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RESUMO 

 

A adesão terapêutica ainda é um grande problema entre pessoas com úlceras venosas (UV), 

uma vez que a presença dessa lesão demanda um tratamento longo, dispendioso, e alterações 

no estilo de vida. Nesse contexto, este estudo tem como objetivo geral analisar a adesão ao 

tratamento e a qualidade de vida (QV) das pessoas com UV atendidas na atenção primária à 

saúde. Trata-se de estudo analítico, transversal, com abordagem quantitativa de tratamento e 

análise de dados. O estudo teve como cenário 13 Unidades de Saúde da Família e duas 

Unidades Mistas da cidade de Natal. A amostra foi composta por 44 pessoas com UV 

indicadas pelas equipes da Estratégia Saúde da Família entre fevereiro e abril de 2014. 

Utilizaram-se três instrumentos: instrumento de caracterização dos aspectos 

sociodemográficos, de saúde e assistenciais; a Escala Multidimensional de Adesão 

Terapêutica, composta pelas dimensões: estilo de vida saudável, terapia compressiva e 

vigilância neurovascular; e o Charing Cross Venous Ulcer Questionnaire (CCVUQ), que 

avalia QV em pessoas com UV através de quatro domínios: Interação Social, Atividades 

Domésticas, Estética e Estado Emocional, além de gerar um Escore Total. A pesquisa obteve 

parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, CAAE: 07556312.0.0000.5537. Os dados referentes à caracterização sociodemográfica 

demonstraram que houve predominância do sexo feminino (65,9%), da faixa etária a partir de 

60 anos (59,1%) e renda de até 1 salário mínimo (81,8%). A caracterização de saúde 

evidenciou que a maioria das pessoas relatou doenças crônicas associadas (63,6%), sono 

maior que 6 horas (81,8%), presença de dor (81,8%) e mais de uma recidiva (77,3%). A maior 

parte negou etilismo (86,4%) e tabagismo (77,3%). Em relação à adesão terapêutica verificou-

se pior adesão na dimensão terapia compressiva. Não foram encontradas associações entre os 

domínios da adesão e as variáveis sociodemográficas e de saúde. Observou-se, no entanto, 

melhor adesão entre os indivíduos sem dor e com maior escolaridade. Ao analisar a relação 

das dimensões da adesão terapêutica com as características da assistência observou-se 

associação entre: adesão à terapia compressiva e orientações para uso de terapia compressiva 

(p-valor = 0,002) e para exercícios regulares (p-valor = 0,026). Considerando a média do 

escore total do CCVUQ (média 51,47 e DP 18,33) observa-se que a QV geral dos pesquisados 

tem valor aproximado ao da mediana da escala (50). Os participantes apresentaram melhor 

qualidade de vida nos domínios Interação Social e Atividades Domésticas. Verificaram-se 

correlações significativas, porém fracas, entre adesão ao estilo de vida saudável e o Escore 

Total (p = 0,012), Interação Social (p = 0,048), Estética (p = 0,025) e Estado Emocional (p = 

0,017) do CCVUQ. A partir da análise dos dados conclui-se que a maior dificuldade de 

adesão entre as pessoas com UV refere-se à terapia compressiva. Observou-se correlação 

apenas entre a dimensão estilo de vida saudável e os domínios do CCVUQ. 

 

Descritores: Úlcera Varicosa; Adesão do Paciente; Atenção Primária à Saúde; Qualidade de 

vida; Enfermagem. 

  



 

  

ABSTRACT 

 

The therapeutic adherence is still a big problem among people with venous ulcers (VU) 

because the treatment is long, expensive and demand changes in lifestyle. In this context, this 

study aims to examine treatment adherence and quality of life (QOL) of people with VU 

assisted at primary health care. This is an analytical, cross-sectional study with a quantitative 

approach to treatment and data analysis. The study had the scenario 13 Family Health Units 

and 02 Units Mixed of Natal. The target population consisted of 44 persons with UV 

indicated by the teams of the Family Health Strategy between February and April 2014. Three 

instruments were used: an instrument to characterize the sociodemographic, health and care 

aspects, the Multidimensional Scale of Adherence Therapy composed of the dimensions: 

healthy lifestyle, compressive therapy and neurovascular monitoring and the Charing Cross 

Venous Ulcer Questionnaire (CCVUQ) that evaluates QOL in persons with VU composed by 

the domains: Total Score, Social Interaction, Domestic Activities, Aesthetics and Emotional 

State. The study was approved by the Ethics Committee in Research of the Federal University 

of Rio Grande do Norte, CAAE: 07556312.0.0000.5537. The data concerning the 

sociodemographic characteristics showed that there was a predominance of females (65.9%), 

age range as of 60 years (59.1%) and income of up to 1 minimum wage (81.8%). With the 

characterization of health, it was evident that most people reported chronic diseases (63.6%), 

sleep more than 6 hours (81.8%), present pain (81.8%), denying alcoholism (86 4%) and 

smoking (77.3%) and showed a number greater than or equal to 1 (77.3%) recurrences. 

Concerning the therapeutic adherence was found that in the dimension compressive therapy 

there poor adherence. No associations between the domains of adherence and 

sociodemographic and health variables were found. Was observed, however, better adherence 

among individuals without pain and with higher schooling. When analyzed the averages of 

the dimensions of therapeutic adherence with the care characteristics there was statistical 

significance between: adherence to compression therapy and guidance for use of compressive 

therapy (p = 0.002) and guidance for regular exercise (p = 0.026). Considering the mean of 

total score of CCVUQ  (mean 51.47, SD 18.33) it is observed that the overall QOL of 

respondents has approximate value of the median of the scale (50). The mean of the domain 

Social Interaction (mean 44.23, SD 21.38) and Domestic Activities (mean 45.70, SD 23.21) 

were those who reported better QOL. There were weak correlations but significant between 

adherence to healthy lifestyle and Domains Total Score (p = 0.012), social interaction (p-

value = 0.048), Aesthetics (p-value = 0.025) and Emotional State (0.017) of CCVUQ. From 

the data analysis it is concluded that among people with  UV, there poor adherence to 

compressive therapy. Furthermore, we found no statistically significant association between 

treatment adherence and sociodemographic and health characteristics. It is added that there 

was a correlation between the  healthy lifestyle dimension and domains CCVUQ.  

 

Descriptors: Varicose Ulcer; Patient Compliance; Primary Health Care; Quality of Life; 

Nursing.  
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1 INTRODUÇÃO 

A insuficiência venosa é comum na população idosa e sua frequência vem 

crescendo de acordo com o aumento da expectativa de vida da população mundial (SALOMÉ; 

FERREIRA, 2012; SANTOS; PORFÍRIO; PITTA, 2009). Aproximadamente 5% a 8% da 

população do mundo sofrem de doença venosa, e destes, em torno de 1% desenvolve UV 

(ETUFUGH; PHILLIPS, 2007). 

Úlcera venosa (UV) é uma lesão cutânea associada à insuficiência venosa crônica 

que se constitui na principal causa de úlcera de membros inferiores. Pode interferir na 

qualidade de vida, pois gera repercussões negativas nas esferas social e econômica, como 

perda de dias de trabalho, aposentadoria precoce e gastos com a terapêutica, em geral, 

prolongada, além de restringir as atividades da vida diária e de lazer (BARBOSA; CAMPOS, 

2010; GONZA´LEZ-CONSUEGRA; VERDÚ, 2011; SALOMÉ; FERREIRA, 2012). 

As recidivas da UV são frequente, com prevalência em torno de 60,0%, o que 

constitui um dos problemas mais importantes na assistência aos pacientes, pois retardam a 

cura completa e acarretam a cronicidade destas (COSTA, 2011; NÓBREGA, 2009; TORRES 

et al., 2009). 

Na última década, a maioria das investigações no âmbito das úlceras venosas 

concentrou-se nos aspectos relacionados com a etiologia e modalidades terapêuticas, 

permitindo avanços técnicos e científicos significativos na assistência às pessoas com UV. 

Porém, ainda há a necessidade de se compreender os fatores bio-psico-sociais que envolvem 

essa população (FAVAS, 2012; SALOMÉ; FERREIRA, 2012). 

Nessa lógica, o tratamento prestado às pessoas com úlceras venosas exige que se 

considere não só o “cuidado fisiológico” e a execução de um curativo, mas também o 

“cuidado psicológico”, uma vez que se trata de um ser humano especificamente fragilizado, 

impactado na autoestima, no autoconceito e com dores tanto no corpo quanto na “alma” 

(FERREIRA; BOGAMIL; TORMENA, 2008; SOUSA, 2009). 

A relação terapêutica promovida pelos profissionais de enfermagem é entendida 

sob a perspectiva de uma parceria, na qual os enfermeiros respeitam as percepções e 

capacidades da pessoa, valorizando o seu papel ativo e decisório em todo este processo 

dinâmico (FLORIANÓPOLIS, 2008; SALOMÉ, 2010; SOUSA, 2009).  

Desse modo, Salomé (2010) sinalizou em seu estudo a importância da 

participação ativa da pessoa com condição crônica no processo terapêutico, concretizada 

através de uma adequada adesão ao tratamento.  
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Os pacientes envolvidos na tomada de decisões compartilhadas têm maior senso 

de controle pessoal e empoderamento, níveis mais baixos de preocupação, estão mais 

satisfeitos e têm uma experiência positiva frente aos resultados do tratamento (FIERHELLER, 

ANKU; ALAVI, 2009). 

Conforme advogam Bistreanu e Teodorescu (2009), a adesão terapêutica é 

relevante para as pessoas com UV, pois reduz significativamente o tempo de cicatrização, 

diminui os índices de reincidência e influenciam positivamente a qualidade de vida (QV). 

O tratamento da pessoa com doença crônica deve favorecer a adaptação a esta 

condição, capacitando-a para que possa, através dos seus próprios mecanismos, expandir seus 

conhecimentos sobre sua condição de saúde bem como colaborar na troca de informações 

para enriquecer e adequar o plano de cuidados (SAMPAIO, 2007). 

Portanto, a busca por tratamentos mais eficientes que possam contribuir para a 

cicatrização o mais precoce possível é de interesse público e um desafio para os profissionais 

envolvidos no processo do reparo tecidual (OLIVEIRA et al., 2012).  

Quando a assistência às pessoas com UV é mal conduzida, a lesão pode 

permanecer anos sem cicatrizar, acarretando um alto custo social e emocional. Em inúmeros 

casos, afasta o indivíduo do trabalho, agravando as condições socioeconômicas já precárias 

(TORRES et al., 2009). Para muitos pacientes, esta doença venosa significa dor, perda de 

mobilidade funcional e piora da QV (SALOMÉ; FERREIRA, 2012; SALVETTI et al., 2013). 

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Durante a trajetória vivenciada nas disciplinas da graduação, participação em 

projetos de pesquisa e extensão no grupo de pesquisa Incubadora de Procedimentos de 

Enfermagem e ainda como bolsista de iniciação científica – Voluntária/PIBIC/CNPq, foi 

possível assistir e estudar pessoas com feridas de diversas etiologias, principalmente as UVs, 

atendidas nos diferentes níveis de assistência do Sistema Único de Saúde (SUS) no Rio 

Grande do Norte (RN). Essa vivência possibilitou o acesso aos resultados e participação nas 

pesquisas desenvolvidas em nosso estado (COSTA, 2011; DEODATO, 2007; NÓBREGA, 

2009; TORRES et al., 2007), acarretando conhecimento significativo no tocante à qualidade 

de vida das pessoas com UV.  

Estudos realizados em Natal/RN mostram que fatores como a falta de diagnóstico 

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

tratamento sistêmico, terapia tópica incorreta, irregularidade no tratamento, ausência de 
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terapia compressiva, inadequação na conduta domiciliar, falta de materiais para curativos e 

ausência de treinamentos para cuidadores contribuem para a inadequação da assistência 

prestada às pessoas com UV e consequente para a manutenção da cronicidade destas lesões 

(COSTA et al., 2009; DEODATO; TORRES, 2008; NÓBREGA et al., 2008; NUNES et al., 

2008). 

Acrescenta-se ainda que grande parte dos profissionais que trabalham na atenção 

primária à saúde (APS) não está preparada e atualizada em relação aos cuidados integrais com 

essa clientela, mantendo o enfoque no curativo, que, ainda assim, é realizado de forma 

assistemática e não resolutiva (TORRES et al., 2009). 

Uma investigação com 16 enfermeiros atuantes na Estratégia Saúde da Família 

(ESF) revelou que grande parte dos enfermeiros demonstrou conhecimento insuficiente ou 

desconhecimento frente a questões relacionadas à etiologia da UV (56,25%); aos cuidados 

necessários com a UV (75,00%); orientações necessárias para as pessoas com UV (68,75%); 

visão holística da pessoa com UV (75,00%) (REIS et al., 2013). 

Estudos apontam que, no cenário da APS, poucos municípios brasileiros têm 

adotado protocolos clínicos que direcionem ações de cuidados voltadas à prevenção e 

tratamento dessas úlceras (MATA; PORTO; FIRMINO, 2010), caracterizando falta de 

sistematização da assistência (MARTINS; SOUZA, 2007; ZUFFI, 2009). 

Constata-se então que a assistência prestada na atenção primária não vem 

contribuindo para o tratamento efetivo e prevenção de novas úlceras, o que pode ser 

verificado em alguns estudos que relevam altos índices de recidivas, variando entre 50% e 

85% (COSTA, 2011; MACEDO, 2009; SANT´ANA et al., 2012; TORRES et al., 2009).  

A consequência dessas fragilidades na atenção primária é o aumento da demanda 

de pessoas com lesões crônicas nos níveis secundário e terciário da assistência, verificando-se 

lesões cada vez mais difíceis de serem tratadas, e, muitas vezes, com complicações avançadas 

e irreversíveis, com agravamento do estado geral e de doenças crônicas pré-existentes 

(COSTA, 2013). 

A convivência com uma doença crônica remete a um impacto maior do que 

somente a exposição a uma ameaça ou desconforto, pois demanda adaptação a uma condição 

contínua, que não se cura com medicamentos (SILVEIRA; RIBEIRO, 2005). O controle 

clínico dessas doenças enfrenta problemas de várias ordens, tais como: acesso restrito a 

consultas, exames e insumos, capacitação deficiente e desmotivação dos profissionais, bem 

como baixa adesão terapêutica por parte dos pacientes (SANTA-HELENA, 2007). 
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A importância do problema de falta de adesão terapêutica é indiscutível se 

analisarmos o impacto que isso tem sob o ponto de vista clínico, médico, econômico e 

psicossocial, além das questões relativas à qualidade do atendimento, ao relacionamento 

médico-paciente, com o uso racional dos recursos e serviços de saúde, entre outros 

(ALFONSO, 2006; CAMARGO-BORGES; JAPUR, 2008). 

Assim, torna-se um problema sério para a saúde pública, especialmente quando se 

trata de doenças crônicas, uma vez que aumentam os custos dos cuidados com a saúde, à 

medida que diminui a eficácia e aumenta a possibilidade do fracasso do tratamento, elevando 

a ocorrência de complicações e diminuindo a QV das populações (ALMEIDA et al., 2007; 

CAMARGO-BORGES; JAPUR, 2008; TELLES-CORREIA et al., 2008). 

Estudos sugerem que a melhora da adesão diminui a mortalidade, consultas de 

emergência e internações, reduz custos médicos e promove o bem estar dos pacientes 

(HEPKE et  al, 2004; SIMPSON et al., 2006). 

Um grande problema entre os pacientes que sofrem de doenças crônicas, como 

insuficiência venosa crônica, é a adesão ao regime terapêutico de longo prazo (VAN HECKE; 

GRYPDONCK; DEFLOOR, 2008).  Estima-se que cerca de 50% das pessoas com doenças 

crônicas não seguem seus tratamentos da maneira como foi recomendada (DI MATTEO, 

2004; WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO, 2003).  

No que se refere às pessoas com UV, as terapias compressivas são reconhecidas 

como a base fundamental no tratamento e prevenção de recidivas. Porém, os pacientes relatam 

que as meias de compressão são desconfortáveis, caras e difíceis de vestir (RAJU; HOLLIS; 

NEGLEN, 2007). As taxas de adesão à terapia de compressão identificadas na literatura foram 

relativamente baixas: 33% (RAJU; HOLLIS; NEGLEN, 2007), 35% (SEPPANEN, 2007), 

39% (HEINEN et al., 2007), 47% (FINLAYSON; EDWARDS; COURTNEY, 2010).  

O inconveniente de não poder usar sapatos abertos, o tempo gasto para vestir e 

retirar as meias e a necessidade de se utilizar sacos de plástico para tomar banho também 

foram mencionados como razões para o não uso das meias (FINLAYSON; EDWARDS; 

COURTNEY, 2010).  

Uma pesquisa realizada no Reino Unido, entre idosos com UV, revelou que uma 

série de fatores clínicos e sociais, como aposentadoria precoce, presença de dor, estado 

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

inadequados, sono alterado, diminuição da mobilidade funcional e cronicidade da úlcera 

influenciam negativamente a QV dessa população (FRANKS; MOFFATT, 2006). 
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Não foram identificados na literatura estudos que demonstrassem, entre as pessoas 

com UV, a influência da adesão ao tratamento na QV. No entanto, foram realizados estudos 

nesse sentido com pessoas soropositivas para HIV em tratamento, identificando uma relação 

significativamente positiva entre adesão ao tratamento e a qualidade de vida, apresentando a 

adesão terapêutica como fator de proteção para a qualidade de vida (GIOVELLI, 2009; REIS 

et al., 2010; SEIDL; ZANNON; TRÓCCOLI, 2005). A mesma relação foi observada em 

investigação realizada com pacientes com epilepsia (FERRARI, 2011). Além disso, segundo a 

Organização Mundial de Saúde, a baixa adesão é a razão primária da redução da QV dos 

pacientes. (WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO, 2003) 

Frente ao exposto, surge a preocupação em estudar essa temática em nossa 

realidade e, para tanto, propõem-se as seguintes questões: Como se caracterizam as pessoas 

com UV quanto aos aspectos sociodemográficos, de saúde e assistenciais, adesão ao 

tratamento e qualidade de vida?  Existe associação entre adesão ao tratamento e as 

características sociodemográficas, de saúde e assistenciais? Existe correlação entre adesão ao 

tratamento e QV das pessoas com UV?  

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Este estudo justifica-se pela necessidade de melhorar a compreensão do fenômeno 

da adesão terapêutica entre pacientes com úlceras venosas, o que poderá contribuir para o 

desenvolvimento de estratégias mais eficazes de prevenção e tratamento.  

Em uma revisão de literatura sobre intervenções para melhorar a adesão ao 

tratamento do paciente com úlcera venosa, Van Hecke, Grypdonck e Defloor (2008) 

concluíram que existem poucas evidências sobre intervenções eficazes paa melhorar a adesão 

ao tratamento, sugerindo que ainda são necessárias investigações nesta área.  

Apesar de a adesão terapêutica representar um problema que merece atenção de 

pesquisadores, são escassos os estudos dessa natureza com a população de pessoas com 

úlceras venosas. No nosso contexto nacional, grande parte dos estudos tem sido realizada com 

pacientes de outras doenças: hipertensão (CARVALHO et al., 2012; GIROTTO, 2008; 

SANTA-HELENA, 2007), diabetes mellitus (FARIA, 2011), transtornos mentais (FERRARI, 

2011; ZAGO, 2009) e distúrbios gastrointestinais (DEWULF, 2005).  

Estudar o comportamento dos pacientes frente ao tratamento é relevante para 

conhecer melhor o doente crônico, revelando suas maiores dificuldades, aumentando o 

conhecimento sobre essas enfermidades. Dessa forma, analisar o fenômeno da adesão é 
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fundamental para a melhoria das políticas e práticas de saúde voltadas ao aprimoramento do 

tratamento prestado à pessoa com UV. 

No que se refere aos serviços de saúde, investigações que identifiquem a 

frequência e os motivos da não adesão ao tratamento podem contribuir para a detecção de 

dificuldades e/ou problemas relacionados com a atenção prestada por esses estabelecimentos, 

com vistas ao aprimoramento da assistência oferecida. Possibilitam, ainda, a identificação dos 

grupos mais vulneráveis à não adesão ao tratamento, contribuindo para a adoção de ações 

voltadas a estes grupos (GIROTTO, 2008). 

O estudo poderá contribuir para que o profissional de saúde possa agir e atender o 

paciente na perspectiva holística, com ênfase nos problemas relacionados à sua QV, com 

subsídios para a mudança da prática de atenção à saúde da pessoa com UV, no conceito 

ampliado de saúde, permitindo deslocar o foco do atendimento centrado apenas na úlcera para 

a abordagem geral da pessoa com UV, superando a visão simplista e limitada da assistência. 

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

contribuição para a ciência de forma geral e particularizada, pois, apesar de existir literatura 

sobre a adesão ao tratamento e a doença venosa, estudos sobre a interface da UV e da adesão 

ao tratamento na QV ainda são incipientes, principalmente no contexto nacional. Assim, este 

estudo vem contribuir para qualificar e aumentar a literatura a respeito dessa temática. 

Esperamos que os resultados deste estudo possam contribuir para despertar no 

serviço de saúde a discussão de políticas para atenção à saúde da pessoa com úlcera venosa 

crônica, não se limitando aos aspectos clínicos assistenciais, permitindo modificar a 

assistência a partir dos fatores da QV. 

Desse modo, tornam-se importantes estudos que visem determinar a adesão ao 

tratamento da úlcera venosa no nível primário de atenção à saúde, bem como buscar 

identificar os fatores que estão associados à adesão e não adesão ao tratamento, com vistas a 

subsidiar gestores e equipes de saúde no estabelecimento de estratégias para a melhoria da 

assistência prestada. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a adesão ao tratamento e a qualidade de vida das pessoas com úlcera 

venosa atendidas na atenção primária à saúde. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Verificar a adesão ao tratamento de pessoas com úlceras venosas e sua associação 

com as características sociodemográficas, de saúde e assistenciais. 

 Verificar a correlação entre adesão ao tratamento e qualidade de vida das pessoas 

com úlcera venosa. 
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3  CONTEXTUALIZAÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão bibliográfica que embasa este estudo abordará a UV e seus efeitos na 

QV, conceitos e fatores relacionados à adesão ao tratamento, relação entre adesão ao 

tratamento e QV, e por último a atuação da enfermagem na adesão ao tratamento das pessoas 

com UV atendidas na APS. 

O capítulo que aborda a relação entre adesão ao tratamento e QV refere-se a uma 

revisão integrativa da literatura desenvolvida na fase inicial da pesquisa e será apresentado no 

formato em que foi publicado na Revista Eletrônica de Enfermagem.  

 

3.1 A ÚLCERA VENOSA CRÔNICA E SEUS EFEITOS NA QUALIDADE DE VIDA 

A úlcera da perna é uma síndrome em que há destruição de camadas cutâneas, tais 

como epiderme e derme, podendo atingir tecidos mais profundos. Acomete geralmente o terço 

inferior dos membros inferiores. Estas úlceras são consideradas lesões crônicas por serem de 

longa duração e com recorrência frequente (OLIVEIRA et al., 2012). 

Conviver com a UV traz uma série de mudanças na vida dos indivíduos e, 

consequentemente, na de seus familiares; ao mesmo tempo, gera impacto para a equipe de 

saúde, que muitas vezes não está preparada para compreender todos os aspectos que 

envolvem este problema (ALBUQUERQUE, ALVES, 2011; LUCAS, MARTINS, 

ROBAZZI, 2008).  

A UV crônica é uma doença que causa importante ônus aos sistemas de saúde e 

previdenciário pelos altos custos com tratamento, pela possibilidade de faltas ao trabalho e 

perda do emprego, além de diminuição do prazer nas atividades cotidianas, tornando-se para a 

pessoa com UV dor e perda de mobilidade funcional (KAPP; MILLER; ELDER, 2011; 

SALOMÉ; FERREIRA, 2012). Desse modo, constitui-se também um fator desestabilizador 

no equilíbrio financeiro da família (OLIVEIRA et al., 2012; SILVA et al., 2012; SOUSA, 

2009). 

A interferência na atividade básica da locomoção durante a rotina diária acarreta 

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

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

diversos lugares pretendidos e, assim, relacionarem-se com os outros indivíduos (SANTOS; 

PORFÍRIO; PITTA, 2009; SOUSA, 2009).  
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A abordagem terapêutica das UVs, tal como acontece em muitas outras doenças 

crônicas, é influenciada por múltiplos fatores. Esses fatores não se restringem somente aos 

fisiológicos, mas, também, aos fatores econômicos, sociais, espirituais, psicoemocionais e 

políticos (GONZA’LEZ-CONSUEGRA; VERDÚ, 2011; KAPP; MILLER; ELDER, 2011; 

SALOMÉ; FERREIA, 2012; SANTOS; PORFÍRIO; PITTA, 2009).  

Diferentes vivências relacionadas com a imagem corporal foram identificadas na 

literatura, designadamente as respectivas implicações emocionais que as mesmas provocam 

no relacionamento com os outros, como a dificuldade de aceitação da imagem pública, receio 

da reação dos outros em relação à imagem apresentada e vergonha de sair de casa (SOUSA, 

2009; TORRES et al., 2009).   

Nesse sentido, a ulceração venosa tem afetado a vida diária dos pacientes, 

podendo levá-los ao isolamento social, depressão e constrangimentos devido aos curativos, 

pois geralmente têm as pernas enfaixadas, fazendo com que se sintam envergonhados de se 

aproximarem de outras pessoas e aumentarem ou manterem seu ciclo social de amizades. O 

que os leva a se sentirem discriminados pela família, sociedade e até por si mesmos 

(NÓBREGA, 2009; SOUSA, 2009).  

A valorização do conceito de QV reflete num aumento da preocupação com o 

paciente, que agora é visto como um todo. O objetivo do tratamento deixa de ser a cura da 

patologia e passa a ser a reintegração do pacientes com o máximo de condições de ter uma 

vida normal, ou seja, viver com qualidade e saúde (SANTOS, PORFÍRIO, PITTA, 2009). 

 

3.2 CONCEITOS E FATORES RELACIONADOS À ADESÃO AO TRATAMENTO 

Definir adesão é uma atividade complexa, pois não existe um consenso ou padrão 

bem estabelecido pela literatura científica sobre o conceito ideal de adesão ao tratamento 

(LESSA, 2012; MATTA, 2010). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION - WHO, 2003) o termo “adesão terapêutica” refere-se ao grau de 

concordância entre o comportamento de uma pessoa e as recomendações da equipe de saúde. 

A principal discussão entre os autores gira em torno do termo que deve ser 

empregado, sendo que cada termo corresponde ao comportamento assumido pelo indivíduo 

no seu tratamento, seja uma postura ativa ou passiva. 
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No idioma inglês, a literatura apresenta diversos termos relacionados à adesão que 

são pautados principalmente na relação médico-paciente, sendo os mais utilizados: 

“compliance” e “adherence” (FAVAS, 2012; SILVA; SANTOS; DIAS, 2011). 

O termo “compliance” pode ser traduzido como obediência e pressupõe um papel 

passivo do paciente frente ao regime terapêutico prescrito pelo profissional de saúde. O 

comportamento adotado pelo paciente seria seguir o tratamento sem questionamentos, 

revelando a submissão do doente em relação ao profissional de saúde (BRAWLEY; CULOS-

REED, 2000; CHATTERJEE, 2006).  

No caso de “adherence” o termo refere-se a uma relação de colaboração entre 

paciente e médico na tomada de decisões sobre o tratamento. Dessa forma, o referido termo 

sugere uma participação ativa do usuário no desenvolvimento e ajuste do plano de cuidados 

(CHATTERJEE; 2006; GUSMÃO; MION JÚNIOR, 2006; OSTERBERG; BLASCHKE, 

2005). 

Pode-se encontrar ainda o termo “concordance”, que remete à ideia de que o 

médico e o paciente estão em um mesmo patamar e que o paciente toma decisões informadas. 

Dessa maneira, a relação entre médico e paciente se estabelece como uma parceria e se 

desenvolve através de negociações (CHATTERJEE; 2006).  

Frente ao exposto, “adherence” é o eleito por diversos autores como o ideal para 

definir adesão por expressar participação voluntária e ativa por parte do usuário diante do seu 

regime de tratamento, além de apresentar conotação menos autoritária do papel dos 

profissionais de saúde (GOMES-VILAS BOAS, 2009; QUEIROZ; NOGUEIRA, 2010). 

Na língua portuguesa, “adherence” corresponde a “adesão” e este será o termo 

adotado pelo presente estudo. 

É imprescindível ainda que a adesão ao tratamento seja entendida como a 

atividade conjunta entre paciente, profissional e serviços de saúde com vistas ao 

estabelecimento de uma aliança terapêutica. A pessoa deve manter o envolvimento e 

comprometimento com seu tratamento. Os profissionais de saúde devem ser engajados e 

capacitados para contribuição significativa e os serviços de saúde devem manter-se 

estruturados para permitir adequado atendimento. Nesse caso, reconhece-se a 

responsabilidade específica de todos os envolvidos no processo, direta ou indiretamente 

(FARIA, 2011; FAVAS, 2012). 

De acordo com um estudo de revisão desenvolvido por Higgins e Regan (2004) 

cerca de 40 a 60 % das pessoas não utilizavam os medicamentos prescritos. Esses dados 
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podem ser explicados devido à complexidade de fatores que envolvem esquemas terapêuticos. 

Todavia, evidências mostram que essas porcentagens podem ser ainda maiores quando a falta 

de adesão está relacionada às mudanças no estilo de vida, como é o caso de muitas doenças 

crônicas (MOREAU et al., 2009; PONTIERI; BACHION, 2010). 

De acordo com Silveira e Ribeiro (2005) rotineiramente os profissionais 

evidenciam uma preocupação com a adesão aos medicamentos em detrimento da adesão 

terapêutica. Esse comportamento é guiado por um modelo de atenção à saúde que privilegia a 

doença e não a carga social que o paciente conduz: suas peculiaridades, seu estilo e contexto 

de vida, o sentido que a doença tem na sua vida diária, além de desconsiderar a relevância que 

as relações da pessoa com a instituição à qual está vinculada para tratar-se tem nesse processo 

têm (REINERS et al., 2008). 

Então, avaliar a adesão não significa apenas mensurá-la, visto que se trata de um 

fenômeno multidimensional (FARIA, 2011; WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO, 

2003). Esta definição busca ressaltar a complexidade desse fenômeno ao considerar como 

fatores determinantes da adesão diversas variáveis, não se limitando à tomada de 

medicamentos e ao seguimento das orientações médicas (ALFONSO; VEA; ÁBALO, 2008; 

REINERS et al., 2008; SOUZA et al., 2013). 

A Organização Mundial de Saúde elencou cinco dimensões que interferem na 

adesão do paciente ao tratamento considerando a multidimensionalidade do processo: fatores 

relacionados ao paciente, ao tratamento, socioeconômicos, relacionados aos sistemas de saúde 

e relacionados à doença (WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO, 2003). 

Os fatores relacionados ao paciente referem-se a condições demográficas (idade, 

sexo, escolaridade, estado civil), psicossociais (crenças, motivação, atitude negativa), relação 

médico-paciente, conhecimento sobre saúde, doença e tratamento e dificuldades físicas 

(REINERS et al., 2008; JIN et al., 2008; SOUZA et al., 2013). 

Quanto à variável estado civil, acredita-se que ter um companheiro pode 

influenciar positivamente a adesão ao tratamento, uma vez que se constitui uma fonte 

adicional importante de apoio social e pode atuar como  agente facilitador no processo de 

tratamento (JIN et al., 2008; SILVA; PAIS–RIBEIRO; CARDOSO, 2006). A presença de um 

cuidador revelou ter efeito positivo na adesão ao tratamento de pessoas com úlcera venosa 

(FINLAYSON; EDWARDS; COURTNEY, 2010). 
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Os fatores físicos incluem: dor, presença de exsudato, irritação da pele, 

desconforto e dificuldade em colocar e retirar as meias, e influenciam negativamente a adesão 

do paciente à terapia compressiva (SILVA; SANTOS; DIAS, 2011; WUWHS, 2008). 

A literatura elencou ainda o uso de curativos esteticamente não aceitáveis, 

limitações na escolha de roupas e calçados e restrições na hora do banho como determinantes 

da não adesão do paciente (PALFREYMAN; KING; WALSH, 2007; SILVA; SANTOS; 

DIAS, 2011; WUWHS, 2008). 

Limitações no conhecimento e entendimento da sua condição e tratamentos 

também são fatores que podem contribuir para a baixa adesão às atividades de autocuidado e 

para a prevenção de recorrência (MOFFAT et al., 2009; SILVA; SANTOS; DIAS, 2011).  

Os resultados de uma investigação realizada com 122 pessoas com úlceras 

venosas curadas elucidaram que os pacientes que conseguiam definir a causa de sua condição 

usavam as meias de compressão em uma média de seis dias por semana, em comparação com 

três dias por semana para aqueles que não puderam identificar a causa de sua condição 

(FINLAYSON; EDWARDS; COURTNEY, 2010). 

O estudo de revisão realizado por Jin et al (2008) identificou como fatores de 

baixa adesão relacionados ao tratamento: a via de administração e os efeitos adversos dos 

medicamentos, a complexidade e duração do tratamento e o grau de mudança comportamental 

requerido. Estudos têm observado que, quanto maior a complexidade do tratamento e quanto 

maior a exigência de mudanças no estilo de vida do indivíduo, maiores as chances de não 

adesão (FERRARI, 2011; LANDIM et al., 2011; PIRES; MUSSI, 2008).  

No que se refere aos fatores socioeconômicos, foram identificados na literatura: 

tempo gasto com o tratamento, situação profissional, custo do tratamento e do transporte, 

renda, suporte social e distância do local de tratamento (JIN et al., 2008; REINERS et al., 

2008; SILVA; SANTOS; DIAS, 2011).  

Os fatores relacionados ao sistema de saúde incluem: acessibilidade, tempo de 

espera para as consultas, obtenção de todos os medicamentos prescritos, qualidade do 

atendimento, relação interpessoal entre profissional e paciente, organização dos serviços, 

recursos humanos e técnicos disponíveis (ARAÚJO; GARCIA, 2006; JIN et al., 2008; 

MOFFAT et al., 2009). Os fatores relacionados à doença parecem se referir principalmente 

aos sintomas e à percepção de gravidade (JIN et al., 2008).  

A adesão pode estar relacionada também à qualidade dos serviços nos quais os 

pacientes estão sendo acompanhados (FINLAYSON; EDWARDS; COURTNEY, 2010). De 
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acordo com uma investigação, a adesão se mostrou menor entre os grupos de pacientes 

acompanhados em serviços com piores níveis de qualidade (NEMES et al., 2009).  

A baixa adesão ao tratamento pode ser traduzida em diversos comportamentos: 

dificuldades para seu início, suspensão prematura do tratamento, cumprimento incompleto ou 

deficiente das indicações, como omissões ou esquecimentos de medicamentos, faltas às 

consultas ou retornos agendados, automedicação, ausência de modificação no estilo de vida 

ou hábitos necessários para a recuperação da enfermidade (REINERS et al., 2008; TAVARES 

et al., 2013; TELLES-CORREIA et al., 2008).  

Deve-se compreender a aderência terapêutica como inerente ao comportamento 

humano e como reflexo da responsabilidade dos indivíduos com a saúde e com os cuidados 

para manutenção da mesma (ALFONSO, 2006). 
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3.3 RELAÇÃO ENTRE ADESÃO AO TRATAMENTO E QUALIDADE DE VIDA - 

ARTIGO 1  
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3.4 ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA ADESÃO AO TRATAMENTO DAS PESSOAS 

COM ÚLCERA VENOSA ATENDIDAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE  

A Saúde da Família é a estratégia institucional priorizada pelo Ministério da 

Saúde para organizar a APS no Brasil e tem como fundamentos básicos: fornecer o acesso 

universal, contínuo e de qualidade a serviços de saúde; praticar a integralidade das ações 

programáticas, trabalhar de forma multiprofissional e articular as ações voltadas para a 

promoção, reabilitação, tratamento e vigilância a saúde; garantir a continuidade e a 

longitudinalidade das ações do cuidado, por intermédio de relações de vínculo entre as 

equipes e a comunidade; promover a valorização dos profissionais de saúde no que concerne à 

sua formação, atualização e capacitação profissional; realizar a avaliação dos resultados 

alcançados; e estimular a participação social (BRASIL; 2006).  

A assistência às pessoas com UV, devido ao tratamento longo e complexo, exige 

atuação multiprofissional, adoção de protocolos, conhecimento específico, habilidade técnica, 

articulação entre os níveis de assistência do SUS e também participação ativa das pessoas 

com essas lesões e seus familiares, dentro de uma perspectiva integral da assistência ao 

indivíduo (DANTAS, 2010; SILVA et al., 2009). 

Desse modo, como forma de otimizar essa assistência faz-se necessária a 

participação ativa do portador da condição crônica no processo terapêutico. De acordo com 

Sampaio (2007), para que aconteça adesão ao tratamento da UV é fundamental que se realize, 

juntamente com o cliente, um planejamento das ações que envolvem o tratamento, 

reabilitação e prevenção de novas úlceras.  

No cenário da APS, o profissional enfermeiro tem papel fundamental no 

tratamento de UVs uma vez que possui contato mais próximo e prolongado com as pessoas 

acometidas por feridas, o que permite o acompanhamento da evolução das lesões, a execução 

do curativo e a realização da prática de educação em saúde. Acrescenta-se a isso que a 

enfermagem dispõe de componentes curriculares voltados para a formação nesta prática 

(MORAIS; OLIVEIRA; SOARES, 2008). 

A educação em saúde tem muitos efeitos positivos sobre a adesão ao tratamento, 

pois permite que o enfermeiro possa influenciar o comportamento dos usuários e produzir 

alterações nos conhecimentos, atitudes e aptidões de modo a promover saúde (MORISON; 

MOFFATT, FRANKS, 2010; PEREIRA et al., 2012; TORRES; PEREIRA; ALEXANDRE, 

2011). 
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Além de um bom desempenho técnico-científico no cuidado com UVs, a 

confiança e segurança no profissional que o assiste são fatores essenciais para a promoção da 

adesão do sujeito ao tratamento (SILVA, 2012). Uma pesquisa envolvendo 26 pacientes com 

UV demonstrou que aqueles que mantiveram uma relação de confiança com o enfermeiro 

apresentaram melhor adesão às modificações no estilo de vida (VAN HECKE et al., 2011). 

Conforme sugerem vários autores, espera-se então que o enfermeiro estabeleça 

com o cliente uma relação e comunicação terapêutica, com linguagem familiar à do paciente, 

propiciando o conhecimento das reais necessidades do cliente e o respeito à particularidade de 

cada indivíduo (FONSECA et al., 2012; FIERHELLER; ANKU; ALAVI, 2009; PONTES; 

LEITÃO; RAMOS, 2008; SILVA; SANTOS; DIAS, 2011). 

Infelizmente, quando se trata de usuários que não aderem ao tratamento, 

notadamente os enfermeiros tendem a rotulá-los como pessoas difíceis, não cooperativas, sem 

motivação e com conhecimento insuficiente para o tratamento, e acabam por não explorar os 

problemas e obstáculos que os usuários vivenciam, mantendo o foco de atuação limitado ao 

tratamento tópico da ferida (CULLEN; PHILLIPS, 2009; VAN HECKE et al., 2011; VAN 

HECKE; GRYPDONCK; DEFLOOR, 2009).    

Devido à cronicidade da UV, o tratamento clínico oferecido às pessoas com essas 

lesões, além da realização do curativo e terapia compressiva, consiste na prescrição de dieta 

que favoreça a cicatrização, nas orientações quanto à importância de repouso, da adoção de 

hábitos saudáveis de vida e do uso de meias de compressão após a cura da ferida e no 

estabelecimento de um programa de exercícios diários (CARMO et al., 2007; MATA; 

PORTO; FIRMINO, 2011). 

A revisão sistemática desenvolvida por O’Meara, Cullum e Nelson (2009) indicou 

que a terapia compressiva leva a maiores taxas de cicatrização comparando com à não 

compressão. Mesmo sendo reconhecida como a melhor prática no tratamento da úlcera 

venosa, alguns estudos desenvolvidos no Brasil mostram que a terapia compressiva vem 

sendo implementada com índices ainda muito baixos (SAMPAIO, 2007; SANT’ANA et al., 

2012). 

Para uma aplicação eficaz e sem riscos da terapia compressiva é exigido ao 

enfermeiro que possua conhecimentos, experiência e competência técnica (BELDON, 2008; 

CONUEI, 2009). Estudos demonstraram que as principais fontes de conhecimento sobre a 

terapia compressiva dos enfermeiros eram outros enfermeiros mais experientes na área e a 

autoformação, o que representa um risco para o paciente e um retrocesso na busca pela prática 
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baseada em evidência. (BARRETT; CASSIDY; GRAHAM, 2009; MARTINHO; GASPAR, 

2012) 

Um conhecimento adequado em relação à terapia compressiva mostra-se 

fundamental não só para o cuidado com a UV, mas também para que o enfermeiro seja capaz 

de sensibilizar o usuário a aderir à terapia compressiva durante o tratamento e após a 

cicatrização para a prevenção de recidivas, além de esclarecer dúvidas e orientar de forma 

eficaz (REIS et al., 2013). 

O principal motivo das recidivas é a não adesão do paciente em relação às 

medidas preventivas, muitas vezes por não conhecê-las ou não ter sido bem orientado. Um 

estudo realizado com pessoas com UVs cicatrizadas identificou que, embora 91% dos 

participantes tivessem prescrição de uso diário de terapia compressiva, 9% relataram que não 

sabiam que havia necessidade de continuar usando as meias de compressão após a sua úlcera 

ter cicatrizado, e outros 8% afirmaram que não achavam necessário o uso diário das meias de 

compressão, já que a úlcera permanecia cicatrizada (FINLAYSON; EDWARDS; 

COURTNEY, 2010). 

O repouso com os membros inferiores elevados contribui para diminuição do 

edema, facilita o fluxo da microcirculação, melhorando assim a oxigenação e nutrição dos 

tecidos (BASTÍAS, 2008). É importante que o enfermeiro deixe claro que, ao contrário do 

que os pacientes imaginam, colocar os pés sobre uma banqueta não proporciona qualquer 

benefício (SIGN, 2010); o repouso deve ser feito com os pés em um nível mais alto que o 

coração.  

Os motivos mencionados pela literatura para a não adesão à prática do repouso 

foram atividades laborais ou familiares, por não gostarem de repousar ou por sentirem dor ao 

elevar os membros (SILVA et al., 2012). 

Outro aspecto que merece atenção do enfermeiro são os hábitos alimentares da 

pessoa com lesão, pois a reparação tecidual é influenciada expressivamente pelo estado 

nutricional. Os mecanismos fisiológicos envolvidos nesse processo demandam grandes 

quantidades de macro e micronutrientes, além de uma hidratação apropriada (DEMLING, 

2009; DIAS; 2009). 

O que tem sido observado é que, como a principal causa da úlcera venosa é a 

insuficiência venosa, habitualmente os investigadores e profissionais não valorizam a 

importância do estado nutricional dos usuários e a sua influência na cicatrização (VERDÚ; 

PERDOMO, 2011). 
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Com relação a hábitos sociais, torna-se pertinente saber que um dos efeitos 

negativos do tabagismo é a vasoconstricção provocada pela nicotina, além do aumento da 

pressão arterial, e diminuição na proliferação de eritrócitos macrófagos e fibroblastos, células 

essenciais no processo cicatricial. Ainda que o indivíduo fume poucas unidades de cigarro por 

dia, o efeito vasoconstrictor persiste por 24 horas. Por isso, o fumo deve ser desencorajado 

completamente em pessoas com UV (AZOUBEL et al., 2010; DEALEY, 2008). No caso do 

álcool os efeitos para as feridas são: alteração da resposta inflamatória, diminuição da 

angiogênese e da síntese de colágeno (RADEK; KOVACS; DIPIETRO, 2007). 

Uma revisão realizada por Van Hecke, Grypdonck e Defloor (2008) demonstrou 

que intervenções nos serviços de saúde, com foco na operacionalização das ações, tipo de 

serviços e recursos disponíveis e acessibilidade à população, obtiveram resultados positivos 

na melhora da adesão ao tratamento.  

Outro obstáculo a ser enfrentado pelo enfermeiro juntamente com o cliente é o 

sentimento de frustração recorrente diante de tentativas de cicatrização sem sucesso, o que 

acaba levando o usuário, e até mesmo o profissional, a um estado de desmotivação (BROWN, 

2008; GUTERRES, 2010; SILVA; 2012). 

Para esse contexto, a formação de grupos de apoio configura-se como uma prática 

de efeito terapêutico destinada a um conjunto de pessoas com um interesse em comum: o 

alívio de seus sofrimentos e a busca de bem-estar. O grupo de apoio proporciona ao usuário 

um espaço para troca de experiências de vida, construção de vínculos solidários, restauração 

da autoconfiança e ampliação da percepção dos problemas e possibilidades de resolução a 

partir das competências locais e da experiência de outros participantes objetivando a 

promoção da saúde (ANDRADE et al., 2008). 

 Por fim, vale a pena elucidar que existem estratégias que podem guiar a prática 

do profissional, mas as intervenções para melhorar a adesão devem ser individualizadas, visto 

que não existe uma única ferramenta que seja eficaz com todas as pessoas (SILVA; SANTOS; 

DIAS, 2011). 
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4 MÉTODO 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

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

de dados. Nos estudos transversais a causa e o efeito são detectados simultaneamente. Estudos 

analíticos são aqueles delineados para examinar a existência de associação entre uma 

exposição e uma doença ou condição relacionada à saúde (LIMA-COSTA; BARRETO, 

2003).  

Para Polit e Beck (2011), os dados coletados na pesquisa não respondem, em si e 

por si, às indagações da pesquisa, tornando necessário que sejam processados e analisados de 

alguma forma estatística. 

Assim, na pesquisa quantitativa, o pesquisador parte de parâmetros 

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

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

variáveis (RODRIGUES, 2007). 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

O estudo tem como cenário os serviços de APS da cidade de Natal, capital do 

Estado do Rio Grande do Norte, utilizados pelos pacientes com UV. 

Conforme informações do Censo de 2010 (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATISTICA – IBGE, 2010), a população de Natal era constituída por 

803.739 habitantes, sendo a população de 2012 estimada em 817.590 pessoas.  

Geograficamente, a cidade encontra-se dividida em 36 bairros, organizados em 

quatro Regiões Administrativas: Norte, Sul, Leste e Oeste, e cuja concentração populacional é 

de 38,30% na região Norte, 20,55% na região Sul, 14,09% na região Leste e 27,06% na região 

Oeste, de acordo com a estimativa populacional de 2012.  

Como forma de melhorar o planejamento das ações e dos serviços de saúde e 

respeitando a mesma conformação das Regiões Administrativas, foram criados os Distritos 

Sanitários (DS): Norte I, Norte II, Sul, Leste e Oeste. 

Os DS são áreas delimitadas pela territorialização definidas por aspectos 

geográficos, econômicos e sociais, onde são agrupadas várias unidades de saúde e outros 

instrumentos sociais. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a sua aplicabilidade 

deve levar em consideração as características sociodemográficas e epidemiológicas de cada 
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área, facilitando o fluxo e, por conseguinte, a resolutividade dos problemas de saúde daquela 

região (NATAL, 2007). 

As USFs em Natal/RN são coordenadas pela SMS e constituem uma rede de 

serviços de atenção à saúde da população e têm como eixo estruturante da atenção básica a 

ESF, com 36 USFs implantadas até outubro de 2013.   

No Brasil, a assistência a pessoas com úlceras venosas se inicia na atenção básica 

através do Programa Saúde da Família (PSF), criado em 1994, que tem como características a 

descentralização da saúde e sua municipalização, consolidando os sistemas locais (BRASIL, 

2002). 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

A população alvo deste estudo foi composta por pessoas com UV indicadas pelas 

equipes da ESF durante o período da coleta de dados, por acessibilidade, e que atendessem 

aos seguintes critérios de inclusão: apresentar no mínimo uma úlcera venosa; estar orientado e 

em condições de ser entrevistado; e ter idade mínima de 18 anos.  

O critério de idade mínima buscou uniformizar em parte a população, além de 

tornar desnecessária a autorização dos pais ou responsáveis para sua participação como 

sujeito da pesquisa. 

Foram excluídos os pacientes que não concluíram todos os processos da coleta de 

dados, os usuários que apresentaram feridas oncológicas, pois o indivíduo com o quadro 

clínico de câncer manifesta, muitas vezes, comprometimento grave de suas funções orgânicas 

e, assim, possibilita um perfil diferenciado da amostra, e o usuário portador de ferida arterial 

ou de etiologia mista (venosa e arterial ou venosa e hansênica). Tal condição se justifica, 

porque tais feridas apresentam características diferenciadas das úlceras venosas típicas. 

Mediante critérios de inclusão e exclusão, a amostra final do estudo foi composta 

por 44 pessoas com UV. 

 

4.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Utilizaram-se nesta pesquisa três instrumentos de coleta de dados. O primeiro 

corresponde a um protocolo assistencial desenvolvido e validado por Costa (2013), do qual 

foram utilizados os 27 itens que caracterizam os aspectos sociodemográficos e de saúde 

(ANEXO A). O referido protocolo foi validado através da Técnica Delphi, adotando-se índice 

Kappa ≥0,81 e Índice de Validade de Conteúdo (IVC)>0,80. 
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O segundo instrumento refere-se à Escala Multidimensional de Adesão 

Terapêutica (ANEXO B). Tal instrumento foi elaborado e validado por Favas (2012) em 

Portugal e é composto por 24 itens que correspondem a três dimensões: estilos de vida 

saudáveis, terapia compressiva e vigilância neurovascular. Para avaliar as propriedades 

psicométricas da escala os autores calcularam as correlações de Pearson e o Alfa de 

Cronbach, utilizando o valor acima de 0,80 como medida de fidedignidade interna. 

O terceiro instrumento é denominado Charing Cross Venous Ulcer Questionnaire 

(CCVUQ) e avalia QV em pessoas com UV. O CCVUQ foi criado e validado em Londres e 

teve sua versão original traduzida e validada para o português. É composto por 21 itens que 

avaliam quatro domínios importantes da saúde: interação social, atividades domésticas, 

estética e estado emocional, além de gerar um escore total. A pontuação do questionário pode 

ser obtida em sua totalidade ou dividida por domínios, variando, nos dois casos, de 0 (zero), 

para melhor QV, a 100 (cem), para pior QV (COUTO et al., 2012). (ANEXO C).  

 

4.5 VARIÁVEIS 

Foram estudadas as variáveis de caracterização sociodemográfica, de saúde e  

assistenciais, as dimensões que compõem a Escala Multidimensional de Adesão Terapêutica e 

os domínios do CCVUQ,  

As variáveis de caracterização sociodemográfica, de saúde e assistenciais estão 

operacionalizadas nos Quadros 2 e 3, expostos a seguir. 

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);  

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  Presente (0); Ausente (1) Qual?  

Sono  < 6 horas (0); ≥6 horas (1)  

Doenças crônicas associadas 

(cardiopatia, DM, HAS)  

Presente (0); Ausente (1)  

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

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

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

Tempo em meses?  

Quadro 2. Variáveis de caracterização sociodemográfica e de saúde das pessoas com 

UV atendidas na APS, 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/ 

exercícios regulares. 

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

Exames laboratoriais e específicos 

Exames laboratoriais de sangue e/ou urina 

(0); Exames laboratoriais de sangue e/ou 

urina + Doppler (1) 

Número de consultas com o 

Angiologista no último ano 

< de 4 consultas/ano (0) 

≥ 04 consultas/ano (1) 

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

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

registro no prontuário (1) 

Quadro 3. Variáveis de caracterização da assistência à saúde/SUS prestada às pessoas 

com UV atendidas na APS, segundo escores/categorias de verificação. Natal/RN, 2014. 

 

Neste estudo a variável de caracterização da QV de pessoas com úlceras venosas 

está relacionada com os domínios do CCVUQ, conforme descrição do Quadro 4 abaixo: 

 

DOMÍNIOS DO 

CCVUQ 
QUESTÕES CORRESPONDENTES 

Interação Social 
Avalia o quanto a presença da úlcera impede a pessoa de se 

reunir com amigos, viajar de férias, realizar passatempos, usar 



42 

 

 

transporte público, o quanto o faz realizar as atividades de forma 

mais lenta e se causa dificuldade de andar. 

Atividades 

Domésticas 

Avalia se a presença da úlcera limita a realização das tarefas de 

casa: cozinhar, limpar, fazer comprar, cuidar do jardim e o 

quanto faz com que a pessoa realize as atividades de forma mais 

lenta  

Estética 

Avalia o quanto a secreção da úlcera é considerada um 

problema, o quanto a pessoa fica preocupada que a úlcera nunca 

cure e o quanto a pessoa se sente triste por causa da aparência 

das pernas devido a úlcera e/ou curativos. Com relação aos 

curativos, avalia o quanto o volume, a aparência e a influência 

nas roupas que usa é considerado um problema. 

Estado 

Emocional 

Avalia o quanto a úlcera deixa a pessoa preocupada com seus 

relacionamentos pessoais, deprimida, preocupada que a úlcera 

nunca cure, cansada de gastar muito tempo tratando da úlcera e 

se passa muito tempo pensando na úlcera.  

Quadro 4. Caracterização dos domínios que compõe o CCVUQ, segundo questões 

correspondentes. Natal/RN, 2014. 

 

A variável de caracterização da adesão ao tratamento está organizada conforme as 

dimensões que compõem a Escala Multidimensional de Adesão Terapêutica, descritas a 

seguir: 

 

 Estilo de vida saudável: avalia a adesão a estilos de vida importantes na cicatrização 

da úlcera venosa de perna, tais como alimentação, a higiene, a hidratação nos 

membros inferiores, o exercício físico e o padrão de sono (FAVAS; 2012). 

 Terapia compressiva: avalia a importância da terapia compressiva, na cicatrização da 

úlcera venosa de perna, bem como esta interfere na prevenção da recidiva, através do 

uso de meia elástica durante o dia, durante a noite ou durante as 24 horas (FAVAS; 

2012). 

 Vigilância neurovascular: avalia a vigilância por parte da pessoa, no que concerne a 

sinais de comprometimento neurocirculatório das extremidades distais, tais como o 

edema, a coloração, a sensibilidade e a mobilidade (FAVAS; 2012). 

 

4.6 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados foi realizada durante um período de 3 meses (fevereiro a abril 

de 2014) por uma equipe composta pelos pesquisadores e por acadêmicos de graduação em 

enfermagem devidamente treinados.  
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A partir da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido –TCLE 

(APÊNDICE A) pelos participantes deste estudo, a equipe realizou diagnóstico da QV, da 

adesão ao tratamento e da assistência às pessoas com UV, por meio de entrevista. 

 

4.7 ANÁLISE DOS DADOS E TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

Os dados coletados foram transferidos para planilhas eletrônicas e, após correção, 

exportados e analisados em um software estatístico.   

No software estatístico, realizaram-se as análises descritivas com frequências 

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

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

seguintes testes: 

 Teste de Mann Whitney, utilizado para verificação de diferença significante 

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

e assistenciais e a adesão ao tratamento; 

 Correlação de Pearson (até 0,39 = fraca; 0,40 até 0,69 = moderada; 0,70 até 1 = 

forte), utilizado para verificação de correlação entre as dimensões de adesão ao 

tratamento e os domínios da qualidade de vida. 

 

4.8 ASPECTOS ÉTICOS 

O projeto desta pesquisa foi apreciado pela Comissão de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte sendo aprovado com CAAE: 

07556312.0.0000.5537, respeitando os princípios da Resolução 466/2012 (BRASIL, 2013), 

que envolve pesquisas com seres humanos (ANEXO D). 

Esclareceram-se os objetivos e a importância deste estudo aos participantes da 

pesquisa, sendo requisitada a assinatura do TCLE aos que concordaram em participar da 

mesma. 

Para a captação das informações foi dada ênfase aos aspectos éticos, incluindo-se 

a confidencialidade e sigilo, não identificação pessoal nos questionários (a identificação será 

feita a partir de algarismos arábicos, seguindo a ordem de realização das entrevistas) e 

privacidade durante a entrevista. 
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5 RESULTADOS  

 

Os resultados e discussão estão apresentados em forma de artigos a serem 

submetidos em periódicos qualificados na área de Enfermagem, conforme exposto no Quadro 

5. 

 

ARTIGO TÍTULO OBJETIVO 
QUALIS EM 

ENFERMAGEM 

2 

Adesão ao tratamento de 

pessoas com úlceras 

venosas atendidas na 

atenção primária à saúde 

Verificar a adesão ao tratamento de 

pessoas com úlceras venosas (UV) e 

sua associação com as características 

sociodemográficas, de saúde e 

assistenciais. 

B1 

(Revista 

Eletrônica de 

Enfermagem) 

3 

Adesão ao tratamento e 

qualidade de vida de 

pessoas com úlcera 

venosa 

Verificar a correlação entre adesão ao 

tratamento e qualidade de vida das 

pessoas com UV atendidas na atenção 

primária à saúde 

B1 

Quadro 5. Síntese dos dois artigos que compõem os resultados e discussões por título, 

objetivo e qualis que serão submetidos. 
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5.1 ARTIGO 2 

 
Adesão ao tratamento de pessoas com úlceras venosas atendidas na atenção 

primária à saúde 

 

Adherence to treatment of people with venous ulcers assisted at primary health 

care 

 

La adherencia al tratamiento de personas con úlceras venosas atendidos en 

atención primaria de salud 

 

Samilly Márjore Dantas Liberato - 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: 

samillyliberato@hotmail.com 

Gilson de Vasconcelos Torres – Enfermeiro. Doutor em Enfermagem. Pós-Doutor em 

Enfermagem. Professor Titular Departamento de Enfermagem/UFRN. Coordenador do 

Grupo de Pesquisa Incubadora de Procedimentos de Enfermagem. Pesquisador do CNPq 

(PQ2). Rio Grande do Norte (RN), Brasil. Email: gilsonvtorres@hotmail.com  

 

RESUMO 

Objetivou-se neste estudo verificar a adesão ao tratamento de pessoas com úlceras 

venosas (UV) e sua associação com as características sociodemográficas, de saúde e 

assistenciais. Trata-se de um estudo analítico, transversal, realizado com 44 pessoas 

com UV. Utilizaram-se dois instrumentos: um formulário para caracterizar os aspectos 

sociodemográficos, de saúde e da assistência e a Escala Multidimensional de Adesão 

Terapêutica. Verificou-se pior adesão ao tratamento na dimensão terapia compressiva. 

Não foram encontradas associações entre as características sociodemográficas e de 

saúde e as dimensões da adesão ao tratamento. Foram encontradas associações entre as 

caraterísticas da assistência, adesão à terapia compressiva, orientação para uso de 

terapia compressiva e orientação para exercícios regulares. Conclui-se que há maior 

dificuldade de adesão ao tratamento quanto à terapia compressiva e que a assistência 

prestada está associada à adesão à terapia compressiva, à orientação para uso de 

terapia compressiva e à orientação para exercícios regulares. 

Descritores: Úlcera Venosa; Adesão do Paciente; Atenção Primária à Saúde; 

Enfermagem. 

 

 

mailto:samillyliberato@hotmail.com
mailto:gilsonvtorres@hotmail.com
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INTRODUÇÃO 

A úlcera venosa (UV) representa o estágio mais avançado da doença venosa 

crônica. A lesão caracteriza-se como perda circunscrita ou irregular da derme ou 

epiderme, podendo atingir o tecido subcutâneo e os tecidos adjacentes acometendo 

principalmente as regiões distais dos membros inferiores. Outros achados no membro 

afetado incluem: veias varicosas, edema, eczema, hiperpigmentação e 

lipodermatoesclerose(1).  

A UV afeta a população adulta em diferentes faixas etárias, causando importante 

impacto social e econômico, visto que, pode resultar em afastamento do portador da 

lesão das atividades diárias, redução na qualidade de vida (QV), bem como necessidades 

de cuidados médicos e de enfermagem constantes. Além disso, pode por muitas vezes, 

gerar a aposentadoria precoce(2).  

A interferência na atividade de locomoção faz com que muitos indivíduos 

acometidos por úlceras venosas se declarem dependentes, frágeis e desestimulados. 

Acrescenta-se que a experiência dolorosa, muito frequente na vida desses pacientes, 

pode interferir ainda mais nas ações cotidianas(3).   

A longo prazo, esses pacientes diminuem a adesão ao tratamento, pois passam a 

perceber a cura como improvável ou acreditam na inevitabilidade de recorrência da 

úlcera(4). Isso levanta preocupações sobre a motivação dos mesmos em aderir às 

recomendações do tratamento. 

A adesão terapêutica refere-se ao grau de concordância entre o comportamento de 

uma pessoa e as prescrições da equipe de saúde. O conceito remete à ideia de uma 

relação de colaboração entre paciente e profissional de saúde no desenvolvimento e 

ajuste do plano de cuidados(5).  

Nesse sentido, a adesão terapêutica tem se mostrado um dos fatores responsáveis 

pela redução significativa do tempo de cicatrização, além de prolongar o período de 

recidiva da úlcera. Entretanto, a adesão terapêutica ainda consiste num grande problema 

entre os portadores da lesão, pois o tratamento é longo, dispendioso e demanda 

alterações no estilo de vida(6).  

É imprescindível então que a adesão ao tratamento seja entendida como a 

atividade conjunta entre paciente, profissional e serviços de saúde. A pessoa deve 

manter o envolvimento e comprometimento com seu tratamento. Os profissionais de 

saúde devem estar engajados e capacitados para contribuição significativa, assim como 

os serviços de saúde devem manter-se estruturados para permitir adequado 

atendimento. Nesse caso, reconhece-se a responsabilidade específica de todos os 

envolvidos no processo, direta ou indiretamente(7). 

Frente ao exposto, julga-se necessária a busca pelo aumento da compreensão do 

fenômeno da adesão ao tratamento das pessoas com úlceras venosas, com vistas a 
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subsidiar e auxiliar uma mudança na prática de atenção à saúde, superando a visão 

simplista e limitada da assistência.  

Elencaram-se como problemas de pesquisa: Como se caracteriza a adesão das 

pessoas com úlceras venosas ao tratamento?  Existe associação da adesão ao tratamento 

com as características sociodemográficas, de saúde e assistenciais? 

Para tanto, o objetivo deste estudo foi verificar a adesão ao tratamento de pessoas 

com úlceras venosas atendidas na atenção primária à saúde e sua associação com as 

características sociodemográficas, de saúde e assistenciais.  

 

MÉTODOS 

Trata-se de um estudo analítico, transversal, com abordagem quantitativa, tendo 

como cenário as Unidades de Saúde da Família (USFs) e Unidades Mistas da cidade de 

Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, que são coordenadas pela Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) e têm como eixo estruturante da atenção básica a Estratégia 

de Saúde da Família (ESF), com 35 USFs e duas Unidades Mistas implantadas até março 

de 2013.   

A população alvo deste estudo foram as pessoas com UV atendidas pelas equipes 

da ESF durante o período da coleta de dados. A amostra foi composta por acessibilidade 

e a partir dos seguintes critérios de inclusão: apresentar no mínimo uma úlcera venosa; 

estar orientado e em condições de ser entrevistado; ter idade mínima de 18 anos.  

Foram excluídos os usuários que não concluíram todos os processos da coleta de 

dados e aqueles que apresentaram outros tipos de feridas: oncológicas, arterial ou de 

etiologia mista (venosa e arterial ou venosa e hansênica). Tal condição se justifica, 

porque tais feridas apresentam características diferenciadas das úlceras venosas típicas. 

Assim, a amostra final do estudo foi composta por 44 pessoas com UV. 

O procedimento de coleta se concretizou nos meses de fevereiro a abril de 2014, 

quando foram visitadas 13 USFs e duas Unidades Mistas. Após esse período, os 

servidores municipais das unidades deflagraram greve o que impossibilitou a 

continuidade da coleta.  

A coleta de dados se deu através de dois instrumentos. O primeiro corresponde a 

um protocolo assistencial(8) do qual foram utilizados 27 itens que caracterizam os 

aspectos sociodemográficos, de saúde e da assistência. O segundo instrumento refere-se 

à Escala Multidimensional de Adesão Terapêutica(9), composta por 24 itens que 

correspondem a três dimensões: estilos de vida saudáveis, terapia compressiva e 

vigilância neurovascular. Os itens recebem pontuação a partir de uma escala do tipo 

Likert, variando de 1 a 5, atentando que, quanto mais próximo de 1, melhor a adesão.  

Os dados obtidos foram organizados em uma planilha eletrônica, e, após correção, 

exportados para um software estatístico no qual foram realizadas a análise descritiva, 
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com frequências absolutas, relativas e média dos escores de adesão, e a análise 

inferencial, com aplicação do Teste de Mann Whitney, adotando-se como nível de 

significância estatística o p-valor < 0,05.  

Destaca-se que o estudo está de acordo com a Resolução 466/2012(10), que 

envolve pesquisas com seres humanos, tendo sido apreciado e aprovado pela Comissão 

de Ética em Pesquisa/UFRN com CAAE: 07556312.0.0000.5537. Além disso, todos os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, concordando com 

a realização da pesquisa e utilização dos dados, desde que resguardadas as suas 

identidades.  

 

 

RESULTADOS 

O perfil sociodemográfico das pessoas com UV caracterizou-se por predomínio do 

sexo feminino (65,9%), idade a partir de 60 anos (59,1%), casado/união estável 

(52,3%), não alfabetizado/alfabetizado/ensino fundamental (81,7%), sem profissão 

(69,2%) e renda de até 1 salário mínimo (81,8%). 

 Com relação à caracterização de saúde, evidenciou-se que a maioria das pessoas 

relatou doenças crônicas associadas (63,6%), sono maior que 6 horas (81,8%), dor 

presente (81,8%) e apresentaram número de recidivas maior ou igual a 1 (77,3%). A 

maior parte negou etilismo (86,4%) e tabagismo (77,3%). 

Os dados que caracterizam a assistência são apresentados na Tabela 1, distribuídos 

conforme tempo de UV atual. 

 

Tabela 1 - Caracterização da assistência dos pacientes com UV segundo o tempo 

de UV atual. Natal/RN, 2014. 

Caracterização da assistência 

    

Total 

N % 

Adequação dos produtos utilizados   

Adequado 32 72,7 

Inadequado 12 23,7 

Realização do curativo fora da USF/Unidade 

Mista 
  

Profissional/Cuidador sem treinamento 15 34,1 

Profissional/Cuidador treinado 29 65,9 

Local de TTT da UV   

Domícilio 13 29,5 

UBS/USF/HUOL/Hospital Municipal 31 70,5 

Terapia compressiva   

Ausente 36 81,8 

Presente 08 18,2 
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Orientação para o uso de terapias compressivas, 

elevação de MMII e exercícios regulares 
  

Ausente 34 77,3 

Presente 10 22,7 

Exames Laboratoriais e específicos   

Exames de sangue ou urina 22 50,0 

Exames de sangue ou urina e doppler 13 29,5 

Nenhum 09 20,5 

Número de consultas com o angiologista no 

último ano 
  

< de 4 consultas por ano 44 100,0 

≥ 4 consultas por ano - - 

Documentação dos achados clínicos   

Sem registro no prontuário 16 36,4 

Com registro no prontuário 28 63,6 

Referência    

Ausente 34 77,3 

Presente 10 22,7 

Total 44 100,0 

Fonte: Própria pesquisa. 

 

Com relação à adesão terapêutica e utilizando como referência o escore médio 

(pontuado de 1 a 5 para cada dimensão), é possível verificar, através dos dados da 

Tabela 2, que é na dimensão da terapia compressiva que há pior adesão. 

 

Tabela 2 – Valores mínimo, máximo, média e desvio padrão (DP) das dimensões 

da Escala Multidimensional de Adesão Terapêutica. Natal/RN, 2014. 

 Dimensões  Mínimo Máximo Média DP 

Estilo de vida saudável 1 4 2,34 0,48 

Terapia Compressiva 3 5 4,81 0,49 

Vigilância Neurovascular 1 5 2,59 1,22 

Fonte: Própria pesquisa. 

 A Tabela 3 apresenta as características sociodemográficas e de saúde segundo os 

escores de adesão terapêutica nos domínios estilo de vida saudável, terapia compressiva 

e vigilância neurovascular. Não foram encontradas associações entre os domínios da 

adesão e as variáveis sociodemográficas e de saúde. Observou-se, no entanto, melhor 

adesão entre os indivíduos sem dor e com maior escolaridade.  
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Tabela 3 – Características sociodemográficas e de saúde segundo escores de adesão 

terapêutica. Natal/RN, 2014. 

Caracterização 

sociodemográf

ica e de saúde 

Estilo de vida 

saudável 

Terapia 

Compressiva 

Vigilância 

Neurovascular 

n Média (DP) 
p-

valor* 
Média (DP) 

p-

valor* 
Média (DP) 

p-

valor

* 

Sexo   
0,239 

 

0,131 

 

0,770 Feminino 29 2,29 (0,41) 4,72 (0,58) 2,80 (1,21) 

Masculino 15 2,42 (0,61) 4,98 (0,65) 2,17 (1,18) 

Faixa etária   
    

 
A partir de 60 

anos 
26 2,32 (0,42) 

0,632 
4,76 (0,51) 

0,320 
2,77 (1,22) 

0,208 

Até 59 anos 18 2,36 (0,57) 4,88 (0,47) 2,32 (1,20) 

Estado civil   
    

 
Solteiro/viúvo/d

ivorciado 
21 2,50 (0,44) 

0,061 

4,71 (0,64) 

0,727 

2,88 (1,11) 

0,061 
Casado/União 

estável 
23 2,19 (0,48) 4,89 (0,29) 2,32 (1,28) 

Escolaridade   
     

Não 

alfabetizado/ 

alfabetizado/ 

Ens. 

Fundamental 

38 2,35 (0,49) 

0,758 

4,83 (0,43) 

0,959 

2,63 (1,21) 

0,439 

Ens. Médio e 

Superior 
6 2,27 (0,47) 4,67 (0,81) 2,33 (1,41) 

Profissão/  

Ocupação  
      

Presente 14 2,24 (0,59) 
0,256 

4,96 (0,09) 
0,500 

2,20 (1,24) 
0,111 

Ausente 30 2,38 (0,43) 4,73 (0,58) 2,77 (1,19) 

Renda per 

capita  
      

Até 1 SM 36 2,34 (0,47) 
0,939 

4,73 (0,56) 
0,147 

2,60 (1,25) 
0,951 

>1 SM 8 2,32 (0,56) 5,00 (-) 2,53 (1,19) 

Doenças 

crônicas 

associadas 
 

      

Presente 28 2,26 (0,55) 
0,121 

4,81 (0,47) 
0,942 

2,67 (1,31) 
0,759 

Ausente 16 2,48 (0,32) 4,80 (0,54) 2,44 (1,07) 

Sono   
     

Até 6 horas 8 2,61 (0,47) 

0,148 

4,97 (0,08) 

0,556 

2,41 (1,07) 

0,831 Maior igual 6 

horas 
36 2,27 (0,47) 4,77 (0,53) 2,63 (1,26) 

Etilismo  
      

Presente 6 2,26 (0,58) 
1,000 

4,67 (0,81) 
0,959 

1,88 (1,20) 
0,086 

Ausente 38 2,35 (0,48) 4,83 (0,43) 2,70 (1,20) 

Tabagismo  
      

Presente 10 2,21 (0,47) 
0,440 

4,60 (0,84) 
0,677 

2,08 (1,08) 
0,140 

Ausente 34 2,37 (0,49) 4,87 (0,32) 2,74 (1,24) 
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Dor        

Presente 36 2,38 (0,49) 
0,217 

4,82 (0,45) 
0,587 

2,59 (1,32) 
0,891 

Ausente 8 2,15 (0,43) 4,75 (0,66) 2,58 (0,79) 

Recidivas        

>= 1 34 2,31 (0,53) 
0,575 

4,84 (0,43) 
0,770 

2,53 (1,18) 
0,725 

Nenhuma 10 2,43 (0,27) 4,70 (0,67) 2,78 (1,41) 

*Mann-Whitney Test 

Fonte: Própria Pesquisa 
 

A análise da associação entre as características da assistência e as dimensões da 

adesão ao tratamento mostrou que a adesão à terapia compressiva esteve associada ao 

uso de terapia compressiva (p=0,011), à orientação para uso de terapia compressiva 

(p=0,002) e à orientação para exercícios regulares (p=0,026). Não foram encontradas 

associações entre as demais caraterísticas da assistência e as dimensões de adesão ao 

tratamento (Tabela 4).  

 

Tabela 4 – Características da assistência à saúde segundo escores de adesão terapêutica. 

Natal/RN, 2014. 

Caracterização da 

assistência à 

saúde 

 

Estilo de vida 

saudável 

Terapia 

Compressiva 

Vigilância 

Neurovascular 

n Média (DP) 

p-

valor

* 

Média (DP) 

p-

valor

* 

Média (DP) 
p-

valor* 

Adequação de 

materiais 
       

Adequado 32 2,26 (0,60) 
0,866 

4,92 (0,28) 
0,507 

2,17 (1,06) 
0,169 

Inadequado 12 2,36 (0,44) 4,77 (0,55) 2,74 (1,26) 

Quem realiza o 

curativo fora das 

unidades 
 

     
 

Profissional/cuidador 

treinado 
29 2,32 (0,53) 

0,843 

4,89 (0,31) 

0,253 

2,91 (1,19) 

0,004 
Profissional/cuidador 

sem treinamento 
15 2,36 (0,39) 4,65 (0,71) 1,97 (1,07) 

Local de TTT da 

UV 
      

 

UBS, USF, HUOL, 

Hosp. Municipal 31 2,30 (0,48) 0,918 
4,80 (0,47) 

0,759 
2,73 (1,30) 

0,266 

Domicílio 13 2,42 (0,50) 4,83 (0,55) 2,23 (0,98) 

Faz uso de terapia 

compressiva 
      

 

Não 36 2,35 (0,51) 
0,474 

4,88 (0,39) 
0,011 

2,46 (1,15) 
0,210 

Sim 8 2,25 (0,39) 4,47 (0,73) 3,16 (1,47) 

Tempo de TTT da 

UV 
       

Maior ou igual a 6 

meses 
34 2,39 (0,49) 0,920 4,79 (0,53) 0,967 2,60 (1,12) 0,642 
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Até 6 meses 10 2,13 (0,44) 4,88 (0,31) 2,53 (1,34) 

Orientações para 

uso de terapia 

compressiva  

     
 

Ausente 28 2,29 (0,54) 
0,509 

4,93 (0,37) 
0,002 

2,43 (1,16) 
0,286 

Presente 16 2,41 (0,36) 4,59 (0,60) 2,86 (1,32) 

Orientações 

elevação dos MMII 

 

      

Ausente 6 2,53 (0,71) 
0,421 

5,00 (0,00) 
0,222 

2,29 (1,61) 
0,731 

Presente 38 2,30 (0,45) 4,78 (0,52) 2,55 (1,17) 

Orientações 

exercícios 

regulares 

 

      

Ausente 31 2,37 (0,49) 
0,519 

4,90 (0,39) 
0,026 

2,73 (1,19) 
0,163 

Presente 13 2,26 (0,48) 4,60 (0,64) 2,23 (1,28) 

Referência e 

Contra-referência  
      

Ausente 34 2,36 (0,51) 
0,546 

4,87 (0,40) 
0,227 

2,70 (1,27) 
0,325 

Presente 10 2,26 (0,42) 4,60 (0,69) 2,20 (0,99) 

*Mann-Whitney Test 

Fonte: Própria Pesquisa 

 

DISCUSSÃO 

Analisando as características sociodemográficas, nota-se que o perfil da população 

estudada corrobora com o que tem sido constatado por outros estudos, tanto 

nacionais(2,11) quanto internacionais(12).  

Com relação à caracterização de saúde, cabe destaque ao fato de que um elevado 

percentual dos participantes desta investigação negaram tabagismo e etilismo. Torna-se 

pertinente elucidar que esses hábitos sociais implicam em efeitos expressivamente 

negativos sobre o processo cicatricial, retardam a evolução da ferida e, portanto, devem 

ser completamente desencorajados às pessoas com UV(13).  

No que se refere ao número de recidivas, os dados desta pesquisa não diferem da 

maioria dos estudos, que sinalizam que as úlceras venosas têm elevadas taxas de 

recorrência(14-15).  

O principal motivo das recidivas é a não adesão do paciente em relação às medidas 

preventivas, muitas vezes por não conhecê-las ou não ter sido bem orientado. No próprio 

estudo em questão, 77,3 % dos pesquisados referiram não terem sido orientados quanto 

ao uso de terapias compressivas, elevação de MMII e exercícios regulares, o que 

demonstra uma falha preocupante, considerando o valor de tais medidas tanto para o 

tratamento quanto para a prevenção de recidivas.  

Nesse aspecto, a prática de educação em saúde configura-se como medida de 

grande relevância, uma vez que permite ao enfermeiro estimular o conhecimento da 

pessoa sobre sua condição de saúde e sensibilizar o paciente a aderir ao tratamento(16).  
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A terapia compressiva é a base fundamental do tratamento da UV e tem 

demonstrado ser capaz de melhorar as taxas de cicatrização e reduzir a recorrência da 

úlcera, pois melhora a microcirculação e a eficácia da bomba muscular da panturrilha, 

reduzindo o edema e a hipertensão venosa(17). No entanto, na presente pesquisa essa 

prática estava instituída para apenas 18,2% dos pesquisados.  

O reduzido número de pessoas que foram orientadas sobre o uso de terapia 

compressiva somado à baixa taxa de implementação dessa terapêutica refletiram nos 

achados referentes à medida de adesão ao tratamento. Segundo os escores identificados, 

a terapia compressiva foi a dimensão em que se observou piores índices de adesão. 

A dimensão estilo de vida saudável investiga a adesão a hábitos de vida 

importantes na cicatrização da úlcera venosa de perna e foi a dimensão em que se 

verificou melhor adesão.  

Dentre todas as variáveis analisadas, o grupo de pessoas com tempo de tratamento 

menor que 6 meses foi o que apresentou melhor adesão nessa dimensão. Alguns autores 

advogam que os pacientes tendem a aderir melhor ao tratamento estabelecido em curto 

prazo, quando a cura parece estar próxima de ser alcançada(4).  

 No panorama das doenças crônicas, as mudanças comportamentais e adoção de 

hábitos saudáveis de vida constituem um desafio adicional que permeia toda a vida do 

usuário(5). Alguns autores valorizam a estratégia de grupos de apoio no enfrentamento 

desse obstáculo e verificaram que essa ferramenta foi capaz de estimular a autonomia 

dos sujeitos, incentivar o autocuidado, promover mudanças de comportamentos e 

potencializar a adesão ao tratamento(18-19).  

A dimensão vigilância neurovascular avalia a atenção por parte da pessoa, no que 

concerne a sinais de comprometimento circulatório das extremidades distais, tais como o 

edema, a coloração, a sensibilidade e a mobilidade. Os achados deste estudo mostraram 

melhor adesão à vigilância neurovascular do que em estudo desenvolvido em Portugal(9). 

É nesse contexto que emerge a valorização do estímulo para o autocuidado, 

principalmente no ambiente domiciliar, onde o cuidado com a UV depende 

essencialmente das ações do usuário. 

O autocuidado se traduz num conjunto de ações que os indivíduos desempenham 

de forma deliberada em seu próprio benefício com o propósito de manter a vida, a saúde 

e o bem-estar. Essas ações são voluntárias e intencionais e têm o propósito de contribuir 

de forma específica para a integridade estrutural, o funcionamento e o desenvolvimento 

humanos(20).  

Não se observou associação entre as três dimensões de adesão terapêutica e as 

características sociodemográficas e de saúde, no entanto destaca-se que as variáveis 

escolaridade (ensino médio e superior) e dor ausente apresentaram melhores médias nas 

três dimensões indicando melhor adesão.  
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Ao discorrer sobre escolaridade, há de se considerar que às vezes os pacientes são 

rotulados como não aderentes, quando na verdade eles não foram capazes de incorporar 

os conselhos dos profissionais em suas vidas diárias(6).  

Embora não seja uma recomendação nova, os profissionais devem sempre levar em 

consideração o contexto cultural e social de cada indivíduo ao elencar a linguagem mais 

adequada para nortear o processo de comunicação terapêutica(21-22).  

A sensação dolorosa é uma experiência frequente no cotidiano da pessoa com 

úlcera venosa, ilustrada pelo elevado número de participantes deste estudo que 

apresentaram dor. A dor tem forte impacto psicológico, que acaba repercutindo na 

confiança para realização das tarefas diárias, no bem-estar e na manutenção de 

atividades sociais e recreativas, pesando negativamente sobre a qualidade de vida(23). 

A dor tem impacto negativo sobre a capacidade do paciente em tolerar terapia 

compressiva. Estudo de revisão demonstrou que a dor e o desconforto foram as 

principais razões para não adesão à terapia compressiva, exercícios regulares e elevação 

dos MMII(24).  

A análise das relações entre as dimensões da adesão terapêutica e as 

características da assistência mostrou associação entre a adesão à terapia compressiva, 

o uso de terapia compressiva, orientações sobre terapia compressiva e orientações sobre 

exercícios regulares, o que reforça a ideia de que a educação em saúde é capaz de 

influenciar positivamente alterações de comportamento e a adesão ao tratamento. 

 

CONCLUSÃO 

Mesmo sendo expressivamente reconhecida como a melhor prática no tratamento 

da úlcera venosa, a terapia compressiva foi a dimensão em que houve pior adesão; 

poucos pacientes receberam essa forma de tratamento e um número muito pequeno foi 

orientado quanto a essa medida. 

Tal fato representa uma importante lacuna na assistência prestada a essa 

população no nível de atenção primária à saúde, o que inevitavelmente contribui para a 

cronicidade das lesões e aumento da ocorrência de complicações, culminando com a 

demanda por cuidados dos outros níveis de atenção à saúde. 

Acrescenta-se que, embora não tenha sido constatada significância estatística na 

associação entre a adesão ao tratamento e as características sociodemográficas e de 

saúde, a análise dos dados consegue sinalizar grupos que merecem maior atenção e 

variáveis que influenciam positivamente o comportamento de adesão. 

Foi possível ainda elucidar o valor significativo das orientações realizadas pelos 

profissionais de saúde durante o processo terapêutico, o que denota que o cuidado 

prestado a essa população deve abarcar mais do que somente a execução de um 

curativo.  



55 

 

 

Diante do exposto emerge a necessidade de que os profissionais, especialmente os 

enfermeiros, sejam sensibilizados e capacitados a estabelecer um cuidado holístico e 

verdadeiramente efetivo às pessoas com úlceras venosas.  
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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo verificar a correlação entre adesão ao tratamento e qualidade 

de vida (QV) das pessoas com úlcera venosa (UV) atendidas na atenção primária à saúde. 

Trata-se de um estudo analítico, transversal, realizado com 44 pessoas com UV. Utilizaram-se 

três instrumentos: um formulário para caracterizar os aspectos sociodemográficos, de saúde e 

assistenciais, a Escala Multidimensional de Adesão Terapêutica e o Charing Cross Venous 

Ulcer Questionnaire (CCVUQ). Verificou-se pior adesão ao tratamento na dimensão terapia 

compressiva. A média do escore total do CCVUQ foi de 51,47 (DP = 18,33) e os domínios 

mais prejudicados foram estética e estado emocional. Verificaram-se correlações fracas, 

porém significativas entre adesão à dimensão estilo de vida saudável e os domínios do 

CCVUQ. Conclui-se que há maior dificuldade de adesão ao tratamento quanto à terapia 

compressiva e que a adesão ao estilo de vida saudável tem correlação significativa com a QV. 

Descritores: Úlcera Venosa; Adesão do Paciente; Qualidade de vida; Atenção Primária à 

Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

As úlceras venosas (UVs) configuram-se como problema que ocasiona 

considerável impacto às pessoas na fase mais produtiva de suas vidas, gerando dor, restrição 

mailto:samillyliberato@hotmail.com
mailto:gilsonvtorres@hotmail.com
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da mobilidade, perdas de dias de trabalho, aposentadoria precoce e gastos com a terapêutica, 

além de interferir nas atividades da vida diária e de lazer
(1-2)

. 

Além das implicações físicas e do ônus financeiro, as feridas crônicas acarretam 

também outras mudanças psicológicas e sociais extensíveis às esferas familiar e social, 

reafirmando a complexidade da problemática
(3)

. 

Mantém-se a necessidade de compreender os aspetos biopsicossociais que 

envolvem a pessoa com UV, uma vez que tais fatores, além de ter efeito sobre o sistema 

imunológico e nos processos naturais de cura, podem provocar consequência indireta sobre a 

recidiva devido ao impacto gerado sobre as atividades de autocuidado para prevenção da 

UV
(4)

. 

A busca por tratamentos mais eficientes que possam contribuir para a cicatrização 

precoce, sem esquecer a abordagem holística, é um desafio para os profissionais envolvidos 

no processo de cuidado à pessoa com lesão
(5)

. Destaca-se a importância da participação ativa 

do portador da condição crônica no processo terapêutico, concretizada mediante adequada 

adesão ao tratamento
(6)

. 

Embora haja crescente consciência sobre os processos subjacentes à não adesão, 

as razões para tal comportamento relacionado ao regime terapêutico da UV não são 

totalmente compreendidas
(7)

. Revisão da literatura sobre os determinantes do comportamento 

da não adesão ao tratamento das pessoas com úlceras de perna verificou que a dor, o 

desconforto e a falta de aconselhamento para o estilo de vida saudável pelos profissionais de 

saúde foram identificados como os principais motivos para a não adesão ao tratamento da 

úlcera de perna
(8)

. 

A adesão terapêutica é relevante para as pessoas com UV, uma vez que reduz 

significativamente o tempo de cicatrização, diminui os índices de reincidência e influencia 

positivamente a qualidade de vida
(9)

. 

Diversas facetas da qualidade de vida relacionada à saúde são afetadas pela 

presença da UV, de tal maneira que o impacto desta condição crônica transpõe os aspectos 

restritos a uma específica do corpo, estendendo-se às demais dimensões do indivíduo
(3)

. 

Acrescenta-se ainda que estudos desenvolvidos com pessoas acometidas por 

diferentes doenças crônicas constataram relação significativa entre adesão ao tratamento e 

qualidade de vida, apresentando a adesão terapêutica como fator de proteção para a qualidade 

de vida, sinalizando assim a relevância dessa temática
(10)

.  
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Para melhora da qualidade de vida das pessoas com UV é de fundamental 

importância investir em intervenções para promoção da adesão ao tratamento com abordagem 

multiprofissional e avaliação holística abrangente, melhoria das características clínicas da 

úlcera, além de oferecer uma assistência de qualidade, com planejamento contínuo, capaz de 

englobar os diversos aspectos afetados pela presença da lesão, associados ao apoio social por 

pessoas significativas
(3,8)

. 

Tendo em vista a importância da adesão ao tratamento e da qualidade de vida para 

as pessoas com úlcera venosa, o objetivo deste estudo foi verificar a correlação entre adesão 

ao tratamento e qualidade de vida (QV) das pessoas com UV atendidas na atenção primária à 

saúde. 

 

MÉTODO 

Trata-se de um estudo transversal, analítico, com abordagem quantitativa, tendo 

como cenário as Unidades de Saúde da Família (USFs) e Unidades Mistas da cidade de Natal, 

capital do Estado do Rio Grande do Norte, que são coordenadas pela Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS) e têm como eixo estruturante da atenção básica a Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), com 35 USF e duas Unidades Mistas implantadas até março de 2013.   

Buscou-se alcançar pessoas com UV que atendessem aos seguintes critérios de 

inclusão: apresentar no mínimo uma úlcera venosa; estar orientado e em condições de ser 

entrevistado; ter idade mínima de 18 anos.  Foram excluídos os usuários que não concluíram 

todos os processos da coleta de dados e aqueles que apresentaram outros tipos de feridas: 

oncológicas, arterial ou de etiologia mista (venosa e arterial ou venosa e hansênica). Tal 

condição se justifica, porque essas feridas apresentam características diferenciadas das úlceras 

venosas típicas. 

A partir do contato com as equipes da ESF durante o período de coleta de dados e 

mediante critérios adotados, a amostra deste estudo foi composta por 44 pessoas com UV. 

O procedimento de coleta se concretizou nos meses de fevereiro a abril de 2014, 

quando foram visitadas 13 USFs e duas Unidades Mistas. Após esse período, os servidores 

municipais das unidades deflagraram greve, o que impossibilitou a continuidade da coleta.  

Os dados foram obtidos mediante três instrumentos. O primeiro corresponde a um 

protocolo assistencial
(11)

 do qual foram utilizados 17 itens que caracterizam os aspectos 

sociodemográficos, de saúde e da assistência. O segundo instrumento refere-se à Escala 

Multidimensional de Adesão Terapêutica
(12)

, composta por 24 itens que correspondem a três 



61 

 

 

dimensões: estilos de vida saudáveis, terapia compressiva e vigilância neurovascular. Os itens 

recebem pontuação a partir de uma escala do tipo Likert, variando de 1 a 5, atentando que, 

quanto mais próximo de 1, melhor a adesão.  

 O terceiro instrumento é denominado Charing Cross Venous Ulcer 

Questionnaire (CCVUQ) e avalia QV em pessoas com UV. O CCVUQ foi criado e validado 

em Londres e teve sua versão original traduzida e validada para o português
(13)

. É composto 

por 21 itens que identificam quatro domínios importantes da saúde: interação social, 

atividades domésticas, estética e estado emocional. A pontuação do questionário pode ser 

obtida em sua totalidade ou dividida por domínios, variando, nos dois casos, de 0 (zero), para 

melhor qualidade de vida, a 100 (cem), para pior qualidade de vida. 

Os dados obtidos foram organizados em uma planilha eletrônica, e, após correção, 

exportados para um software estatístico no qual foram realizadas a análise descritiva, com 

frequências absolutas, relativas e média dos escores de adesão e QV, e a análise inferencial, 

com aplicação da correlação de Pearson, adotando-se como nível de significância estatística o 

p-valor < 0,05 e como parâmetros da correlação: r = até 0,39(fraca); r = 0,40 até 0,69 

(moderada); r = 0,70 até 1 (forte)
 (14)

. 

Destaca-se que o projeto desta pesquisa foi apreciado pela Comissão de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sendo aprovado com CAAE 

07556312.0.0000.5537, respeitando os princípios da Resolução 466/2012, que envolve 

pesquisas com seres humanos. Além disso, todos os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, concordando com a realização da pesquisa e utilização 

dos dados, desde que resguardadas as suas identidades.  

 

RESULTADOS 

Das 44 pessoas com UV pesquisadas, 65,9% eram do sexo feminino e 59,1% 

tinham idade superior a 60 anos. A amplitude etária variou de 44 a 95 anos, com média de 

63,9 anos (desvio padrão – DP=12,46). Predominaram o estado civil casado/união estável 

(52,3%) e a baixa escolaridade - não alfabetizado/alfabetizado/ensino fundamental - (81,7%). 

Observou-se ainda que 69,2% da amostra não tinham profissão e 81,8% tinham renda per 

capta de até 1 salário mínimo.  

O perfil de saúde das pessoas com UV demonstrou que a maioria das pessoas 

relatou doenças crônicas associadas (63,6%), sono maior que 6 horas (81,8%), dor presente 

(81,8%), mais de uma recidiva (77,3%) e negaram etilismo (86,4%) e tabagismo (77,3%).  
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Os dados que caracterizam a assistência revelam que o tempo de tratamento teve 

média de 9,78 anos e apenas 18,2% dos pesquisados faziam uso de terapia compressiva. No 

que se refere às orientações para o uso de terapias compressivas, elevação de membros 

inferiores e exercícios regulares, 77,3% não tiveram a recomendação de pelo menos um 

desses pontos. Das orientações anteriormente citadas, as menos frequentes foram os 

exercícios regulares (29,5%), seguidos da terapia compressiva (36,3%).  

Os resultados da avaliação da adesão ao tratamento e da qualidade de vida estão 

apresentados na Tabela 1, conforme as dimensões da Escala Multidimensional de Adesão 

Terapêutica e os domínios do CCVUQ. Com relação à adesão ao tratamento constata-se pior 

adesão na dimensão terapia compressiva. Considerando a média do escore total do CCVUQ 

(média 51,47 e DP 18,33), verifica-se que a QV geral dos pesquisados tem valor aproximado 

ao da mediana da escala (50). 

 

Tabela 1 - Valores mínimo, máximo, média e desvio padrão (DP) das dimensões da Escala 

Multidimensional de Adesão Terapêutica e do CCVUQ. Natal/RN, 2014. 

 Mínimo Máximo Média DP 

Adesão ao Tratamento 

Estilo de vida saudável 1 4 2,34 0,48 

Terapia Compressiva 3 5 4,81 0,49 

Vigilância Neurovascular 1 5 2,59 1,22 

CCVUQ 

Domínios     

Interação Social 18,66 86,30 44,23 21,38 

Atividades Domésticas 16,83 84,16 45,70 23,21 

Estética 20,66 96,70 57,11 24,60 

Estado Emocional 20,70 100,00 59,62 26,74 

Escore Total 19,76 90,09 51,47 18,33 

Fonte: Própria pesquisa. 

 

Na Tabela 2 estão representados os coeficientes de correlação de Pearson entre as 

dimensões da Escala Multidimensional de Adesão Terapêutica e os domínios do CCVUQ, 

com as significâncias estatísticas. Verificaram-se correlações fracas, porém significativas 
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entre adesão à dimensão estilo de vida saudável e os domínios Interação Social (p-valor = 

0,048), Estética (p-valor = 0,025) e Estado Emocional (0,017) e o Escore Total (p-valor = 

0,012) do CCVUQ. 

 

Tabela 2 – Coeficiente de correlação de Pearson entre as dimensões da Escala 

Multidimensional de Adesão Terapêutica e os domínios do CCVUQ. Natal/RN, 2014. 

CCVUQ 

Dimensões da Adesão ao Tratamento 

Estilo de vida 

saudável 

Terapia 

Compressiva 

Vigilância 

Neurovascular 

Coeficiente 

de correlação 

de Pearson 

p-

valor 

Coeficiente 

de correlação 

de Pearson 

p-

valor 

Coeficiente 

de correlação 

de Pearson 

p-

valor 

Domínios        

Interação Social 0,299 0,048 0,145 0,349 0,121 0,434 

Atividades 

Domésticas 
0,174 0,257 -0,075 0,627 -0,029 0,850 

Estética 0,339 0,025 -0,065 0,675 -0,198 0,198 

Estado Emocional 0,358 0,017 -0,044 0,775 -0,255 0,095 

Escore Total 0,376 0,012 -0,023 0,884 -0,124 0,422 

Fonte: Própria pesquisa. 

 

DISCUSSÃO 

No que se refere à caracterização sociodemográfica, cabe destaque à elevada 

média de idade e ao alto percentual de pessoas sem ocupação. Os idosos compõem a parcela 

da população que mais sofre com UV. Além da lesão, esse grupo etário sofre com o 

surgimento de doenças crônico-degenerativas e com a diminuição de suas atividades; por isso, 

necessitam de cuidado especial, principalmente quando se trata de adesão ao tratamento
(15)

. 

O elevado percentual de inativos decorre do grande número de idosos já 

aposentados na amostra e também das limitações físicas decorrentes da UV, que representam 

um grande empecilho ao desempenho de atividades laborais, gerando sentimentos de 

incapacidade e inutilidade que acabam levando ao abandono do trabalho
(16)

.  

Quando se trata de úlceras crônicas, em particular a úlcera venosa, o prolongado 

período de tratamento e a elevada taxa de recorrência fazem com que o pessimismo se instale 

e por vezes se estenda aos próprios profissionais de saúde
(12)

. Para a população estudada, a 

média de tempo de tratamento foi de 9,78 anos e 77,3% apresentaram número de recidivas 

maior ou igual a 1.  
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Torna-se pertinente elucidar que, frente a tentativas de cicatrização sem sucesso, a 

longo prazo, as pessoas com UV desenvolvem uma postura desmotivada para aderir às 

recomendações do tratamento, pois consideram a cura como improvável ou acreditam na 

inevitabilidade de recorrência da úlcera
(17)

. 

Considerando os aspectos assistenciais, a educação em saúde configura-se como 

elemento primordial para superar uma visão limitada do cuidado, restrita à execução do 

curativo.  No presente estudo, na grande maioria os pesquisados afirmaram que não foram 

orientados quanto ao uso de terapias compressivas, elevação de MMII e exercícios regulares. 

Orientações adequadas são muito valiosas para essa população, pois a elevação 

dos membros inferiores contribui para diminuição do edema e facilita o fluxo da 

microcirculação, enquanto que a realização de exercícios físicos regulares aumenta a eficácia 

da bomba muscular da panturrilha. Os resultados são a melhora do retorno venoso, 

diminuição da dor e redução dos efeitos da hipertensão venosa
(18)

. As orientações sobre o uso 

de terapias compressivas são especialmente úteis para a prevenção de recorrência da úlcera
(19)

.  

Apesar de ser constatado pela literatura que a terapia compressiva leva a maiores 

taxas de cicatrização quando comparada com a não compressão
(20)

, essa medida foi 

implementa para apenas 18,2% dos pacientes e, consequentemente, foi a dimensão da adesão 

em que se observou piores escores de adesão. Outro estudo desenvolvido no Brasil também 

demonstrou que a terapia compressiva vem sendo implementada com índices ainda muito 

baixos
(21)

. 

Em se tratando de lesões ativas, a implementação da terapia compressiva depende 

de um profissional que possua conhecimentos, experiência e competência técnica. A literatura 

aponta lacunas importantes no conhecimento dos enfermeiros quanto à terapia compressiva e 

destaca que a maioria não possui formação formal na área
(22-23)

. A compreensão limitada dos 

princípios da terapia compressiva representa um risco para o paciente e um retrocesso na 

busca pela prática baseada em evidência. 

Além do preparo do profissional, outros fatores contribuem negativamente para a 

adesão à terapia compressiva, como: o desconforto, o inconveniente de não poder usar sapatos 

abertos, o tempo gasto para vestir e retirar as meias e a necessidade de se utilizar sacos de 

plástico para tomar banho
(24)

. 

Quando a assistência às pessoas com UV é mal conduzida, a lesão pode 

permanecer anos sem cicatrizar, acarretando um alto custo social, emocional, e piora na 

qualidade de vida. No presente estudo, observou-se que a QV geral dos pesquisados tem valor 
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aproximado ao da mediana da escala e que os domínios mais prejudicados foram estética e 

estado emocional  

Em uma era de hipervalorização da estética e da beleza, a sensação de transmitir 

imagem negativa aos outros e a falta de autoconfiança interferem fortemente nas relações 

sociais
(16)

. 

Resultados de estudo sobre o nível de ocorrência de sintomas depressivos 

apresentados por pessoas com úlcera venosa revelou que, entre os 60 pacientes investigados, 

91,66% apresentaram algum nível de depressão. Os cinco sintomas mais encontrados foram: 

tristeza, distorção da imagem corporal, autodepreciação, diminuição da libido e retração 

social
(15)

. Acrescenta-se ao desgaste emocional a constante preocupação com o odor e o 

exsudato da ferida, sendo motivo de estresse, vergonha e angústia
(16)

. 

Em uma investigação realizada no interior do Estado de São Paulo, as falas das 

pessoas com úlcera venosa revelaram que estas consideraram que o nervosismo desencadeado 

pelos impactos da ferida na vida cotidiana, pelos desconfortos físicos e, principalmente, pela 

impossibilidade de trabalhar, tem efeito negativo na cicatrização da ferida
(25)

. 

A interferência na atividade de locomoção durante a rotina diária exige que as 

pessoas reestruturem as atividades do seu cotidiano. As adversidades constantes fazem com 

que os indivíduos se sintam dependentes, limitados, frágeis e desestimulados
(16)

.   

Não foi constatada correlação significativa entre adesão à terapia compressiva e a 

qualidade de vida, o que pode ser explicado pelo fato de tratar-se de um estudo transversal e 

pelo pequeno tamanho da amostra. Estudos comprovam significativamente que efeitos 

positivos da terapia compressiva sobre a qualidade de vida são detectados em longo prazo
(26-

27)
, o que remete à necessidade de estudos longitudinais sobre essa temática.   

 Quando correlacionada a dimensão estilo de vida saudável com os domínios do 

CCVUQ foram identificadas correlações fracas, porém significativas. A adoção de um estilo 

de vida saudável juntamente com a reorientação de hábitos e comportamentos e o 

desenvolvimento de habilidades pessoais são estratégias prioritárias para a promoção da 

saúde
(28)

.   

Sob esse prisma, a promoção da saúde é apontada como aprimoramento das 

habilidades vitais para o cuidado, logo é inerente ao campo de atuação da enfermagem. Ao 

estimular atitudes específicas voltadas para o conceito ampliado do processo saúde/doença, 

superando o enfoque estritamente biologicista, a promoção da saúde capacita as pessoas para 

atuarem na melhoria da qualidade de vida
(28)

.  



66 

 

 

 

CONCLUSÃO 

Esta pesquisa revelou que a terapia compressiva foi a dimensão em que houve 

pior adesão e poucos pacientes receberam essa forma de tratamento. Este fato reforça a 

necessidade de que sejam desenvolvidas capacitações teórico-práticas abrangendo os 

princípios da terapia compressiva, visando consolidar essa terapêutica na realidade local. 

A formação e treino dos enfermeiros em terapia compressiva podem alcançar 

efeitos positivos sobre as taxas de cicatrização, prevalência da úlcera venosa, redução dos 

custos e aumento da qualidade de vida. 

Os dados referentes à QV demonstraram que os domínios mais prejudicados 

foram estética e estado emocional, o que reforça a importância de que o profissional de saúde 

amplie seu campo de visão para além da ferida.  

Diante dos resultados obtidos, conclui-se neste estudo que, na amostra estudada, 

houve correlação entre a dimensão estilo de vida saudável e os domínios do CCVUQ, o que 

denota a importância de se estimular a adoção de hábitos saudáveis de vida com vistas a 

intensificar a promoção à saúde e melhorar a qualidade de vida. 

Os resultados sinalizam também a importância do desenvolvimento de estudos 

longitudinais sobre a temática, com o intuito de explorar o impacto da relação entre adesão ao 

tratamento e qualidade de vida ao longo do tempo.  
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CONCLUSÃO 

 

Os dados desta pesquisa revelaram que a terapia compressiva foi a dimensão em 

que houve pior adesão, poucos pacientes receberam essa forma de tratamento e um número 

muito pequeno foi orientado quanto a essa medida. A população inquirida apresentou melhor 

adesão na dimensão estilo de vida saudável. 

Ressalta-se que, embora não tenha sido constatada significância estatística na 

associação entre a adesão ao tratamento e as características sociodemográficas e de saúde, a 

análise dos dados conseguiu sinalizar grupos que merecem maior atenção e variáveis que 

influenciam positivamente o comportamento de adesão. 

O estudo foi pertinente para elucidar a relevância das orientações fornecidas pelos 

profissionais de saúde durante o processo terapêutico, o que sugere que a educação em saúde 

possa influenciar positivamente alterações de comportamento e a adesão ao tratamento.  

Os dados referentes à QV demonstraram que os domínios mais prejudicados 

foram estética e estado emocional, o que denota a importância de o profissional de saúde 

estender suas ações para além da ferida.  

Diante dos resultados obtidos, foi possível concluir que, entre as pessoas com UV, 

existiu correlação apenas entre a dimensão estilo de vida saudável e os domínios do CCVUQ. 

Tal constatação reforça a importância de se estimular a adoção de hábitos saudáveis de vida 

com vistas a intensificar a promoção à saúde e melhorar a qualidade de vida. 

Percebeu-se como principal limitação do estudo o fato de ter sido desenvolvido 

um estudo transversal, o que sinaliza a necessidade de que estudos longitudinais sejam 

realizados com o intuito de explorar a causalidade do fenômeno e aprofundar os 

conhecimentos sobre o impacto das consequências dessa relação ao longo do tempo. 

Acrescenta-se como principal dificuldade a ocorrência de uma greve entre os servidores 

municipais de saúde, o que impossibilitou a continuidade da coleta. 

Frente aos resultados identificados, emerge também a importância de executar 

capacitações teórico-práticas abrangendo os princípios da terapia compressiva, visando 

consolidar essa terapêutica na realidade local. 

Fundamentados na análise desenvolvida, espera-se que o estudo desperte a 

atenção dos profissionais de saúde e sensibilize-os a prestar aos pacientes uma assistência 

pautada na visão holística do ser humano, visando atingir o conceito ampliado de saúde.  
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APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Caro(a) usuário(a) da Unidade de 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. 
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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 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: _____ / _____ / ______ 



84 

 

 

ANEXO A 

 

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:___ /___ /____ 

 

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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ANEXO B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE ADESÃO TERAPÊUTICA 

Nº __________ Data:___ /___ /____ 

 

 SEMPRE QUASE 

SEMPRE 

ÀS 

VEZES 

RARAMENTE NUNCA 

1.Ingeriu sopa e/ou legumes diariamente?  
 

     

2.Ingeriu carne de porco, enlatados e 

comidas condimentadas? 

     

3.Ingeriu frutos da época diariamente?  
 

     

4.Ingeriu alimentos ricos em vitamina C 

(como por exemplo laranja, cajú e acerola)?  

     

5.Ingeriu algum tipo de suporte proteico 

extra (comprado ou por exemplo aumento de 

ingestão de nozes; amêndoas)?  

     

6.Ingeriu bebidas alcoólicas diariamente?       

7.Manteve os seus hábitos de higiene diários 

(tomou banho, lavou o rosto)?  

     

8.Manteve a higiene diária dos espaços 

interdigitais (entre os dedos)?  

     

9. Molhou o curativo?      

10. Sujou o curativo?      

11. Aplicou creme hidratante nos membros 

inferiores?  

     

12. Movimentou os pés em movimentos 

circulares (fazendo com os pés um círculo 

tão grande o quanto possível, quer no sentido 

dos ponteiros do relógio quer no sentido 

inverso 2 vezes por dia, 10 vezes de cada 

vez)?  

     

13. Movimentou os pés, de manhã e à noite 

(para baixo apontando os dedos do pé e o pé 

em direção ao chão e logo de seguida 

virando os dedos do pé e o pé para cima, 

repetindo 10 vezes de cada vez, 2 vezes por 

dia)?  

     

14. Evitou sentar-se por longos períodos com 

as pernas suspensas (penduradas)?  
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15. Realizou repouso com elevação dos 

membros ao nível do coração (eixo 

flebostático)?  

     

16. Apresentou o padrão de sono alterado?       
17. Usou meia elástica?       
18. Usou meia elástica durante o dia?       

19. Usou meia elástica ao dormir?       
20. Usou meia elástica durante as 24 horas?       
21. Observou edema (inchaço) dos dedos dos 

pés?  
     

22. Observou a coloração dos dedos dos pés?       
23. Observou a sensibilidade dos dedos dos 

pés?  

 

     

24. Observou a mobilidade dos dedos dos 

pés? 
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ANEXO C 

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 CCVUQ 

 

Nº __________ Data:___ /___ /____ 

 

  

1. Eu tenho dor por causa da minha úlcera: 

Nenhuma parte do tempo 

1 

Pouca parte do 

tempo 

2 

De vez em quando 

3 

Frequentemente 

4 

Sempre 

5 

 

 

2. Estar com uma úlcera na minha perna me impede em fazer o seguinte: 

 Nenhuma parte 

do tempo 

 

Pouca parte 

do tempo 

 

De vez em 

quando 

 

Frequentem

ente 

 

Sempre 

 

a) Reunir com parentes e amigos 1 2 3 4 5 

b) Viajar de férias 1 2 3 4 5 

c) Realizar meus hobbies 1 2 3 4 5 

d) Usar transporte público 1 2 3 4 5 

 

3. Quanto verdadeiro ou falso são as seguintes informações considerando sua úlcera na perna: 

 Definitivamente 

falso 

 

Na maior 

parte falso 

 

Não 

sei 

 

Na maior 

parte 

verdadeiro 

 

Definitivamente 

verdadeiro 

 

a) Minha úlcera, geralmente faz 

com que eu realize minhas 

atividades de forma mais lenta 

1 2 3 4 5 

b) Minha úlcera me deixa 

preocupado em meus 

relacionamentos pessoais 

1 2 3 4 5 

c) A secreção da minha úlcera é 

um problema 
1 2 3 4 5 

d) Eu gasto muito tempo 

pensando sobre minha úlcera 
1 2 3 4 5 

e) Eu fico preocupado que minha 

úlcera nunca cure 
1 2 3 4 5 

f) Eu estou cansado de gastar 

muito tempo tratando da minha 

úlcera 

1 2 3 4 5 

4. Eu sou triste por causa da aparência das minhas pernas devido a úlcera e/ou curativos: 
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Não, definitivamente não 

1 

De vez em quando 

2 

Frequentemente 

3 

Toda hora (Sempre) 

4 

 

5. A úlcera da minha perna me limita de fazer as seguintes tarefas de casa: 

 Nenhuma parte 

do tempo 

 

Pouca parte 

do tempo 

 

De vez em 

quando 

 

Frequentem

ente 

 

Sempre 

 

a) Cozinhar 1 2 3 4 5 

b) Limpar 1 2 3 4 5 

c) Fazer compras 1 2 3 4 5 

d) Cuidar do quintal 1 2 3 4 5 

 

6. Eu me sinto deprimido por causa da minha úlcera na perna: 

Nunca 

1 

De vez em quando 

2 

Frequentemente 

3 

Toda hora (Sempre) 

4 

 

7. Com relação aos curativos da sua perna, indique o quanto é um problema para você: 

 Nenhum 

problema 

 

Pequeno 

problema 

 

Moderado 

problema 

 

Grande 

problema 

 

Enorme 

problema 

 

a) O volume deles 1 2 3 4 5 

b) A aparência deles 1 2 3 4 5 

c) A influência nas roupas que eu 

uso 

1 2 3 4 5 

 

8. Eu tenho dificuldade de andar por causa da úlcera na minha perna: 

Nunca 

1 

De vez em quando 

2 

Frequentemente 

3 

Toda hora (Sempre) 

4 
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ANEXO D 

 


