil por Ciconelli et 

al. (1999)  (LEAL, 2010). 

 A construção do SF-36 fundamenta-se em questões de duas categorias: saúde física 

(avaliada pela capacidade funcional do doente) e saúde mental (enquanto indicador de bem-estar 

geral). O SF-36 é multidimensional, com 36 questões e 8 domínios: capacidade funcional, aspectos 

físicos, dor, estado geral da saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde (LEAL, 

2010). 

 Cada domínio do SF-36 é avaliado de forma independente e apresenta um escore que varia 

de zero a 100, sendo zero a representação do pior estado de saúde e 100, do melhor (CICONELLI et 

al., 1999; SALOMÉ; FERREIRA, 2012). Esse instrumento mostra a percepção do indivíduo sobre 

sua saúde no período de quatro semanas anteriores ao momento da coleta de dados (SALOMÉ; 

FERREIRA, 2012). 

 O instrumento SF-36 fornece um perfil de saúde e um sumário do componente físico e 

mental. Dentre suas vantagens podem-se apontar o fato do instrumento ser mundialmente validado, 

traduzido em diversas línguas, com resultados independentes para as diferentes dimensões, e 

possuir a possibilidade de uso para acompanhamento do progresso do indivíduo sem conversão em 

resultados (LEAL, 2010). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Estudo transversal, analítico, com abordagem quantitativa de tratamento e análise dos 

dados, com um intuito de identificar se a autoestima exerce influência na qualidade de vida de 

pessoas com úlcera venosa atendidas na atenção primária. 

Os estudos analíticos conforme Marques e Peccin (2005) visam analisar a associação 

entre a exposição e a doença ou a condição inerente á saúde e seu objetivo específico é testar 

hipóteses. Quando esses são transversais a causa (exposição) e o efeito (doença) são identificados 

concomitantemente. 

Uma abordagem quantitativa é necessária, quando os dados coletados na pesquisa não 

respondem, em si e por si, às indagações da pesquisa, pois permite a coleta sistemática de 

informações numéricas, por meio de condições de muito controle e de uma análise das informações 

a partir da estatística. (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004).  

Dessa maneira, na pesquisa quantitativa, o pesquisador parte de parâmetros 

(características mensuráveis), traduz em números as opiniões e informações, para serem 

classificadas e analisadas na busca do estabelecimento da relação entre causa e efeito das variáveis. 

(RODRIGUES, 2007). 

No desenvolvimento desse estudo, será utilizado como referencial teórico o conceito de 

autoestima proposto por Rosenberg (1965; p. 5), definindo-a como “uma avaliação que o indivíduo 

efetua e comumente mantém em relação a si mesmo, expressando uma atitude de aprovação ou 

desaprovação”. 

  

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

 A Secretaria Municipal de Saúde de Natal organiza a atenção primária no referido município 

por meio de Distritos Sanitários com o objetivo de melhorar o planejamento das ações e dos 

serviços de saúde. Esses são denominados Norte I, Norte II, Sul, Leste e Oeste. Eles são compostos 

pelas Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Saúde da Família e Unidades Mistas. Optou-se 

como local de estudo as Unidades de Saúde da Família (USF) e as Unidades Mistas, pois essas 

unidades são organizadas de acordo com a Estratégia de Saúde da Família (ESF) o que permite o 

conhecimento de toda a população adstrita pelas equipes de saúde e facilita a identificação dos 

usuários população alvo do estudo. 
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 Na totalidade, existem 36 unidades de saúde que se constituirão como locais para realização 

do estudo, sendo 33 USF e 03 Unidades Mistas, distribuídas nos distritos Norte I (09), Norte II (09), 

Sul (01), Leste (04), Oeste (13).  

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Natal/RN-2007. 

Figura 1 – Distritos Sanitários Norte I e II, Sul, Leste, Sul e Oeste do município de Natal/RN – 

Natal/RN – 2007. 

 

O Distrito Sanitário Norte I é composta por 09 unidades: USF Parque das Dunas, USF 

África, USF Gramoré, USF José Sarney, USF Cidade Praia, USF Norderlândia, USF de Vista 

Verde, USF Pompéia e USF Redinha.  

O Distrito Sanitário Norte II também é formado por 09 unidades: USF Planícies das 

Mangueiras, USF Parque dos Coqueiros, USF de Igapó, USF do Potengi, USF do Panatis, Unidade 

de Saúde da Família do Santarém, USF Soledade I, USF Soledade II, USF de Santa Catarina e USF 

Vale Dourado.  

O Distrito Sanitário Sul possui apenas 01 equipe de ESF na USF do Planalto.  
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O Distrito Sanitário Leste é composto por 04 Unidades: USF Guarita, Unidade Mista de 

Mãe Luiza, USF Passo da Pátria, USF Rocas. 

E por fim, o Distrito Sanitário Oeste conta 12 unidades: USF Guarapes, USF Bom Pastor, 

USF Bairro Nordeste, USF Cidade Nova, USF Felipe Camarão II, USF Nazaré, USF de Nova 

Cidade, USF Monte Líbano, USF Km6, Unidade Mista de Felipe Camarão, USF Felipe Camarão 

III, Unidade Mista das Quintas. 

Esses serviços formam a atenção básica do município de Natal e ao mesmo tempo que 

servem de porta de entrada para um sistema de saúde são também um nível próprio para usuários 

que necessitam de assistência à saúde (MENDES, 2002). 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população do estudo foi composta por todas as pessoas com úlcera venosa acompanhadas 

nas Unidades Municipais de Saúde (Unidade de Saúde da Família e Unidade Mista). No entanto, 

em decorrência da greve a coleta de dados foi interrompida e os dados foram coletados em 13 USFs 

e 2 Unidades Mistas sendo elas: USF de Igapó, USF do Planalto, USF Guarita, USF Passo da 

Pátria, USF Guarapes, USF Bom Pastor, USF Bairro Nordeste, USF Cidade Nova, USF Felipe 

Camarão II, USF Felipe Camarão III, USF Nazaré, USF de Nova Cidade, USF Monte Líbano, 

Unidade Mista de Felipe Camarão e Unidade Mista de Mãe Luiza.  

A amostra foi por acessibilidade mediante o contato prévio com as equipes de saúde das 

unidades, totalizando 44 pessoas. Adotaram-se os seguintes critérios de inclusão: apresentar úlcera 

venosa; ter mais de 18 anos; ser atendido nas unidades de saúde . Foram excluídos os usuários que 

apresentaram outros tipos de feridas: oncológicas, arterial ou de etiologia mista (venosa e arterial ou 

venosa e hansênica). 

 

4.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 Para operacionalizar esta pesquisa foram utilizados três instrumentos de coleta de dados. O 

primeiro deles consiste num formulário estruturado de entrevista para captação de medidas 

biofisiológicas elaborado por Deodato (2007) e adaptado para este estudo (APÊNDICE B). Esse 

abrange informações sobre os dados sociodemográficos e de saúde; da assistência à saúde e 

aspectos clínicos da UV. 

O segundo instrumento trata-se da Escala de Autoestima de Rosenberg conhecida 

globalmente por Rosenberg Self-Esteem Scale (APÊNDICE C) elaborado por Rosenberg em 1965 e 

amplamente utilizado no mundo (ROSENBERG, 1965). Esse instrumento já foi traduzido, validado 
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e adaptado em diversos países inclusive no Brasil (HUTZ; ZANON 2011; AVANCI et al, 2007;  

SCHMITT; ALLIK, 2005) para diferentes populações. Nesse estudo, optou-se por utilizar a versão 

adaptada e validada por Dini, Quaresma e Ferreira (2004). A Escala De Rosenberg é uma escala 

tipo Likert, composta por dez afirmativas com quatro opções de resposta: concordo totalmente, 

concordo, discordo e discordo totalmente. A pontuação da escala varia de zero a 30, sendo que zero 

corresponde ao melhor estado de autoestima e 30 ao pior estado (ROSENBERG, 1965).  

O terceiro instrumento é o Medical Outcomes Short-Form Health  Survey - SF-36 

(APÊNDICE D) é um instrumento genérico de avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde 

(QVRS). Consiste em um questionário multidimensional formado por 36 itens, englobados em 8 

escalas ou domínios, que são: capacidade funcional (10 itens), aspectos físicos (4 itens), dor(2 

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

emocionais (3 itens) e saúde mental (5 itens). Apresenta um escore final de 0 (zero) á 100 (obtido 

por meio de cálculo do Raw Scale), onde o zero corresponde ao pior estado geral de saúde e o 100 

corresponde ao melhor estado de saúde (CICONELLI et al, 1999). 

 

4.5 VARIÁVEIS 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2006, p. 138), uma variável pode ser considerada como “uma 

classificação ou medida, uma quantidade que varia, um conceito operacional, que contém ou 

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

mensuração”. 

Nesse sentido, foram estudadas as variáveis de caracterização sociodemográfica, de saúde, 

clínicas e assistenciais, as quais compõem os domínios e dimensões da qualidade de vida do 

instrumento SF-36 e a Escala de autoestima de Rosenberg. 

 As variáveis de caracterização sociodemográfica, de saúde e clínicas da lesão estão 

apresentados no Quadro 1 e 2 e as variáveis de caracterização da assistência  ofertada pelos serviços 

de saúde da atenção básica  Quadro 3. 

 

VARIÁVEIS DE 

CARACTERIZAÇÃO 

SOCIODEMOGRÁFICA E DE 

SAÚDE DAS PESSOAS COM UV 

ESCORES/ CATEGORIAS DE 

VERIFICAÇÃO 

 

Sexo  Feminino (0); masculino (1) 

Faixa Etária  A partir de 60 anos (0); até 59 anos (1); 
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Estado civil  Solteiro/viúvo/divorciado (0); 

casado/união estável (1) 

Escolaridade  Não alfabetizado/alfabetizado/ensino 

Fundamental (0); Médio/Superior (1) 

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

(1) 

Ocupação/Profissão – Posição 

ortostática  

Presente (0); Ausente (1) Qual? 

Procedência Interior (0); Capital (1) 

Sono < 6 horas (0); ≥6 horas (1) 

Doenças crônicas associadas 

(cardiopatia, DM, HAS)  

Presente (0); Ausente (1) 

 

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

Fonte: próprio pesquisador.  

Quadro 1 - Variáveis de caracterização sociodemográfica e de saúde de pessoas com UV atendidas 

na atenção primária, segundo escores/categorias de verificação. Natal/RN, 2014. 

 

VARIÁVEIS DE 

CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA DAS 

UVs 

ESCORES/CATEGORIAS DE 

VERIFICAÇÃO 

 

Recidivas de UV  

 

≥ 1 recidiva (0); Nenhuma (1)  

Número de vezes?  

Tempo de UV atual  

 

≥ 6 meses (0); Até 6 meses (1)  

Tempo em meses?   

Área da UV  Média: 50 –150 cm² a Grande: >150 cm² (0)  

Pequena: < 50 cm² (1); Quantos cm² ?  

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

Granulação/Epitelização (1)  

  

Quantidade de exsudato na UV  

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

Pequena: até 3 gazes (1)  

Odor do exsudato na UV  Presente (0); Ausente (1) 

Perda tecidual na UV  

 

Grau III – subcutâneo/Grau IV - músculo e 

ossos (0);  

Grau I – epiderme/Grau II - derme (1)  
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Dor na UV/membro inferior  

 

Escala Analógica Visual (0 a 10)  

Presente (0); Ausente (1)   

Sinais de infecção  

 

Presente (0); Ausente(1);  

Qual? Apresenta exsudato purulento?  

Coleta de swab/biópsia quando UV 

infectada  

Ausente (0); presente (1)  

 

Fonte: próprio pesquisador.  

Quadro 2 - Variáveis das características clínicas da lesão de pessoas com UV atendidas na atenção 

primária, segundo escores/categorias de verificação. Natal/RN, 2014. 

 

 

VARIÁVEIS CARACTERIZADORAS 

DA ASSISTÊNCIA PRESTADA ÀS 

PESSOAS COM UV 

 

ESCORES/ CATEGORIAS DE 

VERIFICAÇÃO 

 

 

Adequação dos produtos/materiais usados 

no curativo 

 

Indisponibilidade de produtos para limpeza, 

epitelizante e desbridante (0); 

Disponibilidade de produtos adequados para 

limpeza, epitelizante e desbridante (1). 

Realização do curativo fora do 

Ambulatório 

Profissional/cuidador sem treinamento (0);  

Profissional/cuidador treinado (1). 

 

Terapia compressiva (meia/faixa elástica, 

bota de unna) nos últimos 30 dias 

Ausente (0);  

Presente (1) - Qual? 

Tempo de tratamento da UV 

 

≥ a 6 meses(0);  

Até 6 meses (1) Tempo em meses? 

Local de tratamento nos últimos 30 dias 

 

Domicílio (0); UBS/USF/HUOL/Hospital 

Municipal (1). 

Orientação para o uso de terapias 

compressivas/elevação de MMII/ 

Ausente (0); 

Presente (1) - Quem orientou? 

Exames laboratoriais e específicos 

 

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

Exames laboratoriais de sangue e/ou urina + 

Doppler (1). 

Número de consultas com o Angiologista < de 4 consultas/ano (0); 
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no último ano ≥ 04 consultas/ano (1). 

Referência e Contra-referência Ausente (0); Presente (1). 

Documentação dos achados clínicos 
Sem registro no prontuário (0); 

Com registro no prontuário (1). 

Fonte: próprio pesquisador.  

Quadro 3 - Variáveis de caracterização da assistência à saúde/SUS prestada às pessoas com UV 

atendidas na atenção primária, segundo escores/categorias de verificação. Natal/RN, 2014. 

 

A variável de qualidade de vida está estruturada conforme os domínios e dimensões do SF-

36 descritos no Quadro 4. 

 

DOMÍNIOS E DIMENSÕES DO SF-36 CARACTERIZAÇÃO DOS DOMÍNINOS 

Capacidade funcional Avalia como o indivíduo realiza suas tarefas, 

tais como andar, tomar banho, se vestir e subir 

escadas, entre outras (10 itens). 

Aspectos físicos Analisa como a saúde física interfere nas 

atividades de trabalho (4 itens). 

Dor Detectar o quanto de dor o indivíduo teve no 

período avaliado e as limitações ocasionadas 

pelos sintomas em sua vida diária (2 itens). 

Estado geral de saúde Identifica como o indivíduo percebe seu estado 

de saúde e qual sua opinião sobre como estará 

no futuro (5 itens). 

Vitalidade Identifica o estado de tranquilidade, energia e 

disposição do indivíduo para realizar suas 

tarefas diárias (4 itens). 

Aspectos sociais Verifica por quanto tempo os indivíduos se 

privam de realizar suas atividades sociais 

normais, em decorrência de seu estado físico ou 

emocional (2 itens). 

Aspectos emocionais Analisa como a saúde emocional interfere nas 

atividades de trabalho e em outras atividades 

diárias (3 itens). 

Saúde mental Mensura o comprometimento causado na vida  
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do indivíduo por sentimentos como ansiedade, 

depressão, felicidade e tranquilidade (5 itens) 

Dimensão saúde física Média dos domínios capacidade funcional, 

aspectos físicos, dor, estado geral de saúde e 

vitalidade. 

Dimensão saúde mental Média dos domínios estado geral de saúde, 

vitalidade, aspectos sociais, aspectos 

emocionais e saúde mental. 

Quadro 4 – Caracterização dos domínios e dimensões do SF-36. Natal/RN, 2014. 

 

A variável autoestima está organizada em 10 questões que compõe a Escala de autoestima 

de Rosenberg, conforme o Quadro 5. 

 

QUESTÕES DA ESCALA DE 

AUTOESTIMA DE ROSENBERG 

ESCORES DE ESCALA DE AUTOESTIMA 

DE ROSENBERG 

1. De uma forma geral (apesar de tudo), estou 

satisfeito(a) comigo mesmo(a). 

a) Concordo plenamente – 0. 

b) Concordo – 1. 

c) Discordo – 2. 

d) Discordo plenamente – 3. 

 

3. Eu sinto que eu tenho um tanto (um número) 

de boas qualidades. 

4. Eu sou capaz de fazer coisas tão bem quando 

a maioria das outras pessoas (desde que me 

ensinadas). 

7. Eu sinto que sou uma pessoa de valor, pelo 

menos num plano igual (num mesmo nível) às 

outras pessoas. 

10. Eu tenho atitude positiva (pensamentos, atos 

e sentimentos positivos) em relação a mim 

mesmo. 

2. Ás vezes, eu acho que eu não sirvo para nada 

(desqualificado(a) ou inferior em relação aos 

outros). a) Concordo plenamente – 3. 

b) Concordo – 2.  

c) Discordo – 1. 

d) Discordo plenamente – 0. 

 

5. Não sinto satisfação nas coisas que realizei. 

Eu sinto que não tenho muito do que me 

orgulhar. 

6. Às vezes, eu realmente me sinto inútil 

(incapaz de fazer as coisas). 
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8. Não me dou o devido valor. Gostaria de ter 

mais respeito por mim mesmo(a). 

9. Quase sempre eu estou inclinado(a) a achar 

que sou um fracassado(a). 

Quadro 5 – Caracterização das questões da Escala de autoestima de Rosenberg. Natal/RN, 2014. 

 

 

4.6 COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados no período de fevereiro a abril de 2014 por uma equipe formada 

pelos pesquisadores e acadêmicos da graduação em enfermagem participantes do projeto e treinados 

previamente. No entanto, a coleta foi interrompida em maio devido à greve da saúde. 

Aos pesquisados foi explicado os objetivos do estudo e posteriormente, mediante aceite em 

participar, assinado o TCLE, e aplicado os instrumentos de pesquisa com a finalidade de verificar a 

qualidade de vida e a autoestima, como também, identificar os aspectos sociodemográficos, de 

assistência à saúde e aspectos clínicos da lesão. A coleta poderia ser feita, preferencialmente, no 

período da troca de curativo para que fosse avaliada a lesão. 

 

4.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Os dados coletados foram digitalizados em planilhas eletrônicas e, posteriormente, 

exportados e analisados em Software Estatístico. 

 Para tratamento estatístico dos dados as variáveis moderadoras (características 

sociodemográficas, assistenciais e clínicas) foram classificadas em categóricas nominais, e as 

variáveis independente (autoestima) e dependente (qualidade de vida) receberam tratamento 

quantitativo e escalar. 

  No programa estatístico foram realizadas as análises descritivas com freqüências absolutas e 

relativas, média, desvio padrão, mínimo e máximo e análise inferencial nos cruzamentos das 

variáveis, com nível de significância estatística de p-valor < 0,05. (Quadro 4) 

 Em seguida, o teste Shapiro-Wilk foi utilizado na verificação da suposição de normalidade 

dos dados. Após constatar normalidade utilizou-se o Test T na identificação de diferenças entre as 

médias dos escores da Escala de Autoestima de Rosenberg em relação às características 

sociodemográficas, assistenciais e clínicas. 

 Nos cruzamentos das variáveis utilizou-se o teste de Pearson na verificação de correlação 

entre autoestima e os domínios e dimensões do SF-36. A classificação de magnitude da correlação 
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foi segundo Dancey e Reidy (2005): r = 0,10 até 0,30(fraca); r = 0,40 até 0,6 (moderada); r = 0,70 

até 1 (forte). (Quadro 4) 

 

Análise estatística 

Descritiva Média, desvio padrão e variância 
Frequência absoluta e 

relativa 

Inferencial Teste T e Correlação de Pearson - 

Fonte: próprio pesquisador.  

Quadro 6 – Análises estatísticas descritivas e inferenciais do estudo. Natal/RN, 2014. 

 

 Por fim, os dados foram codificados, tabulados e apresentados na forma de tabelas, quadros 

e figuras, com suas respectivas distribuições percentuais e resultados dos testes estatísticos. 

 

4.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este projeto seguiu a determinação da Resolução CNS/MS 466/2012 (BRASIL, 2012), que 

regulamenta a ética da pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil e obteve parecer favorável 

pelo Comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte com CAEE nº 

07556312.0.0000.5537 (ANEXO A). 

A carta de autorização da Secretaria Municipal de Saúde foi emitida (APÊNDICE E) e para 

cada unidade de saúde foi enviado um ofício em nome do Departamento de Enfermagem da UFRN 

(APÊNDICE F). Além disso, todos os participantes que concordaram com a pesquisa assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados e discussões estão apresentados na forma de artigos a serem submetidos em 

periódicos qualificados na área de Enfermagem (Quadro 5).  

 

ARTIGO TÍTULO OBJETIVO QUALIS EM 

ENFERMAGEM 

1 Associação das 

características 

sociodemográficas, 

assistenciais e clínicas com 

a autoestima de pessoas 

com úlcera venosa 

Verificar a associação entre 

autoestima de pessoas com UV e 

características 

sociodemográficas, assistenciais 

e clínicas 

B1 

 

2 Autoestima e qualidade de 

vida de pessoas com úlcera 

venosa 

Verificar a associação entre a 

autoestima e qualidade de vida 

de pessoas com úlcera venosa 

B1 

Fonte: próprio pesquisador.  

Quadro 7 - Síntese dos artigos que compõem os resultados e discussões por título, objetivo e qualis 

que serão submetidos. Natal/RN, 2014. 
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Associação das características sociodemográficas, assistenciais e clínicas com a 

autoestima de pessoas com úlcera venosa 

Amanda Jéssica Gomes de Souza 

Enfermeira, Mestranda em Enfermagem pelo Programa de Pós-graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGEnf/UFRN). Rio Grande do Norte, RN, Brasil. 

E-mail: amandajessicags@yahoo.com.br. 

Isabelle Katherinne Fernandes Costa 

Enfermeira, Prof. Dra. do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, RN, Brasil. E-mail: isabellekfc@yahoo.com.br 

 

RESUMO  

Introdução: A úlcera venosa (UV) é uma lesão crônica dos membros inferiores que devido a 

alta incidência e recorrência ocasiona tratamentos longos e complexos produzindo 

consequências na vida do paciente. Objetivo: Verificar a associação entre autoestima de 

pessoas com UV e características sociodemográficas, assistenciais e clínicas. Método: Estudo 

transversal, analítico, com abordagem quantitativa, realizado com 44 pessoas utilizando a 

Escala de Autoestima de Rosenberg. Resultados: A média da autoestima foi de 9,3 (± 5,1). 

Os fatores que apresentaram associação significativa com autoestima foram: pessoas casadas 

ou em união estável (p= 0,01), com profissão/ocupação (p= 0,02), em uso de terapia 

compressiva (p= 0,04), menos de seis meses de tratamento (p= 0,01) e tamanho da úlcera 

pequeno (p= 0,02). Conclusão: Conclui-se que o estado civil, profissão/ocupação, uso de 

terapia compressiva, tempo de lesão e tratamento e tamanho do úlcera estão associadas a 

autoestima de pessoas com UV. 

Descritores: Úlcera Varicosa; Qualidade de vida; Assistência à Saúde; Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 A úlcera venosa (UV) é uma lesão crônica dos membros inferiores ocasionada pela 

estase venosa crônica decorrente da insuficiência venosa associada à hipertensão venosa(1).  

Sua incidência e recorrência são altas ocasionando tratamentos longos e complexos com sérias 

consequências na vida do paciente(2,3). 

 Essa lesão atinge de forma semelhante homens e mulheres jovens, sendo mais 

acentuada em mulheres idosas, em pessoas com companheiro e com baixo nível de 

escolaridade(4,5).  

mailto:amandajessicags@yahoo.com.br
mailto:isabellekfc@yahoo.com.br
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 Geralmente essas lesões são grandes, superficiais, muito exsudativas, dolorosas e  

provocam dificuldade de locomoção, limitações nas atividades diárias e afastamento do 

trabalho(6,7).  

 As características supracitadas são determinantes no aparecimento de efeitos 

emocionais como o medo, a ansiedade, o sentimento de inferioridade, a depressão, as 

alterações na autoestima e a diminuição do convívio social com posterior isolamento social(8). 

Além do mais, a integridade da pele prejudicada evidenciada pela presença da UV está 

diretamente relacionada à baixa autoestima(9).  

 Autoestima (AE) refere-se à atribuição de um valor a si mesmo expressa em atitudes de 

aceitação e rejeição. Quando essa é negativa leva a auto-rejeição, insatisfação e desprezo 

consigo mesmo podendo o indivíduo almejar a invisibilidade(10).  

 Nesse contexto, é relevante a verificação da autoestima em pessoas com úlceras 

venosas, já que esses pacientes experimentam mudanças no estilo de vida e na imagem 

corporal impactando negativamente no seu bem-estar geral(11).  

 Observa-se uma lacuna no conhecimento acerca dos efeitos da UV na AE de pessoas. 

As atuais pesquisas sobre esse tema focalizam no tratamento clínico da UV com ênfase nas 

terapias compressivas(1,3). Conhecer a autoestima de pessoas com UV contribuirá na 

assistência à saúde e no cenário científico. Portanto, este estudo objetiva verificar a 

autoestima das pessoas com UV e sua associação com as características sociodemográficas, 

assistenciais e clínicas. 

 

MÉTODO 

 

 Estudo transversal, analítico, com abordagem quantitativa. Amostra, obtida por 

conveniência resultou em 44 pessoas com úlcera venosa acompanhadas pelos serviços de 

atenção primária do município de Natal/RN - 13 unidades de saúde da família e 2 unidades 

Mistas. Os critérios de inclusão na pesquisa foram: apresentar úlcera venosa; ter mais de 18 

anos; ser atendido nas unidades de saúde.  O critério de exclusão foi apresentar úlcera de 

outra etiologia ou de etiologia mista. O estudo obteve parecer favorável do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, CAAE: 07556312.0.0000.5537. 

 A coleta de dados foi realizada no período de Fevereiro a Abril de 2014 e utilizou-se dois 

instrumentos, a saber: um formulário estruturado abrangendo as variáveis sociodemográficas, 

assistenciais e clínicas e a Escala de Autoestima de Rosenberg(10), uma escala tipo likert 

composta por dez afirmativas com quatro opções de resposta: concordo totalmente, concordo, 

discordo e discordo totalmente sua pontuação varia de 0 a 30, sendo que 0 corresponde ao 

melhor estado de autoestima e 30 ao pior estado(11),  traduzida e adaptada no Brasil por 

Dini(12).  

 As variáveis sociodemográficas utilizadas no instrumento de coleta foram: sexo; faixa 

etária; estado civil; escolaridade; profissão/ocupação e renda per capita. As variáveis 

assistenciais eram: adequação dos materiais utilizados, terapia compressiva, tempo de 
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tratamento, responsável pela realização do curativo, orientações, consulta com especialista. As 

variáveis clínicas foram: recidivas; tempo de UV; tamanho da UV, sinais de infecção e dor.  

 Os dados coletados foram inseridos num banco de dados e exportados para um 

software informatizado que realiza a análise estatística dos dados. Realizou-se análises 

descritiva com freqüências absolutas e relativas, média, desvio padrão, mínimo e máximo e 

análise inferencial nos cruzamentos das variáveis. O teste Shapiro-Wilk foi utilizado na 

verificação da suposição de normalidade dos dados. Após constatar normalidade utilizou-se o 

Test t na identificação de diferenças entre as médias dos escores da Escala de Autoestima de 

Rosenberg em relação às características sociodemográficas, assistenciais e clínicas, com nível 

de significância estatística de p-valor ≤ 0,05. 

 

RESULTADOS 

 

 Na caracterização sociodemográfica dos pesquisados verificou-se a predominância de 

pessoas do sexo feminino (65,9%), com mais de 60 anos (59,1%), casados ou em união 

estável (52,3%), baixa escolaridade- (Não alfabetizado/ alfabetizado/ Ens. Fundamental) - 

(86,4%), sem ocupação (68,2%) e com renda inferior a um salário mínimo (81,8%).  

 Em relação à assistência, prestada pelos serviços de saúde da atenção primária às 

pessoas com úlceras venosas, observaram-se os seguintes aspectos: adequados materiais 

utilizados no curativo (72,7%); realização do curativo por um profissional ou cuidador treinado 

(65,9%); ausência de uso de terapia compressiva (81,8%); tempo de tratamento da lesão 

maior ou igual a seis meses (77,3%); ausência de orientações para o uso de terapia 

compressiva, para elevação de membros inferiores (MMII) e exercícios regulares (77,3%); 

nenhuma consulta ao angiologista no último ano (52,3%).  

 Nos aspectos clínicos da UV, destacaram-se pessoas com presença de recidiva (77,3%) 

e de dor (79,5%), com mais de 1 ano de UV atual (52,3%), de tamanho médio a grande 

(54,8%) e sem sinais de infecção (61,3%).  

 O escore da Escala de Autoestima de Rosenberg varia de 0 a 30 e quanto mais próximo 

de zero melhor a autoestima. A média de autoestima entre as pessoas com UV foi de 9,3 (± 

5,1), indicando um estado de AE razoavelmente bom (Figura 1). 
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Figura 1 – Distribuição dos escores da Escala de Autoestima de Rosenberg. Natal/RN, 2014. 

Fonte: Própria da pesquisa 

 

 Por meio do Test T verificou-se a presença de associação entre a autoestima e as 

características sociodemográficas, assistenciais e clínicas.  

 Observou-se associação entre a autoestima e estado civil (p=0,01) e autoestima e 

profissão/ocupação (p=0,02). Os indivíduos casados/união estável apresentaram autoestima 

mais elevada em comparação com os solteiros e os indivíduos com trabalho apresentaram 

autoestima mais elevada do que as pessoas sem trabalho/ocupação no período do estudo. As 

demais variáveis sociodemográficas não mostraram associação com a autoestima. (Tabela 1) 

 

Tabela 1 - Média das características sociodemográficas segundo as médias do escore da 

Escala de Autoestima de Rosenberg. Natal/RN, 2014. 

Caracterização sociodemográfica 

 

Escala de Autoestima  

n % Média p-valor 

Sexo 

   0,26 Feminino 29 65,9 9,8 

Masculino 15 34,1 8,3 

Faixa etária 

  
 

0,26 A partir de 60 anos 26 59,1 9,9 

Até 59 anos 18 40,9 8,3 

Estado civil 

  
 

0,01 

Média 9,3 

Mediana 9,0 

Moda 7,0 

DP 5,1 

Mínimo 0,0 

Máximo 22,0 
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Solteiro/viúvo/divorciado 21 47,7 11,2 

Casado/União estável 23 52,3 7,6 

Escolaridade 

  
 

0,78 
Não alfabetizado/ alfabetizado/ Ens. 

Fundamental 38 86,4 
9,2 

Ens. Médio e Superior 6 13,6 9,8 

Profissão/Ocupação 

  
 

0,02 Presente 14 31,8 6,8 

Ausente 30 68,6 10,5 

Renda per capita 

  
 

0,96 <1 Salário Mínimo 36 81,8 9,3 

≥1 Salário Mínimo 8 18,2 9,4 

Fonte: Própria da pesquisa 

 A análise da relação entre as características assistenciais e a autoestima mostrou 

associação entre o uso de terapia compressiva (p=0,04) e o tempo de tratamento (p=0,01). 

Os pacientes que faziam uso de terapia compressiva e com tempo de tratamento menor que 6 

meses apresentaram melhores escores de autoestima. (Tabela 2) 

 

Tabela 2 - Distribuição do escore da Escala de Autoestima de Rosenberg segundo as 

características assistenciais. Natal/RN, 2014. 

Características assistenciais 

 
Escala de Autoestima 

n % Média p-valor 

Adequação dos materiais utilizados         

Inadequado 12 27,3 10,9 
0,19 

Adequado 32 72,7 8,7 

Quem realiza o curativo  
  

 
 

Profissional/cuidador sem treinamento 15 34,1 9,6 
0,77 

Profissional/cuidador  treinado 29 65,9 9,1 

Faz uso de terapia compressiva 
  

 
 

Não 36 81,8 10,0 
0,04 

Sim 8 18,2 6,0 

Tempo de TTT da UV 
  

 
 

Maior ou igual a 6 meses 34 77,3 10,3 
0,01 

Até 6 meses 10 22,7 5,9 

Orientações para o uso de terapia 

compressiva, para elevação de MMII e   
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exercícios regulares 

Ausente 34 77,3 9,2 
0,83 

Presente 10 22,7 9,6 

Consultas ao angiologistas no último 

ano   

 

 

Nenhuma 23 52,3 9,0 
0,73 

Uma ou mais  21 47,7 9,5 

Fonte: Própria da pesquisa 

 A Tabela 3 mostra associação entre o tamanho da úlcera e a autoestima (p=0,01). 

Pacientes com úlceras médias ou grandes apresentaram autoestima pior em comparação a 

pacientes com úlceras pequenas. 

 Os demais aspectos clínicos avaliados não mostraram associação com a autoestima, 

embora pacientes sem recidivas, com maior tempo de úlcera, com sinais de infecção e dor 

tenham apresentado autoestima mais baixa. (Tabela 3) 

Tabela 3 - Distribuição do escore da Escala de Autoestima de Rosenberg segundo os aspectos 

clínicos da lesão. Natal/RN, 2014. 

Aspectos clínicos da UV 

 
Escala de Autoestima 

n  % Média p-valor 

Recidivas 

  
 

 Maior igual a 1 34 77,3 9,0 
0,48 

Nenhuma 10 22,7 10,3 

Tempo de UV atual 

  
 

 Maior que 1 ano 23 52,3 10,1 
0,23 

Até 1 ano 21 47,7 8,3 

Tamanho da UV 

  
 

 Média a grande 17 54,8 11,3 
0,01 

Pequena (<50cm) 14 45,2 6,7 

Sinais de infecção 

  
 

 Presente 12 38,7 12,5 
0,08 

Ausente 19 61,3 7,3 

Dor 

  
  

Presente 35 79,5 9,4 
0,79 

Ausente 9 20,5 8,89 

Fonte: Própria da pesquisa 
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DISCUSSÃO 

 Nesse estudo a amostra caracterizou-se por ser predominantemente feminina, com 

idade em torno dos 60 anos, baixo nível de escolaridade, com companheiros, sem ocupação e 

baixa renda, corroborando com estudos prévios (4, 13, 14).   

 Acredita-se que a mulher é mais susceptível a UV pois apresenta maior longevidade e a 

idade avançada constitui-se um fator de risco para o surgimento da úlcera venosa(1,3).  

 Os idosos com doenças crônicas necessitam seguir as orientações terapêuticas, tomar 

medicações e realizar os curativos(15).  Logo, o baixo nível de escolaridade é preocupante, pois 

interfere no autocuidado na medida em que gera dificuldades na compreensão sobre os 

cuidados necessários.  

 Acrescenta-se a isso outro fator inquietante, a renda apresentada pelos pesquisados 

menor que um salário mínimo.  A renda familiar é importante no planejamento das ações da 

família, mas as pessoas com a UV possuem gastos elevados com seu tratamento favorecendo 

o desequilíbrio financeiro(4). No Brasil, a presença de UV é a 14ª causa de afastamento 

temporário do trabalho e a 32ª causa de afastamento definitivo o que pode contribuir ainda 

mais para diminuição da renda(16).  

 Por outro lado, a presença de um companheiro é um fator positivo para pessoas com 

UV já que esses podem colaborar na superação das dificuldades e nas atividades de vida 

diária(14).  

 A pessoa com UV é atendida e acompanhada nas Unidades de Saúde da Família (USF) e 

seu tratamento, muitas vezes, estende-se por vários anos. Na maioria das USF e unidades 

mistas pesquisadas os materiais necessários para realização do curativo foram adequados, 

contrastando com a realidade de Minas Gerais onde profissionais das USF relataram a falta de 

materiais adequados para cada tipo de lesão possuindo apenas os materiais básicos, como 

soro fisiológico, gaze a atadura(17).  

 No atendimento nas USF os usuários com UV devem receber orientações para o uso de 

terapia compressiva, para elevação de MMII e exercícios regulares, porém nesta pesquisa os 

usuários informaram a ausência desse tipo de orientações. Corroborando com esses dados 

uma análise verificou que mesmo conhecendo as orientações quanto à prevenção de recidivas, 

como a elevação dos MMII e a alimentação, poucos enfermeiros realizavam-nas(18).  

 No que diz respeito às características clínicas da úlcera duas destacaram-se a primeira 

foi a presença de recidivas e a outra o tempo de úlcera atual ser maior que um ano. Através 

desse dado reforçam-se as evidências científicas a cerca do caráter recidivante da UV e sua 

cronicidade. Inclusive, o fato de que a história prévia de úlcera aumenta a chance de aparecer 

novas lesões(3).  

 A dor é um dos efeitos mais preocupantes que acomete as pessoas com úlcera venosa, 

pois é frequente e limita a realização das atividades de vida diária, acarretando dificuldades no 

trabalho e afastamento do âmbito social, o que pode afetar a qualidade de vida. (5). Uma 

análise no Brasil verificou que a dor foi um sintoma freqüente em 74,4% das 90 pessoas com 
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úlcera venosa pesquisadas(3). Corroborando com esses dados neste estudo, a presença de dor 

foi referida pela maioria dos pesquisados. 

 Os estudos que investigam a autoestima de pessoas com úlcera venosa no Brasil são 

escassos embora a importância da autoestima para o bem-estar social e individual seja 

reconhecido internacionalmente(11).  

 Um revisão sobre o impacto da UV abordou diversas características psicoemocionais 

afetadas nessas pessoas, sendo elas a ocorrência da depressão, baixa autoestima, auto-

aversão, isolamento social e baixa qualidade de vida(19).  

 Nesta pesquisa as pessoas com UV apresentaram autoestima relativamente boa. Essa 

análise é importante e necessária, pois esses pacientes estão sujeitos a mudanças no seu 

corpo, sentimentos e estilo de vida que podem afetar negativamente o seu bem- estar 

psicossocial(11). Esse resultado sugere que mesmo susceptíveis a baixa autoestima os 

pesquisados possuem uma avaliação positiva em relação a si mesmo. Seria interessante 

desenvolver estudos para estabelecer um ponto de corte para a escala, o que facilitaria a 

intepretação e a aplicação clínica dos resultados. 

 Em contraste, uma investigação realizada em São Paulo com indivíduos com Diabetes 

Melitus (DM) com e sem úlcera em MMII de diversas etiologias detectou que as pessoas com a 

úlceras apresentaram autoestima mais baixa(11).  

 A análise da relação entre a autoestima e as variáveis sociodemográficas, assistenciais 

e clínicas identificou melhores escores de autoestima entre as pessoas com companheiro e 

com profissão, visto que pessoas sem profissão/ocupação tendem a se sentir inúteis. Além 

disso, a presença de um companheiro contribui para amenizar as limitações e fornecer suporte 

nas dificuldades do dia-a-dia, o que pode explicar a melhor autoestima entre as pessoas que 

vivem com um companheiro(9,14).  

 Concernente às características da assistência o uso de terapia compressiva e o 

tratamento de úlcera atual inferior a seis meses também contribuíram positivamente para uma 

melhor autoestima. Isso pode ser justificado pela terapia de compressão ser o tratamento 

padrão das úlceras venosas.  Estudos mostraram que as UV cicatrizam mais rapidamente com 

seu uso dessa terapia porque a compressão reduz o edema, melhora o retorno venoso, facilita 

a cicatrização da úlcera e reduz a dor(1,3). Estudo mostrou que 66% dos pacientes que 

apresentaram melhoria ou mesmo cicatrização da úlcera realizaram tratamento compressivo 

(20).  

 Referente ao tempo de tratamento inferior a seis meses, esse está relacionado com a 

maior possibilidade de cura da lesão(3). A autoestima positiva nos primeiros meses do 

tratamento pode está relacionada com as boas expectativas sobre a cura da úlcera.  

 O aspecto clínicos da UV tamanho médio ou grande da úlcera apresentou associação 

com a autoestima contribuindo na redução de autoestima. O tamanho da úlcera é um fator de 

risco para o atraso da cicatrização(5). Dessa forma, o sofrimento psíquico do indivíduo é 

aumentado junto com o tratamento. 
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 Em análise que comparou as dimensões das úlceras com o tempo de cicatrização, 

verificou-se que quanto maior o tamanho da úlcera, mais prolongado é o tempo de 

cicatrização(20).  

 A maioria das úlceras venosas são visíveis, têm odor desagradável, podem causar dor, 

edema e dificuldade em caminhar. Tais fatores fazem com que a UV afete negativamente a 

vida dos pacientes em todas as suas esferas(2). Além disso, alguns indivíduos se sentem 

rejeitados ao ponto de viverem isolados por causa do cheiro e de aspecto das lesões(8). 

Embora este estudo não tenha encontrado associação entre os sinais de infecção, dor e a 

autoestima, vale dizer que a autoestima dos pacientes com sinais de infecção e dor foi mais 

baixa em relação aos pacientes sem dor e sem sinais de infecção. Essas relações devem ser 

exploradas em futuros estudos com amostras maiores. 

 As úlceras venosas crônicas constituem-se em um grave problema de saúde pública e 

seus efeitos psicológicos e sociais são muitas vezes negligenciados. Nesse contexto, dada a 

complexidade da lesão e suas consequências na vida do paciente, a atenção integral torna-se 

imprescindível(6).  

 

CONCLUSÃO 

 O estudo possibilitou identificar que a autoestima das pessoas com UV tende ao melhor 

estado, principalmente quando associadas a características sociodemográficas, clínicas e 

assistenciais positivas. Pessoas casadas ou em união estável, com profissão/ocupação, em uso 

de terapia compressiva, com menos de seis meses de tratamento e úlceras menores 

apresentaram melhor autoestima, sendo nestes casos significante. 

 Esses achados permitem afirmar que fatores sociodemográficos, assistenciais e clínicos 

da lesão estão associados à autoestima de pessoas com UV. Nesse sentido, torna-se de 

fundamental importância uma abordagem assistencial que contemple todos os aspectos dos 

pacientes com úlcera venosa. 

 Mais estudos, com amostras maiores devem ser realizados para compreender melhor a 

autoestima de pacientes com úlceras venosas crônicas. A compreensão deste fenômeno e o 

fortalecimento das evidências encontradas podem contribuir para o desenvolvimento de 

intervenções de enfermagem que visem melhorar a qualidade de vida desses pacientes. 
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5.2 ARTIGO 2 

 

AUTOESTIMA E QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS COM ÚLCERA VENOSA 

 

SELF-ESTEEM AND QUALITY OF LIFE OF PEOPLE WITH VENOUS ULCER 

 

AUTOESTIMA Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS COM ÚLCERA VENOSA 

Amanda Jéssica Gomes de Souza
 1
 

Isabelle Katherinne Fernandes Costa
 2
 

 

RESUMO: Objetivou-se verificar a correlação entre a autoestima e qualidade de vida de pessoas 

com úlcera venosa. Estudo analítico, transversal com abordagem quantitativa, realizado com 44 

pessoas utilizando a Escala de Autoestima de Rosenberg e o SF-36. A média da autoestima foi de 

9,3 (± 5,1) e as médias dos domínios e as dimensões do SF-36 foram baixos destacando-se a 

capacidade funcional 36,5 (± 27,6) e os aspectos físicos 15,3 (± 30,6). Houve correlações 

moderadas e negativas significativas entre autoestima das pessoas com UV e os domínios e 

dimensões do SF-36: capacidade funcional (r= -0,432), estado geral de saúde (r= -0,415), vitalidade 

(r= -0,573), aspectos sociais (r= -0,517), saúde mental (r= -0,612) e dimensões saúde mental (r= -

0,612) e saúde física (r= -0,473). Conclui-se que existe correlação entre a autoestima e a qualidade 

de vida de pessoas com úlcera venosa. 

Descritores: Úlcera Varicosa; Qualidade de vida; Autoimagem; Enfermagem. 

 

ABSTRACT: This study aimed to investigate the association between self-esteem and quality of 

life of people with venous ulcers. Analytical, cross-sectional study with a quantitative approach, 

conducted with 44 people using the Rosenberg Self-Esteem Scale and the SF-36. The average self-

esteem was 9.3 (± 5.1) and the mean domain and dimensions of the SF-36 were lower emphasizing 

the functional capacity 36.5 (± 27.6) and physical aspects 15,3 (± 30.6). There were significant 

correlations between self-esteem of people with UV and the domains and dimensions of the SF-36: 

physical functioning (r = -0.432), general health (r = -0.415), vitality (r = -0.573), social aspects (r = 

-0.517), mental health (r = -0.612) and mental health dimensions (r = -0.612) and physical health (r 

= -0.473). There is an association between self-esteem and the quality of life. 
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amandajessicags@yahoo.com.br  
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 Enfermeira, Prof. Dra. do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E-mail: 

isabellekfc@yahoo.com.br 
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RESUMEN: Este estudio tuvo como objetivo investigar la asociación entre la autoestima y la 

calidad de vida de las personas con úlceras venosas. Estudio analítico, transversal, con abordaje 

cuantitativo, realizado con 44 personas que utilizan el de Autoestima de Rosenberg escala y el SF-

36. La autoestima media fue de 9,3 (± 5,1) y el dominio de la media y las dimensiones de la SF-36 

fueron menores haciendo hincapié en la capacidad funcional de 36,5 (± 27,6) y 15 aspectos físicos, 

3 (± 30,6). Se encontraron correlaciones significativas entre la autoestima de las personas con UV y 

los dominios y las dimensiones de la SF-36: función física (r = -0,432), salud general (r = -0,415), 

vitalidad (r = -0,573), aspectos sociales (r = -0,517), salud mental (r = -0,612) y las dimensiones de 

salud mental (r = -0,612) y la salud física (r = -0,473). Así que hay una asociación entre la 

autoestima y la calidad de vida. 

Palabras Clave: Úlcera varicose; Calidad de Vida; Autoimagen; Enfermería. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A preocupação da população em reduzir as incapacidades crônicas bem como a vulnerabilidade em 

adoecer tem aumentado, gerando mudanças dos hábitos de vida da população e uma melhor 

qualidade de vida (QV), cada vez mais valorizada pelas pessoas
1
.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) a QV é definida como “a percepção do indivíduo 

sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive, e 

em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”
2
. 

 A autoestima (AE) é um construto relacionado à QV e consiste em uma avaliação pessoal em que 

os sentimentos de autovalor, autoimagem e autoconceito são considerados
3
.  

A QV e a AE podem ser significativamente afetadas pelas úlceras venosas (UV) e, atualmente, 

observa-se que a incidência de úlceras crônicas tende a aumentar à medida que a população 

envelhecer
4
.  

A UV é a principal complicação da insuficiência venosa crônica associada à hipertensão venosa
5
. 

Essas lesões localizadas nos membros inferiores e de difícil cicatrização trazem consigo 

implicações que alteram a vida das pessoas compreendendo as dimensões: física – provocando dor, 

distúrbios no sono e limitação da mobilidade; psicológica – alterando a autoimagem, causando 
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preocupação, depressão, ansiedade, frustação; e social – produzindo isolamento social devido a dor 

e a redução da mobilidade, e perdas financeiras provocada pelos gastos com o tratamento
6
.  

É fato que as UVs constituem-se uma afecção complexa, com elevada morbimortalidade e 

configuram-se como um grave problema de saúde pública. Entretanto, estudos apontam que existem 

lacunas no conhecimento dos enfermeiros sobre o manejo das UVs
5
. Dessa forma, é necessário que 

os enfermeiros tenham uma compreensão ampliada sobre os efeitos da UV na vida das pessoas para 

direcionar a assistência às necessidades apresentadas pelo indivíduo e não apenas na cura da 

úlcera
6
.  

Frente ao exposto, é de suma importância conhecer a qualidade de vida e autoestima de pessoas 

com úlcera venosa. Para tanto, o estudo objetiva verificar a associação entre a autoestima e a 

qualidade de vida de pessoas com úlcera venosa. 

 

MÉTODO 

Trata-se de um estudo analítico, com delineamento transversal e abordagem quantitativa, tendo 

como questão de pesquisa: existe correlação entre a autoestima e qualidade de vida de pessoas com 

úlcera venosa? 

Realizou-se o estudo em 13 Unidades de Saúde da Família e duas Unidades Mistas de Natal, RN, 

Brasil e está de acordo com a Resolução 466/2012, que envolver pesquisas com seres humanos. A 

pesquisa iniciou-se após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte/UFRN, CAAE: 07556312.0.0000.5537.  

A amostra foi composta por 44 pessoas com úlcera venosa indicados pela equipes da Estratégia de 

Saúde da Família no período de fevereiro a abril de 2014, por acessibilidade e adotou-se os 

seguintes critérios de inclusão: apresentar úlcera venosa; ter mais de 18 anos; ser atendido nas 

unidades de saúde. Os critérios de exclusão foram: solicitar a saída do estudo e os usuários que 

apresentaram outros tipos de feridas: oncológicas, arterial ou de etiologia mista (venosa e arterial ou 

venosa e hansênica). 

A coleta de dados realizou-se por meio de três instrumentos: um formulário estruturado abrangendo 

as variáveis sociodemográficas e de saúde; o questionário Short Form-36 (SF-36)
7
, e a Escala de 

Autoestima de Rosenberg
3
. 
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As variáveis sociodemográficas utilizadas no instrumento de coleta foram: sexo; faixa etária; estado 

civil; escolaridade; profissão/ocupação, renda per capita, doenças crônicas, etilismo e tabagismo. O 

SF-36 é um instrumento genérico, multidimensional, formado por 36 questões e abrange oito 

domínios, são eles: capacidade funcional (10 itens), aspectos físicos (4 itens), dor(2 itens), estado 

geral da saúde (5 itens), vitalidade (4 itens), aspectos sociais (2 itens), aspectos emocionais (3 itens) 

e saúde mental (5 itens), esses domínios são avaliados individualmente e apresentam um escore que 

varia de  0 (zero) á 100, sendo o zero corresponde ao pior estado geral de saúde e 100, ao melhor 

estado de saúde.  A Escala de Autoestima de Rosenberg
3
 é composta por dez afirmativas com 

quatro opções de resposta: concordo totalmente, concordo, discordo e discordo totalmente sua 

pontuação varia de zero a 30, sendo que zero corresponde ao melhor estado de autoestima e 30 ao 

pior estado, traduzida e adaptada
8
. 

Os dados coletados foram inseridos num banco de dados e exportados para um software 

informatizado que realiza a análise estatística dos dados. Realizou-se análises descritiva com 

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

cruzamentos das variáveis utilizando o teste de Pearson na verificação de correlação entre 

autoestima e os domínios e dimensões do SF-36, com nível de significância estatística de p-valor ≤ 

0,05. Utilizou-se a classificação de magnitude da correlação: r = 0,10 até 0,39(fraca); r = 0,40 até 

0,69 (moderada); r = 0,70 até 1 (forte)
9
. 

 

RESULTADOS 

Entre as características sociodemográficas das pessoas selecionadas para o estudo destacaram-se 

pessoas do sexo feminino (65,9%), com mais de 60 anos (59,1%), casados ou em união estável 

(52,3%), baixa escolaridade- Não alfabetizado/ alfabetizado/ Ens. Fundamental - (86,4%), sem 

ocupação (68,2%), com renda inferior a um salário mínimo (81,8%). Na caracterização de saúde, 

63,6% das pessoas apresentaram doenças crônicas associadas como hipertensão arterial sistêmica e 

diabetes, 81,8% sono adequado com mais de seis horas diária, 86,4% não etilista e 77,3% não 

tabagista. 

A qualidade de vida foi avaliada de acordo com os domínios e dimensões do SF-36 e seus valores 

médios estão apresentados na Tabela 1 junto com os da Escala de Autoestima de Rosenberg. 

Observa-se que a maioria dos domínios e as dimensões do SF-36 obtiveram baixos escores sendo os 

mais prejudicados a capacidade funcional e os aspectos físicos. No que se refere a autoestima sua 

média é de 9,3 (±5,1). 
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Tabela 1 - Média, desvio padrão (DP), valores mínimos e máximos dos domínios do SF-36 e 

Escala de Autoestima de Rosenberg. Natal/RN, 2014. 

Domínios e Dimensões do SF-36 Média (DP) Mínimo  Máximo 

    
Saúde mental 64,7 (25,4) 8 100 

Vitalidade 57,8 (23,8) 10 100 

Aspectos sociais 53,8 (32,9) 0 100 

Aspecto emocional 47,7 (44,5) 0 100 

Estado geral de saúde 47,5 (23,2) 0 87 

Dor 46,8 (31,4) 0 100 

Capacidade funcional 36,5 (27,6) 0 95 

Aspectos físicos 15,3 (30,6) 0 100 

Dimensão saúde mental 54,3 (22,1) 14 95 

Dimensão saúde física 40,5 (19,6) 8 91 

Escala de Autoestima de Rosenberg 9,3 (5,1) 0 22 

 

Na Tabela 2, estão representados os coeficientes de correlação de Pearson entre os domínios e 

dimensões do SF-36 e a Escala de Autoestima de Rosenberg, com as respectivas significâncias 

estatísticas.  

Tabela 2 - Coeficientes de correlação de Pearson entre os domínios e dimensões do SF-36 e a 

Escala de Autoestima de Rosenberg. Natal/RN, 2014. 

Domínios e 

Dimensões do SF-36 

Escala de Autoestima 

r p-valor 

Saúde mental -0,574 <0,001 

Vitalidade -0,573 <0,001 

Aspectos sociais -0,517 <0,001 

Capacidade funcional -0,432 0,003 

Estado geral de saúde -0,415 0,005 

Aspecto emocional -0,291 0,059 

Aspectos físicos -0,195 0,146 

Dor -0,163 0,327 

Dimensão saúde 

mental 
-0,612 <0,001 

Dimensão saúde física -0,473 0,001 

Fonte: Própria da pesquisa 
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A análise das correlações entre Autoestima das pessoas com UV e os domínios da SF-36 mostrou 

correlação significativa, negativa ou inversa quando uma variável muda de valor em uma direção, a 

outra muda na direção oposta e moderada entre a autoestima e os domínios: capacidade funcional 

(r= -0,432, p= 0,003), estado geral de saúde (r= -0,415, p= 0,005), vitalidade (r= -0,573, p<0,001), 

aspectos sociais (r= -0,517, p<0,001) e saúde mental (r= -0,612, p<0,001). Não se encontrou 

correlação significativa entre autoestima e os domínios aspectos físicos, dor e aspecto emocional. 

Na análise das dimensões observaram-se associações significativas entre a autoestima e a dimensão 

saúde mental (r= -0,612, p<0,001) e saúde física (r= -0,473, p=0,001). 

O questionário SF-36 possui, além dos seus domínios e dimensões, uma questão que avalia como o 

indivíduo classifica sua saúde em geral em relação há um ano. Assim, comparado há um ano, 25% 

disseram estar “muito melhor”, 23% “um pouco melhor”, 14% “quase a mesma”, 20%  “um pouco 

pior” e 18% “muito pior”.  

 

DISCUSSÃO 

Neste estudo o perfil sociodemográfico das pessoas com UV corrobora com estudos prévios
4,10-12

.  

Em relação à caracterização de saúde, prevaleceram pessoas com comorbidades como a hipertensão 

arterial e o diabetes mellitus. Essas doenças interferem diretamente na circulação e na cicatrização 

das úlceras, o que constitui um impacto importante na QV
6,10

.  

A qualidade de vida é um conceito multidimensional e engloba aspectos físicos, sociais e 

emocionais. Relativamente à QV das pessoas com UV neste estudo, avaliada pelo SF-36, verificou-

se baixos escores em todos os seus domínios e dimensões. Em conformidade com esses dados, 

outras pesquisas também verificaram a baixa qualidade de vida dessas pessoas
12-15

.  

Análises mostraram que fatores como a dor, mobilidade reduzida, distúrbios de sono, depressão, 

redução da capacidade de trabalhar e isolamento social, ocasionados pela úlcera crônica, 

contribuem para uma qualidade de vida reduzida
10,16

. 

Os resultados deste estudo revelaram que os domínios do SF-36 mais prejudicados foram os de 

capacidade funcional e os dos aspectos físicos. A capacidade funcional avalia como o indivíduo 

realiza suas atividades de vida diária (AVD), como vestir-se, tomar banho, andar e subir escadas 

entre outras, e os aspectos físicos avaliam como a saúde física interfere nas atividades de trabalho
13

. 

Esse achado mostra o impacto da úlcera na vida das pessoas em relação ao desempenho de 

atividades relacionadas à sua funcionalidade e ao seu trabalho. 
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Esses achados estão em concordância com um estudo que avaliou a qualidade de vida de pessoas 

com úlcera e sem úlcera e foram encontradas diferenças significativas entre esses grupos sendo 

constatado que as pessoas com lesão apresentaram piores escores nos domínios capacidade 

funcional e aspectos físicos com médias 48,7 e 22,5, respectivamente
12

. 

A presença da úlcera limita as AVD e lazer, pois a lesão geralmente permanece aberta por meses ou 

anos, além de afetar a produtividade do indivíduo no trabalho, pode gerar aposentadorias por 

invalidez.  Dessa forma, as dificuldades encontradas no trabalho e na realização de AVD aumenta o 

grau de dependência desses pacientes o que representa um elevado impacto social e econômico na 

vida do paciente e nos custos do seu tratamento
4,12,17

.  

Nesse contexto, as pessoas com a úlcera apresentam, também, alterações psicológicas como 

frustração por não conseguirem realizar as mesmas tarefas que realizavam, isolamento social por 

não terem mais disposição para sair de casa, como ir visitar os parentes e amigos, além disso, pode 

ocorrer depressão e baixa autoestima
4,17

.  

Os indivíduos desta pesquisa apresentaram escores de autoestima que tenderam ao melhor estado, 

mesmo susceptíveis a distúrbios psicológicos ocasionados pela ocorrência das úlceras como 

mudanças na sua autoimagem e sentimentos negativos
4
. Nessa perspectiva, a autoestima global das 

pessoas com UV encontra-se positiva. Entretanto, outros autores encontraram baixa autoestima em 

pessoas com úlcera venosa com médias de aproximadamente 25
4
.  

O relato de pessoas acometidas pela UV sobre a sua percepção de saúde apontou para um 

sentimento de piora da saúde comparado há um ano, o que confirma os achados prévios
13

. Essa 

percepção aumenta a probabilidade do grau de dependência elevar-se em idosos
18

.   

Por fim, quando os escores do SF-36 e a Escala de Autoestima de Rosemberg foram 

correlacionados, os escores dos domínios e dimensões do SF-36 apresentaram correlações negativas 

e moderada com a Escala de Autoestima Rosenberg. Isso indica que quanto melhor a QV, melhor a 

AE. Destacaram-se as correlações entre a autoestima e a capacidade funcional, o estado geral de 

saúde, a vitalidade, os aspectos sociais e a saúde mental, além das relações com as duas dimensões 

saúde mental e saúde física. 

As correlações mais fortes se deram entre os escores de AE e o domínio vitalidade, o domínio saúde 

mental e a dimensão saúde mental. Este resultado pode ser explicado pelo fato desses itens 

abordarem questões referentes à energia e disposição para realização de atividades e englobar os 

sentimentos como ansiedade, depressão, felicidade e tranquilidade, que estão relacionados ao bem-
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estar do indivíduo e, consequentemente, a sentimentos e atitudes negativas e positivas que o 

indivíduo incorpora. 

A direção da correlação é negativa, pois uma variável muda de valor em uma direção e a outra 

muda na direção oposta; e moderada é a sua magnitude, a qual representa o quanto duas variáveis 

têm em comum, quanto mais fortemente relacionadas uma com a outra. 

Em análise sobre o desenvolvimento da autoestima no decorrer da vida, verificou-se que a 

autoestima elevada está relacionada: à satisfação com o trabalho, à saúde física, às emoções 

positivas e à saúde; e a níveis mais baixos de sentimentos negativos, com problemas de depressão e 

saúde. Os dados dessa análise podem estar em acordo com os desta pesquisa, pois os domínios e as 

dimensões do SF-36 que estão associados à autoestima são semelhantes aos aspectos abordados no 

estudo descrito acima
19

.  

Em pesquisa que realizou a correlação entre os escores do Instrumento de Qualidade de Vida para 

Jovens com Diabetes (IQVJD) e a Escala de Autoestima de Rosenberg, também foram encontradas 

correlações significativas (p<0,001) entre esses instrumentos. Embora não tenha sido utilizado o 

SF-36, este estudo ratifica que os conceitos de QV e AE estão relacionados
20

.   

Na correlação, não é possível identificar a causalidade do fenômeno, porém acredita-se que fatores 

físicos, sociais e emocionais que interferem na qualidade de vida e autoestima de pessoas com a 

úlcera sejam potenciais influenciadores dessa associação.  

Dado o exposto, conhecer a complexidade dessa afecção é fundamental para os profissionais da 

saúde, já que promoção à saúde e prevenção de agravos formam um campo estratégico para 

melhorar a qualidade de vida com a incorporação de práticas que considerem a realidade local e 

seus determinantes sociais
1
. Portanto, uma equipe multidisciplinar atuando em caráter 

interdisciplinar é preciso, uma vez que na assistência às pessoas com úlceras devem ser 

consideradas os aspectos físicos, emocionais, sociais, psíquicos e biológicos do indivíduo.  

 

CONCLUSÃO 

O estudo mostrou que existe correlação negativa entre os escores da autoestima e a qualidade de 

vida, mostrando que quanto melhor os escores da autoestima, melhores os escores dos domínios e 

dimensões da qualidade de vida. Verificou-se correlação moderada e significante entre autoestima e 

qualidade de vida nos domínios saúde mental, vitalidade, aspectos sociais, capacidade funcional, 
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estado geral de saúde e dimensões saúde física e saúde mental. Os demais domínios obtiveram 

correlação, porém de magnitude fraca e sem significância estatística. 

Os resultados desse estudo demonstraram a necessidade de promover saúde por meio da melhoria 

da qualidade de vida e da autoestima. Para tanto, é necessário que os profissionais de saúde foquem 

numa abordagem holística dessas pessoas.  

O estudo limita-se por ser regional e a realização de estudos no sentido de explorar esse fenômeno é 

recomendada. 
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6 CONCLUSÃO 

  

 Os resultados desse estudo mostraram que existe correlação negativa entre a autoestima e a 

qualidade de vida da pessoa com úlcera venosa atendidas nos serviços de saúde da atenção primária 

de Natal/RN. Dessa forma, a hipótese nula foi rejeitada e a alternativa aceita. 

 A autoestima das pessoas com UV tenderam ao melhor estado, com escore médio de 9,3. Na 

análise das relações entre a AE de pessoas com UV e suas características sociodemográficas, de 

saúde, assistenciais e clínicas verificou-se associação entre o estado civil, profissão/ocupação, uso 

de terapia compressiva, tempo de lesão e de tratamento e tamanho da úlcera.  

 De maneira geral, a qualidade de vida apresentada pelas pessoas com úlcera venosa foi baixa 

e os domínios do SF-36 mais afetados foram a capacidade funcional e os aspectos físicos, o que 

mostra as dificuldades dessas pessoas em realizar as atividades de vida diária e laborais. 

 Verificou-se correlações negativas, moderadas e estatisticamente significantes entre AE das 

pessoas com UV e os domínios e dimensões: capacidade funcional, estado geral de saúde, 

vitalidade, aspectos sociais, saúde mental  e dimensões saúde mental e saúde física. Os domínios 

aspecto emocional, aspectos físicos e dor também obtiveram correlação; porém, de magnitude fraca 

e sem significância estatística. 

 Diante desses resultados, este estudo permitiu uma melhor compreensão dos aspectos 

psicossociais das pessoas com UV, sobre as suas conceituações a respeito de si mesmo, além de 

conhecer mais sobre as dimensões que conglomeram a qualidade de vida dessas pessoas. 

 Com esses achados torna-se de fundamental importância uma abordagem assistencial que 

contemple todos os aspectos das pessoas com úlcera venosa. Além disso, os resultados desse estudo 

mostram a necessidade de promover saúde por meio da melhoria da qualidade de vida. Dessa 

forma, é necessário que os profissionais de saúde adotem numa abordagem holística com objetivo 

de interferir nos fatores que alteram a QV e AE dessas pessoas.  

 O estudo apresentou limitações por ser realizado regionalmente e pela impossibilidade de 

apresentar uma amostra maior devido a dificuldades enfrentadas durante a coleta de dados que teve 

que ser interrompida na greve dos serviços públicos de saúde. Mesmo com a greve foram realizadas 

tentativas de continuar a pesquisa, porém sem as informações dos agentes de saúde e equipes de 

saúde da família a coleta ficou inviável. 

  É recomendado estudos com amostras maiores para compreender melhor a autoestima de 

pessoas com úlceras venosas crônicas. A compreensão deste fenômeno e o fortalecimento das 

evidências encontradas podem contribuir para o desenvolvimento de intervenções de enfermagem 

que visem melhorar a qualidade de vida de pessoas com úlcera. 



66 
 

REFERÊNCIAS 

ABBADE, L. P. F.; LASTÓRIA, S. Abordagem de pacientes com úlcera da perna de etiologia 

venosa. An Bras Dermatol, v. 81, n. 6, p. 509-22, 2006. 

ADRIANO, J. R. et al. A construção de cidades saudáveis: uma estratégia viável para a 

melhoria da qualidade de vida?. Ciência & Saúde Coletiva, v. 5, n. 1, p. 53-62, 2000. 

ANDRADE, D.; ANGERAMI, E. L. S. A autoestima em adolescentes com e sem fi ssuras de 

lábio e/ou palato. Rev Lati no Am Enferm, v. 9, n. 6, p. 37-41, 2001.  

AVANCI, J. Q. et. al. Adaptação transcultural de escala de auto-estima para adolescentes. 

Psicologia Reflexão e Crítica, v. 20, p. 397-405, 2007. 

AZOUBEL R. et. al. Efeitos da terapia física descongestiva na cicatrização de úlceras venosas. 

Rev Esc Enferm USP, v. 44, n. 5, p. 1085-92, 2010.  

BARBOSA, J. A. G.; CAMPOS, L. M. N. Diretrizes para o tratamento da úlcera venosa. 

Enferm. Glob, v. 20,  2010. 

BRANDEN, N. Auto-estima: como aprender a gostar de si mesmo. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 

1994. 

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Comissão Nacional de Ética em Pesquisas. Resolução 

nº 466/12. Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. 

Brasília, DF, 2012. 

BYRNE, O.; KELLY M. Living with a chronic leg ulcer. Journal of Community Nursing, v. 

24, n. 5, p. 46-54, 2010.  

CAMPOLINA, A. G.; CICONELLI, R. M. Qualidade de vida e medidas de utilidade: 

parâmetros clínicos para As tomadas  de decisão em saúde Rev Panam Salud Publica/Pan Am 

J Public Health, v. 19, n. 2, 2006.  

CAMPOS, M.; NETO, J. Qualidade de vida: um instrumento para promoção da saúde. Revista 

Baiana de Saúde Pública, v. 32, n. 2, p. 232-240, 2008. 

CARMO, S. S. et. al Atualidades na assistência de enfermagem a portadores de úlcera venosa. 

Rev. Eletr. Enf, v. 9, n. 2, p. 506-17, 2007. 

CICONELLI, R. M. et al. Tradução para língua portuguesa e validação do questionário genérico 

de avaliação de qualidade de vida SF-36 (Brasil SF-36). Rev Bras Reumatol., v. 39, p.143-50, 

1999. 

COOPERSMITH, S. The antecedents of self-esteem. San Francisco, CA: Freeman, 1967. 

COSTA, K. S. et al. Atuação do enfermeiro na assistência aos pacientes portadores de feridas. 

Revista Interdisciplinar UNINOVAFAPI, Teresina. v.5, n.3, p.9-14, Jul-Ago-Set. 2012. 

COUTO, R. C. et. al.Tradução e adaptação cultural do CCVUQ – Brasil. J Vasc Bras, v. 11, n. 

2, 2012. 

DANCEY, C. P.; REIDY, J. Estatística sem matemática para psicologia: usando SPSS para 

Windows, 3a. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 



67 
 

DANTAS, D. V. Assistência aos portadores de úlceras venosas: proposta de protocolo. 

2010. 134f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2010. 

DANTAS, D. V. et al. Assistance to patients with venous ulcers based on protocols: literature 

review in electronic databases. Rev Enferm UFPE on line, v. 4, n. esp., p. 2001-7, 2010. 

DEALEY, C. Cuidando de Feridas. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2008. 

DEODATO, O. O. N. Avaliação da assistência aos portadores de úlceras venosas atendidos 

no ambulatório de um hospital universitário em Natal/RN. 2007. 108 f. Dissertação 

(Mestrado em Enfermagem) - Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal, 2007.  

DEODATO, O. O. N.; TORRES, G.V. Evaluation on the assistance offered to venous ulcers 

patients attended in Onofre Lopes University Hospital, at Natal / RN: consideration of some 

aspects. The FIEP Bulletin, v. 78, p. 475-478, 2008.  

DIAS, T. Y. A. F. et. al. Quality of life for venous ulcer patients: a comparative study in 

Brazil/Portugal. Online braz j nurs, v. 12, n. 2, p. 491-500, 2013.  

DINI G. M.; QUARESMA M. R.; FERREIRA L. M. Adaptação cultural e validação da versão 

brasileira da escala de auto-estima de Rosenberg. Rev Soc Bras Cir Plast, v. 19, n. 1, p. 41-52, 

2004.  

EVANGELISTA, D. G. et al. Impacto das feridas crônicas na qualidade de vida de usuários da 

estratégia de saúde da família. R Enferm Cent O Min. v. 2, n.2, p. 254-263, 2012. 

FARIA, E. et al,. Health-related Quality of Life, Selfesteem, and Functional Status of Patients 

With Leg Ulcers. WOUNDS, v. 23, n. 1, p. 4-10, 2011.  

FLECK, M. P. A. Problemas  conceituais  em  qualidade  de  vida.  In:  A avaliação  de  

qualidade de vida. Guia para profissionais da saúde. (Ed. Fleck MPA). Artmed: Porto  Alegre, 

Primeira, p. 19-28, 2008. 

FORMIGA, et al. Verificação da estrutura psicométrica da escla de autoestima e sua explicação 

a partir da percepção do peso corporal. Psicologia.com.pt – o portal do psicólogo, v. 1, p. 1-12, 

2013.  

FOX, K.; CORBIN, C. The Phsical Self-Perception Profile: development and preliminary 

validation. Journal of Sport & Exercise Psychology, 11, 1989. 

FRANCA, L. H. G.; TAVARES, V. Insuficiência venosa crônica: uma atualização. Jornal 

Vascular Brasileiro, v. 2, n. 4, p. 318-328, 2003.  

GONZÁLEZ, C. R. V.; VERDÚ J. Proceso de adaptación al castellano del Charing Cross 

Venous Ulcer Questionnaire (CCVUQ) para medir la calidad de vida relacionada con la salud 

en pacientes con úlceras venosas. Gerokomos, v. 21, n. 2, p. 80-7, 2010.  

GORDIA, et al. Qualidade de vida: contexto histórico, definição, avaliação e fatores associados. 

Revista Brasileira de Qualidade de Vida, v. 03, n. 01, p. 40-52, 2011 

GUIMARÃES, B. J. A.; NOGUEIRA, C. L. M. Diretrizes para o tratamento da úlcera venosa. 

Enfermería global, n. 20, p. 1-13, 2010.  



68 
 

HUTZ, C. S.; ZANON, C. Revisão da apadtação, validação e normatização da escala de 

autoestima de Rosenberg: Revision of the adaptation, validation, and normatization of the 

Roserberg self-esteem scale. Aval. psicol.,  Porto Alegre ,  v. 10, n. 1, abr.  2011 . 

KIESKI, G. TURRA, K. Sistematização da assistencia deenfermagem na terapia compressiva: 

umapossibilidade terapêutica. Revista Eletrônica da Faculdade Evangélica do Paraná, 

Curitiba, v.2, n.4, p.19-29, out./dez. 2012. 

LEAL, J. A. R. Como avaliar o impacto da doença venosa crônica na qualidade de vida. 

2010. 29 f. Monografia (Mestrado Integrado em Medicina) – Faculdade de Medicina, 

Universidade do Porto, Porto, 2010. 

LIMA, M. S. F. S. et al. Diagnósticos de enfermagem identificados em mulheres com feridas 

crônicas. Revista Baiana de Enfermagem, Salvador, v. 26, n. 3, p. 585-592, set./dez. 2012.  

LIPPI, U. G.; MARINHO, C. E. S. Avaliação do atendimento aos pacientes acometidos por 

úlcera de membro inferior pela estratégia saúde da família. Saúde Coletiva, v. 10, n. 59, p. 55-

60, 2013. 

LOPES, C. R. et al. Avaliação das limitações de úlcera venosa em membros inferiores. J. vasc. 

bras.,  Porto Alegre ,  v. 12, n. 1, Mar.  2013 .    

LUCAS, L. S.; MARTINS, J. T.; ROBAZZI, M. L. C. C. Qualidade de vida dos portadores de 

ferida em membros inferiores - úlcera de perna. Cienc. enferm. Concepción ,  v. 14, n. 1, jun.  

2008 .    

MACEDO, E.A.B. et al. Caracterização sócio-demográfica dos pacientes com úlcera venosa 

atendidos em um Hospital Universitário. Rev enferm UFPE on line. nov./dez. v.4, n.esp, 

p.1919-963, 2010. 

MADDOX, D. Effects of venous leg ulceration on patients’ quality of life. Nursing Standard, 

v. 26, n. 38, p. 42-49, 2012. 

MARCONI, M.A; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. 6. ed. São Paulo: 

Atlas, 2006.  

MARQUES, A. P. PECCIN, M. S. Pesquisa em fisioterapia: a prátiva baseada em evidências e 

modelos de estudos. Fisioterapia & Pesquisa. Janeiro – Abril 2005, v. 11, n. 1. 2005. 

MASLOW, A. H. Motivation and personality. 2nd ed. New York (NY): Harper & How; 1970. 

MENDES, E. V. Atenção Primária à Saúde no SUS. Fortaleza: Escola de Saúde Pública do 

Ceará, 2002. 

MINAYO, M. C. S.; HARTZ, Z. M. A.; BUSS, P. M. Qualidade de vida e saúde: um debate 

necessário. Ciência & Saúde Coletiva, v. 5, n. 1, p. 7-18, 2000. 

MOFFATT, C. J. et. al. Psychological factors in leg ulceration: a case-control study. Br J 

Dermatol, v. 161, n. 4, p. 750-6, 2009.  

MORAIS, G. F. C.; OLIVEIRA, S. H. S.; SOARES, M. J. G. O. Avaliação de feridas pelos 

enfermeiros de instituições hospitalares da rede pública. Texto & contexto enferm., v. 17, n.1, 

p. 98-105, 2008. 



69 
 

NANDA INTERNACIONAL. Diagnósticos de enfermagem da NANDA, definições e 

classificação 2009-2011, 8 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

NOBREGA, W. G. et al. Assessment of the care provided to patients with lower limb vascular 

ulcers at a university hospital in Natal, Brazil. The FIEP Bulletin, v. 78, n. 2, p. 350-353, 2008 

NUNES, J. P et al. Assessment of the care provided to patients with venous ulcers treated by the 

family health program in Natal, Brazil. The FIEP Bulletin, v. 78, p. 342-345, 2008. 

OLIVEIRA, B. G. R. B. et al. Caracterização dos pacientes com úlcera venosa acompanhados 

no Ambulatório de Reparo de Feridas. Rev Eletr Enf, v. 14, n. 1, p. 156-63, 2012.  

OLIVEIRA, B. M. de; MININEL, V. A.; FELLI, V. E. A. Qualidade de vida de graduandos de 

enfermagem. Rev. bras. enferm.,  Brasília ,  v. 64, n. 1, Feb.  2011. 

OLIVEIRA, H. M. F. Autoconceito Físico, Autoestima e Imagem Corporal: Estudo 

comparativo em adultos de ambos os géneros dos 25 aos 45 anos de idade (Monografia). 

Universidade de Coimbra Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física. Portugal, 

Coimbra, 2005. 

OLIVEIRA, M. R.; ORSINI, M. Escalas de avaliação da qualidade de vida em pacientes 

brasileiros após acidente vascular encefálico. Revista Neurociências, v.17, n.3, p. 255-262, 

2008 

ORTH, U.; ROBINS, R. W.; WIDAMAN, K. F. Life-Span Development of Self-Esteem and Its 

Effects on Important Life Outcomes. Journal of Personality and Social Psychology, v. 102, n. 

6, p.1271–1288, 2012. 

PATRICK,  D. L.;  DEYO,  R. A. Generic  and  disease-specific measures  in  assessing  health  

status and quality of life. Med Care, v.27, n. suppl, p. s217-s232, 1989. 

PERES, G. A.; ZUFFI, F. B.; POGGETTO, M. T. D. Prática dos enfermeiros nos cuidados às 

pessoas com úlcera venosa na saúde da família. Saúde Coletiva Digital, v. 1, n. 1, p. 37-41, 

2013. 

POLIT, D.F.; BECK, C.T.; HUNGLER, B. P. Fundamentos de pesquisa em enfermagem: 

métodos, avaliação e utilização. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL. Secretaria Municipal de Saúde. (Re) desenhando a 

Rede de Saúde na Cidade do Natal. Secretaria Municipal de Saúde de Natal. Natal, RN, 2007. 

124 p. 

QUELEMENTE, B. A.; MORITA, A. B. P. S.; BALBI, A. T. Utilização da solução hipertônica 

de cloreto de sódio em ferida hipergranulada. Rev enferm UFPE, v. 3, n. 2, p. 317-323, 2009.  

REGMI, S.; REGMI K. Best practice in the management of venous leg ulcers. Nursing 

Standard, v. 26, n. 32, p. 56-66, 2012.  

REIS, D. B. et al. Care for people with venous ulcers: the perception of nurses in the family 

health strategy. Rev Min Enferm, v. 17, n. 1, p. 107-11, 2013.   

RODEN, A.; STURMAN, E. Assessment and management of patients with wound-related pain. 

Nurs Stand, v. 23, n 45, 2009.   



70 
 

RODRIGUES, W.C. Metodologia Científica. Paracambi: FAETEC/IST, 2007.  

ROSENBERG, M. Society and the adolescent self-image. New Jersey: Princeton University 

Press; 1965. 

SALOMÉ, G. M. Self-esteem in patients with diabetes mellitus and foot ulcers. J Tissue 

Viability, v. 20, n. 3, p. 100-6, 2011.  

SALOMÉ, G. M.; BLANES, L.; FERREIRA, L. M. Avaliação de sintomas depressivos em 

pessoas com úlcera venosa. Rev Bras Cir Plást, v. 27, n. 1, p.124-9, 2012 

_____. The Impact of Skin Grafting on the Quality of Life and Self-Esteem of Patients with 

Venous Leg Ulcers. World J Surg, n. 38, p. 233-240, 2014.  

SALOMÉ, G. M.; FERREIRA, L. M. Qualidade de vida em pacientes com úlcera venosa em 

terapia compressiva por bota de Unna. Rev Bras Cir Plást, v. 27, n. 3, p. 466-71, 2012.  

SANTIN, S. Cultura corporal e qualidade de vida. Revista Kinesis, Santa Maria/RS, p. 116-

186, 2002. 

SANTOS, R. F. F. N.; PORFÍRIO, G. J. M.; PITTA, G. B. B. A diferença na qualidade de vida 

de pacientes com doença venosa crônica leve e grave. J Vasc Bras, v.8, n. 2, p.143-7, 2009.  

SARAIVA, D. M. R. F. et al. Qualidade de vida do utente com úlcera venosa crónica. Rev. Enf. 

Ref., v. ser III, n.10, p. 109-118, 2013. 

SCHMITT, D.; ALLIK, J. Simultaneous administration of the Rosenberg Self-Esteem Scale in 

53 nations: exploring the universal and culture-specific features of global self-esteem. Journal 

of Personality and Social Psychology, v. 89, p. 623-642, 2005.  

SEIDEL, A. C. et al. Prevalência de insuficiência venosa superficial dos membros inferiores em 

pacientes obesos e não obesos. J Vasc Bras, Maringá, v. 10, n. 2, p.124-130, 2011.  

SILQUEIRA, S. M. F. O questionário genérico SF-36 como instrumento de mensuração da 

qualidade de vida relacionada a saúde para pacientes hipertensos. 117f, 2005. Tese 

(Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em enfermagem em Saúde Pública, Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. 

SILVA, et al. Enfermagem em estomaterapia: cuidados clínicos ao portador de úlcera venosa. 

Rev Bras Enferm, v. 62, n. 6, p. 889-893, 2009.  

SMELTZER, S.C et al. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2014. p. 373-84. 

SOUZA, D. M. S. T et. al. Quality of life and self-esteem of patients with chronic ulcers. Acta 

Paul Enferm, v. 26, n. 3, p. 238-8, 2013a.  

SOUZA, E. M. et al. Ulcer due to chronic venous disease: a sociodemographic study in 

northeastern Brazil. Ann Vasc Surg, v 27, Issue 5, p. 571-576, 2013.  

THE WHOQOL GROUP. Development of the World Health Organization WHOQOL-bref. 

Quality of Life Assesment. Psychol Med., v. 28, p. 551-8, 1998. 



71 
 

________. Word Health Organization Quality of Life assessment: position paper from the 

World Health Organization. Soc Sci Med, v. 41, n. 10, p. 1403-9, 1995. 

THOMAS, D. R. Managing venous stasis disease and ulcers. Clin Geriatr Med, v. 29, n. 2, p. 

415-24, 2013. 

TORRES, G. V. et. al. Caracterização das pessoas com úlcera venosa no Brasil e Portugal: 

estudo comparativo. Enfermería Global, n. 32, p. 75-87,  2013. 

VARGAS, T. V. P.; DANTAS, R. A. S.; GOIS, C. F. L. A auto-estima de indivíduos que foram 

submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio. Rev. esc. enferm. USP,  São Paulo ,  

v. 39, n. 1, Mar.  2005.    

VILA, V. S.C.; ROSSI, L. A. Quality of life from the perspective of revascularized patients 

during rehabilitation: an ethnographic study. Rev. Latino-Am. Enfermagem, v. 16, n. 1, p. 7-

14, 2008. 

YAMADA, B. F. A.; SANTOS, V. L. C. G. Construção e validação do Índice de Qualidade de 

Vida de Ferrans & Powers: versão feridas. Rev. esc. enferm. USP,  São Paulo ,  v. 43, n. 

spe, Dec.  2009 . 



72 
 

APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Caro(a) usuário(a) da Unidade Saúde Familiar, 

O objetivo deste é solicitar o seu consentimento para participar voluntariamente do projeto de 

pesquisa intitulado "Assistência clínica e aspectos relacionados a qualidade de vida das pessoas 

com úlcera venosa  na atenção primária e terciária: proposição, implementação e avaliação de 

protocolo”.  

Justificativa e objetivos da pesquisa: Trata-se de uma pesquisa relevante, que tem como objetivo 

Analisar a implementação de protocolo baseado nos fatores que influenciam a qualidade de vida das 

pessoas com úlcera venosa na Atenção primária e terciária de Natal/RN e será desenvolvida em três 

etapas: 1) Etapa de diagnóstico; 2) Desenvolvimento e validação de conteúdo do protocolo; 3) 

Validação clínica, implementação e avaliação do protocolo. 

Este projeto justifica-se por trazer benefícios aos usuários do serviço atendidos em nível primário e 

terciário de Natal, com possível cicatrização de suas lesões e identificação dos fatores determinantes 

em sua qualidade de vida, sendo elaborado um protocolo assistencial que venha atender não 

somente as necessidades da qualidade da assistência como também da QV. Aos profissionais de 

enfermagem, com vistas a uma assistência de melhor qualidade, e a instituição hospitalar, no 

tocante a possível diminuição dos custos com o tratamento de lesões venosas. Vale ressaltar a 

possibilidade de favorecer a ampliação da produção científica e a conseqüente renovação dos 

conhecimentos nesta área. 

Desconfortos, riscos e benefícios: Os riscos associados à participação neste estudo são mínimos, 

uma vez que a participação dos profissionais (enfermeiros, médicos e fisioterapeutas) e pessoas com 

UV será apenas no preenchimento do instrumento de coleta de dados e não será realizado 

procedimentos invasivos. Todos os dados que obtivermos serão guardados e manipulados em sigilo. 

Nós assumimos o compromisso de não disponibilizarmos esses dados para terceiros (outras 

pessoas). Os benefícios em participar deste estudo são decorrentes de elaborar e propor um 

protocolo para melhor assistir as pessoas com úlceras venosas. As medidas de proteção para 

minimizar possíveis riscos serão realizadas mediante a autorização prévia da instituição, já 

concedida, assim como, a assinatura deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

pelo participante e pesquisador, ficando estabelecido o sigilo absoluto sobre as informações 

recebidas e sua identidade por parte do pesquisador. 

Participação voluntária: Sua participação neste estudo é totalmente voluntária, podendo recusar-

se a fazer parte do mesmo ou interromper se julgar conveniente, sem prejuízo para o andamento do 

trabalho de pesquisa. 

Confidencialidade do estudo: Os registros da sua participação neste estudo serão mantidos em 

sigilo. Nós guardaremos os registros de cada pessoa, e somente o pesquisador responsável e 

colaboradores terão acesso a estas informações. Se qualquer relatório ou publicação resultar deste 

trabalho, a identificação do profissional não será revelada. Resultados serão relatados de forma 

sumariada e a pessoa não será identificada.  

Forma de acompanhamento: Durante e após o término da pesquisa você receberá toda assistência 

e acompanhamento por parte da equipe responsável pela pesquisa, podendo entrar em contato com 
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o Professor Dr. Gilson de Vasconcelos Torres através do telefone (84) 3215-3839 no Departamento 

de Enfermagem da UFRN, localizado no Campus universitário, Lagoa Nova. Se algum dano 

ocorrer, decorrente da pesquisa, toda assistência lhe será assegurada pelo pesquisador e pela 

instituição. 

Ressarcimento de despesas: Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na 

pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. 

Comitê de Ética: Este projeto foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte localizado na Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa 

Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN 

Telefone/Fax (84)215-3135 

 

CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO 

 

Eu fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos 

quais serei submetido e os possíveis riscos envolvidos. Estou de acordo em participar 

voluntariamente no estudo, sendo que minha participação não implicará em custos ou prejuízos, 

sejam esses custos ou prejuízos de caráter econômico, social, psicológico ou moral, sendo garantido 

o anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação. 

O pesquisador responsável me garantiu disponibilizar qualquer esclarecido adicional que eu 

venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer 

momento, sem que a minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa ou minha 

família.  

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

                 Assinatura do participante 

 

Compromisso do investigador: 

Eu discuti as questões acima com o (a) participante do presente estudo ou com seus 

responsáveis legais. É minha convicção que o (a) participante entende os riscos, benefícios e 

obrigações relacionados com este projeto.  

 

________________________________________ 

Professor Dr. Gilson de Vasconcelos Torres 

 

Data: _____ / _____ / ______ 
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APÊNDICE B 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA E MEDIDAS BIOFISIOLÓGICAS DOS USUÁRIOS 

 

Nº   Data:   /  /_     Prontuário:    
 

 

1. DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E DE SAÚDE  

1.1  Iniciais:     

 

 

1.2 Procedência: 1. Natal (distrito):   1.1 norte I 1.2. norte II   

1.3 sul 1.4 leste 

1.5 oeste 2. Município:    

 

1.3 Sexo: 1. M 2. F  

1.4 Idade:   anos  

1.5   Estado   civil:   1.   Solteiro 2.   Casado/União   estável 4.Viúvo 5. 

Divorciado/Desquitado 

 

1.6 Escolaridade: 1.Não alfabetizado  2. Alfabetizado 3. Ens. Fundamental (I    C 

) 

4. Ens. Médio (I   C ) 5. Ens. Superior  (I   C ) 

 

1.7 Profissão/Ocupação: (    ) Sim (    ) Não Qual:     

1.8 Renda per capita: _______ Número de pessoas na casa: ______ 

 

 

1.9 Doenças crônicas associadas: (    ) Presente (    ) Ausente Qual? 
 

1.10 Sono: Quantas horas por dia? ________ 
 

1.11 Etilismo: (    ) Presente (    ) Ausente Tabagismo: (    )Presente (    )Ausente 
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3.  ASPECTOS CLÍNICOS DA UV  

3.1 Quantas vezes a Úlcera fechou e abriu novamente: 

Número de vezes: _______ 
 

3.2 Quanto tempo de Úlcera(s) atual(is): 

Tempo em meses: _________ 

 

 

3.3 Condições do leito/Porcentagen envolvidas: 

1. Granulação   %  2. Epitelização    %  3.presença de tecido fibrinótico    % 

4. Necrose seca/isquêmica    % 5.Necrose úmida/liquefativa   % 

 

3.4 Característica do exsudato: 
1.Tipo:1   Seroso 2   Serossanguinolento 3   Sanguinolento 4   Purulento 5 

Purussanguinolento 

2 Quantidade:1 Pequena (até 3 gazes)   2   Média ( >3 até 10 gazes)   3   Grande 

(>10 gazes) 

 

3.5 Odor: 1 Ausente 2 Discreto 3  Acentuado (fétido)  

3.6 Perda tecidual provocado pela úlcera: 

1.  Grau  I  (Epiderme)    2.  Grau  II  (Derme)    3.Grau  III  (Subcutâneo)    4.  Grau  

IV (Músculo) 

 

3.7 Tamanho da úlcera: Vertical   cm   x Horizontal   cm  =  área  

3.8 Sinais de infecção: 1. Não  2. Sim, quais? 1. Odor e Secreção purulenta 

                                            2. Dor   3 Febre   4 Hiperemia 
Outros:______________ 

 

3.9 Se a úlcera apresenta sinais de infecção, colhido swab/biópsia:  
(    ) Presente (    ) Ausente 

 

3.10 Presença de dor: 0    1     2     3     4     5     6   7     8     9    10  (EAV)  

     (   ) ausente  (    ) presente 

 

2.  ASSISTÊNCIA À SAÚDE / SUS  

2.1 – Adequação dos produtos/ materiais usados no curativo:  

- (    )Produtos de limpeza (   ) Epitelizante (   ) Desbridante 

- (    ) Adequado   (   ) Inadequado 

 

2.2 – Quem realiza o curativo fora do ambulatório? ______________________ 

(   ) Profissional/cuidador sem treinamento (   ) profissional/cuidador treinado 

 

2.3 – Faz uso de terapia compressiva (meia/faixa elástica, bota de unna)? 

Qual? ____________________ (    ) Ausente (    ) Presente 

 

2.4 – A quanto tempo está tratando a UV? _______________(tempo em meses) 

 

 

2.5 – Local de tratamento nos últimos 30 dias?  

(   ) domicílio (   ) UBS  (   ) USF  (   )HUOL   (   ) Hospital Municipal 

 

2.6 – Orientação para uso: 

Terapias compressiva: (   ) Ausente   (   ) Presente 
Elevação de MMII: (   ) Ausente  (   ) Presente 

Exercícios regulares: (   ) Ausente  (   ) Presente 

 

2.7 – Exames laboratoriais e específicos 

Sangue: (   ) Ausente  (   ) Presente 

Urina: (   ) Ausente  (   ) Presente 

Doppler: (   ) Ausente  (   ) Presente 

 

2.8 – Número de consultas com o angiologista no último ano? _____________ 

 

 

2.9 – Referência e contra-referência: 

(     ) Ausente  (    ) Presente 

 

2.10 – Documentação dos achados clínicos: 
(     ) sem registro no prontuário  (     ) com registro no prontuário 
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APÊNDICE C 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 

 

Nº __________ Data:___ /___ /____ 

1. De uma forma geral (apesar de tudo), estou satisfeito(a) comigo mesmo(a). 

a) Concordo plenamente 

– 0. 

b) Concordo – 1. c) Discordo – 2. d) Discordo plenamente 

– 3. 

 

2. Ás vezes, eu acho que eu não sirvo para nada (desqualificado(a) ou inferior em relação aos outros). 

a) Concordo plenamente 

– 3. 

b) Concordo – 2.  c) Discordo – 1. d) Discordo plenamente 

– 0. 

3. Eu sinto que eu tenho um tanto (um número) de boas qualidades.  

a) Concordo plenamente 

– 0. 

b) Concordo – 1. c) Discordo – 2. d) Discordo plenamente 

– 3. 

4. Eu sou capaz de fazer coisas tão bem quando a maioria das outras pessoas (desde que me 

ensinadas). 

a) Concordo plenamente 

– 0. 

b) Concordo – 1. c) Discordo – 2. d) Discordo plenamente 

– 3. 

5. Não sinto satisfação nas coisas que realizei. Eu sinto que não tenho muito do que me orgulhar.  

a) Concordo plenamente 

– 3. 

b) Concordo – 2.  c) Discordo – 1. d) Discordo plenamente 

– 0. 

6. Às vezes, eu realmente me sinto inútil (incapaz de fazer as coisas). 

a) Concordo plenamente 

– 3. 

b) Concordo – 2.  c) Discordo – 1. d) Discordo plenamente 

– 0. 

7. Eu sinto que sou uma pessoa de valor, pelo menos num plano igual (num mesmo nível) às outras 

pessoas. 

a) Concordo plenamente 

– 0. 

b) Concordo – 1. c) Discordo – 2. d) Discordo plenamente 

– 3. 

8. Não me dou o devido valor. Gostaria de ter mais respeito por mim mesmo(a). 

a) Concordo plenamente 

– 3. 

b) Concordo – 2.  c) Discordo – 1. d) Discordo plenamente 

– 0. 

9. Quase sempre eu estou inclinado(a) a achar que sou um fracassado(a). 

a) Concordo plenamente 

– 3. 

b) Concordo – 2.  c) Discordo – 1. d) Discordo plenamente 

– 0. 

10. Eu tenho atitude positiva (pensamentos, atos e sentimentos positivos) em relação a mim mesmo. 

a) Concordo plenamente 

– 0. 

b) Concordo – 1. c) Discordo – 2. d) Discordo plenamente 

– 3. 
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APÊNDICE D 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DEPARTAMENTO DE 

ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 

QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA SF36 

 

Nº __________ Data:___ /___ /____ 

1- Em geral você diria que sua saúde é: 

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria saúde em geral, agora? 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente 

durante um dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer 

estas atividades? Neste caso, quando? 

 

 

Atividades 

Sim, 

dificulta 

muito 

 

Sim, dificulta 

um pouco 

Não, não 

dificulta de 

modo algum 

a) Atividades Rigorosas, que exigem 

muito esforço, tais como correr, 

levantar objetos pesados, participar 

em esportes árduos. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

b) Atividades moderadas, tais como 

mover uma mesa, passar aspirador de 

pó, jogar bola, varrer a casa. 

 

1 

 

2 

 

3 

c) Levantar ou carregar 

mantimentos 

1 2 3 

d) Subir vários  lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou 

dobrar-se 

1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com 

seu trabalho ou com alguma atividade regular, como consequência de sua saúde 
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física? 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 
1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras 

atividades. 1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. 

ex. necessitou de um esforço extra). 1 2 

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com 

seu trabalho ou outra atividade regular diária, como consequência de algum 

problema emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)? 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto 

cuidado como geralmente faz. 1 2 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, 

amigos ou em grupo? 

 

De forma 

nenhuma 

Ligeiramente Moderadamente Bastante Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas? 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho 

normal (incluindo o trabalho dentro de casa)? 

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

  

 



79 
 

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com 

você durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta 

que mais se aproxime de maneira como você se sente, em relação às últimas 4 

semanas. 

 
Todo 

Tempo 

A maior 

parte do 

tempo 

Uma boa 

parte do 

tempo 

Alguma 

parte do 

tempo 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo 

você tem se sentindo 

cheio de vigor, de 

vontade, de força? 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

b) Quanto tempo 

você tem se sentido 

uma pessoa muito 

nervosa? 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

c) Quanto tempo 

você tem se sentido tão 

deprimido que nada 

pode anima-lo? 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

d) Quanto tempo 

você tem se sentido 

calmo e tranqüilo? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

e) Quanto tempo 

você tem se sentido 

com muita energia? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

f) Quanto tempo 

você tem se sentido 

desanimado ou 

abatido? 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

g) Quanto tempo 

você tem se sentido 

esgotado? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

h) Quanto tempo 

você tem se sentido 

uma pessoa feliz? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

i) Quanto tempo 

você tem se sentido 

cansado? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou 

problemas emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar 

amigos, parentes, etc)? 
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Todo 

tempo 

A maior parte do 

tempo 

Alguma parte do 

tempo 

Uma pequena 

parte do tempo 

Nenhuma parte 

do tempo 

1 2 3 4 5 

11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você? 

 

 

Definitivamente 

verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não sei 

 

A maioria 

das vezes 

falso 

Definitiva- 

mente falso 

a) Eu costumo 

obedecer  um 

pouco mais 

facilmente que 

as outras 

pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão 

saudável quanto 

qualquer pessoa que 

eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a 

minha saúde vai 

piorar 

1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 

excelente 
1 2 3 4 5 
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APÊNDICE E 
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APÊNDICE F 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

Campus Universitário, BR 101 – Lagoa Nova, CEP 59072970 – Natal-RN. Fone/Fax 
(84)3215-3615 – E-mail: secdenf@hotmail.com 

 

 

OFÍCIO Nº 064/2014 - DENF        Natal-RN, 01 de abril de 2014. 

 
 
Assunto: Autorização para desenvolvimento do projeto 
 

 
Senhor(a) Diretor(a),  
 

   Solicitamos a autorização de V. Sª. para realização de atividades de um 
projeto de pesquisa e extensão intitulado Assistência clínica e aspectos relacionados a 
qualidade de vida das pessoas com úlcera venosa  na atenção primária e terciária: 
proposição, implementação e avaliação de protocolo do curso de Graduação e Pós-
graduação em Enfermagem da UFRN, no ano de 2014, coordenado pelo Prof. Dr. Gilson 
de Vasconcelos Torres. 
   A Unidade de Saúde da Família Km 6, localizada na Av. Capitão Mor 
Gouveia, s/n, foi escolhida visando à promoção do aprendizado teórico-prático dos 
discentes desta instituição, como também colaborar com a melhoria da qualidade da 
Atenção Básica. 

 O projeto da referida pesquisa já foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital 
Universitário Onofre Lopes/HUOL, com parecer favorável, CAAE nº 
07556312.0.0000.5537. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Profª Gilson de Vasconcelos Torres  
Chefe do Departamento de Enfermagem  

 
 
 
A Ilm(a). Sr(a). Diretora Geral da Unidade de Saúde da Família Km 6 
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ANEXO A 
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