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De tanta, muita, diferente gente  

Toda pessoa sempre é as marcas  

Das lições diárias de outras tantas pessoas  
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Que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá  
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RESUMO 

 

MOREIRA, Bheatriz Gondim Lambert. História oral de vida de pessoas com úlcera venosa 

nos serviços de Atenção Primária À Saúde. 2015. 162 p. Dissertação (Mestrado) – Programa 

de Pós-Graduação em Enfermagem, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal/RN, 2015. 

 

A Insuficiência Venosa Crônica caracteriza-se como um conjunto de alterações físicas que 

incluem como complicação mais séria a úlcera venosa, caracterizada pela perda irregular e 

progressiva da continuidade da pele. A ocorrência da úlcera venosa nas pessoas com 

insuficiência venosa crônica gera dependência dos mesmos com serviços de saúde, com 

tratamentos de longa duração que provocam limitações e alterações de grande impacto, 

repercutindo em sua qualidade de vida, afetando os aspectos físicos, psicológicos, sociais, 

culturais e espirituais, constituindo um importante problema de saúde pública. Este estudo 

objetivou narrar a experiência de possuir uma úlcera venosa, no cenário dos serviços de Atenção 

Primária à Saúde, que compreende Unidades de Atenção Básica e de Estratégia de Saúde da 

Família no Município de Natal/RN, partindo das histórias de vida dos usuários. Trata-se de um 

estudo de abordagem qualitativa, exploratório-descritivo, tendo a História Oral de Vida como 

referencial metodológico. A partir do ponto zero houve o recrutamento dos participantes que 

compuseram a rede, totalizando seis colaboradores, de ambos os sexos, e idade entre 57 e 79 

anos. Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa - UFRN, sob o Protocolo 

653.788/2014 e CAAE 30408014.0.0000.5537, realizou-se a coleta de dados, entre os meses de 

julho e agosto, através de entrevista, utilizando instrumento de identificação e caracterização 

dos colaboradores e perguntas abertas. As entrevistas foram gravadas, transcritas, transcriadas 

e retornadas aos colaboradores para conferência. As narrativas foram submetidas à técnica de 

Análise Temática de Conteúdo, segundo Bardin, possibilitando a construção de três eixos 

temáticos que englobam categorias, a saber: Eixo I - Olhares sobre as mudanças: o impacto da 

ferida nas relações sociais (mudanças ocorridas com a úlcera venosa; a úlcera venosa e as 

relações sociais e familiares); Eixo II - Marcas no corpo e na alma: trajetória do ser ferido 

(concepções sobre o corpo ferido; itinerário terapêutico nos serviços de atenção básica); e Eixo 

III -  Reconstrução do ser ferido: mecanismos de enfrentamento (ressignificação do corpo 

ferido; resiliência frente à ferida crônica). O impacto de ter uma úlcera venosa crônica gera 

repercussões de ordem física, psicológica e social. Como aspectos relacionados às mudanças 

ocorridas após o aparecimento da úlcera venosa, os participantes da pesquisa relataram a 

presença de dor, limitações físicas, sofrimento psíquico, isolamento social e afetivo, 

incapacidade laboral, desconforto estético e dependência dos serviços de saúde; a família foi o 

aspecto que não apresentou modificação considerável após a ocorrência da ferida para a maioria 

dos participantes, sendo uma aliada no processo terapêutico como rede de apoio. A 

ressignificação do corpo e da ferida constituem o principal mecanismo de enfretamento da 

condição crônica. Os serviços que compõem a Rede de Atenção Primária têm papel 

fundamental na reabilitação dos portadores de úlcera venosa, embora existam dificuldades de 

acesso ao tratamento adequado e necessidade de ampliação dos serviços, com capacitação 

permanente dos profissionais das equipes de saúde e disponibilização pelos gestores de recursos 

para o fortalecimento do cuidado integral da pessoa com úlcera venosa nos serviços de Atenção 

Primária à Saúde.  

 

Palavras-chave: Acontecimentos que mudam a vida; Enfermagem; Úlcera Varicosa; Atenção 

Primária à Saúde. 
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ABSTRACT 

 

MOREIRA, Bheatriz Gondim Lambert. Oral History of Life of people with venous ulcers in 

Primary Care services in Natal, RN. 2015. 162p. Dissertation (Master) –Graduate Program 

in Nursing, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Natal/RN, 2015. 

 

The Chronic Venous insufficiency is characterized as a set of physical changes including how 

most serious complication of venous ulcers, characterized by irregular and progressive loss of 

continuity of the skin. The occurrence of venous ulcers in people with chronic venous 

insufficiency generates dependence on them with health services, with long-term treatments 

that cause limitations and high-impact changes, affecting their quality of life, affecting the 

physical, psychological, social, cultural and spiritual as an important public health problem. 

This study aimed to describe the experience of having a venous ulcer, in the scenario of primary 

health care services to Health, which includes Primary Care Units and Family Health Strategy 

in the city of Natal / RN, based on the life histories of users. This is a qualitative study, 

exploratory and descriptive, with the Oral History of Life as a methodological framework. From 

the ponto zero was the recruitment of participants who formed the network, totaling six 

employees, of both sexes and aged between 57 and 79 years. After approval by the Research 

Ethics Committee - UFRN under the Protocol 653 788/2014 and CAAE 30408014.0.0000.5537 

was held data collection, between the months of July and August, through interviews, using 

identification and characterization of the instrument employees and open questions. Interviews 

were recorded, transcribed, transcriadas and returned to employees for a conference. The 

narratives were subjected to Content thematic analysis technique, according to Bardin, allowing 

the construction of three themes that encompass categories, namely: Axis I - Perspectives on 

the changes: the impact wound in social relations (changes with ulcer venous, venous ulcer and 

social and family relationships); Axis II - Brands in body and soul: the story of being hurt 

(conceptions of the body injured; therapeutic itinerary in primary care services); and Axis III - 

Reconstruction of being hurt: coping mechanisms (redefinition of the wounded body, resilience 

to chronic wound). The impact of having a chronic venous ulcer generates impact of physical, 

psychological and social order. As aspects related to changes after the appearance of venous 

ulcers, survey participants reported the presence of pain, physical limitations, psychological 

distress, social and emotional isolation, incapacity, aesthetic discomfort and dependency on 

health services; the family was the aspect that showed no significant change after the occurrence 

of wound for most participants, an ally in the therapeutic process as a support network. The 

redefinition of the body and the wound are the main coping mechanism of chronic condition. 

The services in the Primary Care Network play a fundamental role in the rehabilitation of 

patients with venous ulcers, although there are difficulties in accessing appropriate treatment 

and need for expanded services, with permanent professional training of health teams and 

providing the resources managers to strengthen the comprehensive care of people with venous 

ulcers in  Health Primary Care. 

 

Keywords: Life change events; Nursing; Varicose Ulcer; Health Primary Care 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A Insuficiência Venosa Crônica (IVC), apresenta-se como uma das mais incidentes 

enfermidades crônicas que afetam o homem,  devido ao desgaste progressivo das válvulas do 

endotélio venoso em membros inferiores e  intimamente relacionada à presença de hipertensão 

venosa prolongada,, com elevada morbidade, caracterizada principalmente pela ocorrência de 

úlcera venosa (UV) nos membros acometidos, quando em estágio avançado (MAFFEI, 2002).  

A IVC caracteriza-se por apresentar evolução lenta e duração indefinida, muitas vezes 

com recorrências que se estendem por meses ou anos, que acarretam em alterações na qualidade 

de vida e convivência das pessoas. A ocorrência da UV aumenta com a idade, sendo superior a 

4% em pessoas com mais de 65 anos de idade, caracterizada por períodos de exacerbação e 

remissão, sendo considerada grave problema de saúde pública. Embora normalmente não fatal, 

a UV compromete gravemente a qualidade de vida da pessoa devido à mobilidade diminuída e 

substancial perda de produtividade (MAFFEI, 2002; BRASIL, 2002a; BREM; KIRSNER; 

FALANGA, 2004; BRASIL, 2002a; SALOME; BLANES; FERREIRA, 2012). 

Estudos desenvolvidos no Brasil enfocam fatores relacionados com o agravamento e o 

aumento da recidiva de lesões venosas crônicas, intimamente conectados com a falta de 

diagnóstico e acompanhamento clínico da UV, ausência de tratamento sistêmico e 

irregularidade na terapia tópica apropriada, presença de dor, inadequação na conduta domiciliar 

e ausência de cuidadores treinados, contribuindo para uma assistência insuficiente prestada às 

pessoas com UV. Cursam com os fatores acima mencionados os determinantes sociais 

(condições de vida da população, escolaridade, faixa etária, renda mensal, ocupação e hábitos 

de vida), que contribuem para a persistência da cronicidade das úlceras venosas, dificultando a 

efetivação da assistência (YAMADA, 2001; DEODATO, 2007; NUNES, 2008; NÓBREGA, 

2009; DANTAS, 2010; COSTA, 2011;). 

Nesse sentido, destacam-se as dificuldades enfrentadas diariamente pelas pessoas com 

UV, seus familiares e cuidadores e também pelos profissionais de saúde que cuidam de feridas 

de etiologia venosa, principalmente para aqueles que atuam nos serviços de Atenção Primária 

à Saúde (APS), que compreende os serviços prestados nas Unidade de Básicas de Saúde (UBS) 

e nas Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF), porta de entrada do Sistema Único de 

Saúde (SUS) (NUNES, 2008). 

A pessoa com UV convive com um tratamento de longa duração, não estadiável, e que 

geralmente provoca limitações e alterações de grande impacto que repercutem não só em sua 

vida, mas também na vida de seus familiares. A vivência dessa condição clínica – tanto pelos 
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pacientes como pelos profissionais que os acompanham – muitas vezes por anos ou décadas, é 

experimentada de maneiras diferentes, permitindo as diversas atribuições de significados à 

doença e ao tratamento. 

Embora tratar-se se trate de uma condição clínica potencialmente controlada, o 

diagnóstico da IVC e o surgimento da úlcera venosa reflete mudanças no estilo de vida das 

pessoas, principalmente ao incorporar em sua rotina um regime de tratamento e aceitação, 

incluindo o reconhecimento da doença, o enfrentamento de incômodos físicos nas atividades 

de locomoção, trabalho e lazer, ameaças à aparência individual, à integridade física, perdas nas 

relações sociais, financeiras, e as restrições decorrentes do diagnóstico e tratamento, que 

alteram seu modo de vivenciar  e interferem nas atividades de vida diária do indivíduo, podendo 

levar a uma drástica alteração no cotidiano das pessoas (MARTINS; FRANÇA; KIMURA, 

1996; NUNES, 2008; COSTA, 2011).  

Através do contato profissional e vínculo pessoal e profissional com a assistência aos 

portadores de UV e motivados em compreender todo o contexto individual do enfrentamento 

das experiências do cotidiano dos portadores de feridas crônicas, fazemos os seguintes 

questionamentos de pesquisa: Como os portadores de úlceras venosas crônicas vivenciam sua 

condição clínica e quais mecanismos de enfrentamento do seu cotidiano estes desenvolvem? 

Qual a dimensão do impacto social, familiar e pessoal de ser portador de uma úlcera venosa, no 

contexto da atenção básica em Natal? 

Partindo desta observação da realidade, com base no exposto e visando responder às 

indagações ora apresentadas, o estudo teve como objetivo narrar a experiência de possuir  úlcera 

venosa crônica, no cenário dos serviços de Atenção Primária à Saúde, que compreende as 

Unidades de Atenção Básica e de Estratégia de Saúde da Família, no Município de Natal/RN, 

partindo das histórias de vida dos usuários. 

Com o compromisso de “devolver” os resultados à comunidade e aos protagonistas que 

geraram o projeto de História Oral, parte fundamental do projeto, os serviços que compõem a 

APS, a Atenção Básica (AB) e a Estratégia de Saúde da Família (ESF) passam a ser o cenário 

escolhido para o desenvolvimento deste projeto, por serem considerados porta de entrada para 

o Sistema Único de Saúde.  

A importância do estudo voltado para a realidade da APS se destaca pela oportunidade 

de proporcionar aos profissionais e aos usuários subsídios para mudança da prática assistencial, 

dentro de uma visão ampliada do conceito de saúde e cuidado. Ao conhecer em profundidade 

os aspectos de vida que auxiliam ou interferem no tratamento e as transformações do cotidiano 
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das pessoas com UV que utilizam os serviços da APS, este estudo contribuirá para subsidiar a 

reformulação de práticas assistenciais, principalmente em relação à assistência de enfermagem  

Verificamos que a realização de estudos centrados na experiência vivida das pessoas 

com feridas crônicas, principalmente em úlceras venosas, é escassa, especialmente no contexto 

local e nacional; a contribuição acadêmica para a pesquisa utilizando as histórias de vida focada 

na interlocução com a IVC e APS é extremamente relevante e com desdobramentos sociais 

transformadores, por tratar-se de um estudo inédito desenvolvido localmente.  A História Oral 

de Vida (HOV) envolve os processos de socialização, organização social, individual e de grupo, 

evidenciados pela verbalização dos colaboradores e de suas experiências. (MEIHY, 2002). 

Narrar as histórias de vida das pessoas com UV permite a interlocução de um conjunto 

de aspectos e de uma diversidade de vivências que nos possibilita a apropriação progressiva das 

inúmeras implicações que a condição da UV infere em seu cotidiano, que ultrapassa a dimensão 

biológica e clínica. Sendo a presença da ferida sentida não apenas nas marcas do corpo, mas 

nas impressões marcadas nos múltiplos domínios da sua existência, que vão além das trocas de 

curativos e dos sinais de remissão ou recidiva da lesão..  

A motivação para o desenvolvimento desta temática iniciou desde os primeiros passos 

acadêmicos. Recordo-me de uma passagem em um hospital universitário de uma idosa sentada, 

afastada dos demais pacientes em uma sala de espera, aguardando uma consulta; orientei que a 

distância em que esta sentava poderia fazer com que a mesma não escutasse seu nome sendo 

chamado e a convidei para que sentasse próximo aos demais. Com um leve gesto, a idosa pediu 

para que me sentasse ao seu lado e, quase automaticamente, questionei-a sobre uma atadura que 

circundava frouxamente sua perna, deixando aparentes alguns chumaços de gazes e tiras de 

tecidos, saturados de exsudato. Um discreto ar de afirmação ao sorrir e arquear de sobrancelhas 

foi a forma mais singela e poderosa de mostrar o motivo de seu distanciamento a esta outrora 

inexperiente estudante. E este encontro marcou-me profundamente, despertando o desejo de 

compreender, na sabedoria daquela mulher, tudo o que poderia ser dito, sentido e vivido, sobre 

o fato de possuir uma ferida crônica na perna havia tantos anos. 

Durante a academia, passei a conviver entre conversas de corredores e salas de espera 

com pacientes e suas experiências de enfrentamento de vida, impregnadas de sofrimento, 

resiliência e superação. Encontrei nos serviços de atenção básica obstinadas enfermeiras 

(expoentes no cuidado às pessoas com úlcera venosa no Município de Natal) cuja dedicação ao 

tema modifica realidades que se negam muitas vezes à alegria e à esperança, pois o cuidado 

ultrapassa os limites impostos pelas dificuldades políticas e materiais dos serviços primários à 

saúde. Despertei nesses espaços de cuidado, muitas vezes pouco valorizados, sobre a 
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importância que a enfermagem humanizada tem na vida do ser humano, principalmente naquele 

que carrega em sua pele a magnitude de um viver estigmatizado.  

A experiência adquirida com esses profissionais mostrou-me que a ferida crônica não 

encerra a dimensão do indivíduo; em algum momento da sua trajetória de vida, esta pessoa 

passa a conviver com uma ferida que não cicatriza e que deixa marcas permanentes, difíceis de 

esconder ou de serem ignoradas, seja pela aparência, pelas dores ou odores. A ferida é apenas 

um capítulo em suas vidas, e conduzir com dignidade, respeito e cuidado essa transição é papel 

legítimo do profissional de Enfermagem. 

Durante minha trajetória profissional, partilhando as conquistas e insucessos da pessoa 

com UV, no domicílio, nos serviços de média e alta complexidade e, principalmente, no contato 

inicial que tive na atenção básica, observei que o tratamento gera grandes impactos na forma 

de o indivíduo conduzir a vida, provocando mudanças naquelas já impostas pela própria 

condição clínica: mudanças no convívio social, novas limitações físicas, alterações na  

autoestima e autoimagem, despertando o medo de complicações e amputações, mobilidade 

permanentemente prejudicada, novas lesões, dependência, perda financeira e laboral, 

discriminação e isolamento social. 

Muito mais que conhecer todo o mecanismo fisiológico que envolve as UV, é 

fundamental compreender o valor do significado dessa condição nas necessidades de saúde das 

pessoas com UV, envolvendo todas as mudanças físicas, psíquicas e sociais que se apresentam. 

Compreender que, além do que está escrito nos livros, a ferida crônica de perna fica marcada – 

na pele e na alma – pois a presença de faixas e ataduras, da feição de dor ao deambular, da 

mutilação e da deformidade de um membro provocam a perda do direito do cliente de não tornar 

pública sua condição clínica, modificando o significado de sua autoimagem, das relações 

interpessoais e do seguimento de seu tratamento e de sua história de vida. E é esta história que 

merece ser contada. 
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2 SEMEANDO CONCEITOS 

 

2.1 INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA  

 

A convivência do homem com doenças crônicas de perna é tão antiga quanto a história 

da humanidade e de suas experiências de vida: um dos primeiros registros feitos pelo homem 

sobre as afecções de perna foi realizado no ano de 1500 a.C., em uma das compilações do Papiro 

de Ebers, um dos sete documentos conhecidos da antiga medicina egípcia cujo conteúdo versa 

sobre diversas medicações e sistemas do corpo humano. Neste mesmo estudo, Viarengo (2007) 

nos traz a definição egípcia de “dilatações serpentiformes nos membros inferiores, enroladas, 

endurecidas, com nódulos e como cheias de ar”, denominando esses achados como varizes, 

característica marcante das condições clínicas de evolução lenta e dolorosa.   

A exclusão social do ferido crônico está presente nas narrativas históricas, nas narrativas 

bíblicas, na literatura e no cinema. A natureza repulsiva dos odores, e a matéria que se 

decompõe nas lesões são os aspectos que fundamentam esse isolamento, uma vez que a 

decomposição do corpo foi associada ao risco de contágio e  as pessoas feridas foram isoladas, 

por serem consideradas um risco aos demais sujeitos, em sociedade. O próprio 

desconhecimento sobre as causas das feridas levava a se considerar leprosa toda aquela pessoa 

que apresentasse lesões de pele  de características duradouras, secretivas ou repugnantes, e o 

pânico era justificativa para que se denunciasse qualquer pessoa suspeita de portar tais 

características. Ainda hoje, a adoção de medidas para esconder as lesões está implicada na 

forma como a sociedade denuncia e discrimina socialmente tais pessoas (CARVALHO, 2010). 

De ocorrência e registros milenares, apenas nas últimas décadas a importância 

socioeconômica das doenças crônicas passou a ser reconhecida pelos gestores, em especial as 

doenças de perna, repercutindo no aumento do interesse científico e clínico sobre essas doenças 

(MAFFEI, 2002). 

As condições crônicas são responsáveis por 60% de todo o ônus decorrente de doenças 

no mundo, gerando muitas vezes uma qualidade de vida inadequada para os doentes. Estima-se 

que, no ano de 2020, 80% da carga de doença dos países em desenvolvimento devem advir de 

problemas crônicos (BRASIL, 2002a). 

As feridas crônicas em geral não são usualmente consideradas problemas emergentes 

de saúde pública; no entanto, as feridas crônicas de perna associadas à Insuficiência Venosa 

Crônica (IVC) configuram-se, na atualidade, como condição clínica de ocorrência comum na 

população geral e de grande importância na Atenção Primária à Saúde (APS), caracterizada por 
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alta morbidade e elevado consumo de recursos técnicos e materiais de saúde (FONSECA et al., 

2012; BRASIL, 2002a). 

 Maffei (2002) conceitua a IVC como um conjunto de alterações físicas que incluem o 

edema, a hiperpigmentação, o eczema, a erisipela e a lipodermatoesclerose, que ocorrem na 

pele e no subcutâneo dos membros inferiores; essas alterações são decorrentes da hipertensão 

venosa de longa duração, causada por insuficiência valvular, disfunção dos músculos da 

panturrilha e/ou obstrução venosa. A partir da terceira década de vida, observa-se aumento 

significativo na incidência de doença venosa crônica, que atinge o indivíduo em plena 

maturidade, afetando diretamente sua capacidade de trabalho (SANTOS; PORFÍRIO; PÍTTA, 

2009). 

A classificação mais utilizada atualmente é a chamada Classificação Clínica Etiológica 

Anatômica e Patofisiológica (CEAP) da IVC. Ela é mais completa, pois aborda, além do clínico 

e anatômico, os critérios etiológico e fisiopatológico e, por meio de um sistema de pontuação, 

classifica a gravidade clínica e a incapacidade para o trabalho. O CEAP consiste no diagnóstico 

mais completo e classifica a gravidade clínica e a incapacidade para o trabalho no paciente com 

doença venosa crônica. Além do critério clínico e anatômico, analisa também os critérios 

etiológicos e patológicos. A classificação clínica é dividida em: C0 (sem sinais de doença 

venosa), C1 (telangiectasias e veias reticulares), C2 (veias varicosas), C3 (edema), C4 

(alterações subcutâneas; divide-se em C4a, que representa alterações na pigmentação e eczema, 

e C4b, lipodermatoesclerose e atrofia branca), C5 (úlcera de estase cicatrizada) e C6 (úlcera de 

estase aberta). (LOPES et al., 2013) 

Como complicação mais séria da IVC surge a úlcera venosa (UV), caracterizada pela 

perda irregular e progressiva da continuidade da pele; em geral, ocorre no terço médio distal da 

perna, com maior incidência nas proeminências ósseas, especialmente nos maléolos mediais. 

As úlceras podem ser únicas ou múltiplas, apresentando bordas com margens irregulares planas 

ou com discreta elevação; podendo estar localizadas em qualquer região abaixo do joelho, 

exceto a região plantar; o leito da lesão é raso e avermelhado, porém, dependendo do estado em 

que se encontra e do seu tempo de existência, podem ser profundas, comumente com exsudato 

amarelado, iniciando de forma espontânea ou traumática, podendo apresentar fibrina ou 

esfacelos amarelos, que não cicatrizam em três meses ou mais (FRANÇA; TAVARES, 2003; 

YAMADA, 2001; BRASIL, 2002a; NUNES, 2006). 

As UVs são normalmente precedidas por episódios de erisipela, celulite ou eczema de 

estase. Em geral, são de evolução lenta, produzem muito exsudato e quando purulento indica 

processo infeccioso; geralmente são dolorosas, mais evidente principalmente quando há 
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presença de edema e infecção, e a dor melhora com a elevação dos membros. É importante 

estabelecer o diagnóstico diferencial da etiologia através da anamnese, questionando sobre 

queixa e a duração dos sintomas (YAMADA, 2003; BRASIL, 2002a; MAFFEI, 2002). 

A úlcera, que é uma complicação tardia da Insuficiência Venosa Crônica (IVC), tem 

sido encontrada em 0,06 a 0,2% da população de países como a França, Itália, Bélgica, 

Dinamarca e Canadá, sendo a taxa de incidência de 3,5/1000 ano, em indivíduos com mais de 

45 anos de idade. Em Portugal, estima-se que 1% da população é portadora da IVC e os custos 

com o tratamento atingem 2% do orçamento global dos serviços de saúde do país (LIMA et al., 

2002). 

Nos Estados Unidos, estima-se que as UV possam causar perdas de 2 milhões de dias 

de trabalho por ano, sendo responsáveis por 70% a 90% das úlceras encontradas em membros 

inferiores, com prevalência de 600.000 casos por ano, afetando cerca de 1,69% da população 

nos Estados Unidos, com até um terço dos pacientes apresentando recorrência. Na Europa, em 

um estudo espanhol com média de idade dos pacientes de 76 anos, 81% de todas as úlceras de 

perna ocorreram em pacientes com idade acima de 65 anos. Na Irlanda, a prevalência de úlceras 

de perna na população geral é estimada em 0,12%. Os custos do tratamento de pacientes com 

úlcera da perna em centros especializados de feridas na Alemanha demonstrou que o custo 

médio por paciente reflete altos gastos para a saúde do paciente (SOUZA, 2009; CARDOSO, 

201; PIRES, 2012; RENNER; SEIKOWSKI; SIMON, 2014). 

Nunes (2006), em sua pesquisa realizada em serviços de atenção básica no Município 

de Natal com uma população de 74 pessoas em 31 Unidades de Saúde da Família, identificou 

predominância dos casos em mulheres adultas, aposentadas, acima de 60 anos (74%), com 

condições socioeconômicas deficientes e com doenças crônicas associadas.  

O diagnóstico clínico de UV baseia-se inicialmente na história e no exame físico; a 

instalação costuma ser lenta, e os traumatismos nos membros inferiores são importantes fatores 

desencadeantes. Os portadores dessas lesões costumam referir presença de varizes prévias, e 

alguns podem ter história de episódio pregresso de trombose venosa profunda (TVP). A 

presença da úlcera restringe as atividades da vida diária e de lazer, significando para a maioria 

das pessoas dor, perda de mobilidade funcional e piora da qualidade de vida (NUNES, 2006; 

FRANCA; TAVARES, 2003, MAFFEI 2002; ABBADE; LASTÓRIA, 2006;). 

A UV caracteriza-se ainda por possuir caráter recidivante, o que provoca sofrimento e 

ansiedade tanto ao paciente como a sua família. A existência da úlcera gera dependência dos 

serviços de saúde, constituindo um importante problema de saúde pública, e contribui 
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significantemente para a diminuição em todos os aspectos da qualidade de vida, em âmbito 

físico, psicológico, social, cultural ou espiritual (COSTA et al., 2011; SALOMÉ et al., 2012).  

Constatou-se que a assistência proporcionada na APS não vem contribuindo para o 

tratamento efetivo e prevenção de novas UV, o que em alguns estudos pode se verificar por 

meio dos altos índices de recidivas que variam de 50% a 85%, aumentando a demanda de 

pessoas com lesões crônicas nos demais níveis de assistência à saúde. (SANT´ANNA, 2012; 

COSTA, 2011; TORRES et al, 2009; MACEDO, 2009; TANNURE; PINHEIRO, 2010) 

Na área da saúde, o conceito de Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) tem 

sido utilizado para referir-se à percepção subjetiva dos aspectos da vida que são diretamente 

influenciados pelas alterações no estado de saúde ou que são afetados pela doença e pelo 

tratamento (SILVA et al.; 2009). Vários estudos utilizam esta temática para avaliar e 

implementar ações direcionadas ao cuidado à pessoa com UV, incluindo estudos internacionais, 

nacionais e locais (COSTA, 2011). 

Nos cuidados de saúde utilizam-se instrumentos de avaliação da QVRS quando é 

necessário tomar decisões clínicas e políticas. Estes instrumentos englobam o estado físico e 

funcional, o estado emocional e o funcionamento social. Como instrumentos genéricos, que 

abordam elementos comuns, tem-se o Nottingham Health Profile, o EuroQol-5 e o Short Form-

36, sendo este último muito utilizado atualmente para avaliação da qualidade de vida da pessoa 

com UV. Como instrumentos de específicos da condição crônica, o Questionário de úlceras de 

perna de origem venosa da Charing Cross 31, o Protocolo de Cardiff sobre o impacto das 

feridas e a Avaliação de Freiburg são utilizados na atualidade e permitem dimensionar o 

impacto da UV (INTERNACIONAL CONSENSUS, 2012). 

Estudos realizados por Nóbrega (2009) e Costa (2011) no Município de Natal 

analisaram a associação dos aspectos sociodemográficos e de saúde, de assistência à saúde e 

clínicos da lesão na qualidade de vida dos portadores de UV. Nunes (2006) e Deodato (2007) 

abordaram a qualidade de vida associada à qualidade da assistência prestada aos portadores de 

UV, identificando os fatores associados ao sucesso e insucesso das intervenções na esfera da 

saúde pública. Em estudo inédito realizado por Nunes (2006), a autora refere a baixa qualidade 

de assistência prestada aos portadores de UV na atenção primária como contribuinte para um 

aumento progressivo dos índices locais da cronicidade das UV, resultado da dificuldade de 

realização de exames laboratoriais e diagnósticos, falta de acesso às diversas especialidades 

médicas, principalmente a consultas com angiologistas, evidenciando uma dificuldade da 

referência e contrarreferência entre os níveis de complexidade do SUS. 
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Na Austrália foi introduzido um novo conceito de prestação de cuidados a pessoas com 

úlcera de perna, baseado na criação de espaços (Leg Clubs), onde enfermeiros com formação 

específica na área de feridas e dermatologia promovem a interação social entre pessoas com o 

mesmo tipo de úlcera, avaliam o suporte necessário a cada indivíduo, orientam o autocuidado 

e a abordagem de casos específicos, realizam o tratamento direcionado dos casos e promovem 

o acompanhamento contínuo. O resultado da implementação deste projeto foi a diminuição da 

dor, o progresso significativo da cicatrização e o aumento da qualidade de vida, nomeadamente 

no trabalho, no bem-estar, na mobilidade, no padrão de sono, entre outros aspectos 

(EDWARDS et al., 2005; INTERNACIONAL CONSENSUS, 2012) 

O complexo processo de cicatrização de uma ferida crônica pode ser influenciado por 

fatores, quer sejam eles econômicos, relacionados ao acesso a produtos adequados e necessários 

ao tratamento; fatores sociais, relacionados à acessibilidade aos recursos e sistemas de saúde; 

fatores espirituais, relacionados com as crenças pessoais e com a própria esperança dos 

portadores; fatores psicológicos, interligando a motivação dos indivíduos, a forma como 

reagem e lidam com o seu tratamento e maneira como outros cuidadores interagem em todo 

este processo. Quando situações não controladas ocorrem, devido a inúmeros fatores que 

interferem no processo, o insucesso também gera um importante fator decisivo para o 

enfrentamento de uma nova etapa de tratamento tanto para o cliente como para a equipe de 

presta os cuidados, o que pode desencadear sentimentos de impotência e frustração (SOUZA, 

2009; NÓBREGA, 2009). 

A experiência de possuir uma úlcera venosa muitas vezes não se constitui como um 

processo único, dado o caráter altamente recidivante das úlceras, como já discutido 

anteriormente; a cada lesão surgida e cronificada, um novo mecanismo de enfrentamento é 

desencadeado pelo usuário, familiares e equipe da APS: uma nova série de tentativas, sucessos 

e insucessos se reinicia, repercutindo nos modos de viver dos usuários e do cuidado prestado 

ao portador de UV. 

 

2.2 O CUIDADO DE ENFERMAGEM À PESSOA COM ÚLCERA VENOSA NO CENÁRIO 

DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 

O processo de cuidar é um constructo teórico considerado como central para a 

Enfermagem e para aqueles que exercem a profissão; o cuidado passa a ser um conjunto de 

comportamentos e ações que envolvem conhecimento, valores, habilidades e atitudes, que 

objetivam favorecer as potencialidades das pessoas para manter ou melhorar a sua condição 
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humana, existindo efetivamente quando ocorre a interação entre quem cuida e quem é cuidado 

(GARCIA; NÓBREGA, 2000; WALDOW, 2000). 

Os cuidados de enfermagem encontram o seu fundamento e foco de atenção na 

promoção dos projetos individuais de saúde que cada pessoa define, vive e persegue na 

expectativa de concretizá-los, como uma atitude de preocupação, de responsabilidade e de 

envolvimento afetivo com o outro. A relação terapêutica promovida pelos profissionais de 

enfermagem no decurso do exercício profissional com as pessoas alvo dos seus cuidados é, 

então, entendida sob a perspectiva de uma parceria, na qual os enfermeiros respeitam as 

percepções e capacidades da pessoa, sendo passíveis de influências externas e pelo uso de novas 

tecnologias (BOFF, 2000). 

O envolvimento como grupo também faz parte de ações que estimulam o cuidar de si.  

A formação e o desenvolvimento de grupos de apoio, integrando indivíduos com a mesma 

condição de saúde, visam estimular a formação da consciência de riscos para a integridade 

física, a mudança de atitudes para a realização do autocuidado e o fortalecimento da autonomia 

biopsicossocial, a partir da identificação do problema visando à sua superação (Faz-se 

necessário, considerando a formação de grupos e redes de apoio, o despertar para o cuidado 

mais humanizado motivado pelo carinho e compromisso na sobrevivência e bem-estar do outro, 

utilizando não apenas o procedimento em si, mas o fortalecimento da comunicação verbal e não 

verbal como artifício no processo do cuidar (SANTOS; SARAT, 2008; SILVA, 2010; 

BAGGIO; ERDMANN, 2010) 

Por requererem atenção individualizada e redobrados esforços da equipe de 

enfermagem, as UV constituem-se como um desafio para os enfermeiros. A aplicabilidade do 

autocuidado a pessoas portadoras de doenças crônicas, em especial aos usuários portadores de 

UV, constitui-se em um reflexo realista da prática do Processo de Enfermagem, uma vez que 

as ações estimuladoras para o seu autocuidado são fundamentais para o envolvimento da pessoa 

em seu processo de reabilitação, de identificação de necessidades, limites e potenciais, 

promovendo responsabilidade, autonomia e respeito. 

Como membro ativo da equipe multidisciplinar, o enfermeiro deve criar, em conjunto, 

objetivos e estratégias que promovam uma atuação dirigida às necessidades reais de um 

determinado indivíduo. A forma como aborda e a atitude que manifesta na prestação de 

cuidados é algo bastante observado pelos clientes, na medida em que a mobilização de 

competências de relação interpessoal conduz ao estabelecimento da confiança que, 

conjuntamente com uma boa performance técnico-científica, por parte do enfermeiro, gera um 

processo favorável no processo de cicatrização da ferida.  O enfermeiro deve então agir de 
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forma a promover o bem-estar, através do estabelecimento de uma relação empática e uma 

abordagem holística do cliente, devendo essa relação manter-se mesmo após a úlcera 

cicatrizada, considerando o vínculo desenvolvido entre os atores do cuidado (FONSECA et al., 

2012). 

Na assistência aos portadores de feridas, o enfermeiro compartilha outros conflitos que 

surgem durante o tratamento da UV, principalmente aqueles que envolvem a recusa às 

restrições impostas pelo tratamento e às mudanças de estilo de vida, a descontinuidade da rotina 

de troca de curativos pelo descrédito na recuperação ou pelo estadiamento incerto da ferida, as 

faltas nas consultas ambulatoriais de rotina, relatos de infelicidade, solidão e dificuldades de se 

reintegrar na sociedade, ou, ainda, forte dependência dos procedimentos que envolvem as trocas 

e intervenções de enfermagem. 

Vivenciando o cuidado aos portadores de feridas, é comum encontrar nos serviços de 

Atenção Primária à Saúde (APS) usuários que retornam com lesões abertas, mesmo após poucos 

dias de total cicatrização, por descontinuarem medidas de cuidado e prevenção, pelo sentimento 

de interação, cuidado e acolhida que as trocas de curativos proporcionavam, indo na contramão 

do que se espera do processo de cura do portador de ferida crônica de longa data. Em outros 

casos, situações de trauma físico, incluindo aqueles induzidos pelo próprio portador, provocam 

a recidiva da úlcera apenas para retornar à rotina de trocas de coberturas, de orientações, de 

convívio com outros usuários com a mesma situação, justificando uma interação social que já 

não encontravam fora do ambiente assistencial da unidade de saúde.  

A Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil vem ocupando grande espaço técnico-

político nos últimos anos, tendo como seu motor a Estratégia Saúde da Família (ESF). A ESF 

foi introduzida com ênfase inicial em melhorar a saúde de recém-nascidos e crianças, por meio 

da prática do cuidado em saúde na comunidade, sob gestão dos municípios, valorizando o 

trabalho de uma  equipe que teve como pilar dois profissionais: o médico e o enfermeiro. Várias 

características do modelo brasileiro são também aplicadas em outros países, mas a proposta de 

que as equipes não se limitem ao escopo programático e vertical focado em doenças e que 

estejam inseridas em contexto de mudança do sistema de saúde tanto em nível das práticas 

como em nível da macropolítica (BRASIL, 2012a) 

A Atenção Básica (AB), em sua importante atribuição de ser a porta de entrada do 

sistema de saúde, tem o papel de reconhecer o conjunto de necessidades em saúde e organizar 

as respostas de forma adequada e oportuna, impactando positivamente nas condições de saúde 

A ESF constitui-se como processo de reforma incremental do SUS, recebendo a missão maior 

de promover a reorganização da prática assistencial em novas bases e critérios, em substituição 
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ao modelo tradicional de assistência. A ESF estrutura-se em uma unidade de saúde, com equipe 

multiprofissional, que assume a responsabilidade por uma determinada população, em território 

definido, onde desenvolve suas ações. Integra-se numa rede de serviços, de forma que se 

garanta atenção integral aos indivíduos e famílias, assegurando-se a referência e 

contrarreferência para os diversos níveis do sistema, de problemas identificados na atenção 

básica (RIBEIRO, 2004; BRASIL, 2014). 

No Brasil, estudos apontam a falta de sistematização da assistência ao usuário com UV 

na Atenção Primária à Saúde (APS). Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para ações de 

cuidado desenvolvidas especialmente para a assistência de enfermagem e multidisciplinar a 

pessoa com UV são limitados a alguns municípios brasileiros. Esta situação pode trazer 

implicações aos usuários em relação a cicatrização, refletindo em sua integridade de saúde e, 

ainda, onerando financeiramente o sistema de saúde com gastos desnecessários (TORRES et 

al., 2009; SILVA et al., 2012; COSTA, 2013). Nunes (2006), em estudo desenvolvido em 

Natal/RN, observou que atualmente a abordagem do portador de úlcera venosa no ambiente da 

ESF é voltada principalmente para a lesão, desconsiderando muitas vezes a subjetividade e as 

particularidades do portador e a participação da família no processo de recuperação. 

Desse modo, o desenvolvimento do cuidado integral à saúde que impacte na situação de 

saúde, na autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das 

coletividades passa por um papel central da APS, de modo articulado com os demais pontos de 

atenção da rede. Para que a APS desempenhe efetivamente seu papel de ordenadora da rede e 

coordenadora do cuidado, é fundamental garantir sua expansão e qualificação em todo o 

território nacional (BRASIL, 2013). 

O cuidado ao portador de UV deve ser dinâmico, associando ao avanço técnico-

científico de produtos e técnicas a abordagem holística do indivíduo como colaborador, 

proporcionando um tratamento eficaz que possa trazer maior conforto, o enfrentamento mais 

eficaz de suas limitações e condições clínicas e breve retorno à normalidade de sua vida (BELO 

HORIZONTE, 2006). 

Muitas vezes, as vertentes da trajetória de vida dos usuários do SUS cruzam-se com as 

dificuldades administrativas e organizacionais dos serviços públicos de saúde, locais ou 

estaduais, relacionadas às dificuldades de acesso a assistência de qualidade, o que torna o 

fenômeno de possuir uma doença crônica, que infere uma assistência contínua e resolutiva, 

mais doloroso e carregado de condicionantes limitadores à saúde do indivíduo. 
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2.3 A HISTÓRIA ORAL DE VIDA 

 

Os relatos e as vivências daqueles que estão em contato ou familiarizados com um 

fenômeno pouco se aproximam das experiências daqueles que diariamente o enfrentam; 

compartilhar a dor e enfrentamento do processo não é o mesmo de ser o protagonista, e tomamos 

como ponto de partida para compreender a experiência de possuir uma úlcera venosa a técnica 

e método da História Oral de Vida.  

Para Meihy e Ribeiro (2011), a História Oral de Vida (HOV) trata-se de um recurso 

utilizado para elaboração de pesquisas referentes às experiências vividas nos âmbitos sociais e 

grupais; é uma ferramenta fundamental para se apreender as percepções que os indivíduos têm 

do passado no tempo presente, que se encontra em constante construção, iluminando o contexto 

do tema abordado de maneira particular. Muito além da existência, estão a experiência de viver 

e a repercussão nos modos de ser e agir através dos condicionantes sociais, econômicos e de 

saúde, contribuindo para a caracterização dos aspectos de vida e da compreensão da realidade 

por meio da participação de colaboradores. A história oral ganha sentido quando deixa de ser 

documento equiparável aos preexistentes, passando a ser fundamento de “outra visão”, levando 

o compromisso do registro da narrativa como documentação social (MEIHY; RIBEIRO, 2011; 

MEIHY, 2011). 

A História Oral, assim definida por Meihy (2002; 2011), é um conjunto de 

procedimentos que se inicia com a elaboração de um projeto e que continua com o 

estabelecimento de um grupo de pessoas a serem entrevistadas; é um procedimento que 

acontece no tempo real da apreensão da fala e mantém vínculo indissociável entre a memória e 

os modos de narrar uma ou várias situações de vida, estabelecendo a identidade do grupo 

entrevistado. A entrevista em história oral é um recurso usado para elaboração de registros, 

documentos e estudos referentes à experiência social de pessoas e grupos, sempre no tempo 

presente e também reconhecida como história viva, que se contempla no projeto como partes 

que se comunicam, harmonizam, crescem e mudam (MEIHY; RIBEIRO, 2011; LIMA; 

GUALDA, 2001). 

A entrevista em história oral é definida como encontros planejados, gravados por 

diferentes mídias, decorrentes de projetos, exercitados de maneira dialógica, ou seja, com 

perguntas/estímulos e respostas. As entrevistas devem permitir, mais do que dados 

informativos, a compreensão de situações propostas como problemáticas, com versões 

diferentes ou desconhecidas de fatos, ocorrências ou visões de mundo (MEIHY; RIBEIRO, 

2011; MEIHY, 2006). 
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Para Meihy e Holanda (2011), a história oral não é compreendida como metodologia e 

sim como o conjunto de procedimentos que se inicia com a elaboração de um projeto, 

instrumento norteador que ajuda a planejar o trabalho de pesquisa, o delineamento da proposta 

a ser desenvolvida, sua fundamentação teórica e justificativa, a entrevista em colaboração e a 

passagem do código oral para o escrito.  

O projeto deve levar em conta fatores como a relevância social da pesquisa, a 

abrangência das entrevistas, local e tempo, o diálogo com a comunidade que gerou as 

entrevistas e a responsabilidade na finalização e devolução do trabalho. O projeto prevê uma 

comunidade de destino, que são pessoas que partilham uma identidade; uma colônia, um grupo 

menor inserido na comunidade mais ampla e marcado por relações de gênero, classe, gerações, 

entre outras; e as redes, uma subdivisão formada pelas pessoas que serão entrevistadas, por 

critérios de pertencimento ou diferenças de discursos (MEIHY; HOLANDA, 2011) 

A história oral torna capaz o processo de evidenciar as visões de mundo particulares, 

expressas através do depoimento de suas experiências, sendo um processo sistematizado e 

planejado, em que a oralidade é registrada e transportada para o meio escrito, onde se possibilita 

realizar análises do contexto social e individual, que deverão ser interligados e 

interdependentes. O compromisso estabelecido entre o pesquisador que elabora e executa o 

projeto e as pessoas entrevistadas baseia-se na construção de uma relação em que o 

entrevistador contempla as visões de mundo dos entrevistados, em defesa de suas ideologias 

antagônicas e contrastantes, pois só assim o projeto se enriquece (MEIHY, 2006; MEIHY; 

HOLANDA, 2011; SILVA, 2010). 

A valorização do democrática e humanística da história oral coexiste não só em tornar 

públicas experiências guardadas na memória dos depoentes, mas também por valorizar a 

contribuição de pessoas comuns na construção da história humana, em situações críticas de vida 

(SILVA, 2011; MIRANDA; MACIEL, 2003; MIRANDA, 1998). 

Sobre a importância do tema, Thompson (1992) referencia que as possibilidades e 

benefícios da história oral são ilimitados, pois ela pode ser utilizada como uma ferramenta 

primorosa para se alcançar a autorrealização pessoal, o espírito cooperativo e a compreensão, 

que acabam por resultar no rompimento dos muros que isolam os estudos acadêmicos e o 

mundo exterior. Para o autor, a história oral pode ser concebida como uma técnica moderna de 

documentação histórica que oferece os meios necessários para uma transformação radical no 

sentido social da história. Por ser uma história construída em torno das pessoas, lança a vida 

para dentro da própria história, contribuindo para a formação de seres humanos mais 

complexos. 
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A HOV em sua essência, possui um mérito essencial que é o da constituição de situações 

de igualdade e a produção de um tipo de história com grande significado para as pessoas 

comuns. Meihy e Ribeiro (2011) afirmam que a história oral de vida também pode ser 

mecanismo de participação social, uma vez que cede lugar à fala do povo, como fator de 

transformação social das realidades vividas e contadas. 

Na metodologia discutida, três conceitos que se hierarquizam de forma combinada 

precisam estar bem definidos, sendo eles: comunidade de destino, colônia e redes. O primeiro 

sendo entendido como grupos diversos que possuem traços comuns, marcantes de um 

comportamento amplo que os caracteriza. O segundo, como um grupo amplo, uma divisão em 

grande bloco da comunidade de destino que visa o entendimento do todo pretendido e a 

viabilidade do estudo. O conceito de rede pode ser percebido como uma subparte da colônia, 

sendo uma especificação menor de comunidade de destino, visto que seguem uma linha 

hierárquica em sua compreensão (MEIHY; HOLANDA, 2011).  

 Para Meihy (2002), o conceito de colônia se liga exclusivamente ao fundamento da 

identidade cultural do grupo. É formado pelos elementos amplos que marcam a identidade geral 

dos segmentos dispostos à análise. No delineamento de tais conceitos, a rede pode ser percebida 

como uma subparte da colônia, sendo uma especificação menor de comunidade de destino, 

visto que seguem uma linha hierárquica em sua compreensão.      

 A origem da rede é sempre o ponto zero, a entrevista básica ou mesmo as entrevistas 

iniciais que orientam a formação de novas redes. Através do ponto zero se extraem as perguntas 

específicas que favorecem a continuidade das demais, em que o colaborador em cada entrevista 

deve indicar alguém para compor a rede (MEIHY; HOLANDA, 2011).  

 O ponto zero será sempre alguém que conheça em profundidade os fatos que são 

pesquisados da história do grupo ou de quem se quer fazer a entrevista central. Deve-se, de 

acordo com o autor referido, fazer novas entrevistas com essa pessoa, após ter sido tomado 

conhecimento acerca dos eventos ocorridos com a história do grupo ou depoente central. Os 

projetos de HOV, principalmente os que tratam de colônia, devem possuir uma pergunta de 

corte, sendo ela a que transcorre por todas as entrevistas mencionando a comunidade de destino 

que marca a identidade do grupo estudado (MEIHY, 2002).   

Autores como Silva (2011), Nóbrega (2010), Dantas (2009)  utilizaram, em Natal/RN, 

a técnica de HOV para elucidar histórias e vivências de grupos sociais estigmatizados e/ou 

marginalizados, desdobrando tesouros em forma de relatos orais e provocando o choque 

transformador entre a realidade vivida pelos colaboradores e a produção acadêmica, sem abrir 

mão da essência da história oral ou dos ditames metodológicos.      
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Por acreditar que é possível a produção acadêmica e científica através da HOV, 

utilizando-se referenciais teóricos para sua análise, possibilitaremos mostrar à academia 

histórias complexas de pessoas simples, histórias repletas de significação, conquistas, 

superação e resiliência.  

Com o compromisso de “devolver” os resultados à comunidade e aos protagonistas que 

geraram o referido projeto de História Oral, parte fundamental do projeto, os serviços que 

compõem a APS, a AB e a ESF passam a ser o cenário escolhido para o desenvolvimento do 

projeto. Tornaremos possível a imersão em um mundo acortinado pelo estigma das marcas na 

pele, pelo enfrentamento diário da dor, das trocas de coberturas, dos sentimentos sobre sua 

condição e sobre seu tratamento, identificando quais são os impactos na trajetória de vida do 

portador de úlcera venosa e apreendendo a experiência de conviver com uma ferida no seu 

cotidiano.  
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3 CAMINHO METODOLÓGICO 

 

O percurso metodológico engloba aspectos temáticos e teóricos sobre o tipo de estudo, 

aspectos operacionais sobre o método e técnica da História Oral de Vida e as etapas do projeto 

seguidas para a execução do estudo e produção final da dissertação, bem como os instrumentos 

de coleta e análise de dados e as etapas do processo, discriminados a seguir. 

 

3.1 TIPO DO ESTUDO 

 

No intuito de responder aos questionamentos norteadores da investigação, optou-se pela 

abordagem qualitativa, tipo exploratória-descritiva, como desenho metodológico, para alcançar 

maior compreensão das experiências de vida das pessoas, através da investigação da 

subjetividade humana, baseando-se na proposta do projeto de História Oral de Vida (HOV).  

Para Gil (2009), a pesquisa exploratória objetiva enlaçar informações acerca de um 

determinado objeto, proporcionando maior familiaridade com o mesmo. Canzonieri (2010) e 

Minayo (2012) que as pesquisas qualitativas são de uma singularidade ímpar e proporcionam 

uma relação interacional entre pesquisador e sujeitos, como um instrumento privilegiado de 

coleta de informações, uma vez que a fala potencializa a revelação de condições de vida, da 

expressão dos sistemas de valores e, ao mesmo tempo, tem a magia de transmitir, por meio de 

um porta-voz, o que pensa o grupo dentro das mesmas condições históricas, socioeconômicas 

e culturais que o interlocutor. 

Como método e técnica, utiliza-se a História Oral de Vida, que será o direcionador da 

trilha metodológica, por ser uma alternativa para o estudo de um grupo de pessoas através do 

registro e documentação feita com o uso de depoimentos gravados, vertidos do oral para o 

escrito, constituindo-se de valor importante para análise de memória cultural e identidade. A 

história oral evidencia as visões de mundo das pessoas entrevistadas, expressas através dos 

relatos de suas experiências, sendo um processo sistematizado e planejado, previamente, em 

um projeto, em que a oralidade é registrada e transportada para o meio escrito, possibilitando 

realizar análises do contexto social e individual, que deverão ser interligados e interdependentes 

(MEIHY, 2006; MEIHY, 2011). 

 O resgate da HOV de usuários portadores de úlceras venosas possibilita o registro e a 

interpretação das construções sobre sua trajetória e experiências vividas, e, para tanto, nesta 

pesquisa, reflete a complexidade humana, sua capacidade de dar forma e criar experiências e 
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ideias próprias, proporcionada pela coleta e análise de dados subjetivos, pela relação 

indissociável do pensamento e a matéria, entre as ações de gênero dos atores sociais em seus 

contextos históricos e as determinações condicionantes, entre a objetividade do mundo e o 

mundo da subjetividade, permitindo compreender a realidade humana vivida, socialmente, 

através do maior conhecimento das relações dos significados, representações, crenças, valores 

e atitudes.  

 

3.2 ASPECTOS TEMÁTICOS E TEÓRICOS DA HISTÓRIA ORAL DE VIDA 

 

A pesquisa foi estruturada inicialmente para ser desenvolvida em Unidades de Atenção 

Básica e Unidades de Saúde da Família (USF) inseridas na Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) do Distrito Leste, no Município de Natal/RN, cenário escolhido para a captação dos 

colaboradores da comunidade de destino. No entanto, considerando que pacientes portadores 

de feridas crônicas usualmente buscam a resolutividade de sua condição crônica e recorrem ao 

itinerário terapêutico para a continuidade de seu tratamento e, considerando a possibilidade de 

captar diferentes experiências em distintos serviços de saúde em Natal, a comunidade de destino 

foi ampliada para Unidades de Saúde dos Distritos Sanitários Sul e Oeste. 

Os sujeitos entrevistados envolvidos na pesquisa foram denominados colaboradores e o 

estudo foi norteado pelo método da História Oral de Vida, que inclui a delimitação do tema, a 

justificativa, objetivos, delimitação da colônia e formação de redes.   

Meihy (2006) conceitua que comunidade de destino é resultado da formação de grupos 

que possuem traços comuns e marcantes, caracterizados por comportamentos amplos e 

pontuais, e que, nesta pesquisa, será composta pelos usuários portadores de úlceras venosas 

crônicas.  

As colônias caracterizam-se por fragmento substantivo ou fração representativa, ainda 

que numericamente inferior à grande comunidade de destino. Conceituam Meihy e Holanda 

(2011) que 

 

A “colônia” é parte dividida para possibilitar o entendimento do todo pretendido, (...) 

é necessário guardar, ao mesmo tempo, características peculiares que justifiquem a 

fração e manter os elos comuns ao grande grupo (...) a colônia visa organizar a 

condução do estudo fazendo-o viável (MEIHY; HOLANDA, 2011, p. 53) 

 

 

O conceito de colônia, segundo Meihy e Ribeiro (2011), deve estar ligado ao 

fundamento da identidade cultural dos grupos sociais, formado pelos elementos mais amplos, 
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que marcam a identidade geral dos segmentos dispostos à análise, composta, em nosso estudo, 

pelos portadores de úlceras venosas atendidos em serviços de Atenção Primária à Saúde de 

Natal, que partilham de uma mesma condição – a úlcera venosa – e de uma mesma situação 

social – usuário dos serviços de atenção básica.  

A rede origina-se a partir de uma entrevista inicial denominada ponto zero. Através do 

ponto zero surgem as perguntas específicas, que tendem a favorecer a continuidade da rede, 

onde o colaborador entrevistado indica outras pessoas para compor esta comunidade. Como 

ponto zero de nosso estudo, foi considerado o colaborador com o maior tempo de existência de 

úlcera venosa e maior tempo de atendimento em serviços de atenção básica.  

A rede é considerada por Meihy e Holanda (2011) como uma subdivisão da colônia, e, 

dessa maneira, uma parcela menor da comunidade de destino; porque nas diferenças entre os 

grupos residem as singularidades de olhares, comportamentos e memórias variadas dentro de 

um mesmo plano, sendo definidas – pois são pluralizadas – a partir do início das entrevistas. 

 

3.3 ASPECTOS OPERACIONAIS 

 

 

Os aspectos operacionais do projeto de história oral visam orientar a conduta da 

pesquisa, detalhando a entrevista, a forma de transcrição e estabelecimento de textos, 

conferência do produto escrito, autorização para o uso, arquivamento do trabalho realizado e, 

sempre que possível, a publicação dos resultados que devem, em primeiro lugar, voltar ao grupo 

que gerou as entrevistas (MEIHY, 2002; 2011). 

 

3.3.1 A entrevista 

 

A primeira etapa da entrevista em História Oral, chamada de pré-entrevista, corresponde 

à fase de preparação para o encontro no qual ocorrerá a gravação. Nesta oportunidade o 

entrevistador explicita aos colaboradores os objetivos do projeto, esclarece a relevância de sua 

participação para o desenvolvimento do estudo, informa da gravação de sua fala e da não 

utilização sem sua prévia autorização, enfatiza as etapas da entrevista, sua duração, e agenda as 

datas, horários e locais para realização da mesma (MEIHY, 2002; 2011). 

A segunda etapa refere-se às entrevistas, que ocorrem no local escolhido pelo 

colaborador e há recomendações de que, antes de gravar as falas deste, deve-se iniciar a 

gravação enfocando o nome do projeto, a identidade do entrevistado, o local, a data do encontro 
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e posterior história a ser contada. A entrevista caracteriza-se por ser um processo de relação 

interpessoal onde ocorre o encontro entre a subjetividade do pesquisador e a do colaborador. 

Para tanto, o pesquisador deve respeitar a forma utilizada pelo colaborador para construir a sua 

narrativa, na tentativa de captar a sua interpretação da realidade e este deve estar minimamente 

influenciado pelas suas crenças, valores e formação intelectual, para que a narração processe-

se de forma fluida e espontânea.  

O local para gravação das entrevistas deve oferecer privacidade e conforto para os 

colaboradores, livre de interrupções, sons ou interferências que comprometam a qualidade das 

gravações. Neste estudo, os locais para a realização das entrevistas foram escolhidos pelos 

próprios colaboradores e todas as recomendações foram seguidas para que se obtivesse o 

máximo desempenho de recursos nos encontros. 

Os relatos foram registrados em mídias digitais (gravadores) para registro e posterior 

análise do conteúdo das falas. Utilizou-se o caderno de campo, onde foi registrado o roteiro 

prático da pesquisa, evidenciando as experiências e sensações apreendidas e eventualidades no 

percurso das entrevistas e encontros com os colaboradores. Segundo Meihy (2006), este é um 

instrumento fundamental que deve funcionar como um diário íntimo das atividades 

desenvolvidas ou que deverão ser realizadas. 

Com o término da realização das entrevistas, foi consolidada a terceira etapa, chamada 

de pós-entrevista, objetivando estabelecer a continuidade do processo. Meihy e Ribeiro (2011) 

enfatizam que o pesquisador, a fim de estabelecer esta continuidade, deve sempre deixar 

explícito o tempo de previsão de retorno para evitar tensão ou angústia no entrevistado. 

 

3.3.2 Transcrição, transcriação e autorização para uso das narrativas 

 

Após a realização da entrevista e captação das gravações, há a necessidade da 

transformação do relato oral em texto escrito para torná-lo disponível para a pesquisa e posterior 

devolução ao público; para tanto, fazem-se necessárias as etapas de transcrição, textualização e 

transcriação, conforme descritas por Meihy (2002) e apresentadas a seguir: 

- transcrição: é a passagem rigorosa, com todos os detalhes sonoros, da entrevista 

gravada para a escrita; 

- textualização: etapa de transcrição, integrando as perguntas, estabelecendo a listagem 

das palavras e expressões de relevância na história, de onde será extraído o “tom vital” que 

representará a síntese moral da narrativa; 
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- transcriação: é a entrevista trabalhada já em sua fase de apresentação pública, com 

correções gramaticais e frases completas recriando a atmosfera da entrevista. 

Após essa última etapa, foi realizada a conferência, momento de participação ativa do 

colaborador na revisão do conteúdo textualizado; para Meihy (2002) os autores deverão estar 

preparados para negociar e flexibilizar eventuais cortes propostos pelo depoente, porém com 

alguns limites nesta intervenção, para que interesses pessoais não se sobreponham aos da 

pesquisa. Erros de gramática, vícios de linguagem e outros devem ser mantidos em doses 

toleráveis e indicativas de controle da língua e regionalismo do entrevistado, jamais se deve 

comprometer o teor das ideias em favor da fidelidade à norma culta da língua (MEIHY; 

RIBEIRO, 2011). 

A responsabilidade em utilizar o conteúdo das entrevistas não se esgotará neste projeto, 

devendo as gravações ser armazenadas em mídias eletrônicas não regraváveis, identificadas e 

guardadas por um período de cinco anos. 

 

3.4 COLABORADORES DO ESTUDO 

 

Na metodologia que faz uso da História Oral de Vida (HOV), os narradores são aqueles 

que contam suas vivências a partir de uma entrevista gravada pelo autor do estudo, o qual possui 

responsabilidade de estruturar o projeto de HOV, coletar as entrevistas, armazenar e fazer uso 

do material coletado, quando necessário. O narrador é considerado um colaborador do estudo, 

denotando relação de compromisso entre o entrevistador e entrevistado (MEIHY, 2002). 

Foi pretendido estimular a formação da rede, objeto do estudo, seguindo a técnica de 

formação em história oral, com dez colaboradores, todos portadores de lesões crônicas de perna 

que não cicatrizavam havia mais de três meses ou 90 dias, atendidos em ambulatório de feridas 

de uma Unidade de Saúde da Família do Distrito Leste, Município de Natal, corroborando com 

Polit, Beck e Hungler (2004), que defendem uma amostra de dez participantes para a obtenção 

de dados em estudos através de entrevistas. 

No entanto, a amostra final foi reduzida a seis colaboradores, uma vez que, da amostra 

inicial, aqui denominada de rede, dois deles recusaram-se a assinar a carta de cessão, devido à 

participação concomitante em outras pesquisas e ao desejo de não participarem desta pelo 

compromisso firmado com outros pesquisadores, um colaborador expressou desejo em não 

participar da pesquisa, pois se encontrava em processo de perda de familiar e outro colaborador 

mudou-se durante o período da coleta de dados. Em atendimento ao processo metodológico, 

outros participantes não foram captados, pois a rede já havia sido formada. 
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A escolha dos colaboradores que formaram a rede e a identificação do ponto zero foi 

feita adotando os seguintes critérios de seleção: 1) usuários portadores de feridas crônicas 

atendidos em ambulatório de feridas nas Unidades de Saúde, pelo acesso às informações 

necessárias; 2) usuários portadores de feridas diagnosticados com Insuficiência Venosa Crônica 

com história de úlcera venosa ativa, sem cicatrização há mais de três meses em tratamento na 

Unidade de Saúde, que vivenciassem de forma intensa as mudanças impostas pela condição 

clínica e pelo tratamento; 3) usuários portadores diagnosticados de Insuficiência Venosa 

Crônica  (IVC) com história de úlcera venosa (UV) prévia cicatrizada, acompanhados pela 

Unidade de Saúde, uma vez que estes usuários vivenciam as recidivas e outros fatores restritivos 

associados à IVC, repercutindo em sua qualidade de vida; e 4) disposição e vontade voluntária 

de participar da pesquisa, por ser uma condição ética e metodológica fundamental. 

Foi utilizada como instrumento de coleta de dados a entrevista semiestruturada, a qual 

Marconi e Lakatos (2007) descrevem como uma forma de exploração ampla sobre determinado 

assunto através de perguntas abertas, questões respondidas durante uma conversa informal, 

onde o entrevistador tem a liberdade de direcionar a conversação conforme julgue adequada. 

Mediante as recomendações propostas na HOV, o registro da oralidade foi a fonte de 

conhecimento, resgatando a memória individual e coletiva, para melhor reflexão dos aspectos 

sociais envolvidos; para delimitá-la à temática, foram formuladas as seguintes questões 

norteadoras: 

 Fale da sua vida antes da úlcera venosa crônica; 

 Fale as mudanças ocorridas na sua vida após o aparecimento da úlcera venosa.  

Nas entrevistas de história oral, as questões abrangentes, expostas em blocos amplos, 

direcionaram as lembranças dos colaboradores aos acontecimentos mais importantes, ou 

aqueles que desejamos analisar (MEIHY; HOLANDA, 2011). 

 

3.5 TÉCNICA DE ANÁLISE DA HISTÓRIA ORAL 

 

Após as etapas de transcriação e conferência, as histórias de vida narradas pelos 

colaboradores foram analisadas utilizando a análise temática de conteúdo, modalidade análise 

temática, conceituada por Bardin (2011) como o conjunto de técnicas analíticas da 

comunicação, que utilizam procedimentos sistemáticos e objetivos para identificar, no conteúdo 

das mensagens, os indicadores que permitem inferir os conhecimentos relativos às condições 

de produzir e receber tais mensagens. A análise de conteúdo foi dividida em etapas 
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interdependentes e organiza-se em torno de três fases, sendo elas a a) pré-análise, b) exploração 

do material e o c) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

A análise de conteúdo de entrevistas exige uma perícia maior do pesquisador, 

considerando a subjetividade e o intricado sistema de valores e de representações observados 

na fala. Bardin (2011) afirma que a exploração do material corresponde à transformação dos 

dados em conteúdos temáticos por meio da codificação das entrevistas, determinando as 

temáticas a serem discutidas. Considerado como o período mais duradouro da análise, foi 

realizado o inventário de todas as falas – isolando, codificando e recortando as unidades de 

registro. 

Na fase de pré-análise das narrativas, foi realizada leitura flutuante das narrativas 

transcriadas, momento no qual grifaram-se as passagens de interesse para as etapas posteriores, 

organização do material e a codificação das passagens em comum das narrativas; 

posteriormente, a fase de exploração foi executada transformando-se as passagens em núcleos 

temáticos, organizados por meios de grupamentos e associações, surgindo então os eixos 

temáticos e as categorias; na terceira e última etapa foi realizada a análise de conteúdo, 

caracterizada pela inferência dos dados encontrados e categorizados,  relacionando-os com os 

encontrados na investigação da literatura.  

 

3.6 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Para realização do estudo foram considerados os pressupostos da Resolução nº 466/2012 

do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre pesquisas que envolvem seres humanos 

(BRASIL, 2012b). Tais pesquisas devem atender às exigências éticas e científicas 

fundamentadas, onde o consentimento livre e esclarecido do colaborador da pesquisa deverá 

ser tratado em sua dignidade, respeitado em sua autonomia e defendido em sua vulnerabilidade. 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) através do 

cadastro na Plataforma Brasil da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

obtendo parecer favorável após aprovação pelo CEP/UFRN, sob o Protocolo 653.788/2014 e 

CAAE 30408014.0.0000.5537. 

Ao concordarem em participar espontaneamente do estudo, na ocasião de início das 

entrevistas, os colaboradores assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice B), autorizando a realização da pesquisa. Na ocasião, foram asseguradas a 

confidencialidade e privacidade das informações, proteção da imagem, sem julgamentos dos 

sujeitos, e a não utilização das informações em prejuízo das pessoas envolvidas. 
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Considerando a conjectura de que qualquer pesquisa pode oferecer algum risco, mesmo 

mínimo, para os participantes, foi assumida total responsabilidade pelos pesquisadores, que 

estiveram disponíveis para o atendimento de eventuais danos decorrentes dos riscos previstos, 

assim como qualquer ônus referido pelos envolvido. Na realização da conferência, os 

colaboradores foram informados e convocados a assinar a carta de cessão, autorizando o uso 

das gravações e transcriações sem restrições e sem danos. 
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4 HISTÓRIAS À FLOR DA PELE: HISTÓRIAS DE VIDA, MARCAS NA ALMA 

  

Neste capítulo serão apresentados os principais resultados da realização do presente 

estudo, provenientes dos processos interativos entre a mestranda e a rede de colaboradores, 

constituída por usuários dos serviços da Rede de Atenção Básica/Estratégia de Saúde da Família 

do Município de Natal diagnosticados com Insuficiência Venosa Crônica (IVC) e portadores 

de úlcera venosa (UV) ativa e/ou úlcera venosa cicatrizada, conforme critérios de inclusão, uma 

vez que todos esses usuários dos serviços de saúde, aqui identificados como colaboradores, 

vivenciam as recidivas e outros fatores restritivos associados à IVC, repercutindo em sua 

qualidade de vida.  

Inicialmente, tem-se a apresentação dos perfis dos colaboradores, traçados a partir de 

informações extraídas do instrumento de coleta de dados “Caracterização do colaborador do 

estudo”. Os dados apresentados proporcionam uma visão ampliada da contextualização da rede, 

contribuindo para a compreensão dos fatores associados às experiências e trajetórias de vida 

relatadas. 

No segundo momento, são apresentadas as informações sobre as narrativas dos 

colaboradores e o recorte de impressões feitas no diário de campo, instrumento utilizado para 

registrar impressões e observações da expressão não verbal durante a interação com a rede. 

Após estas informações, segue-se a apresentação das entrevistas transcritas, transcriadas e 

autorizadas por cada um dos colaboradores. Salienta-se a presença do tom vital das histórias de 

vida, epígrafe utilizada para introduzir cada uma das narrativas 

No terceiro momento, apresentamos a categorização das narrativas mediante a aplicação 

da técnica de análise temática de conteúdo, utilizando-se o referencial proposto por Laurence 

Bardin, após minuciosas e sucessivas leituras das histórias transcritas, que possibilitaram a 

categorização das falas em três eixos temáticos e seis categorias.  

Atendendo às exigências regimentais do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, programa ao qual está vinculado o 

desenvolvimento da presente dissertação de mestrado, os resultados obtidos através da pesquisa 

serão discutidos, em um quarto momento, através dos artigos “O cuidado do enfermeiro no 

manejo da dor em pessoas com feridas crônicas de perna” e “Histórias de vida de portadores de 

úlcera venosa: marcas da pele, feridas na alma”. 
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS COLABORADORES 

  

A investigação da pesquisa qualitativa através de narrativas é o meio de dar voz às 

pessoas investigadas, oportunizando a imersão do colaborador e do pesquisador no discurso de 

suas trajetórias e subjetividade, muitas vezes negada em outras abordagens metodológicas.  Para 

este estudo, adotou-se a perspectiva da História Oral de Vida como um meio para se recorrer 

às narrativas, por possibilitar uma reconstrução temporal do itinerário da experiência do 

colaborador com a ferida crônica em sua vida. 

A utilização do instrumento de coleta de dados possibilitou a caracterização dos sujeitos 

participantes da pesquisa, aqui denominados colaboradores; três deles, alegando motivos 

diversos (luto familiar, mudança de residência e interesse particular), desistiram de participar 

da última etapa da pesquisa, a qual consistia na conferência da entrevista e assinatura da carta 

de cessão; dessa maneira, suas narrativas não compuseram o corpus documental desta 

dissertação e a rede passou a ser composta por seis colaboradores. 

Para garantir o anonimato dos colaboradores, estes foram identificados por elementos 

do espaço geográfico, paisagístico e literário que enreda e interliga as histórias de vida dos 

colaboradores: o sertão nordestino. O elemento escolhido para nomear os colaboradores foi a 

flora da região, aqui simbolizados pelo nome de seis árvores que se adaptaram ao clima da 

região.  

Adaptação é o conjunto de modificações provocadas na constituição de um organismo 

pela ação contínua de um meio diferente daquele onde, inicialmente, este se desenvolveu ou 

seus ascendentes; a adaptação é a harmonia possível entre o organismo e o meio (AYOAMA; 

MAZZONI-VIVEIROS, 2006). Quando as plantas estão naturalmente ajustadas às condições 

ambientais, todas as características estruturais e funcionais estão compatíveis à sua 

sobrevivência; ao considerar o homem neste pressuposto quadro, para que ele enfrente as 

diversas repercussões que permeiam o viver com a ferida crônica, desenvolve estratégias de 

resiliência para conviver com a cronicidade da UV.  

Rebatizados com nomes fictícios de árvores encontradas na paisagem do sertão, estes 

nomes representam, assim como identificado no imaginário sertanejo, toda a força e resistência 

da vida em meio às adversidades do clima, da falta de acessibilidade e das desigualdades 

sociais.  

Quem vive no sertão ganha a sua imagem de homem “forte, esperto, resignado e 

prático”, para o qual “viver é adaptar-se”, nas palavras de Euclides da Cunha (2000). Superando 

com criatividade, força e fé as intempéries da vida, o nordestino é, “antes de tudo, um forte”; e 
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fortes são os colaboradores Sr. Juazeiro, Sra. Aroeira, Sr. Umbuzeiro, Sra. Carnaúba, Sra. 

Angico-branco e Sra. Algaroba. 

Conhecer as características sociodemográficas é essencial para o adequado 

planejamento da assistência aos portadores de UV, considerando que a ferida não pode ser 

avaliada separadamente da pessoa e do contexto em que está inserida. Dessa maneira, faz-se 

necessário conhecer a população alvo das ações de cuidados de saúde para promover ações de 

saúde eficientes e resolutivas (TORRES et al., 2013).  

Para melhor contextualização, os dados sociodemográficos foram distribuídos no 

quadros sinóptico a seguir (Quadro 1), que será discutido adiante.   
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Quadro 1 – Caracterização dos colaboradores da rede, Natal/RN, 2014 

COLABORADOR ID SEXO NATURAL ESTADO 

CIVIL 

GRAU DE 

INSTRUÇÃO 

PROFISSÃO RENDA LOCAL DA UV COMORBIDADES TEMPO 

UV ATIVA 

NÚMERO DE 

RECIDIVAS 

Sr. Juazeiro 57 M Natal/RN Divorciado 
Ensino 

Fundamental 

Carpinteiro 

 

Não possui fonte de 

renda 

Face anterior e 

posterior MID 
Anemia 22 anos 1 

Sra. Aroeira 67 F Natal/RN Viúva 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

Artesã 

Até 1 salário mínimo 

INSS Aposentadoria por 

invalidez 

Maléolo 

medial e face 

anterior MIE 

Doença Arterial 

Obstrutiva Periférica 

Hipertensão Arterial 

Dislipidemia 

28 anos 2 

Sr. Umbuzeiro 66 M Natal/RN Solteiro 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

Comerciante 

Entre 1 e 2 salários 

mínimos 

INSS 

Aposentadoria por 

tempo de contribuição 

Maléolo 

medial MID 
Obesidade 10 anos 2 

Sra. Carnaúba 78 F Natal/RN Viúva 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

Dona de 

casa 

Até 1 salário mínimo 

INSS 

Pensionista 

Maléolo lateral 

MIE 

Hipertensão Arterial 

Dislipidemia 
3 anos Não houve 

Sra. Angico-branco 79 F 
Juazeiro do 

Norte/CE 
Viúva Sem instrução Agricultora 

Até 1 salário mínimo 

Bolsa-Família 

Maléolo lateral 

MID 

Hipertensão Arterial 

Dislipidemia 
3 anos Não houve 

Sra. Algaroba 64 F Acari/RN Solteira 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

Comerciante 

Até 1 salário mínimo 

Trabalho informal sem 

carteira assinada 

Maléolo lateral 

MIE 

Hipertensão Arterial 

Dislipidemia 

Diabetes 

22 anos 3 

Fonte: Dados da pesquisa *Salário mínimo vigente no ano de 2014: R$ 724,00  MIE: membro inferior esquerdo MID: membro inferior direito 
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Os determinantes sociais possuem forte impacto na prevalência das doenças crônicas, 

considerando que a as desigualdades sociais, diferenças no acesso aos serviços e desigualdades 

de informação e baixo nível de escolaridade determinam uma maior prevalência das doenças 

crônicas e de seus agravos (SCHMIDT et al., 2011). 

Observa-se que o perfil socioeconômico dos colaboradores deste estudo corrobora com 

dados de pesquisas desenvolvidas no Brasil, com predominância de pessoas com baixa 

escolaridade e com renda menor que um salário mínimo. O nível de escolaridade é, certamente, 

um fator importante com relação ao autocuidado, sendo, por vezes, impedimento para o 

tratamento adequado. (EVANGELISTA et al., 2012; SANT’ANA et al. 2012; SILVA; 

MOREIRA, 2012; TORRES et al., 2013; SOUZA et al., 2013; DIAS et al., 2014) 

Os colaboradores que declararam serem beneficiados com aposentadoria por invalidez 

ou pensão, atendendo aos critérios do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), passaram 

a ser a única fonte de renda formal da família, evidenciado no quadro pelos os colaboradores 

que realizavam trabalho informal referiram ser esta a única opção de fonte de renda, dadas as 

incapacidades e limitações provocadas pela existência da UV. 

Os colaboradores que declararam não possuírem renda oriunda de benefícios de 

seguridade social referiram situação financeira precária, incluindo aqueles que trabalhavam na 

informalidade; este fato cursa com um comprometimento em sua qualidade de vida que inclui 

características alteradas de sono, repouso e alimentação, incluindo o acesso aos serviços de 

saúde. Esta condição contribui também para o aparecimento de recidivas de lesões e deficientes 

cuidados básicos domiciliares. Numa situação econômica deficitária, a presença da ferida e os 

cuidados que essa condição necessita constituem-se um fator desestabilizador no equilíbrio 

financeiro da família (TORRES et al., 2013; MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, 

2014; DIAS et al., 2014). 

Outros fatores relacionados à ocorrência, recorrência e presença de recidiva da UV estão 

intimamente relacionados a comorbidades associadas, principalmente, a outras condições 

crônicas, sendo identificadas neste estudo a hipertensão arterial sistêmica (HAS), o diabetes 

mellitus (DM) e as dislipidemias, corroborando com outros autores (TORRES et al., 2013; 

MOURA et al., 2009; EVANGELISTA et al., 2012; SANT’ANA et al., 2012).  

Todos os colaboradores da pesquisa apresentaram o diagnóstico de IVC associado com 

outras comorbidades, sendo mais frequentes a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e as 

dislipidemias, embora estes referissem desconhecer seu perfil glicêmico ou não realizar exames 

de rotina, o que diminui a detecção precoce de outras doenças também frequentes em pacientes 

idosos, como diabetes e ateromas. 
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 Quanto à localização, tanto a região maleolar medial como a lateral são áreas mais 

comuns para o surgimento da UV; as úlceras que acometiam o pé localizavam-se em sua região 

dorsal. Longos períodos de tempo de úlcera ativa são marcados por períodos de cicatrização e 

recidivas, encontrados nos colaboradores com 10 anos ou mais de IVC e UV, que afirmaram já 

terem vivenciado a cicatrização da UV. Como fatores associados ao evento da recidiva, os 

colaboradores referiram a falta de recursos materiais disponíveis para a prevenção de UV (uso 

de meias compressivas). Outros fatores como a falha da adesão às orientações no momento do 

pós-alta, a dependência dos serviços de saúde e fatores não modificáveis relativos à doença de 

base são diretamente relacionados às recidivas.  

A associação entre o longo período de existência da úlcera ativa e o número de recidivas 

foram encontrados em pacientes que mantinham atividades da vida diária ou atividades 

laborativas com longos períodos em posição ortostática, com curtos períodos de repouso. As 

recidivas das úlceras venosas após a cicatrização estão associadas ao não uso de terapia 

compressiva, medidas de controle insuficientes e a inadequada ou inexistente intervenção 

cirúrgica para correção da anormalidade venosa. A úlcera ativa acarreta progressiva redução da 

mobilidade e inabilidade laboral, uma vez que o estado de saúde dos indivíduos influencia 

fortemente na participação no mercado de trabalho (DIAS et al., 2014). 

A apresentação da caracterização dos colaboradores nos quadros sinópticos e a 

correlação com a investigação na literatura permitem a imersão inicial no cenário no estudo, 

subsidiando a análise das histórias de vida e a experiência de possuir a IVC e a UV, 

possibilitando conhecer as dimensões não ditas nas entrevistas. Dessa maneira, a interpretação 

dos dados socioeconômicos antecede o tópico a seguir. 

 

4.2 SER FERIDO: AS NARRATIVAS DOS COLABORADORES  

 

 O passado espelhado no presente reproduz, através de narrativas, a dinâmica da vida 

pessoal em conexão com processos coletivos. A reconstituição dessa dinâmica, pelo processo 

de recordação, que inclui ênfases, lapsos, esquecimentos e omissões, contribui para a 

reconstrução do que se passou, segundo o olhar de cada depoente. As narrativas são traduções 

dos registros das experiências retidas, e muitas vezes relatam o poder dos eventos de vida nas 

transformações pessoais (DELGADO, 2010). 

O relembrar, segundo Bobbio (1997) apud Delgado (2010), é uma atividade mental que 

não se exercita com frequência porque é desgastante ou embaraçosa, embora necessária e 

saudável. Na rememoração dos fatos, os indivíduos reencontram-se em sua identidade; é no 
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passado que os indivíduos recorrem às suas lembranças, buscando significados, refúgios e 

constroem novas identidades, bases solidificadoras de consciências individuais e coletivas 

(BOBBIO, 1997 apud DELGADO, 2010).  

Memória é a capacidade humana de reter fatos e experiências do passado e retransmiti-

los às novas gerações através de diferentes suportes empíricos. A memória individual é aquela 

guardada por um indivíduo e se refere às suas próprias vivências e experiências, mas que 

contém também aspectos da memória do grupo social onde ele se formou, isto é, no qual esse 

indivíduo foi socializado. A memória é um emaranhado de conexões, que utiliza a construção 

do passado pautada por emoções e vivências; é ainda o reconhecimento de traumas, a seleção 

e tensão entre o narrar e silenciar, entre o lembrar e esquecer (VON SIMSON, 2000). 

Como elemento da memória, a história oral é um procedimento metodológico que busca 

registrar através de narrativas interpretações sobre a história em suas múltiplas dimensões: 

factuais, temporais, espaciais, conflituosas, consensuais. A história oral não é um 

compartimento da história vivida, mas sim o registro de depoimentos sobre essa vivência (LE 

GOFF, 1990). 

A técnica e método da história oral evidenciam as visões de mundo das pessoas, 

expressas através dos relatos de suas experiências, sendo um processo sistematizado e 

planejado, previamente, em um projeto, em que a oralidade é registrada e transportada para o 

meio escrito, possibilitando realizar análises do contexto social e individual, que deverão ser 

interligados e interdependentes; como recurso, a história oral é utilizada para elaboração de 

pesquisas referentes às experiências vividas nos âmbitos sociais e grupais. Para Meihy (2002), 

trata-se de uma ferramenta fundamental para se apreender as percepções que os indivíduos têm 

do passado no tempo presente, que se encontra em constante construção.  

As histórias gravadas, tratadas segundo a transcrição proposta por Meihy (2002), 

transportadas para a documentação escrita e aqui apresentadas são provenientes das entrevistas 

realizadas com portadores de úlceras venosas crônicas, no cenário dos serviços de Atenção 

Básica/Estratégia de Saúde da Família.  

Em continuidade, segue a apresentação de cada uma das entrevistas, cujo cabeçalho é a 

identificação do colaborador por seu nome fictício. Antes da apresentação da narrativa, 

características do colaborador são descritas, bem como suas expressões no momento da 

entrevista, assim como data e local da realização da entrevista e de sua conferência. 
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Senhor Juazeiro 

 

Árvore sertaneja, símbolo de resistência, continua verde em plena seca. Proporciona sombra e 

teto aos viajantes; alimento para rebanhos quando nada mais resta de forragem. Com casca de 

juazeiro, nordestinos se banham, lavam roupa e escovam os dentes. Geralmente árvore solitária, cresce 

devagar e passa dos cem anos. Sempre viçosa, é planta cuja folha velha só cai quando uma nova já 

nasceu. Sobrevive com pouca água e cresce até 10 metros; por isso também pode ser usada até como 

ponto de referência em meio aos descampados do sertão... 

Possui propriedades naturais utilizando-se todas as partes da planta: da entrecasca, vira 

xarope; da folha, vira infusão; seus frutos  viram geleia; suas flores  sustentam a apicultura nos 

meses de seca.  

Eternizada nas canções de Luiz Gonzaga, o juazeiro virou tema de canção de amor e é 

eternizado como a árvore símbolo da resistência da vida no sertão. 

 

O colaborador Sr. Juazeiro, 57 anos, era natural de Natal/RN e morava na capital do 

estado desde a infância. Primogênito de uma família de cinco filhos, perdeu o pai aos treze anos 

e desde então trabalhou para ajudar a família. Era divorciado da primeira esposa, com a qual 

teve seu único filho, com quem pouco tinha contato. Possuía uma companheira havia 18 anos, 

mas atualmente moravam em casas diferentes, por solicitação da mesma, pois esta possuía uma 

filha portadora de necessidades especiais. Não tinha nenhuma fonte formal de renda e vivia, 

segundo o mesmo, de doações financeiras e de ajuda dos vizinhos e comerciantes locais. 

A história de lesões de pele teve início após um grave traumatismo, ainda adolescente, 

em sua perna direita, que evoluiu para infecções de repetição e necessidade de várias 

internações hospitalares para tratamento de complicações. Após sucessivos tratamentos mal-

sucedidos com ortopedistas e cirurgiões, o colaborador submeteu-se a uma enxertia de pele; o 

colaborador negava doenças hematológicas na infância e não possuía registros médicos acerca 

do primeiro episódio de ulceração. Juazeiro não fazia a dissociação entre as complicações da 

lesão pós-traumática que sofreu durante a idade jovem com a Insuficiência Venosa Crônica 

(IVC) que o acometeu na idade adulta; dessa maneira, no relato que se segue, o Sr. Juazeiro fez 

referência a dois períodos de uma mesma lesão, embora ele reconhecesse que a evolução do 

segundo período tivesse apresentado características peculiares e específicas da Insuficiência 

Venosa Crônica. 

 Na manhã do dia 18 de agosto, data da entrevista, acompanhei o Sr. Juazeiro até a sua 

residência no bairro de Nossa Senhora da Apresentação, na Zona Norte de Natal. Sua casa, que 

com muito orgulho fez questão de apresentar, apresentava poucos móveis, com cômodos 

limpos; uma televisão que não funcionava cuidadosamente arrumada em sua sala, um quintal 
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com uma frondosa árvore. “Falta um jardim, que um dia eu vou fazer quando eu melhorar da 

perna. É uma promessa antiga, que parece que o tempo vai dando um jeito de deixar assim.”. 

A fala era pausada, bem elaborada em suas limitações. Era firme em suas afirmações e 

emocionava-se ao falar sobre o trabalho e suas perdas. Referiu estar confortável para 

conversarmos, autorizou a gravação da entrevista com a condição de que eu fizesse um bom 

uso dela e conseguisse disseminar as dificuldades que ele enfrentava para o tratamento de sua 

perna. Sua fala era discreta sobre seu relacionamento com sua atual companheira, pois o mesmo 

referiu não querer ser “um peso a mais” na vida dela, pela sua atual situação financeira e 

familiar. 

 

 “Todo mundo tem o direito de ir e vir, eu tenho também, mas eu não posso” 

 

Antes do meu problema de saúde, eu 

tinha uma vida de criança relativamente boa 

como criança e adolescente, então as coisas 

começaram a complicar para o meu lado 

depois dos 13 anos de idade, quando contraí 

essa doença e hoje sou portador. Eu não me 

sento bem perante a sociedade, a minha vida 

de adolescente foi totalmente atrapalhada 

por esse problema que até hoje eu conduzo 

na minha perna. O tempo passou e eu fiquei 

mais velho e atualmente ainda continuo 

enfrentando as dificuldades que a vida 

oferece a respeito da doença. Nunca tive 

vida boa nem nada. Aos 13 anos perdi meu 

pai assassinado por motivo fútil, desde os 

13 anos que eu assumi uma 

responsabilidade que era dele, do meu pai, 

de ajudar minha mãe a criar cinco filhos. 

Desde essa época, depois do acidente, eu já 

tinha uma lesão de grande proporção que 

incomodava bastante, como até hoje ainda 

me incomoda, mas eu tive que enfrentar 

essa tarefa. Aos 22 anos eu procurei os 

médicos para ver se amenizava minha 

situação, porque eu já era adulto e precisava 

tomar uma posição na minha vida. Eu me 

submeti a uma cirurgia, um enxerto de pele, 

tive um grande êxito nessa cirurgia que me 

foi imposta... depois dessa cirurgia eu 

passei 13 anos com a vida relativamente 

bom, sem a ferida na perna e fiquei um 

pouco mais confortável, mas anos depois 

reabriu novamente, só que diferente. Eu só 

tive o privilégio de ter essa perna cicatrizada 

por aproximadamente 12 anos, depois 

reabriu e da reabertura até o presente 

momento nunca mais fechou, nunca mais 

cicatrizou.  

No bairro em que eu resido procurei 

tratamento e não encontrei, passei dois anos 

seguidos indo todos os dias para o Distrito 

Norte para tentar uma consulta com um 

médico vascular e não conseguia, eu ia 

todos os dias, uma hora da manhã eu saía 

daqui para ir ao Distrito, nunca conseguia 

essa consulta com o vascular. Então me 

desesperei, pensei em exterminar com 

minha própria vida pelo fato de não 

conseguir o tratamento que era o que eu 

mais queria. Eu me sentia ainda novo, muito 

a oferecer para a sociedade, e me sentia 

muito constrangido por não poder viajar, 

não poder ficar muitos dias fora, em lugares 

que não fossem próximos à minha casa, pois 

eu tinha que trocar diariamente um 

curativo... me sentia deprimido, por isso um 

certo tempo eu pensei em exterminar minha 

vida. Depois, voltei a repensar e tirei essa 

ideia da mente, ali não era a solução para 

mim, não era a solução para minha vida, eu 

só queria ficar bom ou então melhorar um 

pouco. Através de outras pessoas, consegui 

uma consulta com um médico especialista 

no meu caso, e me foi imposto um 
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tratamento rigoroso. Infelizmente, o 

município na época não oferecia esse 

tratamento que me foi imposto pelo médico 

especialista, mas através de conhecidos 

consegui um tratamento na unidade básica 

de saúde de Satélite, o que na época foi um 

transtorno, pois eu moro na zona norte e 

tinha que fazer esse tratamento na zona sul 

diariamente. Eu sou desempregado, não 

tinha e não tenho condições de trabalhar, 

não tinha renda, benefício, nem ajuda de 

ninguém... na época eu pagava quatro 

passagens de ônibus para me deslocar da 

Zona Norte até a Zona Sul para fazer meu 

curativo. Consegui um cartão gratuidade e 

continuei fazendo meu tratamento com a 

bota de Unna. Tava em uma evolução muito 

boa, mas infelizmente a prefeitura não 

enviou mais, e já faz um ano que eu deixei 

de usar a bota por falta de compromisso dos 

órgãos competentes. A minha lesão só 

agravou novamente... 

Atualmente eu estou em uma 

situação delicada a respeito da lesão, da 

perna, e continuo enfrentando as 

dificuldades de não ter o tratamento 

adequado para mim. Eu faço apenas um 

curativo, um paliativo, e tô levando essa 

situação, tô encarando da melhor forma 

possível para evitar que outras atitudes 

entrem na minha cabeça e eu pense em fazer 

o que eu fiz antes, eu não quero isso! Eu 

quero viver minha vida dignamente como 

todo mundo merece viver e tocar o barco 

para frente...  

Depois que a ferida na perna 

cicatrizou, eu viajava, podia ir na praia, eu 

podia tomar um banho em lagoa, não tinha 

o menor preconceito, eu andava de 

bermuda, ia para o interior. Não tinha essa 

coisa de tá me sentindo incomodado, eu me 

sentia uma pessoa feliz, eu era mais alegre. 

Não tinha dificuldades, se chovia, se tinha 

lama, enfrentava qualquer coisa. 

Atualmente mudou algumas coisas, né... eu 

não vou para praia, dia de chuva não saio, 

eu não passeio, eu não saio mais de casa, eu 

fico restrito dentro de casa porque eu não 

posso sair para passar dois dias fora. Então, 

como eu moro só, eu sou solteiro, moro 

sozinho na minha casa, só eu e Deus, eu fico 

assim um pouco deprimido, né, porque todo 

mundo tem o direito de ir e vir, eu tenho 

também, mas eu não posso.  

Depois da reabertura para cá, no 

caso de 1992 para cá, minha situação 

mudou toda de novo. Eu fico em casa, saio 

de manhã para fazer o curativo, chego à 

noite, porque é bastante longe. Fico em 

casa, eu não saio mais, não tenho mais 

aquela animação, eu sou um homem 

alegre/triste... sou feliz porque tô vivo, tô 

vivendo minha vida do jeito que Deus quer, 

mas triste por outro lado, por não poder 

conviver como os outros na sociedade. Tem 

muita gente que é conhecido meu que não 

sabe que eu tenho esse problema porque eu 

tenho vergonha de mostrar ou de dizer... 

quem sabe, sabe, agora quem sabe eu não 

digo... não digo porque é constrangedor 

saber... porque a pessoa me conhece há 10 

anos e não sabe que eu tenho esse problema 

então eu não digo. Se me perguntar, eu digo 

que tô doente da perna, eu digo que tenho 

um problema. Mas para mim dizer mesmo 

eu não digo, a não ser que seja necessário... 

A minha rotina há três anos é essa: 

eu me desloco todos os dias de segunda a 

sexta da Zona Norte para a Zona Sul com 

dificuldades. Eu saio às 4 horas da manhã e 

tô retornando para casa às 16 horas... não é 

que a distância dure esse tempo todo, mas é 

que eu entro de 8 horas, eu gasto em média 

40 minutos para fazer meu curativo, então, 

quando eu saio da unidade eu vou para casa 

de familiares para me alimentar. Tem dias 

que eu não me alimento, tem dias que eu 

como bem, em outros eu durmo sem jantar, 

às vezes eu não tomo café.   

Eu sinto muita dor, tem dias que eu 

não posso andar, tem dias que eu não me 

levanto da minha cama, dá meio-dia e eu 

sem poder me levantar para fazer um café... 

Na minha casa não tem ninguém para fazer 

nada para mim, eu não tenho família para 

fazer as coisas para mim, então eu tomo um 

medicamento para aliviar as dores e quando 

dá para me levantar eu me levanto e vou 

providenciar alguma coisa para me 

alimentar. Mas eu acho que a alimentação é 
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essencial para contribuir para o tratamento, 

coisa que eu não tenho, não vou dizer que 

tenho, não tenho. Então, minha amiga, são 

essas as dificuldades que uma pessoa como 

eu que é portador de uma ulcera crônica 

com quase 50 anos de existência enfrenta, 

passa... 

No meu bairro não tem posto, só em 

Nova Natal, dá uns 1000 metros daqui para 

uma AME e eu tenho dificuldade para me 

locomover. O problema é que não passa 

ônibus e eu tenho que ir a pé, e andar é 

exigir muito, e lá não tem o tratamento 

específico, não fazem curativo de grande 

porte, só curativos pequenos. Aqui perto 

tem mais AME... não fui atendido. Fui no 

posto de saúde do Gramoré, que é bem mais 

distante e não fui atendido, fui na UPA do 

Pajuçara, passei um dia para conseguir uma 

consulta, não consegui, passei mal e não 

consegui. Fui num posto de saúde de Vale 

Dourado, lá não faz curativo de grande 

porte... Todas as unidades em torno do 

bairro onde moro eu fui, por assim dizer, 

negado. Falta o material que eu preciso, e eu 

preciso sair de minha casa para procurar o 

tratamento adequado, mas infelizmente 

falta a bota de Unna. O que me deixa 

entristecido é que eu sou brasileiro, sou 

cidadão, sou eleitor desde os dezoito anos, 

tenho 57 anos, nunca deixei de votar, e 

precisar de uma simples bota para um 

tratamento e os órgãos não atenderem isso é 

uma frustração para mim, saber que eu 

ajudo a tantos e ninguém quer me ajudar, 

pois quem tem competência para me ajudar 

não faz. É uma bota, uma simples bota, mas 

se eu fosse comprar eu não teria condição, 

custa 70 reais cada uma e atualmente eu 

precisaria de umas 3 por semana. E eu estou 

hoje assim pela falta dela... 

Nunca vivi uma vida privilegiada, 

ou mais ou menos, como deveria ter uma 

criança, éramos muito humildes, 

passávamos necessidades eu e minha 

família. Depois de adolescente, enfrentei 

esse obstáculo, depois passei mais 10 a 13 

anos relativamente bom depois da cirurgia e 

depois disso vem aí mais uns 18 a 19 anos 

que eu tô sofrendo novamente, quer dizer, 

não tive nada de vida boa, nenhuma. 

Sempre fui trabalhador, ajudava meu pai, 

ele era agricultor e saía todo dia de manhã 

para trabalhar. Eu tinha o prazer imenso em 

sair cedo, acordar cedo, sempre lutei junto 

com a minha família, humilde, muito 

simples, mas sempre pessoas honestas do 

interior. Quando vim para Natal e aconteceu 

isso, mudou muita coisa. Foi uma furada na 

perna, uma simples furada, complicou e foi 

crescendo, evoluindo como ela tá aqui hoje. 

Hoje é que tá uma ferida grande, uma 

dimensão de mais de 20 cm, em torno de 

toda a perna. Eu gostaria não sofrer tanto, 

mas nada é como a gente quer. Tem dias que 

até falta material na unidade e isso não é 

normal! Todo mundo merecia uma atenção 

melhor, principalmente uma pessoa carente 

como eu, e sou cidadão, né... sou cidadão, 

voto todos os anos, nunca deixe de votar um 

ano, mas infelizmente é isso que eu enfrento 

atualmente. 

As mudanças em relação à segunda 

etapa da úlcera foram maiores. Depois que 

essa ulcera reabriu eu fiquei um pouco 

traumatizado, porque eu era uma pessoa de 

20 e poucos anos, precisava trabalhar como 

sempre trabalhei, e tive que enfrentar o 

trabalho a construção civil com a úlcera já 

em grande proporção. Eu me sentia uma 

pessoa muito assim, apreensiva... 

desmotivado. Não podia sair, a família 

reclamava que molhava lençol, sujava a 

roupa, essas coisas. E a situação só piorava. 

Durante esses 18 anos de úlcera, eu nunca 

tive um dia feliz assim para dizer que hoje 

eu estou bem e ninguém vai reclamar.  Às 

vezes tinha odor forte, dentro de casa, o 

povo ficava reclamando... e tinha as 

dificuldades de fazer curativo. Eu tomava 

banho e cobria com atadura, assim sem 

botar nada, sem lavar com soro, sem ter 

luva, sem ter nada; a mesma atadura que eu 

cobria a lesão hoje eu lavava e colocava no 

sol para usar novamente, durante meses 

isso, porque eu não tinha condição de 

comprar na época e desconhecia. Na época 

eu saía para trabalhar, eu chegava à noitinha 

em casa, minha mulher tinha que abrir a 

calça para tirar a perna, porque o pé estava 
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muito edemaciado e muito molhado com 

exsudato. A lesão diminuía um pouco, mas 

nunca fechava; quando eu comecei o 

tratamento com a bota ela reduziu, era 26 

cm e chegou até 16 cm, quer dizer, estava 

perto, diminuir tanto é muita coisa. O meu 

problema é venoso e a bota de Unna ajuda 

bastante, porque a insuficiência é grande e 

sem a bota a lesão cresce muito.   

Sempre que eu ia no posto de saúde 

aqui me consultar com o clínico ele dava um 

encaminhamento para eu ir no Distrito 

Norte marcar, passei dois anos e não 

consegui ir no vascular. Estava sofrendo 

muito, a perna doía, inchava, ficava muito 

molhada. Consegui a consulta pela 

Secretaria, porque eu fui bater lá, e foi a 

primeira vez que eu fui ao vascular, foi 

quando ele indicou a bota de Unna e outro 

medicamento.  

Minha convivência com o pessoal é 

boa, mas não conto muito com minha 

família mesmo não, porque são todos muito 

carentes. Eu sou uma pessoa muito 

conhecida no bairro onde moro, já faz 12 

anos que eu moro na mesma casa, sou 

comportado, toda vida fui, já tô velho e 

agora que eu não vou deixar de ser, me 

relaciono muito bem com meus vizinhos, 

inclusive é quem às vezes me ajudam. Mas 

eu sinto muita falta das coisas que eu fazia 

antes. Quando morava com minha mãe, 

quando já tinha esse problema de saúde, eu 

fazia qualquer coisa para trabalhar. Eu 

pescava, era pescador amador, eu pescava 

para trazer alimento para dentro de casa. Já 

cheguei a pedir esmola para ajudar minha 

mãe e meus irmãos quando era pequeno. Na 

época que meu pai morreu, minha mãe teve 

tuberculose, não recebeu tratamento por 

muito tempo, com cinco filhos para criar, 

sem ter nem condições de se levantar cama. 

Era eu quem dava banho na minha mãe na 

época, a gente esperando ela morrer. Mas 

graças a Deus ela recebeu o tratamento, 

ficou boa, e foram os filhos adoecendo, eu 

inclusive. Eu acho que minha história de 

vida é essa, eu não tive nada de bom.  

Eu tive um casamento e não fui 

bem-sucedido, durou pouco tempo. Eu não 

me acostumei com a vida de casado. Eu tava 

com 22 anos quando fiz o enxerto e com 23 

eu me casei, tava com a perna cicatrizada. E 

com filho pequeno, eu trabalhei mais ainda 

nessa época, trabalhei 12 anos em 

construção civil, era carpinteiro, que exigia 

muito do físico, escada, andaime, laje 

quente ao meio-dia, cimento, água quente, 

má alimentação... depois desses 12 anos, 

reapareceu a úlcera. Quando reabriu eu já 

tava com outro relacionamento, a pessoa era 

compreensiva, muito me incentivava, dizia 

que se eu não quisesse trabalhar eu não 

fosse, que a gente não ia morrer de fome. 

Ela me ajudava a tratar, a limpar. Eu tenho 

um filho com 30 anos de idade, eu não criei 

ele, mas assumi até os 19 anos, porque eu 

arcava com as despesas dele, mesmo doente 

eu trabalhava, e vivendo com outra família, 

mas eu ajudava ele. Não convivo com ele, 

não tenho nada a oferecer, a não ser uma 

palavra de carinho.  

O ano passado quando eu comecei o 

tratamento eu fiquei muito feliz porque eu 

tava achando que a cada curativo a perna 

melhorava. Depois que encerrou o 

tratamento com a bota, que eu comecei a 

perceber que a perna começou a se agravar, 

e fiquei um pouco apreensivo, pois eu sabia 

que ia voltar a ficar como era antes... Eu 

comecei a sofrer, a sentir dor, a não poder 

andar, a não poder fazer minhas coisas 

dentro de casa, passar dias sem comer 

porque eu não podia ir no fogão fazer a 

refeição. Era pensando sozinho e trancado, 

dentro de uma casa, e nessa época e eu 

pensei em dar um ponto final na minha 

situação, eu ficava pensando que eu tinha 

trabalhado tanto para ajudar os outros e tava 

sofrendo daquele jeito. Mas tirei esse 

pensamento, tem gente pior do que eu pelo 

mundo afora de meu Deus e nem reclama. 

Eu penso sim em ficar bom ou melhorar um 

pouco, eu não penso mais nessas coisas, 

passe o que passar! Eu tenho passado 

poucas e boas aqui dentro dessa casa, 

ninguém sabe se eu comi, se eu tô sentindo 

dor... 

O que eu mais desejo na minha vida 

é minimizar a situação da minha perna, que 
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ela chegasse a um ponto em que eu pudesse 

pelo menos trabalhar, para viver 

dignamente como eu mereço e deveria 

viver. É tudo o que eu gostaria... eu não 

queria nem que ficasse bom, mas que pelo 

menos ela diminuísse. Não é que eu esteja 

desenganado de médico, é que eu gostaria 

que isso ficasse bom ou melhorasse para eu 

continuar minha vida como sempre foi, 

trabalhando para me manter. Eu gostaria era 

ter saúde para eu ir e vir, sem problema, 

para me deslocar de um canto para outro, 

para mim poder fazer uns serviços. O que eu 

tenho é de doação dos vizinhos, que ajudam 

muito. Eu tenho muita vontade de trabalhar, 

tenho todas as ferramentas quando eu 

trabalhava de pedreiro ali no quarto. Às 

vezes eu faço só olhar e chorar... mas é 

assim mesmo... é porque a pessoa que 

trabalha vive dignamente, quem não 

trabalha como eu não é porque não quer, é 

porque não pode, e eu nunca gostei de ser 

dependente. Comecei a trabalhar cedo, e 

hoje em dia me vejo nessa situação e eu não 

gosto, então tudo que eu gostaria era de 

poder trabalhar, para ter meu alimento, para 

pagar minha luz, meu gás, e é isso que eu 

gostaria. Não queria ser rico, não queria 

dinheiro, não... Ah, todo mundo gostaria de 

ter uma vidinha melhor, mas para mim, para 

minha situação, a prioridade seria a saúde... 

e o alimento, você não faz ideia como uma 

pessoa que não tem poder aquisitivo, que 

não trabalha, que não tem nada, sofre ao 

chegar de manhã e não ter o que colocar no 

fogo. Sempre fui um camarada legal, ia para 

a maré e trazia peixe e camarão e dividia 

com todo mundo. Se hoje em dia eu 

melhorasse a minha situação, eu não seria 

diferente, porque eu sei o que eu enfrentei 

no passado e sei o que eu enfrentei no 

presente, se eu tivesse ali com minha panela 

no fogo, eu tinha maior prazer de chamar 

uma pessoa de não tivesse um almoço e 

oferecer... mas infelizmente... não tenho 

como.  

A pessoa tem que saber reconhecer 

a situação dos outros. A mensagem que eu 

passo é que ninguém nunca queira enfrentar 

esses obstáculos que eu enfrento porque é 

triste... Quem tiver saúde, que agradeça a 

Deus e se cuide, pois tem muita gente com 

esse problema venoso, as mais e outras 

vezes menos, mas tem muita gente, eu não 

sou o único. Vou apelar para Deus e a sorte, 

para que fique bom ou melhore, para eu 

levar restinho de vida afora, até quando 

Deus quiser me dar! 
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Senhora Aroeira 

Muito conhecida do sertanejo por suas potencialidades, qualidades e usos, a aroeira vai do 

chá para gargarejos até seu uso contra infecções; é uma das plantas de uso fitoterápico mais antigo 

e frequente da medicina popular do Nordeste. Já virou canção subversiva na voz de Geraldo Vandré e 

foi eternizada na voz de Luiz Gonzaga.  

A árvore também exige respeito! Ao passar pela aroeira, deve-se cumprimentar falando o 

tempo ao contrário: se for pela manhã, “boa tarde, senhora Aroeira” e à tarde sempre “bom dia, 

senhora Aroeira”; e assim segundo o ensinamento popular, não ocorre a reação fitodérmica local, que 

provoca prurido intenso. 

O encanto da aroeira são seus frutos, chamados de pimenta-rosa, que encantam homens e 

mulheres no Brasil e no mundo por suas propriedades gastronômicas e cosméticas.  

 

A colaboradora Sra. Aroeira, 67 anos, morava na capital do estado desde a infância. 

Separada do primeiro casamento, do qual teve um filho, e viúva do segundo marido, com quem 

teve quatro filhos, Sra. Aroeira morava no bairro do Alecrim, na mesma casa em que morava 

havia 29 anos. Mulher forte, muito alta, quase não aparentava a idade que tinha, trabalhou muito 

quando jovem e hoje recebia aposentadoria por invalidez pelo INSS, em decorrência de um 

acidente automobilístico que provocou danos permanentes em seu membro inferior esquerdo.  

A trajetória de sua lesão na perna iniciara com um acidente, havia 28 anos; o trauma 

provocado por um carro  causou sério traumatismo em sua perna esquerda, deixando-a com a 

mobilidade prejudicada por um longo período de tempo. Após esse evento, a lesão surgida pela 

hipertensão distal após o uso de talas de gesso evoluiu para uma lesão de difícil controle, que 

provocou muitas hospitalizações e, mais tarde, foi diagnosticada como sendo de origem venosa 

em decorrência da Insuficiência Venosa Crônica. 

Na manhã do dia 19 de agosto, em uma terça-feira de sol com poucas nuvens, em meio 

a comícios eleitorais, sentamos confortavelmente na área de sua casa, e iniciamos nossa 

conversa. Questionou a formalidade em gravar a entrevista, afirmando que teria uma “memória 

melhor que a minha”. Mostrou-se confortável e alegre, com seu jeito divertido de receber, 

cercada de seus dois netos e de duas galinhas de seu galinheiro. Mostrou-me uma nova lesão, 

diferente da que eu já conhecia, diagnosticada como sendo de origem arterial, e estava muito 

preocupada com a evolução. Concedeu-me a entrevista usando um vestido de crepe, pois eu era 

“de casa” e não tinha problema... eu já conhecia sua história. 
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“Me aposentei e não fiquei boa das pernas” 

 

Minha vida sempre foi trabalhando, 

desde criança que eu trabalho, com 21 anos 

arranjei um trabalho em um circo para 

costurar, depois ele foi para o interior e pra 

lá me casei e continuei trabalhando. Ele era 

eletricista do circo, depois que tive o meu 

primeiro filho, me separei e vim morar aqui 

em Natal. Depois de um tempo me juntei 

com o pai dos outros quatro, desse meu 

marido que morreu agora por último. Mas 

sempre trabalhando... depois passei a 

trabalhar em uma loja, no comércio, na 

Cidade Alta, e esse foi o período que eu 

mais trabalhava. Aí também trabalhava em 

casa, com artesanato. Mas aí, depois desse 

meu problema, ficou mais difícil de arranjar 

o material. Depois do acidente, como já te 

disse, fiquei afastada por essa firma que 

trabalhei por último quase um ano. Aí 

depois de um ano o gerente mandou me 

chamar e disse que ia dar baixa na minha 

carteira de trabalho e que eu ia ficar afastada 

pela perícia, mas assim que eu me 

recuperasse o meu emprego iria estar lá. 

Mas eu já sabia que não iria me recuperar… 

Entrei pela perícia e passei muito tempo 

sendo cortada, depois entrava de novo, 

cortada, entrava, cortada, entrava, lutando 

pela aposentadoria. Fiquei pela perícia 

quase oito anos. Pela firma fiquei um ano. 

Foi quando um dia uma pessoa mandou me 

chamar lá na perícia, pois eu tinha 

conseguido. Fui e o responsável por lá me 

disse que realmente eu estava aposentada, 

mas só acreditei quando peguei os papéis... 

Pois é, minha filha, me aposentei e não 

fiquei boa das pernas... 

Fiquei quase sete meses com a perna 

engessada depois do acidente de moto, faz 

29 anos lembro até a data, dia 21 de outubro. 

No dia 16 de julho faz 29 anos que eu moro 

aqui nessa casa. No mês de outubro eu fui 

acidentada, no bairro do Bom Pastor, perto 

do km 6. Saímos eu e meu esposo e na volta 

aconteceu esse acidente de carro. Naquela 

época, fraturei a perna e coloquei gesso, até 

a coxa. Fui a muitos hospitais, no Walfredo 

Gurgel, a perna doía demais, o gesso 

apertava demais. Não conseguia sair de 

casa, não ficava nem em pé. Aí eu, quando 

ia, faziam uma radiografia, tirava e 

diminuía o gesso. Foram quase sete meses 

usando o gesso. Uma época, começou um 

mau cheiro na perna, ninguém aguentava 

mais em casa, e eu viva com febre, mal-

estar. Quando fui no Walfredo, eu não 

aguentava mais de dor e cortaram o gesso... 

saiu uma calda preta e mal cheirosa, minha 

perna era tão preta e podre que ninguém 

aguentou ficar na sala... parecia que minhas 

carnes tinham desmanchado. E o técnico 

limpou tudo, passou muito tempo limpando, 

lavando, fiquei internada. Fiquei com medo 

de perder a perna. 

Mas a minha vida é essa, nunca mais 

fui trabalhar, faço minhas coisas em casa, 

assim como agora, que tem época que eu 

fico sem fazer nada porque fico sem 

material para trabalhar com artesanato, mas 

tem como viver a vida... Aí eu me 

desesperava muito quando eu ia fazer 

curativo, doía muito, aí eu ia lá no posto 

fazer com meu marido... comecei a me 

tratar mesmo foi nos postos de saúde. E o 

primeiro posto que eu fui me disseram para 

ir no Onofre Lopes, que lá fazia curativo 

muito bem, aí eu fui, cheguei lá, fiz meu 

cadastro e fiz 4 anos curativo lá. Bem feito, 

organizado direitinho, uma higiene total, aí 

no posto também é direitinho, mas eu digo 

assim, é o hospital lá, né? Aí lá mesmo eles 

encaminham ao médico lá dentro mesmo. 

Depois de 4 anos disseram que eu não 

poderia mais fazer lá, porque só iriam fazer 

de pessoas que estavam internadas, porque 

tinha que ser encaminhado para o médico, 

para trocar o curativo e tudo o mais, e que 

daquela época em diante essas coisas 

tinham que ser feitas nos postos, e eu fiquei 

doidinha né... andei para tudo quanto que 

foi posto, bati esses postos tudinho, minha 

filha. Fiz curativo em todos os postos por aí. 

Fiquei lá no Pajuçara, saía daqui às 5 horas 

da manhã para pegar ônibus, e era um posto 
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muito bom, mas tinha muita gente para 

fazer curativo, gente de todo canto. Eu saía 

daqui às 5 horas para chegar cedo e era 

sempre a sétima ou oitava pessoa, o povo 

que mora perto madrugava lá, aí morava 

mais longe e não dava. Lá eu fiz mais uns 

quatro ou cinco anos. Depois, veio uma 

greve de material, aí eu ia para o Bom 

Pastor, ia para o Satélite, até Mãe Luiza eu 

fui um tempo, fui para Felipe Camarão, 

onde tinha posto eu ia. Aí, depois de um 

tempo, apareceu um negócio que só poderia 

atender quem era do bairro mesmo, teve 

esse negócio nessa época. Aí ficou mais 

difícil... Um dia, eu ganhei o meio do 

mundo atrás de material, aí eu não achei 

mais nos postos e vinha bater aí na Guarita.  

Nessa época eu era atendida no 

Giselda Trigueiro e teve um dia, quando me 

perguntaram onde eu morava, disseram que 

tinha uma enfermeira que trabalhava na 

unidade aqui perto que queria ver a minha 

perna, porque ela sabia quem eu era e vivia 

insistindo para que eu fosse lá na unidade, e 

eu dizia que ia e nunca ia. E eu nunca ia, 

minha filha, sabe porquê? Porque lá só fazia 

o curativo com a porta aberta, não tinha ar 

condicionado, mas tinha que fazer com a 

porta fechada, né, mas ficava com a porta 

aberta. Aí você tá lá e o povo ficava pra lá e 

pra cá, parava lá na porta e ficava olhando, 

é por isso que eu não ia.  

Eu fazia meu curativo em casa e um 

dia fui pedir material lá na unidade e a 

enfermeira me disse que não poderia me 

entregar o material, mas que se eu quisesse 

ela fazia lá na unidade. Insisti, mas ela 

mesmo assim dizia que não poderia me 

entregar o material e que, se eu quisesse 

fazer lá o curativo, ela fazia. Aí eu acabei 

fazendo o curativo lá. E nesse dia ela 

demorou tanto nesse curativo, mais tanto, 

tirou tanto fiapo, porque nesses outros 

postos eles só fazem assim, lavar e pronto, 

não limpam e não tiram nada, é por isso que 

eu nunca melhorava dessa perna, não sabem 

fazer... Mas ela tirou tanta coisa, tanta coisa 

dessa perna, limpou, limpou, limpou... Aí 

ela disse que se eu quisesse ir fazer lá eu 

podia ir, mas ela não ia me entregar 

material. E eu disse que não ia mais lá não! 

Mas nessa mesma noite dormi bem, meus 

filhos perceberam que eu não tomei 

remédio nem nada. E desde então, nunca 

mais deixei de fazer curativo aqui na 

unidade, onde o posto for, eu vou atrás! 

Quando o posto fechou, eu fui para 

lagoa seca junto com eles, pois o pessoal do 

posto tinha ido ficar lá. Lá não deu certo, 

foram para outro canto, eu fui, aí depois 

foram bater na Ribeira, aí lá ficaram até 

reabrir e vir aqui de novo. Onde tinha posto 

eu ia antes de ficar fazendo aqui. E nos 

postos eu ficava até quando dava. Às vezes 

por causa da distância, por causa da 

quantidade de gente para fazer curativo, às 

vezes não valia a pena. Teve lugares que eu 

só fui uma vez. Em um posto, uma vez, o 

técnico fez o curativo sem luvas... porque 

assim, o pessoal faz o curativo e abre o 

pacote de gaze, se sobra aquela gaze, joga 

fora, né... ele botava tudo assim em cima 

daquela mesinha, com as gazes todas 

abertas, nesse dia eu só fiz porque era minha 

única opção. Não sei se foi isso ou se foi 

impressão minha que eu vi tudo aquilo, mas 

piorei... fazendo o curativo  naquele povo 

tudinho, sem luvas, sem jeito, ali pega é 

micróbio, né? Nunca mais eu fui lá. Os 

postos lá da Zona Norte eu fiz em todos. Em 

um que eu fui, a menina só tirou o curativo, 

não lavou nem com soro, colocou a gaze e 

pronto, trocou a atadura e pronto. Isso não é 

certo, né? Já fiz curativo de todo jeito. Aí, 

quando não tinha mais jeito eu ia fazer em 

outro. Nesse posto aí eu tô de cabida, 

porque eu já era para estar nesse outro 

posto, porque minha rua foi recadastrada e 

sou de outra unidade, mas não gosto de lá 

não. Enquanto eu puder ficar aí eu fico, no 

dia que disserem que não dá mais certo, eu 

não fico.  

Já faz quatro anos que eu faço 

curativo lá. Teve uma vez só que aconteceu 

uma coisa que me deixou muito chateada. 

Teve uma época que minha perna tava com 

um mau cheiro muito grande, aí, quando eu 

entrava e olhava, perguntava quem era o 

último e quem era o penúltimo, e ficava do 

lado de fora da unidade para não incomodar. 
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Quando o penúltimo saía, eu entrava na 

unidade, porque sabia que não ia demorar 

muito. Eu ficava sentadinha lá na calçada do 

lado de fora, e teve um dia que uma pessoa 

da unidade falou do mau cheiro, da 

“catinga” de podre... eu sei que tem mau 

cheiro, mas ela como profissional não podia 

fazer isso! Se fossem as pessoas que 

tivessem dito eu não me incomodava não, 

mas você sabe que quem tá nessa área não 

pode!  

Quando minha perna fica bem 

piorada, com um mau cheiro mesmo, que 

quando dá eu sou a primeira a sentir, dentro 

de casa eu me isolo logo.  Aí, lá o Onofre 

Lopes, para você ver, que é hospital escola, 

né... cheguei lá e uma aluna quando puxou 

a atadura disse que não ia mais fazer o 

curativo não, por causa do mau cheiro. E eu 

perguntei qual seria a futura profissão dela. 

Quando ela disse que queria ser enfermeira, 

eu disse que ela poderia ser qualquer coisa, 

lavadeira, diarista, mas enfermeira não. 

Quem decide fazer isso, tem que enfrentar 

tudo. Só aconteceu essas vezes mesmo, nas 

outras vezes era eu quem me desculpava 

pelo mau cheiro, mas as pessoas diziam que 

eu não me preocupasse, que estavam aí para 

isso mesmo. Eu me sinto muito mal quando 

acontece isso, né... muito mal mesmo...  

Às vezes eu fazia o curativo no 

posto, em casa de tarde e à noite, para 

diminuir o mau cheiro, para mim e para as 

outras pessoas. Mas eu faço mais no posto 

agora, para evitar contaminação. Eu já 

reclamei muito da perna, da minha 

condição, mas agora eu não reclamo mais 

não, sabe, tem gente em pior situação que 

eu. É como disse uma vez um senhor lá no 

posto que tem gente que vive em cima de 

uma cama, nem um gole de água toma se 

não for dado por alguma pessoa, não faz 

nada se não for com ajuda dos outros. 

Mesmo doente, eu ia todo dia no posto, 

pegava meu ônibus, ficava indo e vindo 

para a unidade, ia para casa. E ele dizia que 

tem gente que vive em um hospital, e eu ia 

sozinha, não dependia de ninguém, ia só ou 

com alguma pessoa, ia caminhando.  

Muita coisa mudou desde que 

apareceu a úlcera. Antes eu gostava de sair, 

de me divertir, eu gostava muito de me 

arrumar, de me sentir bem. Hoje eu não sou 

a mesma, tomo banho, visto o mesmo tipo 

de roupa. Antigamente eu tinha muita 

vaidade, me arrumava... Um filho mesmo 

que mora em Minas Gerais, que fazia 14 

anos que não me via, me disse que tinha 

feito uma propaganda enganosa minha para 

a esposa dele, dizendo eu era uma mulher 

muito vaidosa, que eu gostava de usar isso 

e aquilo outro, só andava muito arrumada.  

Antes eu saía no final de semana, saía de 

casa das pessoas. Hoje em dia eu não tenho 

mais ânimo para nada, nem para ir a uma 

festa, para um campo, só se for para 

comprar alguma coisa, mas não faço nada 

assim muito diferente não. Eu gostava de ir 

para a praia, gostava de festa, tudo eu 

gostava, mas agora nada. Só vou para a 

igreja e mais nada... se eu não for na igreja, 

eu vou no médico, vou no banco. 

A ferida limita muito, para mim 

limita muito. Eu não posso ficar muito 

tempo sentada, até fico, mas ela incha logo, 

incha logo. Aí tem época que ela dói muito, 

começo a andar, e ela fica doendo, aí não 

tem nada que eu possa fazer, né... aí a minha 

vida é essa. Eu só uso vestido dentro de 

casa, se eu for no supermercado, eu vou de 

calça. Se for para ir para a igreja, eu só vou 

de calça, não gosto que o povo veja... tudo 

isso faz a pessoa não usar mais as coisas. 

Não uso mais vestido fora de casa, só se for 

para coisa perto. Eu não me sinto bem não 

usando, pois pode ser que as pessoas 

estranhem, que não é acostumada a ver né... 

Aí se eu saio, eu vou de calça. Aí até para ia 

para a igreja, ou se eu vou para algum canto 

que o povo já sabe assim do meu caso, eu 

até vou. E eu só uso havaiana, que eu não 

posso mais usar salto, uso havaiana direto, 

pois não incomoda o pé. Eu fico 

incomodada com esse negócio assim feio, 

né? Usar a meia, né... Até da minha casa eu 

não cuido mais tão bem, ela era tão bem 

cuidada, mas agora eu dependo das minhas 

filhas para me ajudarem... 
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Mas minha vida mudou muito, pois 

eu gostava de viajar. Mesmo eu não 

pagando passagem, eu não quero viajar, e 

meus filhos ficam até meio chateados 

comigo por causa disso. Melhorei muito 

depois que eu comecei a fazer o curativo 

aqui no posto, agradeço muito ao posto. A 

primeira vez que a ferida fechou eu fiquei 

feliz, muito feliz, eu tinha melhorado, tinha 

ficado boa... Eu custei a me acostumar sem 

trabalhar... comecei a trabalhar muito nova, 

hoje em dia eu já sou mais acostumada.  

Essa doença é engraçada, minha 

filha... quando eu penso que tô melhorando, 

aí vem outra coisa. A outra ferida começou 

com uma vermelhidão e doía muito, não 

aguentava em tocar a perna. Aí chegou uma 

hora que a perna ficou inchada e abriu uma 

lesão, e era dor demais. Sofria de dor! Ela 

sempre foi diferente da outra, passou um 

ano assim, doía, ficava vermelha, ia 

aumentando. Essa ferida aqui nova é 

diferente dessa outra, ela tem uma dor 

assim, que tomo o remédio e não passa. 

Essa aqui é diferente dessa... essa aqui 

outra, dói uma dor assim...  mas essa, eu 

tomo o remédio e não passa. Para você ver, 

uma doença só, numa pessoa só, duas 

feridas diferentes!  Engraçado isso, desde o 

começo eu já achava o jeito diferente delas 

duas. A antiga, se eu esticar as pernas, para 

de doer, essa outra aqui não. Eu posso 

passar o dia todinho com a perna para cima 

e ela não melhora, para baixo ou para cima, 

dói o tempo todo.  

Eu mesmo troco o curativo quando 

eu não posso ir ao posto. Fecho a porta do 

quarto e eu mesmo troco e faço assim, varro 

o chão primeiro, passo um pano antes, 

sozinha, porque não é bom, tá, com o 

curativo aberto e as pessoas entrarem, né, 

para não trazer bactéria. Não peço ajuda, eu 

não gosto que ninguém me ajude, sabe? 

Minha nora mesmo nunca viu minha ferida, 

quase ninguém aqui em casa viu... todo 

mundo sabe, eu não escondo, mas não gosto 

de me expor. Conversar sobre isso, eu 

converso. E tem gente que também não 

gosta, né, aí por isso que eu não gosto de 

expor. Às vezes eu faço uma caminhada 

cedinho, mas tem dias que eu nem chego 

aqui na área de casa, só venho aqui quando 

tem alguém para chamar, para atender. Não 

gosto de me sentar aqui porque às vezes 

chega o povo para conversar besteira, fica 

olhando, aí eu não gosto muito não.  

Entre eu e minha família não mudou 

nada não depois da ferida, eu que mudei 

com todo mundo, minha pessoa que mudou. 

Eu que mudei, mas ninguém mudou 

comigo. Mas eu penso assim como eu era, 

uma pessoa que tudo fazia, não parava em 

casa, trabalhava, chegava do trabalho e ia 

para o seu lazer, ia para aqui e para acolá, 

não escolhia serviço dentro da sua 

profissão, se era para fazer eu fazia, não 

tinha nada... aí hoje em dia eu fico só dentro 

de casa, sem fazer nada. É isso que tem de 

ruim, a maior mudança foi tudo de ruim, eu 

mesmo que me desliguei de muitas coisas.  

Hoje em dia eu tenho mais 

preocupação com essa ferida nova, essa 

outra já faz muitos anos, ela já é isso 

mesmo, já estou mais acostumada com ela, 

já sei quando ela vai melhorar, quando ela 

vai piorar... e essa aqui me preocupa mais, é 

a que dá trombose, né. O maior medo é esse, 

daqui, da nova. Dessa outra aqui eu já me 

acostumei com ela, já faz parte de mim. 

Teve uma época que eu tava tão pior dessa 

outra aqui que eu fiquei com medo de ser 

um câncer, mas era só uma bactéria, 

daquelas brabas. Aí agora essa outra tá 

melhorando só com o curativo mesmo. Eu 

tô animada com o tratamento! E aí, se não 

fosse a bota de Unna para a minha perna... é 

uma pena que eu não possa botar a bota 

nessa outra, até porque não tem a bota... mas 

ela tá melhorando, graças a Deus. Só ela em 

melhorar eu fico muito feliz, foram 28 anos 

com essa outra, né? Uma vida inteira, mais 

tempo que a sua idade... e a pessoa vai 

aprendendo, né... porque a pessoa se cansa, 

mas não tem como desistir. 
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Senhor Umbuzeiro  

Comum no semiárido, o umbuzeiro foi chamado de “a árvore sagrada do Sertão” pelo escritor 

Euclides da Cunha, que relata, em um misto de literatura e jornalismo, como a árvore e seus frutos 

se espalham pelo Nordeste. 

A árvore sagrada do sertão, o umbuzeiro, é sócia fiel das rápidas horas felizes e longos dias 

amargos dos vaqueiros. Representa o mais frisante exemplo de adaptação da flora sertaneja. Se não 

fosse o umbuzeiro, o povoamento de áreas mais densas do sertão estaria comprometido. 

Alimenta o sertanejo e sacia sua sede; seus ramos recurvos e entrelaçados parecem de propósito 

feitos para a armação das redes para o repouso. Dominam a flora sertaneja nos tempos felizes... 

 

Apresentando-me sua residência como “minha casa, meu comércio”, Sr. Umbuzeiro, 66 

anos, era morador do bairro do Alecrim havia 14 anos e atualmente morava na residência em 

que mantinha, na calçada de casa, um ponto de venda de frutas e verduras. Solteiro, sem filhos, 

referiu ter sido boêmio na vida adulta, e sentia falta de ter uma companheira para dividir 

momentos de reflexão. Morou em Santos/SP e trabalhou como estivador, foi militar do Exército 

Brasileiro, jogador de futebol em um pequeno time em Natal e dono de bares; atualmente, vivia 

uma vida sossegada com seu pequeno comércio na porta de casa, ao longo da Avenida Mário 

Negócio. Sua casa servia como depósito de materiais, e a higiene era deficiente, pois o mesmo 

afirmava não ter ninguém que o ajudasse com os afazeres domésticos e não tinha muito tempo, 

pois a rotina dele era pesada.  Era aposentado por tempo de contribuição pelo INSS e tinha 

fonte de renda informal com seu comércio.   

A trajetória de lesões na perna teve início impreciso, havia 15 anos, embora tenha 

referido períodos em que outras lesões demoravam a cicatrizar, mas que nunca foi preciso 

intervenção médica. O acompanhamento de sua úlcera só foi iniciado com o surgimento da 

Unidade de Saúde da Família próximo à sua casa. Na manhã do dia 20 de agosto, em uma 

quarta-feira de sol, iniciamos nossa conversa na entrada de sua casa, com o mesmo na porta 

para atender o público, pois não achou necessário interromper suas vendas para conversarmos. 

Respondeu brevemente sobre os aspectos que envolviam sua lesão, porém enfatizou que estava 

se cuidando, pois ultimamente a ferida havia piorado um pouco. Usando sua cobertura da época 

de militar, e utilizando um banquinho para repousar a perna, concedeu-me a entrevista. 
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“Sinto falta de tudo, pois todo dia você vai morrendo” 

 

Eu vim morar aqui em no ano 2000, 

já faz uns 13, 14 anos que eu moro lá, ali 

perto daquela sucata ali, 13 anos já tem, já 

vou fazer 67 anos. Eu trabalhei em São 

Paulo, trabalhei em Santos, eu era 

encanador, fui vigilante, já trabalhei no 

porto. Hoje sou comerciante, mas antes 

disso, de tudo, eu já era comerciante. Não 

coloquei comércio em São Paulo, porque 

tem que ter dinheiro para colocar lá, aqui 

não, aqui é tudo mais fácil, comecei a 

trabalhar com nove anos de idade. Hoje eu 

sou solteiro, sou evangélico, não gasto 

dinheiro à toa. O nosso país não dá valor ao 

trabalhador e o maior crime do mundo  não 

é matar, é matar lentamente, porque tem 

velhinhos que recebe um dinheiro desse, 

uma aposentadoria dessa e tem a família 

para sustentar. Eu vendo essas coisas aqui, 

a pessoa vem aqui com R$ 1,00 real para 

comprar coentro, tomate, cebola, pimentão, 

fica sem nada. Eu trabalho todo dia, de 

segunda a domingo, ganho meu dinheirinho 

e o do INSS, e assim vivo rotineiramente. 

Essa ferida aqui eu tô aqui com uma 

base de uns 10 anos ou mais que eu tenho, 

cicatriza, aí volta, cicatriza, volta. Antes eu 

tinha um bar, sempre meu movimento era 

ter bar, sempre eu “matei” alguém 

vendendo cachaça, hoje eu quero dar a vida. 

Então era bar, eram mulheres... era 

mulheres assim, duas ou três, que saía com 

homens, entende? Mas eu não tinha nada a 

ver com isso, meu bar é meu bar e o 

problema delas eram delas... vivia bem, sem 

problemas, tinha um carrinho, tinha um 

“Opalazinho” para buscar minhas 

mercadorias, e hoje eu não tenho mais, 

porque o que eu ganho não dá, ter carro é 

uma despesa grande. Nunca fui casado, 

convivi com duas mulheres, mas fui muito 

irresponsável, não dá certo. 

Eu vivia diferente, melhor, em 

termo de ganhar mais dinheiro. Eu vivia 

melhor, mas não tinha aquele alguém que 

fizesse as coisas pra mim, entende como é? 

Quando procurei um alguém e o outro 

alguém, deu errado, eu digo: sabe de uma 

coisa? Vou me aquietar, vou confiar ao 

Senhor Jesus que mande uma esposa pra 

mim. 

 A ferida já faz tempo que apareceu, 

foi uma base de 1999. Aí eu venho, me 

cuidando. Aí, quando fecha, depois reabre 

novamente, mas é descuido meu mesmo, 

não é do posto de saúde. Quando abriu a 

primeira vez eu fiquei cuidando em casa, 

mas eu não faço mais isso porque o curativo 

fica mal feito. Com as meninas lá no posto 

é outra coisa mais dedicada, lava direitinho. 

Hoje eu vou, lá lava, bota a pomada, bota a 

bota quando tem, tudo direitinho, é outra 

coisa diferente. 

Depois da ferida, dá uma tristeza, 

por que eu não posso ir numa praia, tomar 

um banho, entende como é que é, para não 

molhar... e eu gostava de tomar um banho 

de praia, jogar uma bolinha e vim embora 

pra casa, só isso. Me sinto pior porque 

quando eu não tinha a ferida eu tinha mais 

saúde, e hoje eu não tenho essa saúde toda, 

é mais frágil. 

Minha rotina é essa, é trabalhar. Vou 

pra a Ceasa, aí chego em casa, aí e trabalho, 

não tenho aquela vontade de sair, de 

passear. Leio a palavra de Deus, guardar o 

material, dormir cedo, me alimentar melhor. 

Tenho que ter repouso, senão aqui fica pior, 

eu tenho que ter o repouso, sobre isso, foi o 

que o médico falou. Eu boto a cadeira aqui 

e o banquinho aqui e fico com o pé em cima 

desse tamborete, assim o dia todinho assim, 

aí, quando cansa, aí eu paro, dou 10 

minutos, aí novamente, e assim o dia 

todinho. E a noite, precisa ver, coloco um 

bocado de travesseiro e fico com o pé assim 

para o alto, foram as meninas lá do posto 

que ensinaram isso. Me sinto melhor, é 

verdade. Agora você sabe que toda vida a 

gente não pode tá com o pé assim pra cima, 

né? No dia, que tem 24 horas, garanto que 

15 horas é o pé pra cima, entre a noite e o 

dia, somando dá 15 horas. 
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Faço o curativo três dias na semana, 

mas o certo mesmo era todos os dias. 

Assim, esse curativo que fechou hoje eu vou 

fazer sexta feira no posto. Aí, quando essa 

menina aqui ao lado que trabalha no 

Walfredo pode fazer, aí faz no sábado, no 

domingo, às vezes no sábado e no domingo, 

depende dela, que às vezes ela tá de plantão 

e não pode vim fazer. Mas quando ela pode, 

ficam três ou quatro curativos por semana.  

Se não fosse o posto eu tava perdido. Muita 

coisa me prendeu depois da ferida... não 

poder ir numa praia, então eu vou pra igreja, 

esse é o programa da minha vida, vou pra 

igreja, faço o curativo e trabalho. Pronto, 

minha rotina é essa. Assim, olho uma 

televisão, um jornal, o futebol, eu já fui 

profissional e hoje não sou mais, já servi ao 

exército. Então... sinto falta de tudo, pois 

todo dia você vai morrendo... Sinto falta, 

ainda sinto do tempo que eu servi, meu 

sonho era ser militar, era assim que eu 

queria era ganhar a vida. Meu lema era 

levantar cedo, pegar meu carro, ir à praia, 

não procurar mais ganhar dinheiro, fazer 

meu cooper, chegar em casa, tomar meu 

banho doce, almoçar com minha mulher e 

pronto, de segunda a sábado, queria era ter 

saúde porque o dinheiro certo eu já tinha 

todo mês. Mas louvado seja em nome do 

Senhor, a gente só é aquilo que Deus quer...  

Meu sonho é viver uma vida 

tranquila, pensar em Deus e que Jesus 

aumente meus dias de vida. Depois dos 

setenta é canseira e fadiga, se alguém passar 

desse tempo é pela sua robustez, por não se 

estragar. Às vezes eu chego no pastor e 

pergunto por que aparece tanto problema 

em mim, tanta coisa, se eu não fumei, não 

bebi, não me estraguei, e tem o cara que 

bebe cachaça e vive 80 anos, se estragam e 

vão mais além do que eu, que tô com 67? 

Mas Deus é quem sabe, né... 

Mas minha família sempre me 

ajuda, minhas irmãs chegam perto aqui. Eu 

passei três dias trancado aqui com dor, com 

problemas na próstata, não estava urinando 

bem e me deu febre, dor de cabeça, vômito 

e eu trancado aqui dentro... como é ruim a 

pessoa sozinha. Mas eu tenho apoio da 

família, ajudo minhas irmãs, tem uma que é 

a mais doente do que eu, mas minha família 

é unida. 

As pessoas sabem do meu problema 

e não houve nenhuma mudança com elas 

não, viu. E Deus disse que quem viver pelo 

amor, vive pela dor, e agora eu tô me 

cuidando melhor, entende como é que é? 

Vou ver se compro uma meia... O que eu 

vou fazer quando melhorar é ir mais à 

igreja, pois às vezes tem um retiro, aí eu não 

posso ir. Mas, mesmo apesar disso, não fico 

triste. 
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Senhora Carnaúba 

A carnaúba é árvore ornamental de ruas e jardins, mas o carnaubal é diferente: ele forma 

cenários belíssimos na região do sertão, verdadeiros oásis em meio à vegetação seca... ela é conhecida 

como Árvore da Vida! 

A resistência e longevidade da carnaúba sempre foram motivo de orgulho e satisfação para os 

sertanejos. A "árvore da vida", como é conhecida, consegue suportar as adversidades da caatinga, 

como exemplo de resistência e poder produtivo, podendo chegar a 200 anos. 

A Carnaúba é importante para a natureza, e imprescindível para a economia da região. O 

aproveitamento dessa palmeira é múltiplo e integral. Como bem diz o sertanejo, "na carnaúba nada 

se perde"!  

 

Senhora Carnaúba recebeu a mim e uma agente comunitária de saúde (ACS) com 

alegria, perguntando o motivo de tanta demora, já que era muito conhecida na rua. Assim como 

todas as casas dessa área entre o bairro do Alecrim e o Passo da Pátria, sua residência era alta 

em relação à rua. Moradora do bairro desde criança, relembrava como o tempo modificou a 

paisagem ao redor... relembrou ainda a perda recente de um filho por câncer hepático e de seu 

esposo, companheiro de uma vida inteira. Mãe de oito filhos, trabalhou como doméstica por 

muitos anos e atualmente possuía como renda a pensão de seu falecido esposo, cerca de um 

salário mínimo.  

A Insuficiência Venosa Crônica foi diagnosticada após uma série de internações 

hospitalares decorrentes de uma lesão em sua perna. Referiu uma longa trajetória de dor e 

desconforto sentidos pelos inúmeros procedimentos realizados pelas passagens nos hospitais 

públicos da capital. Em meio a todo o processo de adoecimento, enfrentou a perda de familiares, 

o que agravou sua condição de saúde, em que foi cuidadora quando muitas vezes precisou ser 

cuidada.  

Sua casa era simples, porém cuidadosamente organizada e com uma área ventilada, 

convidativa para um encontro e uma conversa amena, como a que tivemos na manhã do dia 25 

de agosto. No alto de seus 78 anos, vestida elegantemente e com os cabelos branquinhos bem 

penteados, trouxe todos os registros de suas internações e anotações sobre sua lesão. Sentou-se 

em sua cadeira “preferida” e iniciou a conversa oferecendo-me um lanche. Iniciamos a conversa 

que duraria a manhã inteira... 
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“Se me tirarem dessas coisas, eu acho que eu vou morrer logo” 

 

Moro aqui desde criança, vim pra cá 

já faz de 40 anos, não tinha nem essas casas 

aqui do lado, era só mato. Tenho 78 anos, é 

muito tempo. Trabalhei muito anos como 

doméstica, mas ganho hoje um salário 

mínimo, meu esposo tinha uma renda de um 

salário... 

Tempo de ferida eu tempo mais de 

dois anos, acho que três anos e meio. No ano 

passado ela cicatrizou, fez um ano agora da 

cicatrização, mas foram três anos e pouco 

todo o período. Tenho pressão alta e 

diabetes, né, para prevenir.  

Mas minha vida é normal. Passei um 

período muito ruim, meu esposo faleceu. 

Mas em relação à ferida, é normal, normal, 

eu faço tudo, eu quem limpo casa, eu quem 

passo pano... enquanto eu puder fazer, né, 

eu faço. Eu passei uns dias ruim, fazia as 

coisas mais desanimada. Mas eu digo que 

não vou me entregar não, eu tenho que fazer 

alguma coisa, tenho. Ficar só ali pensando 

na vida não adianta nada, não é? Agora eu 

faço tudo, passo pano em casa, lavo roupa, 

faço crochê, assisto televisão. Eu não quero 

é ficar parada, vem sempre umas amigas, 

nunca estou sozinha, tô com Jesus e Maria. 

Quando a ferida abriu, era um 

carocinho assim em cima da veia, tinha uma 

casquinha bem pretinha e tirei. Com poucos 

dias a ferida já estava desse tamanho, 

porque eu acho que a pele era muito fina, 

né? Agora eu só ando com a meia, com 

medo de bater em qualquer coisa. E ela 

cicatrizou e ficou essas manchas pretas, fica 

escura e aqui do lado tem umas manchas 

brancas. Foi braba, mas dela só ficou as 

marcas. Às vezes, as pessoas veem essas 

manchas escuras, pensa até que é sujo, mas 

é assim mesmo. 

Antes de ter a ferida eu tinha uma 

vida normal. Ia pra feira, para o 

supermercado, para o INSS, lá pra baixo pra 

Ribeira, a pé. Minha rotina era essa, mas 

agora não, que minhas pernas estão ficando 

fracas. Se precisar, só ando de táxi, porque 

tudo tem ladeira aqui, e o médico disse que 

não é para forçar a perna, mesmo com a 

meia não é pra tá forçando, aí aqui é ladeira, 

ali é ladeira, aí tem que chamar um táxi para 

todos os lugares ou chamar o marido da 

minha neta, que tem carro.  

Depois que abriu, minha filha, ah, 

mudou tudo, tudo! Não tenho mais coragem 

de sair, não podia mais né? Tudo mudou, 

mudou tudo, não fui mais pra feira, não fui 

mais para supermercado, não fui mais pra 

nada, com medo de bater, não é? As pernas 

ficam fracas, mas o médico falou que são as 

varizes. Quando fizer a cirurgia, se Deus 

quiser, aí que ele disse que vou ficar boa, se 

Deus quiser, de tudo, né, minha filha, 

porque não é brinquedo não! Mas mudou, 

mudou tudo. A pessoa só em ter esse 

negócio todo dia, vai fazer curativo, vem 

fazer curativo. As meninas do posto vinham 

com a maior paciência fazer, né? Subindo 

todas elas para vir fazer, e tem muita gente 

para fazer curativo, tem muita gente que 

tem essa doença. E lá na unidade era bom 

demais, as meninas do posto são anjos que 

Jesus colocou na terra, passei mais de um 

ano fazendo lá...  

Quando abriu a ferida, comecei a 

tomar muito antibiótico para cicatrizar e 

nada. Já não aguentava mais, passava noites 

e noites acordada, não dormia nem de noite 

e nem de dia, era dor, aquela dor 

queimando, eu me levantava a noite, aquela 

quentura, passava um paninho molhado 

para ver se melhorava mais e nada. Fui no 

Onofre e um médico disse que eu precisava 

fazer uma raspagem, aí eu fui pro Walfredo 

e disseram que eu não precisava da 

raspagem, e sim de ficar fazendo curativo... 

fiquei fazendo e nada de melhorar. Voltei ao 

Walfredo, pediram uma cultura, e me 

internei dois dias lá e dez dias no Ruy 

Pereira para tomar antibiótico na veia.  

Quando saí, fiquei um mês pelo PID, depois 

mais um mês, mas mais de dois meses não 

podia passar, porque tem gente pior do que 

eu. Aí o médico me passou uma bota, a bota 

de Unna, e disse pelo posto eu recebia essa 
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bota. Quando eu fui no posto, ninguém nem 

sabia nem que bota era essa. Aí disseram 

para eu ir lá na Guarita, porque tinha uma 

enfermeira que colocava, mas não tinha na 

época a bota no SUS. Aí eu comprava e de 

7 em 7 dias eu ia trocar. Nessa época, 

quando eu comprei era R$ 55,00 reais cada 

uma. Fiz um cadastramento e depois que 

veio, aí tinha época que só vinha o curativo 

e não vinha a bota e diziam que eu tinha que 

fazer só com o curativo... Mas eu dava um 

jeito de comprar, pra tudo tinha jeito, eu não 

ia deixar de usar minha bota não, tava quase 

ficando boa, não ia parar. Fiquei 

comprando, comprei ainda umas catorze, aí 

as últimas que eu comprei foram 90 reais, 

meus filhos me ajudavam.  Fazia de tudo 

para melhorar, porque a pessoa viver 

sofrendo do jeito que eu tava, né, Deus me 

livre, o sangue não circula... agradeço a 

Deus, primeiramente, aos médicos e às 

botas! 

Já tava notando melhora, né... mas 

era assim, a perna inchava, era para ter 

repouso, mas aqui é cheio de batente e eu 

subo e desço, não gosto de ficar parada não, 

gosto de ficar fazendo as coisas e parece que 

quanto mais a gente fica parada mais dói, 

né? Mas voltei ao médico e ele me explicou 

que eu tenho que fazer a cirurgia, e foi me 

explicando que o vaso passa aqui na virilha, 

que ele vai abrindo e que eu tenho que fazer 

a cirurgia para ficar boa de verdade.  

Depois que ela fechou, agora tá bom 

demais. Eu só tenho bastante cuidado, né. 

Deus me defenda de abrir de novo, só sabe 

o que sofreu quem passou, porque tanto 

queima, como dói, como arde. Era 

sofrimento, passava a noite toda  pedindo a 

Deus que amanhecesse para poder passar a 

dor... eu vinha para o sofá, me deitava na 

cadeira de balanço e ia lá pro banheiro, 

molhar. Mas agora, graças a Deus, eu tô só 

na boa. Eu uso a meia, graças a Deus. 

Quando eu vou fazer alguma coisa lá no 

quintal, eu coloco outra em cima dessa, por 

causa da poeira. Deus me livre de passar o 

que eu já passei. 

Com minha família, nunca mudou 

nada, mas também eu não ficava falando. 

Eu não dormia, mas eu não ficava 

reclamando e nem dizendo as coisas, sem 

paciência... tem que ter paciência, né? 

Ninguém tem culpa, não. Nunca gostei de 

ficar passeando, eu me sinto bem aqui na 

minha casa, me sinto bem demais, acredita? 

Eu digo sempre: tenho muitos, muitos 

amigos, quando vem, vem. Mas não dá para 

eu sair daqui, tanto porque eu não possuo 

carro, e para passar o dia pegando ônibus 

para ir, supondo, na praia, é uma quentura 

medonha. Mas aqui em casa eu tô numa 

boa, se eu quiser me sentar eu me sento, o 

que eu quiser fazer eu faço. O que eu sinto 

falta é de supermercado, de feira e de tudo, 

eu ia pra feira, já tinha aquelas pessoas que 

eu comprava frutas, verdura, essas coisas, 

eu já conhecida. Aí eu sinto falta disso, de 

supermercado e de, assim, de ir no 

comércio.  

O que eu mais sinto falta é disso, de 

ir à feira, de ir lá para a Ribeira, olhar os 

navios, bem cedinho. Evito ir, me previno 

assim, por causa da fraqueza nas pernas. E 

eu gosto de fazer minhas coisinhas em casa. 

Se me tirarem dessas coisas, eu acho que eu 

vou morrer logo, viu? Eu digo sempre e 

peço muito a Deus que eu fique viva até o 

dia em que puder fazer minhas coisas, 

quando não puder, aí me leve, porque eu 

acho que eu não vou aguentar não, ficar só 

num canto... 
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Senhora Angico-Branco 

O Angico Branco é uma árvore robusta, de crescimento rápido, como tronco revestido por uma 

casca mais ou menos lisa. As folhas caem durante o inverno, mas suas flores são de cor branca, 

aromáticas, e estão reunidas nas extremidades dos ramos, assim como seus delicados frutos; sua 

madeira apesar de ser bastante resistente é pouco aproveitada porque demora muito para secar. Por 

ser uma árvore robusta, um exemplar de 20 anos chega a fornecer mais de 5 metros cúbicos de lenha.  

As flores são bastante procuradas por abelhas e sua casca é amarga, adstringente, 

depurativa, e tem emprego na indústria de curtume. Essas árvores são testemunhas da história da 

vida de muitos por crescerem alto e durarem gerações... 

 

Na manhã do dia 26 de agosto, a Senhora Angico-branco recebeu-me na sala da 

Enfermeira da Unidade de Saúde, pois imaginou tratar-se de uma avaliação de sua perna, 

chegando antes do horário previsto, para ser a primeira paciente a chegar na unidade. Desfeito 

o mal entendido, mostrou-se animada para iniciarmos a conversa, embora não tenha ficado à 

vontade logo no início. Nosso contato foi feito por intermédio de seu filho, pois a mesma não 

frequentava mais a unidade por ter recebido alta havia cerca de 4 meses, embora continuasse 

usando uma atadura enfaixando a área onde antes era uma lesão aberta.  

A senhora Angico-branco era natural de Juazeiro do Norte/CE, e veio morar no Rio 

Grande do Norte ainda pequena. Viúva, morava com uma filha e não era alfabetizada. Era 

beneficiária do Bolsa-Família e recebia ajuda de um dos filhos para completar sua renda. 

Trabalhou desde a infância como agricultora e, quando veio morar em Natal, trabalhou como 

doméstica, ofício que, segundo ela, deixou de realizar após o aparecimento da ferida.  

De fala simples e voz baixinha, Senhora Angico-branco mostrava-se feliz com a 

cicatrização de sua ferida e referiu seguir todas as orientações dadas pela enfermeira e pela 

técnica de enfermagem que prestaram os cuidados e acompanharam a evolução da lesão. Disse 

que a atadura em sua perna a fazia lembrar de “ter cuidado” para não machucar novamente. 

Iniciamos a nossa conversa ali mesmo na Unidade de Saúde, com algumas interrupções 

dada a rotina da unidade em uma manhã de terça-feira movimentada. 
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“Quando tinha a úlcera, minha vida era uma rotina de dor...” 

 

Minha idade não gosto nem de 

lembrar nem de dizer... 74, 75, sei lá. Nasci 

no Juazeiro e vim morar aqui em Natal há 

muito tempo, minha filha... muitos anos... 

sei nem o tempo, eu nem boto na cabeça as 

coisas minha filha... coloco não, porque 

quanto mais bota na cabeça, mais fica 

impressionada, sabia?! No interior eu 

trabalhava muito, né, era em agricultura. 

Apanhava algodão, feijão, até limpar mato. 

Depois eu me casei, aí vim para cá, minha 

irmã morava aqui e eu fiquei aqui, na minha 

casa pertinho da Bernardo Vieira. E assim a 

gente vai levando a vida, né? Aqui era 

melhor porque minha irmã morava aqui 

mais eu, sempre olhava pra gente, né, eu 

olhava para ela. Me casei, tive bem uns doze 

filhos, se criou seis, um foi para o Rio de 

Janeiro, já casado, e lá morreu atropelado, 

meu Deus... você tá pensando que eu me 

esqueço? Não, eu me lembro e já vou logo 

enchendo meus olhos de lágrima, é muito 

triste, viu.  

Faz bem uns 12 anos que meu 

esposo morreu. Filha, eu vou te dizer uma 

coisa... a minha vida é uma vida assim. Eu 

trabalhei muito, e aí, quando foi o tempo de 

me aposentar, me aposentei, mas eu sou 

assim, né, eu sou o pai, sou o dono e a dona 

de casa, sofrida, né... Trabalhei muito, 

muito, aí quando cheguei aqui, fui logo 

lavar a roupa das pessoas. Está vendo, não é 

sofrido não a vida da pessoa? Eu penso 

assim, eu acho que eu sou assim uma pessoa 

muito coração bom, porque meu coração é 

bom, né.  

A feridinha começou assim: eu fui 

varrer o quintal, aí tinha um cabide de 

vassoura, eu caí, levantei, parece que tinha 

uma pontinha e furou bem aqui, mas nem 

saiu sangue. Aí disseram eu devia ir no 

posto para fazer o curativo. Quando eu fui 

fazer, colocou um remédio assim, ficou 

todo nojento, todo vermelho. Ainda fui 

umas duas vezes nesse posto. Fui fazer 

longe de casa, lá na Avenida 9. Fui a pé, mas 

também não tinha nada, não saía sangue 

nem nada, a pessoa botou aquele negócio, e 

lavou, só fez enxugar e pronto.  Aí depois, 

eu saí de casa para ir no Colégio João XXIII 

votar, aí, menina, me deu febre, me deu 

tanta coisa, dor de cabeça, frio, me deu 

muita coisa... Eu fiquei vindo aqui no posto, 

porque meu sobrinho disse que era bom eu 

tomar injeção por causa da perna. Fui tomar 

muitas injeções no Giselda, acho que foram 

umas 25 injeções de benzetacil. Passaram 

muito comprimido para mim, comprei 

muito remédio, na época podia comprar. 

Mas sempre ia no Giselda porque meu 

sobrinho dizia que no Giselda era de graça... 

Ah, se eu fosse pegar o dinheiro que eu já 

gastei aqui na perna, minha filha, só Deus 

sabe, tomei muito remédio. 

Aí meu sobrinho disse que ia falar 

com a enfermeira do posto, que eu viesse 

fazer o curativo aqui no posto que era 

melhor. Ainda fiquei vindo para o Giselda e 

ficava fazendo as injeções de manhã de 

tarde, de manhã e de tarde. Aí foi o tempo 

que foi melhorando, melhorando, aí eu 

depois fiquei ficar fazendo aqui o curativo.  

Eu vou te dizer que eu fiquei 

fazendo aqui, mas não acho que foram não, 

minha memória é fraca, mas eu acho que 

não foram três anos que eu só aqui não, foi 

mais pouco, foi pouco tempo. Porque 

depois disso, de ficar tratando, ferida não sai 

mais para fazer nada assim na rua, não ia 

mais para canto nenhum, né... Antes era 

diferente, eu trabalhava, mas aí aconteceu 

isso, eu trabalhava até o dia que aconteceu 

isso na perna. Eu ia lá para minha irmã, 

lavava a roupa dela, engomava, e em mais 

duas casas que eu fazia isso. Ah, minha 

vida, mas a gente trabalhar demais é ruim, 

viu? Eu tive uma vida, mas eu sofri, só eu 

sei o quê, sei e Deus. Depois que tive a 

ferida não trabalhei mais canto nenhum. 

Depois que a ferida fechou, muita 

coisa mudou, porque desapareceu tudo. Dor 

e tudo. Quando tinha a úlcera, minha vida 

era uma rotina de dor, quando tinha só a 

feridinha pouca era bom... Ah, meu Deus, 

eu passava a noite acordada, com dor de 

cabeça, com febre... me levantava, mas não 
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andava direito. Me sentia assim tão ruim, 

sem dormir, passava a noite sem dormir. 

Mas depois que eu vim para cá fazer o 

curativo melhorou muito, eu já estava 

dormindo direito, eu já sentia menos dor, 

muita coisa mudou.  Fui melhorando e 

melhorando. E fazia o que as pessoas 

diziam não comia comida carregada, nem 

ovos eu comia, para não me dar trabalho, 

né? Está tão saradinho, aí eu cuido, coloco 

uma gaze e a atadura, porque meu couro 

ainda é muito fininho, tenho medo ainda de 

bater porque eu que a gente pode tirar, mas 

é que eu penso que se eu bater em um canto 

fininho. Olhe, teve um dia que eu já estava 

de alta, aí um corte ali naquela subida da 

calçada, meu menino me pegou nesse braço 

e ele não soube me segurar na subida e eu 

arriei, aí minha perna foi logo cortando 

assim. Foi tanto sangue... ah, menina, tirei o 

curativo ali ainda agorinha e estava todo 

saradinho, aí acontece isso na hora que eu ia 

saindo. Chorei, e a sorte foi que foi logo ali. 

Eu voltei, ela fez o curativo e voltei a fazer 

o curativo de novo. Agora, ela sarou, né, 

tive alta e já faz quase três meses! E eu me 

sinto bem porque o que eu passei aqui, 

minha filha, só eu e Deus sabe, doía tanto, 

doía que só.  

Agora eu comprei uma pomada para 

ver se sai esse preto aqui da perna. Aqui foi 

antes de eu levar essa furada no pé, mas eu 

acho que já tá saindo. É da pele da pessoa, 

né, mas em todas as pessoas que têm isso 

que eu tenho dá esse negócio de preto na 

perna. Eu acho feio. Mas essa pele que tem 

que sair, quando vai passando o óleo de 

girassol, vai saindo umas coisas, vai 

passando a gaze devagarinho para não 

machucar... 

Eu faço tudo em casa, faço porque a 

gente sente, né, quando tá boa. Antes eu não 

vivia direito não, andava com o maior 

cuidado com a perna para me levantar, hoje 

nem sinto, faço as coisas em casa, não 

preciso de ninguém, é ruim isso de 

depender, só não vou assim para a rua, para 

a feira. Eu gostava de ir, mas meu menino 

vai comprar as coisas agora, tão paciente, 

ele mora pra lá de São Gonçalo, mas toda 

semana ele vem para comprar as coisas para 

mim. Antes de aparecer a ferida eu gostava 

de passear pouco, ia mais assim na feira que 

eu gostava, para comprar as coisas, porque 

era trabalhando, né, e a pessoa trabalhando 

não gosta de sair muito não. Mas graças a 

Deus me recuperei, agradeço a Deus e a 

quem me ajudou! 
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Senhora Algaroba 

A algaroba é uma árvore que se adaptou com grande facilidade ao ambiente do sertão. A 

espécie foi introduzida no Nordeste do Brasil nos anos de 1940 como uma promissora alternativa 

econômica, devido à sua plena adaptação ao clima semiárido e por possuir qualidades para a produção 

de madeira, lenha, forragem, entre outros. 

Pouco exigente em água, cuja ocorrência, em sua forma natural, se dá em zonas tropicais 

áridas. Devido a essa característica e capacidade de se desenvolver bem em solos secos e de baixa 

fertilidade confere o grande potencial como fonte geradora de alimentos para o homem. O uso das 

vagens da algaroba na alimentação humana data desde a chegada dos europeus às terras do Nordeste 

e encontraram os índios utilizando os frutos da algarobeira na alimentação, principalmente nas regiões 

semiáridas.  

 

Senhora Algaroba morava no Bairro Nazaré desde os 21 anos. Natural de Acari/RN, 

tinha 65 anos no papel, mas era mais nova “de coração”, pois sua mãe a registrou anos depois 

de nascida. Era mãe de dois filhos e avó de uma menina e nunca casou. Estudou até a quarta 

série e trabalhava desde os 15 anos de idade no comércio. Atualmente recebia aproximadamente 

um salário mínimo, fonte do trabalho em um pequeno comércio na rua de casa, auxiliando com 

as vendas no balcão e com os afazeres domésticos da dona do estabelecimento, que era 

madrinha de sua filha. Nos encontramos no mercadinho em que trabalhava na manhã do dia 15 

de setembro, indo ao seu encontro acompanhada do ACS da microárea. 

A sugestão do local partiu da colaboradora por sentir-se mais à vontade no 

estabelecimento, pois passava a maior parte do seu dia no local. Ferida havia 22 anos, já  tinha 

passado pela experiência de cicatrizações e recidivas, e durante muito tempo realizou curativos 

no próprio domicílio, até ser atendida na USF. Reconheceu que a não adesão à terapia 

compressiva após o fechamento da úlcera provocou a recidiva da úlcera  havia 6 meses, mesmo 

tendo sido orientada por toda a equipe que realizou seu acompanhamento e “escondia” dos 

profissionais da USF a nova lesão em sua perna, razão pela qual ainda não havia procurado 

acompanhamento na unidade.  

Recebeu a orientação do ACS sobre a ida à unidade e iniciamos a nossa conversa, sendo 

interrompida duas vezes para realizar vendas no balcão.   
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“Agora depois dessa ferida eu me sinto mulher porque sou feminina, mas não sou mulher 

não” 

Sou natural de Acari e vim para 

Natal aos 21 anos. Tenho 65 anos, mas acho 

que não tenho essa idade, naquela época se 

dizia a idade nos interiores para fazer o 

registro e minha mãe por certo dizia que eu 

tinha mais. Minha irmã que mora em Recife 

fez aquele exame de osso e lá diz que é mais 

nova. Eu estudei até a quarta série, nunca 

casei. Trabalho como vendedora 

atualmente, mas trabalho desde os 15 anos, 

comecei na casa das pessoas mas não deu 

muito certo não, e a partir dos 17 anos 

comecei a trabalhar mesmo.  

A primeira vez que a ferida na perna 

apareceu foi em 1992. Eu trabalhava em um 

primeiro andar e um dia, quando tava 

descendo as escadas, senti uma dor muito 

forte na perna, e dessa dor me “deu” um 

“vermelho”, um “vermelhão” na perna.  

Todo mundo de ensinava as coisas para 

melhorar, a passar sal, a passar fumo preto, 

fumo de rolo... aí, no momento que eu 

passei, aí começou a ficar preto. Procurei 

tratamento em Natal, fui a vários médicos e 

sarou, e eles diziam que eu tinha que tratar 

desse problema, dessa “pipoca roxa” ... 

ficou uns dois anos para sarar. Em 1994, 

vim trabalhar na fábrica da Borborema e lá, 

a pessoa com a mão suja trabalhando todo 

dia, né, só sei que deu de novo... aí, desse 

tempo para cá, aí pronto... nunca cicatrizou. 

Eu ainda sofri um acidente na Avenida 9 

que feriu mais ainda, tava com uma 

feridinha só, mas tive que colocar gesso 

porque feri muito a perna, e de lá para cá 

depois disso não fechou mais.  

Comecei o tratamento lá na fábrica 

onde trabalhei, lá tinha consultório. Depois 

que saí de lá, passei para o posto daqui perto 

de casa. Aí um dia uma pessoa me ofereceu 

um tratamento com uma bota que era boa[:] 

‘Você quer colocar a bota? É vinte reais!’. 

Aí, nessa época eu não tinha dinheiro e não 

tinha interesse... aí depois surgiu essa bota 

de graça, né, a enfermeira conseguiu no 

posto. Eu tenho um carinho tão grande por 

ela, quero muito bem a ela... a única pessoa 

que chegou a sarar essa ferida foi ela. 

Era grande, viu! A ferida era grande, é só 

olhar o tamanho da cicatriz. Primeiro sarou 

quase tudo, depois ela reabriu, foi abrindo. 

Essa cicatriz foi a bota que fez, que feriu, 

não tinha ferida não, foi ela. A bota feria 

porque às vezes não era a mesma enfermeira 

que colocava, tinha umas meninas lá na 

unidade, umas estudantes, aí, quando ela 

colocava, não sabiam usar. Às vezes eu 

dizia que não queria que elas colocassem. 

Das pessoas que eu confio é ela e lá na 

Guarita... Eu agradeço a Deus 

primeiramente e em segundo às 

enfermeiras, porque sarou logo, de repente.  

Eu não sei te dizer assim quanto 

tempo eu passei fazendo tratamento aqui, 

mas tem uns 4 anos que eu faço esse 

tratamento, e olhe lá, se não tiver mais.  

Antes de aparecer isso aqui eu era 

muito baladeira, gostava de ir a barzinho, eu 

era muito divertida. Agora, depois dessa 

ferida eu me sinto mulher porque eu sou 

feminina, né, mas não sou mais mulher não. 

Não vou a festa, perdi os gostos de tudo, 

depois que eu vim morar em Natal não saio 

mais, na minha cidade eu saía para todo 

canto, eu era muito baladeira, era dançarina, 

andava em festa. Tive uma vida boa! Hoje 

eu ainda tenho, mas eu acho assim, eu me 

acho recalcada de ir para os cantos, não 

posso vestir uma saia, um vestido, tenho 

que cobrir... mas vida hoje é boa, tenho 

minha neta agora para curtir. Mas minha 

vida foi muito boa, andava, bebia, me 

divertia muito, muito, muito, namorei... aí 

hoje nem me importo mais.  Se eu for a uma 

festa, eu até olho assim, mas fica só por isso 

mesmo, fica bom assim.  

Depois da ferida, da úlcera, mudou 

muito. Eu não tenho mais vontade de me 

divertir, tenho vontade mais não posso, né... 

não uso um shortinho, não uso uma saia, é 

só de calça o tempo inteiro. Mas sabe o 

porquê? Não é tanto porque eu tenho 

vergonha, mas é pela curiosidade das 

pessoas, que não podem ver nada que 

perguntam[:] 'O que é isso? É queimadura? 

Você caiu? Quebrou a perna?'. Aí tem dias 
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que você não tá muito boa para responder, 

aí, para você responder às pessoas que não 

entende, você fica meio assim, incomodada. 

E eu fico incomodada, porque as pessoas 

não entendem, ainda mais porque eu ainda 

sou divertida e não fico recalcada num 

canto, eu converso, me divirto. Ainda assim 

eu sou uma pessoa divertida... muita coisa 

mudou em minha vida, mas eu me 

considero uma pessoa divertida. Não deixo 

que nada me abale. Quando eu tô lá em casa, 

para não passar o dia todo dormindo, eu 

venho para aqui, ajudo a menina na 

mercearia, ajudo a lavar, passar um pano, 

varrer... 

Minha vida não é muito ruim não, 

tenho uma vida boa, tenho saúde, não tomo 

remédio para nada, só de pressão quando eu 

tô com dor de cabeça, mas eu sou uma 

mulher feliz, mesmo assim, mesmo com um 

desgosto de só poder usar isso (a calça). 

Pronto, vou para um casamento agora da 

filha dessa mulher aqui, e vou ter que ir de 

calça comprida, porque é durante o dia, se 

fosse à noite eu poderia vestir uma meia e ir 

de longo, eu já fui a um casamento de longo, 

a uma formatura, e não posso calçar um 

salto... porque se eu colocar um salto eu não 

dou uma passada. Perdi as forças na perna... 

se eu for subir algo muito alto, tenho que ter 

apoio, não tenho força, o pé parece que não 

dobra, tenho que ter apoio para subir. Mas 

sou feliz assim mesmo, tô doida para 

arranjar um namorado! Faz 11 anos, eu 

sinto vontade de namorar, quem é que não 

sente? Se um homem não pode passar sem 

ter uma namorada, não é? Então, eu sou um 

ser humano, sou velha, mas não estou 

morta! Sinto vontade de dançar, eu sou sem 

vergonha, eu me assumo mesmo!  

Quando a ferida fechou uma época 

eu fiquei muito feliz, eu andava de short, as 

pessoas na rua olhavam, os homens 

elogiavam, andava assim dentro dos ônibus, 

fiquei muito feliz. De um tempo para cá foi 

que piorou mais, mas mesmo assim, um 

pouquinho escura a perna, eu usava uma 

meia da cor da pele e andava de short 

mesmo. Fiquei muito feliz... porque eu 

tenho vários sonhos, de ter minha casa 

própria, de ajudar meus meninos... tenho 

um sonho de ficar boa dessa perna! Um dia 

desses eu fui para praia de saia longa, fiz 

assim, coloquei um meinha, fiz até pose, 

colocaram até a Internet, toda maravilhosa, 

de biquíni... fazia uns oito anos que eu não 

ia para praia, tinha vergonha, mas coloquei 

uma meia e fui lá me bronzear. Quando a 

perna fechou, isso já faz um ano, eu fiz um 

passeio, fui para um balneário em 

Canguaretama, foi tão bom, fui tão feliz. Fui 

no São João para Araruna e Campina 

Grande... mas esse ano não pude ir à Acari 

por causa desse problema... mas ano 

passado eu fui, estava sem a bota, aí eu fui... 

Aí a enfermeira disse que eu podia comer 

galinha, podia dançar um pouquinho. Mas 

eu fazia um repouso. Ela dizia que eu 

estando com a meia eu podia ir, mas tudo 

com a meia... e eu ia.  

E assim, o relacionamento com 

minha família não mudou, só com uma irmã 

minha que tinha um pouco de problema, que 

tinha nojo de mim, dizia que tinha nojo de 

mim. Mas agora ela pediu perdão, disse que 

na época era porque tava doente, ela não é 

boa da saúde. Mas, fora isso, ninguém tem 

besteira comigo não, todo mundo me beija, 

me abraça, porque é um negócio que não 

tem cheiro, e eu faço tudo. Sinto falta de 

dançar, tenho medo de ficar dançando... 

Mas, graças a Deus que eu tenho a cabeça 

boa, o juízo bom... porque assim eu posso 

viver até os 100 anos. 
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5 ANÁLISE DAS HISTÓRIAS DE VIDA  

 

As narrativas apresentadas no capítulo anterior foram submetidas à categorização 

mediante a aplicação da técnica de análise temática de conteúdo, modalidade análise temática, 

utilizando-se o referencial proposto por Bardin (2011), na qual a análise organiza-se em torno 

de três fases, sendo elas[:] a a) pré-análise, b) exploração do material e o c) tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação.  

A pré-análise das narrativas constituiu-se na leitura flutuante das narrativas transcriadas, 

momento no qual foram grifadas as passagens de interesse para as etapas posteriores, 

organização do material e a codificação das passagens em comum das narrativas; 

posteriormente, a fase de exploração foi executada transformando-se as passagens em núcleos 

temáticos, organizados por meios de grupamentos e associações, surgindo então os eixos 

temáticos e as categorias; na terceira e última etapa foi realizada a análise de conteúdo, 

caracterizada pela inferência dos dados encontrados e categorizados, relacionando-os com os 

encontrados na investigação da literatura. Em decorrência deste processo emergiram três eixos 

temáticos e seis categorias, apresentadas no Quadro 2 abaixo: 

 
Quadro 2: Eixos temáticos e categorias provenientes da análise das narrativas dos colaboradores do estudo, 

utilizando o referencial teórico de Bardin 

 
EIXOS TEMÁTICOS CATEGORIAS 

Olhares sobre as mudanças: o impacto da ferida 

nas relações sociais 
- Mudanças ocorridas com a úlcera venosa 

- A úlcera venosa e as relações sociais e familiares 

Marcas no corpo e na alma: trajetória do ser 

ferido 
- Concepções sobre o corpo ferido 

- Itinerário terapêutico nos serviços de atenção básica 

Reconstrução do ser ferido: mecanismos de 

enfrentamento 
- Ressignificação do corpo ferido 

- Resiliência frente à ferida crônica 

 

O eixo “Olhares sobre as mudanças: o impacto da ferida nas relações sociais” trata da 

repercussão da existência da úlcera venosa (UV) na vida de seus portadores, considerando os 

aspectos do cotidiano, a vivência de possuir a UV e sua interferência nos relacionamentos 

sociais e familiares, antes e após o aparecimento da ferida. O eixo “Marcas no corpo e na alma: 

trajetória do ser ferido” apresenta as concepções sobre a ferida, o itinerário terapêutico da 

pessoa com UV nos serviços de saúde, considerando as dificuldades enfrentadas, o acesso a 

serviços e profissionais treinados e o vínculo existente nas equipes, bem como as limitações e 

incapacidades do ser ferido, a mudança dos papéis sociais e papéis de gênero dos portadores. O 
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eixo “Reconstrução do ser ferido: mecanismos de enfretamento”, apresenta a ressignificação 

do portador de UV sobre sua doença e as estratégias de enfrentamento de sua condição crônica 

 

5.1 OLHARES SOBRE AS MUDANÇAS: O IMPACTO DA FERIDA NAS RELAÇÕES 

SOCIAIS 

  

A úlcera venosa (UV) constitui o maior problema terapêutico das lesões de membros 

inferiores e sua ocorrência desencadeia dificuldades ao convívio social da pessoa, com sensíveis 

modificações em seu cotidiano.  

A necessidade de readaptação em todos os aspectos sociais, comportamentais e 

terapêuticos pode comprometer o bem-estar mental, físico e social do portador de ferida. As 

dificuldades no estabelecimento de relações entre possuir a UV e a convivência em sociedade 

provocaram modificações na condição de viver dos colaboradores deste estudo, emergindo 

deste eixo as categorias Mudanças ocorridas com a úlcera venosa e A úlcera venosa e as 

relações sociais e familiares, apresentados a seguir. 

 

 Mudanças ocorridas com a úlcera venosa 

 

O surgimento da UV e a cronificação da mesma são situações traumáticas na vida dos 

colaboradores, transformando esse evento em um marco em suas vidas, como uma mudança 

abrupta em suas atividades diárias e sua rotina. A complexidade das situações encontradas 

durante o processo da condição crônica interrompe o curso natural do cotidiano das pessoas 

que, por sua vez, passam por períodos de adaptação a novas situações para preservar suas vidas. 

Os colaboradores mostraram dificuldade em descrever sua percepção sobre a ferida.  

Apesar disso, o cenário das sensações referidas neste estudo foi constituído por dor, desconforto 

com a ferida e com os curativos, alterações no padrão de sono e repouso, alterações na 

autoimagem, alterações na afetividade/sexualidade, medos e preconceitos sofridos por estes, 

marcados em suas falas: 

 
“Antes de ter a ferida eu tinha uma vida normal. Ia pra feira, para o supermercado, 

para o INSS, lá para baixo pra Ribeira, a pé. Minha rotina era essa, mas agora não 

(...) Depois que abriu, minha filha, ah, mudou tudo, tudo! Não tenho mais coragem 

de sair, não posso mais, né? Tudo mudou, mudou tudo, não fui mais pra feira, não fui 

mais para supermercado, não fui mais pra nada, com medo de bater, não é? As pernas 

ficam fracas...” (SENHORA CARNAÚBA) 

 

“Antes de aparecer isso aqui eu era muito baladeira, gostava de ir a barzinho, eu era 

muito divertida. Mas minha vida foi muito boa, andava, bebia, me divertia muito, 
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muito, muito, namorei... aí hoje nem me importo mais. Depois da ferida, da úlcera, 

mudou muito. Eu não tenho mais vontade de me divertir, tenho vontade mais não 

posso, né...” (SENHORA ALGAROBA) 

 

 “Antes do meu problema de saúde, eu tinha uma vida relativamente boa quando 

criança e adolescente, então as coisas começaram a complicar para o meu lado (...) 

Eu não me sinto bem perante a sociedade, a minha vida de adolescente foi totalmente 

atrapalhada por esse problema que até hoje eu conduzo. (...) Nunca tive vida boa nem 

nada.” (SENHOR JUAZEIRO) 

 

Presente em todos os relatos dos colaboradores, a dor é evento que acompanha o 

cotidiano do portador de UV.  Abbade e Lastória (2006) afirmam que a dor é um sintoma 

frequente e de intensidade variável, não sofrendo influência do tamanho da úlcera, já que lesões 

pequenas podem ser muito dolorosas, enquanto que outras grandes podem ser praticamente 

indolores. Segundo recente estudo desenvolvido por Renner, Seikowski e Simon (2014), tanto 

elevados níveis de dor em curtos período de tempo como também níveis de dor vivenciados por 

longos períodos têm efeitos similares na redução do estado de saúde dos pacientes.  

De acordo com a Associação Internacional para Estudos da Dor  (IASP, em inglês), a 

dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada à lesão real ou potencial 

dos tecidos; sendo uma experiência subjetiva e pessoal, a dor crônica é descrita como aquela 

que dura meses, anos, ou a vida toda, podendo haver ocorrências intermitentes que se 

caracterizam por períodos com a presença de dor, intercalados com outros períodos sem sua 

ocorrência (IASP, 2010).  

A dor é um fenômeno fisiológico de extrema importância para a integridade física do 

indivíduo, pois funciona alertando o organismo para fenômenos de agressão, na tentativa de 

evitar o aparecimento de lesões ou o seu agravamento; porém, após cumprida a função vital de 

sinal de alarme, a dor não representa qualquer outra vantagem fisiológica para o organismo e 

sua presença pode contribuir para o aparecimento de eventos sistêmicos negativos, perpetuando 

o fenômeno doloroso.   

O evento doloroso é o sintoma predominante na fala dos colaboradores, os quais 

atribuem a ela um dos maiores desconfortos físicos presentes e diretamente relacionados com 

prejuízos de ordem física (intolerância às atividades da vida diária e a atividades físicas) bem 

como de ordem social (isolamento do portador de UV, afastamento do convívio social) e de 

ordem psicológica (alteração da autoimagem, mudanças de humor, diminuição da libido sexual, 

entre outros), que interferem diretamente em seu cotidiano. 

 

“Eu não posso ficar muito tempo sentada, até fico, mas ela incha logo, incha logo. Aí 

tem época que ela dói muito, começo a andar, e ela fica doendo, aí não tem nada que 

eu possa fazer, né... aí a minha vida é essa.” (SENHORA AROEIRA) 
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“Eu sinto muita dor, tem dias que eu não posso andar, tem dias que eu não me levanto 

da minha cama, dá meio-dia e eu sem poder me levantar para fazer um café... (...) 

tomo um medicamento para aliviar as dores e quando dá para me levantar eu me 

levanto, e vou providenciar alguma coisa para me alimentar.” (SENHOR 

JUAZEIRO) 

 

O autorrelato é imprescindível na avaliação da pessoa com ferida crônica; descrever o 

que está sentindo, além de poder relatar sobre as dificuldades nas atividades cotidianas, faz-se 

necessário para direcionar a atenção especializada para cada caso, como observado nas falas de 

Aroeira e Juazeiro. 

Portadores de UV relatam que a experiência da dor persiste mesmo após o fechamento 

da lesão, interferindo de maneira significante nas atividades de vida diária e nas relações de 

trabalho (BOZZA, 2014). Esses eventos dolorosos persistentes existem devido à presença do 

edema e de alterações tróficas no membro acometido pela UV, com destaque para a 

hiperpigmentação, a dermatite de estase e a lipodermatoesclerose, que aumentam a dor 

nociceptiva da lesão (BORGES, 2011). Mesmo após o fechamento da UV, Carnaúba referiu 

dor nas atividades diárias em seu domicílio, em referência à IVC e à dor nociceptiva persistente 

na área cicatrizada, uma vez que retração da pele provoca sensação dolorosa local 

 

“(...) mas era assim, a perna inchava, era para ter repouso, mas aqui é cheio de 

batente e eu subo e desço, não gosto de ficar parada não, gosto de ficar fazendo as 

coisas e parece que, quanto mais a gente fica parada, mais dói, né? Mas voltei ao 

médico e ele me explicou que eu tenho que fazer a cirurgia, e foi me explicando (...) 

que eu tenho que fazer a cirurgia para ficar boa de verdade.” (SENHORA 

CARNAÚBA) 

 

 A dor é uma constante nas feridas crônicas e sua gestão terapêutica requer uma 

abordagem holística e integrada, pelo impacto sobre a qualidade de vida dos pacientes e 

cuidadores. É uma barreira para a adequada cicatrização, sendo boa prática sua avaliação com 

instrumentos adequados e monitoramentos constantes. São as informações mais tênues obtidas 

durante o diálogo com o indivíduo ou com os seus cuidadores  que irão influenciar 

significativamente a gestão do tratamento da ferida (LINO, 2013; CARDOSO, 2012) 

A dor pode ser classificada como nociceptiva (dependente de estímulo, geralmente 

provocada por lesão tecidual, com sensação de queimação dolorida, latejante e branda) ou 

neuropática (ocorre espontaneamente como resultado de lesão no tecido nervoso, com 

queimação ou formigamento e dimensão mais profunda). A sensação dolorosa na troca de 

coberturas é sinalizada com frequência entre os portadores de UV, embora neste estudo esta 

ocorrência não tenha sido observada, sendo relatados pelos colaboradores quadros álgicos 

inespecíficos e não relacionados diretamente ao momento da troca de coberturas. 
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“Quando tinha a úlcera, minha vida era uma rotina de dor, quando tinha só a 

feridinha pouca era bom... ah, meu Deus, eu passava a noite acordada, com dor de 

cabeça, com febre... me levantava, mas não andava direito. Me sentia assim tão ruim, 

sem dormir, passava a noite sem dormir.” (SENHORA ANGICO-BRANCO) 

 

“Já não aguentava mais, passava noites e noites acordada, não dormia nem de noite 

e nem de dia, era dor, aquela dor queimando, eu me levantava à noite, aquela 

quentura, passava um paninho molhado para ver se melhorava mais e nada.” 

(SENHORA CARNAÚBA) 

 

A perturbação no padrão de sono, como observado na fala dos colaboradores Angico-

Branco e Carnaúba, também é frequente nas falas dos demais colaboradores e passa a ser uma 

vivência relatada em pesquisas envolvendo portadores de úlceras de perna, quase sempre 

associada à dor. A frequência de dor noturna apresenta grande impacto na qualidade de vida 

dos pacientes com úlcera venosa, uma vez que prejudica o sono e contribui na limitação de 

mobilidade e atividades do cotidiano (YAMADA, 2001; NÓBREGA, 2009; LOPES et al., 

2013).  

Considerando o relato de dor dos colaboradores, remetemo-nos à atuação do 

profissional de saúde no atendimento do portador de UV nos serviços de saúde, em que muitas 

vezes essa queixa é subtratata. Dessa maneira, compreender o significado e a subjetividade da 

dor comunicada pelo portador de UV é a primeira etapa de uma avaliação acerca das mudanças 

ocorridas no indivíduo pela IVC e UV, considerando que a expressão pelo portador desta 

experiência (seja ela comportamental ou verbal) pode ser influenciada por múltiplos fatores 

(diferenças de gênero, limiares de dor socialmente aceitáveis, queixas relacionadas à ferida 

crônica, alterações psicossomáticas), intimamente relacionados ao significado atribuído à dor 

sentida (RENNER; SEIKOWSKI; SIMON, 2014). 

Dessa maneira, a cooperação e a adesão ao tratamento também são fatores decisivos 

para que se desenvolvam estratégias eficazes para o gerenciamento da dor, diminuindo o 

impacto desta na qualidade de vida dos portadores, e o papel do enfermeiro é fundamental para 

a reabilitação precoce e preparo para o autocuidado (VANDENKERKHOF et al.; 2013). 

A presença da úlcera afeta a percepção que o indivíduo tem sobre o seu bem-estar físico 

e limita atividades de vida diária e atividades laborais. Atividades rotineiras, como subir ou 

descer escadas, deslocar-se dentro de sua própria residência, ir ao quintal ou simplesmente o 

ato de permanecer por mais tempo com o membro afetado sem apoio, ou mesmo em pé, tornam-

se tarefas difíceis de realizar no dia a dia (DIAS et al., 2014). 

A locomoção afetada resultado de eventos dolorosos relacionados à lesão e/ou ao edema 

do membro, ou ainda decorrentes de alterações tróficas (como a lipodermatoesclerose), 

características da IVC, acarretam múltiplas limitações, obrigando as pessoas com UV a 
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modificarem as atividades do seu cotidiano, passando a depender muitas vezes de outras 

pessoas, dificultando também as relações sociais.  

 

“(...) até da minha casa eu não cuido mais tão bem, ela era tão bem cuidada, mas 

agora eu dependo das minhas filhas para me ajudarem.” (SENHORA AROEIRA) 

 

“Perdi as forças na perna... se eu for subir algo muito alto, tenho que ter apoio, não 

tenho força, o pé parece que não dobra, tenho que ter apoio para subir.” (SENHORA 

ALGAROBA) 

 

“Na época eu saía para trabalhar, eu chegava à noitinha em casa, minha mulher 

tinha que abrir a calça para tirar a perna, porque o pé estava muito edemaciado e 

muito molhado com exsudato.” (SENHOR JUAZEIRO) 

 

 A úlcera venosa e as relações sociais e familiares 

 

Com o surgimento da lesão e dos sintomas dela decorrentes, os portadores de UV veem-

se limitados para realizar atividades cotidianas, apresentando restrições na sua vida social 

referentes ao lazer, à sua rotina de cuidados e às atividades domésticas, como observado nas 

passagens abaixo: 

 

“Depois da ferida, dá uma tristeza, por que eu não posso ir numa praia, tomar um 

banho, entende como é que é, para não molhar...” (SENHOR UMBUZEIRO) 

 

“A ferida limita muito, para mim limita muito. Eu não posso ficar muito tempo 

sentada, até fico, mas ela incha logo, incha logo. Aí tem época que ela dói muito, 

começo a andar, e ela fica doendo, aí não tem nada que eu possa fazer, né...” 

(SENHORA AROEIRA) 

 

“Eu faço tudo em casa, faço porque a gente sente, né, quando tá boa. Antes eu não 

vivia direito não, andava com o maior cuidado com a perna para me levantar, hoje 

nem sinto, faço as coisas em casa, não preciso de ninguém, é ruim isso de depender...” 

(SENHORA ANGICO-BRANCO) 

 

Como forma de minimizar essas transformações em seu cotidiano, os portadores de UV 

passam a adequar os seus hábitos de vida à enfermidade; as atividades do cotidiano encontram-

se de tal forma alteradas que os mesmos desenvolvem estratégias para realizar tarefas de 

aparente fácil execução, como cuidar da higiene pessoal, escolher o vestuário e o calçado, 

realizar atividades domésticas, como observado a seguir:  

 

“Eu boto a cadeira aqui e o banquinho aqui e fico com o pé em cima desse tamborete, 

assim o dia todinho assim, aí, quando cansa, aí eu paro, dou 10 minutos, aí 

novamente, e assim o dia todinho. E à noite, precisa ver, coloco um bocado de 

travesseiro e fico com o pé assim para o alto, foram as meninas lá do posto que 

ensinaram isso. Me sinto melhor, é verdade. Agora você sabe que toda vida a gente 
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não pode tá com o pé assim pra cima, né? No dia, que tem 24 horas, garanto que 15 

horas é o pé pra cima, entre a noite e o dia, somando dá 15 horas.” (SENHOR 

UMBUZEIRO) 

 

“E eu só uso (sandálias tipo) havaiana, que eu não posso mais usar salto, uso 

havaiana direto pois não incomoda o pé.” (SENHORA AROEIRA) 

 

“Eu uso a meia, graças a Deus. Quando eu vou fazer alguma coisa lá no quintal, eu 

coloco outra em cima dessa, por causa da poeira. (...) me previno assim, por causa 

da fraqueza nas pernas. E eu gosto de fazer minhas coisinhas em casa. Se me tirarem 

dessas coisas, eu acho que eu vou morrer logo, viu?” (SENHORA CARNAÚBA) 

 

“De um tempo para cá foi que piorou mais, mas, mesmo assim, um pouquinho escura 

a perna, eu usava uma meia da cor da pele e andava de short mesmo. Fiquei muito 

feliz... (...) Um dia desses eu fui para praia de saia longa, fiz assim, coloquei um 

meinha, fiz até pose, colocaram até a Internet, toda maravilhosa, de biquíni... fazia 

uns oito anos que eu não ia para praia, tinha vergonha, mas coloquei uma meia e fui 

lá me bronzear.” (SENHORA ALGAROBA) 

 

As interferências que a UV provoca na realização das atividades de vida diárias dos seus 

portadores relacionam-se, estreitamente, com as restrições físicas, dificuldades financeiras e 

supressão de atividades laborais. Para aqueles que ainda mantêm atividades profissionais, o 

trabalho passa a ser informal ou pequeno negócio, atividades compatíveis com as restrições de 

mobilidade e repouso impostas pela condição crônica. 

 

“Em 1994, vim trabalhar na fábrica da Borborema e lá, a pessoa com a mão suja 

trabalhando todo dia, né, só sei que deu (a ferida) de novo (...) comecei o tratamento 

lá na fábrica onde trabalhei, lá tinha consultório. Depois que saí de lá, não deu mais, 

passei para o posto daqui perto de casa” (SENHORA ALGAROBA) 

 

 “Depois do acidente, fiquei afastada por essa firma que trabalhei por último quase 

um ano. Aí, depois de um dia o gerente (...) disse que ia dar baixa na minha carteira 

de trabalho e que eu ia ficar afastada pela perícia, mas assim que eu me recuperasse 

o meu emprego iria estar lá. Mas eu já sabia que não iria me recuperar…” 

(SENHORA AROEIRA) 

 

“(...) eu custei a me acostumar sem trabalhar... comecei a trabalhar muito nova, hoje 

em dia eu já sou mais acostumada.” (SENHORA AROEIRA) 

 

“Trabalho como vendedora agora (...). Quando eu tô lá em casa, para não passar o 

dia todo dormindo, eu venho aqui, ajudo a menina na mercearia, ajudo a lavar, 

passar um pano, varrer...” (SENHORA ALGAROBA) 

 

“Minha rotina é essa, é trabalhar. Vou pra a Ceasa, aí chego em casa aí, e trabalho, 

não tenho aquela vontade de sair, de passear (...) Tenho que ter repouso, senão aqui 

fica pior, eu tenho que ter o repouso sobre isso (...).  Eu boto a cadeira aqui e o 

banquinho aqui e fico com o pé em cima desse tamborete, assim o dia todinho, quando 

cansa, aí eu paro, dou 10 minutos, aí novamente. Eu trabalho todo dia, de segunda a 

domingo, ganho meu dinheirinho e o do INSS, e assim vivo rotineiramente.” 

(SENHOR UMBUZEIRO) 

 

 “Antes era diferente, mas aí aconteceu isso, eu trabalhava até o dia que aconteceu 

isso na perna. Eu ia lá para minha irmã, lavava a roupa dela, engomava, e em mais 
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duas casas que eu fazia isso (...) depois que tive a ferida não trabalhei mais em canto 

nenhum.” (SENHORA ANGICO-BRANCO) 

 

A insuficiência venosa crônica mobiliza toda a família, gerando repercussões em todos 

os membros e atingindo as tarefas evolutivas do ciclo vital da família e do indivíduo. As 

múltiplas facetas do tratamento, longo e complexo, caracterizam a ferida crônica como um 

estressor adicional no núcleo familiar, ocasionando uma adaptação da família à condição da 

pessoa ferida, que nem sempre é permeada de paciência e aceitação, como visto a seguir: 

 

“Eu me sentia uma pessoa muito assim, apreensiva... desmotivado. Não podia sair, a 

família reclamava que molhava lençol, sujava a roupa, essas coisas. E a situação só 

piorava. Durante esses 18 anos de úlcera, eu nunca tive um dia feliz assim para dizer 

que hoje eu estou bem e ninguém vai reclamar. Às vezes tinha odor forte, dentro de 

casa, o povo ficava reclamando...” (SENHOR JUAZEIRO) 

 

“E assim, o relacionamento com minha família não mudou, só com uma irmã minha 

que tinha um pouco de problema, que tinha nojo de mim, dizia que tinha nojo de 

mim.” (SENHORA ALGAROBA) 

 

“Mas minha vida mudou muito, pois eu gostava de viajar. Mesmo eu não pagando 

passagem, eu não quero viajar, e meus filhos ficam até meio chateados comigo por 

causa disso.” (SENHORA AROEIRA) 

 

Nas práticas em saúde identifica-se que várias pessoas influenciam nas decisões sobre 

os cuidados e tratamentos que são realizados. Dentre as que mais se envolvem estão os 

familiares, vizinhos, amigos, membros da comunidade e, especialmente, aqueles que de alguma 

maneira vivenciam a situação de adoecimento. 

 

“E assim, o relacionamento com minha família não mudou, só com uma irmã minha 

que tinha um pouco de problema, que tinha nojo de mim, dizia que tinha nojo de mim 

(...). Mas fora isso, ninguém tem besteira comigo não, todo mundo me beija, me 

abraça, porque é um negócio que não tem cheiro, e eu faço tudo.” (SENHORA 

ALGAROBA). 

 

Muitas pessoas são importantes na condução do cuidado, mas ressalta-se a família nesse 

papel, sendo identificada na prática como a que mais proporciona ajuda no cuidado e no 

enfrentamento das dificuldades cotidianas. A família é relatada como a principal fonte de apoio 

na situação de adoecimento, sendo responsável pelo cuidado direto ou indireto. (SILVA 2013). 

  

“Entre eu e minha família não mudou nada não depois da ferida, eu que mudei com 

todo mundo, minha pessoa que mudou. Eu que mudei, mas ninguém mudou comigo.” 

(SENHORA AROEIRA) 

 

“E assim, o relacionamento com minha família não mudou, só com uma irmã minha 

que tinha um pouco de problema, que tinha nojo de mim, dizia que tinha nojo de mim. 
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Mas agora ela pediu perdão, disse que na época era porque tava doente, ela não é 

boa da saúde. Mas fora isso, ninguém tem besteira comigo não, todo mundo me beija, 

me abraça, porque é um negócio que não tem cheiro, e eu faço tudo.” (SENHORA 

ALGAROBA) 

 

Os colaboradores ressaltaram que não houve mudança significativa no padrão de 

relacionamento familiar, embora citassem a sobrecarga de cuidado, a angústia e a ansiedade da 

família como fatores estressores para gerir seu autocuidado. Apenas um colaborador, Juazeiro, 

referiu distanciamento dos demais membros da família, incluindo seu filho, vivendo inclusive 

um relacionamento amoroso a distância, em decorrência de seus problemas de saúde e de 

situação familiar fragilizada de sua companheira. 

 

“Com minha família, nunca mudou nada, mas também eu não ficava falando. Eu não 

dormia, mas eu não ficava reclamando e nem dizendo as coisas, sem paciência... tem 

que ter paciência, né? Ninguém (da família) tem culpa, não.” (SENHORA 

CARNAÚBA) 

 

 “Minha convivência com o pessoal é boa, mas não conto muito com minha família 

mesmo não, porque são todos muito carentes. Eu sou uma pessoa muito conhecida no 

bairro onde moro, já faz 12 anos que eu moro na mesma casa, sou comportado, toda 

vida fui, já tô velho, e agora que eu não vou deixar de ser, me relaciono muito bem 

com meus vizinhos, inclusive é quem às vezes me ajudam.” (SENHOR JUAZEIRO) 

 

“Eu tenho um filho com 30 anos de idade, eu não criei ele, mas assumi até os 19 anos, 

porque eu arcava com as despesas dele, mesmo doente eu trabalhava, e vivendo com 

outra família, mas eu ajudava ele.” (SENHOR JUAZEIRO) 

 

A condição crônica exige a mudança de papéis sociais para que o convívio do portador 

de UV possa ser harmonioso em coletividade. As dificuldades enfrentadas para realizar e 

manter a mudança diante de novos comportamentos e novos papéis que a doença crônica impõe 

são um desafio diário enfrentado pelo portador de ferida, em decorrência do impacto da UV em 

todos os aspectos de seu cotidiano: o homem produtivo e independente dá lugar a um indivíduo 

fragilizado e fragmentado; a mulher adulta abre mão de sua vaidade em detrimento de marcas 

no corpo; as relações passam a ser limitadas. E, assim, outras mudanças sucessivas são 

registradas como marcas de uma trajetória de transformações físicas e psicológicas. 

O bem-estar do indivíduo está potencialmente prejudicado pela cronicidade da UV, 

embora as pessoas com uma úlcera cicatrizada também experimentem uma qualidade de vida 

inferior comparada com a população em geral. Esta última pode estar relacionada com elevadas 

taxas de recidiva e/ou a necessidade de adotar medidas terapêuticas para toda a vida (por 

exemplo, terapias compressivas) (INTERNATIONAL CONSENSUS, 2012). 
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5.2 MARCAS NO CORPO E NA ALMA: TRAJETÓRIA DO SER FERIDO 

 

No universo dos colaboradores deste estudo e para os portadores de IVC e UV, o 

processo de adaptação de vida é marcado por sofrimento, expectativa, ansiedade, frustração, 

isolamento social e raiva. A inabilidade funcional, alterações da autoimagem e alterações da 

afetividade/sexualidade são os principais elementos psicoemocionais modificados pela 

presença da ferida na perna.  

Neste eixo, a categoria Concepções sobre o corpo ferido aborda como o portador de 

IVC e UV compreende sua condição crônica, considerando uma trajetória interior de reflexão 

alterada de sua autoimagem; a categoria Itinerário terapêutico nos serviços de atenção básica 

traça o percurso que as pessoas fazem por cuidados e tratamentos, considerando o cenário dos 

serviços de Atenção Básica/Estratégia de Saúde da Família; a categoria Restrições do cotidiano: 

perdas, limitações e incapacidades evoca as perdas e incapacidades provocadas pela IVC e pela 

UV.  

 

 Concepções sobre o corpo ferido 

 

No processo de desenvolvimento de estratégias adaptativas da condição crônica, 

observa-se que cada indivíduo apresenta-se em estágios diferentes nesse processo, 

considerando os desempenhos alcançados frente às mudanças inevitáveis (fatores associados à 

IVC, alterações tróficas no membro afetado), às mudanças propostas pelo tratamento 

(mudanças no estilo de vida, controle de comorbidades) e às mudanças experimentadas como 

possíveis alternativas para a nova realidade (adaptações de atividades da vida diária, 

enfrentamento de limitações, adesão eficaz ao tratamento direcionado e realização do 

autocuidado), como exemplificado por Chagas (2010) em indivíduos portadores de deficiências 

motoras. 

 

“Essa doença é engraçada, minha filha... quando eu penso que tô melhorando, aí vem 

outra coisa.” (SENHORA AROEIRA) 

 

“Depois da ferida, dá uma tristeza, por que eu não posso ir numa praia, tomar um 

banho, entende como é que é, para não molhar... e eu gostava de tomar um banho de 

praia, jogar uma bolinha (...). Me sinto pior porque quando eu não tinha (a ferida) 

eu tinha mais saúde, e hoje eu não tenho essa saúde toda, é mais frágil.” (SENHOR 

UMBUZEIRO) 

 

“O ano passado, quando eu comecei o tratamento eu fiquei muito feliz porque eu tava 

achando que a cada curativo a perna melhorava. Depois que encerrou o tratamento 

com a bota, que eu comecei a perceber que a perna começou a se agravar, e fiquei 
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um pouco apreensivo, pois eu sabia que ia voltar a ficar como era antes... eu comecei 

a sofrer, a sentir dor, a não poder andar, a não poder fazer minhas coisas dentro de 

casa...” (SENHOR JUAZEIRO) 

 

“Quando fizer a cirurgia, se Deus quiser, (...) vou ficar boa de tudo, né, minha filha, 

porque não é brinquedo não! Mas mudou, mudou tudo. A pessoa só em ter esse 

negócio todo dia, vai fazer curativo, vem fazer curativo...” (SENHORA CARNAÚBA) 

 

Do ponto de vista psicoemocional, a UV pode ser considerada como um sofrimento que 

deixa marcas profundas e, do ponto de vista social, são entendidas como um estigma que afeta 

as relações entre as pessoas, por representar uma marca depreciativa (CARVALHO, 2010). Os 

portadores de UV podem sentir-se discriminados pela família, sociedade e até por si mesmos, 

com alterações na autoimagem e autoestima. 

A inobservância de melhora, o aprofundamento da úlcera, a piora da lesão inicial ou o 

aparecimento de novas feridas conduzem a pessoa a processos de sofrimento psicoemocional 

sinalizados por atitudes de apatia, agressividade, ou depressão. Sintomas depressivos 

manifestados por imagem corporal negativa, tristeza e autodepreciação, encontrados neste 

estudo, podem levar à vontade de abandonar o tratamento, já que esta fase está marcada por 

uma acentuada perda da esperança, com sérios impactos negativo na qualidade de vida, gerando 

desesperança e frustração, aumentando o risco de suicídio. 

 

“Eu me sentia ainda novo, muito a oferecer para a sociedade, e me sentia muito 

constrangido por não poder viajar, não poder ficar muitos dias fora, em lugares que 

não fossem próximos à minha casa, pois eu tinha que trocar diariamente um 

curativo... Me sentia deprimido, por isso um certo tempo eu pensei em exterminar 

minha vida. Depois, voltei a repensar e tirei essa ideia da mente, ali não era a solução 

para mim, não era a solução para minha vida...” (SENHOR JUAZEIRO) 

 

A raiva se manifesta com o surgimento de sentimentos de revolta e ressentimento; nesta 

fase, as pessoas costumam questionar os motivos para sua situação de vida e a equipe de 

Enfermagem pode perceber maior dificuldade em lidar com as pessoas que atravessam esse 

momento. 

 

“Às vezes eu chego no pastor e pergunto por que aparece tanto problema em mim, 

tanta coisa, se eu não fumei, não bebi, não me estraguei, e tem o cara que bebe 

cachaça e vive 80 anos, se estragam e vão mais além do que eu, que tô com 67?! Mas 

Deus é quem sabe, né...” (SENHOR UMBUZEIRO) 

 

Zacharias (2012) destaca que o autoconceito relaciona-se com a percepção que a pessoa 

tem de si, sendo esta proveniente de interações entre o sujeito e o seu meio social. Considera 

que o autoconceito contém um caráter descritivo (autoimagem) e um avaliativo (autoestima). 
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Dessa maneira, a autoimagem passa ser uma descrição que a pessoa faz de si, a forma como ela 

se vê, estando esta percepção também relacionada ao modo como os outros a avaliam.  

 

“Agora eu comprei uma pomada para ver se sai esse preto aqui da perna. (..) É da 

pele da pessoa, né, mas em todas as pessoas que têm isso que eu tenho dá esse negócio 

de preto na perna. Eu acho feio. Mas essa pele que tem que sair, quando vai passando 

o óleo de girassol, vai saindo umas coisas, vai passando a gaze devagarinho para 

não machucar...” (SENHORA ANGICO-BRANCO) 

 

“Me sinto pior porque quando eu não tinha (a ferida) eu tinha mais saúde, e hoje eu 

não tenho essa saúde toda, é mais frágil.” (SENHO UMBUZEIRO) 

 

“Fico em casa, eu não saio mais, não tenho mais aquela animação, eu sou um homem 

alegre/triste... sou feliz porque tô vivo, tô vivendo minha vida do jeito que Deus quer, 

mas triste por outro lado, por não poder conviver como os outros na sociedade.” 

(SENHOR JUAZEIRO) 

 

Os distúrbios de autoimagem corporal, como percepção distorcida e negativa sobre a 

aparência física, são relacionados com altas taxas de ansiedade. Estas reações negativas podem 

interferir no processo de reabilitação, autocuidado e aumentar o isolamento social, como 

observados nas falas a seguir: 

 

“Agora depois dessa ferida eu me sinto mulher porque eu sou feminina, né, mas não 

sou mais mulher não.” (SENHORA ALGAROBA) 

 

“Tem muita gente que é conhecido meu que não sabe que eu tenho esse problema, 

porque eu tenho vergonha de mostrar ou de dizer... quem sabe, sabe, agora quem 

sabe eu não digo... não digo porque é constrangedor saber...” (SENHOR JUAZEIRO) 

 

A autoimagem corporal foi relacionada com o desconforto social, visto que alguns 

colaboradores referiram que, quando estavam aparentes, o destaque que a lesão e os curativos 

(mesmo que não visíveis) em seus membros inferiores tinham eram maiores que a própria 

interação interpessoal, o que despertava sentimentos de exclusão, inferiorização, angústia, 

desconforto e tristeza. O embaraço vivenciado pode dificultar a manutenção e o aumento de seu 

ciclo social, como visto a seguir: 

 
“(...) todo mundo sabe, eu não escondo, mas não gosto de me expor. Conversar sobre 

isso, eu converso. E tem gente que também não gosta, né, aí por isso que eu não gosto 

de expor (...) Não gosto de me sentar aqui (área de casa) porque às vezes chega o 

povo para conversar besteira, fica olhando, aí eu não gosto muito não.” (SENHORA 

AROEIRA) 

 

“(...) a pessoa me conhece há 10 anos e não sabe que eu tenho esse problema, então 

eu não digo. Se me perguntar, eu digo que tô doente da perna, eu digo que tenho um 

problema. Mas para mim dizer mesmo, eu não digo, a não ser que seja necessário... 

“(SENHOR JUAZEIRO) 
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“(...) não uso um shortinho, não uso uma saia, é só de calça o tempo inteiro. Mas 

sabe o porquê? Não é tanto porque eu tenho vergonha, mas é pela curiosidade das 

pessoas, que não podem ver nada, que perguntam[:] 'O que é isso? É queimadura? 

Você caiu? Quebrou a perna?'. Aí tem dias que você não tá muito boa para responder, 

aí você responder as pessoas que não entendem você fica meio assim... incomodada.” 

(SENHORA ALGAROBA) 

 

Jung (1997) menciona em sua obra que a aceitação do corpo é absolutamente necessária 

para o desenvolvimento psicológico e para a individualização. Neste contexto de modificações 

impostas pela presença da UV, outras mudanças na vida do paciente, como a funcionalidade, 

os relacionamentos e a vida social são alterados, como já apresentado anteriormente. 

Sentimentos de isolamento social são presentes e a depressão é um dos fatores mais recorrentes 

do ponto de vista de alterações psicoemocionais dos portadores de feridas crônicas.  

Sentimentos depressivos pioram a funcionalidade social e emocional, aumentando a 

tendência ao isolamento, a sentimentos de derrota e frustração, o que dificulta o relacionamento 

interpessoal e, principalmente, o relacionamento afetivo. As mulheres demonstram maior 

preocupação quanto à estética, com significativas alterações em sua autoimagem, sentindo 

vergonha de seus corpos e buscando estratégias de ocultação do “problema”, esquivando-se da 

exposição e dos julgamentos de outras pessoas. 

Carvalho (2010) buscou apreender as representações sociais de mulheres e homens 

sobre a ferida crônica e sua vida afetivo-sexual, analisando as vivências e representações de 

mulheres e homens que vivem com feridas; nesse estudo, a autora refere que as mulheres 

alegam perda ou fragilidade dos vínculos com seus parceiros e redução nas atividades da vida 

social. Enquanto que as mulheres feridas representam seus corpos como repugnantes e pouco 

atraentes, que devem ser omitidos para evitar o rechaço e o olhar curioso do outro, os homens 

feridos representam seus corpos como frágeis, inabilitados para o trabalho, confrontando com 

a imagem social do homem forte, agressivo e viril.  

As formas de representação elaboradas por mulheres e homens são distintas no espaço 

privado e no espaço público: no espaço privado, roupas leves e curtas expondo o corpo são 

permitidas e, no espaço público, as vestes compridas mascaram um corpo representado como 

incompleto frente ao mundo social.  

A limitação na escolha do vestuário e do calçado é outra das dificuldades que os doentes 

reconhecem. Em alguns doentes a estas dificuldades acresce a obrigatoriedade de vestirem 

determinadas peças de roupa que não são do seu agrado, como visto nos relatos dos 

colaboradores Aroeira e Algaroba: 
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“Eu só uso vestido dentro de casa, se eu for no supermercado, eu vou de calça. Se for 

para ir p igreja, eu só vou de calça, não gosto que o povo veja... tudo isso faz a pessoa 

não usar mais as coisas. Não uso mais vestido fora de casa, só se for para coisa perto. 

Eu não me sinto bem não usando (o vestido), pois pode ser que as pessoas estranhem, 

quem não é acostumada a ver, né... aí, se eu saio, eu vou de calça. (...) Eu fico 

incomodada com esse negócio assim feio, né? Usar a meia, né... (SENHORA 

AROEIRA) 

 

“Mas eu sou uma mulher feliz, mesmo assim, mesmo com um desgosto de só poder 

usar isso (a calça). Pronto, vou para um casamento (...) e vou ter que ir de calça 

comprida, porque é durante o dia; se fosse à noite eu poderia vestir uma meia e ir de 

longo, eu já fui a um casamento de longo, a uma formatura... e não posso calçar um 

salto... porque se eu colocar um salto eu não dou uma passada.” (SENHORA 

ALGAROBA) 

 

“Eu mesmo troco o curativo (...); fecho a porta do quarto e eu mesmo troco e faço 

assim, varro o chão primeiro, passo um pano antes, sozinha, porque não é bom tá 

com o curativo aberto e as pessoas entrarem, né, para não trazer bactéria. Não peço 

ajuda, eu não gosto que ninguém me ajude, sabe? Minha nora mesmo nunca viu 

minha ferida, quase ninguém aqui em casa viu... todo mundo sabe, eu não escondo, 

mas não gosto de me expor.” (SENHORA AROEIRA) 

 

 “(...) e eu fico incomodada, porque as pessoas não entendem, ainda mais porque eu 

ainda sou divertida e não fico recalcada num canto, eu converso, me divirto.” 

(SENHORA ALGAROBA) 

 

Para os homens, as dificuldades da experiência da afetividade e sexualidade com o corpo 

ferido podem ser reduzidas quando estes encontram mulheres que já conhecem seu problema e 

se mostram compreensivas diante de suas dificuldades (CARVALHO, 2010). Observamos esta 

ocorrência na pesquisa, através da fala de Juazeiro: 

 
“Quando reabriu eu já tava com outro relacionamento, a pessoa era compreensiva, 

muito me incentivava, dizia que, se eu não quisesse trabalhar, eu não fosse, que a 

gente não ia morrer de fome. Ela me ajudava a tratar, a limpar.” (SENHOR 

JUAZEIRO) 

 

A rejeição, reações de repulsa, nojo e afastamento expressadas por pessoas com as quais 

tiveram contato anteriormente  motiva recusa aos novos relacionamentos para evitar a repetição 

de ações discriminatórias. A trajetória afetiva observada pelas mulheres gira em torno de 

constantes tentativas de relacionamento, seguidas de rupturas e frustração, sem perda da 

esperança; porém, o medo por não se sentirem mulheres completas as afasta dos 

relacionamentos afetivos; nesse sentido, optam por sublimar o desejo e ocuparem-se de outros 

interesses, como a família e os filhos, sentimentos também vivenciados por alguns homens 

(CARVALHO; PAIVA; APARICIO, 2013) 

 

“Mas minha vida foi muito boa, andava, bebia, me divertia muito, muito, muito, 

namorei... aí hoje nem me importo mais. Se eu for a uma festa, eu até olho assim, mas 

fica só por isso mesmo, fica bom assim. (...) Faz onze 11 anos, eu sinto vontade de 
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namorar, quem é que não sente? Se um homem não pode passar sem ter uma 

namorada, não é? Então, eu sou um ser humano, sou velha, mas não estou morta! 

(SENHORA ALGAROBA)” 

 

“(...) como é ruim a pessoa sozinha. Mas eu tenho apoio da família, ajudo minhas 

irmãs, tem uma que é mais doente do que eu, mas minha família é unida.” (SENHOR 

UMBUZEIRO) 

 

“Então como eu moro só, eu sou solteiro, moro sozinho na minha casa, só eu e Deus, 

eu fico assim um pouco deprimido.” (SENHOR JUAZEIRO) 

 

Carvalho, Paiva e Aparício (2013) reforçam que as mulheres investem no fortalecimento 

dos vínculos com os filhos e outros familiares, enquanto que os homens destacam as limitações 

sobre sua mobilidade nos espaços públicos, em que anteriormente era possível construir 

parcerias tanto de camaradagem com outros homens como múltiplas parcerias sexuais com as 

mulheres.  

 

 Itinerário terapêutico nos serviços de atenção básica 

 

A busca por cuidados de saúde inicia-se na própria família, com a utilização de cuidados 

populares, estende-se à rede social, podendo chegar ao sistema profissional de saúde. Conhecer 

esta dinâmica é importante, pois subsidia a escolha de estratégias adequadas que garantam 

acesso aos usuários em momento oportuno e de forma contínua, propiciando vínculo com a 

equipe de profissionais de saúde e, consequentemente, adesão ao tratamento proposto (SILVA, 

2013) 

A pessoa com úlcera venosa requer consultas frequentes aos serviços de saúde, 

realização de curativos diários e adesão a novos hábitos de vida. Conviver com a úlcera e 

superar as dificuldades decorrentes desta convivência é um processo de aprendizagem, o qual 

demanda tempo da pessoa com a lesão e sua família. Nesta situação, há a necessidade de 

obtenção de novas habilidades, conhecimento científico e prático sobre a enfermidade e 

adaptação ao tratamento (COSTA et al., 2011).  

Frente a isso, consideram-se importantes os estudos que visam conhecer como as 

pessoas constroem seus próprios caminhos no enfrentamento das exigências e consequências 

que a condição de cronicidade pode acarretar (SILVA, 2013). 

As trajetórias de busca, produção e gerenciamento de cuidado na experiência de 

adoecimento são empreendidas pela pessoa adoecida e sua família para obter resolução das 

necessidades em saúde prolongadas, decorrentes da condição crônica. Assim, encontra-se um 

percurso repleto de variados caminhos, não somente os institucionalizados pelos sistemas de 
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Atenção Básica do Sistema Único de Saúde, sendo o cuidado buscado em diferentes lugares 

(SILVA, 2013). 

Diante da multiplicidade de itinerários, observamos a necessidade de conhecer, através 

das falas dos colaboradores, o caminho percorrido pelas pessoas em busca de cuidados e 

tratamentos, denominados de itinerários terapêuticos. Estes são constituídos por todos os 

movimentos desencadeados por indivíduos ou grupos na preservação ou recuperação da saúde, 

que podem mobilizar diferentes recursos que incluem desde os cuidados caseiros e práticas 

religiosas, até os dispositivos biomédicos predominantes. Referem-se a uma sucessão de 

acontecimentos e tomada de decisões que, tendo como objeto o tratamento da enfermidade, 

constroem uma determinada trajetória (CABRAL et al., 2011; SILVA, 2013). 

As atividades de cuidado à saúde são respostas sociais organizadas frente às doenças e 

podem ser compreendidas como um sistema cultural: o Sistema de Cuidado à Saúde, proposto 

por Arthur Kleinman (KLEINMAN, 1980 apud MATTOSINHO; SILVA, 2007). O Sistema de 

Cuidado à Saúde fornece às pessoas caminhos para a interpretação de sua condição e ações 

possíveis na busca do tratamento para sua doença. E é, na realidade social, mutante e dinâmica, 

onde são construídos os agravos de saúde, seu processo de tratamento e cura.  

O Sistema de Cuidado à Saúde encaixa-se nesta discussão pela coexistência da interação 

de três subsistemas, identificáveis nas histórias de vida das pessoas com úlcera venosa: 

subsistema familiar, subsistema profissional e subsistema popular (MATTOSINHO; SILVA, 

2007). 

No subsistema familiar, a relevância do senso comum no universo da IVC inclui o 

indivíduo cronicamente enfermo, a rede social e os membros da comunidade; neste subsistema, 

a doença venosa é identificada e as primeiras decisões e ações frente à ocorrência da úlcera são 

efetuadas, dando início ao processo terapêutico, como visto a seguir na fala dos colaboradores: 

 

“A ferida já faz tempo que apareceu, foi uma base de 1999. Aí eu venho, me cuidando. 

Aí, quando fecha, depois reabre novamente, mas é descuido meu mesmo, não é do 

posto de saúde. Quando abriu a primeira vez eu fiquei cuidando em casa, mas eu não 

faço mais isso porque o curativo fica mal feito. Com as meninas lá no posto é outra 

coisa mais dedicada, lava direitinho. Hoje eu vou, lá lava, bota a pomada, bota a bota 

quando tem, tudo direitinho, é outra coisa diferente.” (SENHOR UMBUZEIRO) 

 

“A feridinha começou assim: eu fui varrer o quintal, aí tinha um cabide de vassoura, 

eu caí, levantei, parece que tinha uma pontinha e furou bem aqui, mas nem saiu 

sangue. Aí disseram eu devia ir no posto para fazer o curativo. Quando eu fui fazer, 

colocou um remédio assim, ficou todo nojento, todo vermelho. Ainda fui umas duas 

vezes nesse posto. Fui fazer longe de casa, lá na Avenida 9. Fui a pé, mas também 

não tinha nada, não saía sangue nem nada, a pessoa botou aquele negócio, e lavou, 

só fez enxugar e pronto.  (...) eu fiquei vindo aqui no posto, porque meu sobrinho disse 

que era bom eu tomar injeção por causa da perna.” (SENHORA ANGICO-BRANCO) 
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“A primeira vez que a ferida na perna apareceu foi em 1992. Eu trabalhava em um 

primeiro andar e um dia quando tava descendo as escadas, senti uma dor muito forte 

na perna, e dessa dor me “deu” um “vermelho”, um “vermelhão” na perna. (...) 

Procurei tratamento em Natal, fui a vários médicos e sarou, e eles diziam que eu tinha 

que tratar desse problema, dessa “pipoca roxa” ... ficou uns dois anos para sarar.” 

(SENHORA ALGAROBA) 

 

“Quando a ferida abriu, era um carocinho assim em cima da veia, tinha uma 

casquinha bem pretinha e tirei. Com poucos dias a ferida já estava desse tamanho, 

porque eu acho que a pele era muito fina, né?” (SENHORA CARNAÚBA) 

 

 

O subsistema profissional consiste nos processos terapêuticos reconhecidos (assistência 

médica e de enfermagem, coberturas especiais, terapias compressivas, entre outros) e 

dominantes de tratamento mais requisitado pela existência de embasamento tecnológico e com 

maiores índices de reabilitação e cura, especialmente quando aliado às atividades de apoio-

educação e orientações ao autocuidado realizadas por profissionais habilitados e treinados para 

o acompanhamento do portador de UV.  Apesar dos grandes avanços neste modelo, as pessoas 

persistem com suas crenças e adaptações dos cuidados de saúde formais, considerando que a 

dificuldade de oferta dos serviços especializados e as limitações estruturais/políticas dos 

serviços de Atenção Básica são fatores limitantes ao acesso às tecnologias e terapias existentes 

para o cuidado integral da pessoa com ferida.   

 
“Tem dias que até falta material na unidade e isso não é normal! Todo mundo 

merecia uma atenção melhor, principalmente uma pessoa carente como eu, e sou 

cidadão, né... sou cidadão, voto todos os anos, nunca deixei de votar um ano, mas 

infelizmente é isso que eu enfrento atualmente.” (SENHOR JUAZEIRO) 

 

“Tenho que ter repouso, senão aqui fica pior, eu tenho que ter o repouso, sobre isso, 

foi o que o médico falou. Eu boto a cadeira aqui e o banquinho aqui e fico com o pé 

em cima desse tamborete, assim o dia todinho assim, aí,  quando cansa, aí eu paro, 

dou 10 minutos, aí novamente, e assim o dia todinho. E à noite, precisa ver, coloco 

um bocado de travesseiro e fico com o pé assim para o alto, foram as meninas lá do 

posto que ensinaram isso. Me sinto melhor, é verdade.” (SENHOR UMBUZEIRO) 

 

“Comecei o tratamento lá na fábrica onde trabalhei, lá tinha consultório. Depois que 

saí de lá, passei para o posto daqui perto de casa. Aí um dia uma pessoa me ofereceu 

um tratamento com uma bota que era boa[:] ‘Você quer colocar a bota? É vinte 

reais!’. Aí nessa época eu não tinha dinheiro e não tinha interesse... aí depois surgiu 

essa bota de graça, né, a enfermeira conseguiu no posto.” (SENHORA ALGAROBA) 

 

Uma das terapias mais difundidas para tratamento de IVC e UV, com custo 

relativamente baixo para o sistema de saúde, é a terapia compressiva com bandagem inelástica 

tipo bota de Unna, que utiliza a compressão externa para melhorar o retorno venoso e diminuir 

o edema secundário associado à IVC. A compressão da bandagem com bota de Unna atua como 

um segundo conjunto de músculos ao redor do membro afetado, diminuindo a hipertensão 

venosa do movimento deambulatório (BORGES, 2011).  
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Alguns colaboradores destacaram que não faziam uso da terapia compressiva e alegaram 

como motivos a dor e o incômodo causados pela compressão, ou mesmo alterações 

dermatológicas que os mesmos, equivocadamente, associavam à bota de Unna ou à meia de 

compressão. O receio de usar a compressão em ferida aberta ou o tipo indefinido da lesão, as 

dificuldades de aquisição do material compressivo por questões financeiras próprias ou por 

indisponibilidade nos serviços públicos também foram motivos citados. (SILVA et al., 2012) 

 
“Essa cicatriz foi a bota (de Unna) que fez, que feriu, não tinha ferida não, foi ela. A 

bota feria porque às vezes não era a mesma enfermeira que colocava, tinha umas 

meninas lá na unidade, umas estudantes, aí, quando ela colocava, não sabiam usar. 

Às vezes eu dizia que não queria que elas colocassem.” (SENHORA ALGAROBA) 

 

“Tava em uma evolução muito boa, mas infelizmente a prefeitura não enviou mais, e 

já faz um ano que eu deixei de usar a bota por falta de compromisso dos órgãos 

competentes. A minha lesão só agravou novamente...” (SENHOR JUAZEIRO) 

 

“Eu tô animada com o tratamento! E aí, se não fosse a bota de Unna para a minha 

perna... é uma pena que eu não possa botar a bota nessa outra, até porque não tem a 

bota... mas ela tá melhorando graças a Deus.” (SENHORA AROEIRA) 

 

“É uma bota (de Unna), uma simples bota, mas se eu fosse comprar eu não teria 

condição, custa 70 reais cada uma e atualmente eu precisaria de umas  três por 

semana. E eu estou hoje assim pela falta dela...” (SENHOR JUAZEIRO) 

 

“(...) e agora eu tô me cuidando melhor, entende como é que é? Vou ver se compro 

uma meia...” (SENHOR UMBUZEIRO) 

 

O uso da terapia com bota de Unna é uma experiência que se mostra positiva para os 

colaboradores, pois ela traz de novo a esperança em alcançar a completa cicatrização da ferida, 

capaz de reduzir seus desconfortos e promover o estabelecimento de metas em longo prazo para 

o alcance de sua saúde. 

 

“Fui no Onofre e um médico disse que eu precisava fazer uma raspagem, aí eu fui 

pro Walfredo e disseram que eu não precisava da raspagem, e sim de ficar fazendo 

curativo... fiquei fazendo e nada de melhorar. Voltei ao Walfredo, pediram uma 

cultura, e me internei dois dias lá e dez dias no Ruy Pereira para tomar antibiótico 

na veia.  Quando saí, fiquei um mês pelo PID, depois mais um mês, mas mais de dois 

meses não podia passar, porque tem gente pior do que eu. Aí o médico me passou 

uma bota, a bota de Unna, e disse pelo posto eu recebia essa bota (...) mas não tinha 

na época a bota no SUS.” (SENHORA CARNAÚBA) 

 

“No meu bairro não tem posto, só em Nova Natal, dá uns 1000 metros daqui para 

uma AME e eu tenho dificuldade para me locomover. O problema é que não passa 

ônibus e eu tenho que ir a pé, e andar é exigir muito, e lá não tem o tratamento 

específico, não fazem curativo de grande porte, só curativos pequenos.  Aqui perto 

tem mais AME... não fui atendido. Fui no posto de saúde do Gramoré, que é bem mais 

distante e não fui atendido, fui na UPA do Pajuçara, passei um dia para conseguir 

uma consulta, não consegui, passei mal e não consegui. Fui num posto de saúde de 

Vale Dourado, lá não faz curativo de grande porte... todas as unidades em torno do 

bairro onde moro eu fui, por assim dizer, negado. Falta o material que eu preciso, e 
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eu preciso sair de minha casa para procurar o tratamento adequado, mas infelizmente 

falta a bota de Unna.” (SENHOR JUAZEIRO) 

 

O cuidado com a úlcera venosa requer o tratamento básico da hipertensão venosa. A 

falha no controle adequado da hipertensão contribui para as taxas de recidivas associadas às 

UV; uma vez cicatrizada a úlcera, deve-se focar na adoção de medidas de cuidados, com o uso 

contínuo de terapia compressiva e alternância de períodos de repouso e períodos de atividade, 

que visam ao controle do edema e da hipertensão venosa para prevenir a ocorrência, que existirá 

caso esses dois fatores não tenham sido controlados. Medidas como diminuir períodos em 

posição ortostática, elevar os membros inferiores quando em repouso e o uso ininterrupto de 

terapias compressivas são o tratamento ouro para a IVC, com controle sobre o edema e 

alterações tróficas presentes.  

A terapia compressiva inelástica do tipo bota de Unna compõe o rol de produtos e 

terapias padronizados no protocolo de assistência aos portadores de feridas do Município de 

Natal, com cobertura para toda a rede de atenção básica, seja em Unidades Básicas de Saúde 

ou Unidades de Estratégia de Saúde da Família, embora nem todas as unidades atualmente 

contem com sala de curativos ou pessoal capacitado. Porém, a descontinuidade do uso de 

terapias compressivas provoca o aumento da lesão ou sua recidiva, sendo um dos principais 

aspectos referenciados pelos colaboradores que utilizam os serviços de Atenção Básica. 

 

“(...) mas não tinha na época a bota no SUS. Aí eu comprava e de 7 em 7 dias eu ia 

trocar. Nessa época, quando eu comprei era R$ 55,00 reais cada uma. Fiz um 

cadastramento e depois que veio, aí tinha época que só vinha o curativo e não vinha 

a bota e diziam que eu tinha que fazer só com o curativo... Mas eu dava um jeito de 

comprar, pra tudo tinha jeito, eu não ia deixar de usar minha bota não, tava quase 

ficando boa, não ia parar. Fiquei comprando, comprei ainda umas 14, aí as últimas 

que eu comprei foram R$ 90,00 reais, meus filhos me ajudavam.  Fazia de tudo para 

melhorar, porque a pessoa viver sofrendo do jeito que eu tava né, Deus me livre, o 

sangue não circula...” (SENHORA CARNAÚBA)” 

“Onde tinha posto eu ia antes de ficar fazendo aqui. E nos postos eu ficava até quando 

dava. Às vezes por causa da distância, por causa da quantidade de gente para fazer 

curativo, às vezes não valia a pena.” (SENHORA AROEIRA) 

 

“O ano passado, quando eu comecei o tratamento eu fiquei muito feliz, porque eu 

tava achando que a cada curativo a perna melhorava. Depois que encerrou o 

tratamento com a bota, que eu comecei a perceber que a perna começou a se agravar, 

e fiquei um pouco apreensivo, pois eu sabia que ia voltar a ficar como era antes... Eu 

comecei a sofrer, a sentir dor, a não poder andar, a não poder fazer minhas coisas 

dentro de casa, passar dias sem comer porque eu não podia ir no fogão fazer a 

refeição...” (SENHOR JUAZEIRO) 

 

“Aí o médico me passou uma bota, a bota de Unna, e disse pelo posto eu recebia essa 

bota. Quando eu fui no posto, ninguém nem sabia nem que bota era essa. Aí disseram 

para eu ir lá na Guarita, porque tinha uma enfermeira que colocava, mas não tinha 
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na época a bota no SUS. Aí eu comprava e de 7 em 7 dias eu ia trocar.” (SENHORA 

CARNAÚBA) 

 

O portador de feridas crônicas existe em todos os segmentos sociais e o grande desafio 

é contornar as dificuldades existentes no acesso aos serviços públicos de saúde que atendem a 

demanda dessa clientela, em sua maioria proveniente das camadas carentes da população; como 

resultado, existe uma maior incidência de doenças instaladas e acentuado desconhecimento 

relacionado ao processo de prevenção, melhora e cura (CUNHA, 2006). 

Concomitantemente ao tratamento tópico, recomenda-se que o enfermeiro adquira e 

utilize informação sobre o ambiente e o contexto sociocultural em que a pessoa vive, o suporte 

social existente e a sua qualidade, a profissão ou atividades que desempenha e os seus hábitos 

de vida, visto que o portador de UV se depara com uma circunstância desconhecida e necessita 

entregar seu corpo aos cuidados dos profissionais de saúde.  

A forma como aborda e a atitude que manifesta na prestação de cuidados é algo bastante 

observado pelos colaboradores neste estudo, visto que a mobilização de competências de 

relação interpessoal conduz ao estabelecimento da confiança, que, conjuntamente com uma boa 

performance técnica por parte do profissional enfermeiro, gera um processo favorável no 

processo de cicatrização da ferida (FONSECA et al., 2012). 

 

“As meninas do posto vinham com a maior paciência fazer (o curativo), né? Subindo 

todas as vezes para vir fazer, e tem muita gente para fazer curativo, tem muita gente 

que tem essa doença. E lá na unidade era bom demais, as meninas do posto são anjos 

que Jesus colocou na terra, passei mais de um ano fazendo lá...” (SENHORA 

CARNAÚBA) 

 

“Melhorei muito depois que eu comecei a fazer o curativo aqui no posto, agradeço 

muito ao posto” (SENHORA AROEIRA) 

 

“Das pessoas que eu confio é ela (enfermeira da UBS) e lá na Guarita... Eu agradeço 

a Deus primeiramente e em segundo às enfermeiras, porque sarou logo, de repente.” 

(SENHORA ALGAROBA) 

 

“Mas depois que eu vim para cá fazer o curativo melhorou muito, eu já estava 

dormindo direito, eu já sentia menos dor, muita coisa mudou.” (SENHORA ANGICO-

BRANCO) 

 

Para cuidar de pessoas com feridas, o fato de apenas conhecer os produtos e suas formas 

de uso, e focar os interesses comerciais, institucionais e profissionais, pode corroborar para uma 

assistência desumanizada. Nota-se, no cotidiano da prática do enfermeiro, uma preocupação 

com os recursos materiais, para suprir as salas de curativos, e com o número de procedimentos 

para atender às exigências de produtividade dos serviços de atenção básica. Todavia, o cuidar 
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restrito só às ações técnico-científicas pode ocasionar um distanciamento dos profissionais em 

relação a sua clientela. (CARVALHO, 2005) 

Situações conflituosas podem gerar sérios danos nesse processo, comprometendo a 

adesão do portador de UV ao tratamento, como observado, com uma carga emocional muito 

forte, no relato em destaque de Aroeira:  

 
“Já faz quatro anos que eu faço curativo lá. Teve uma vez só que aconteceu uma coisa 

que me deixou muito chateada. Teve uma época que minha perna tava com um mau 

cheiro muito grande, aí, quando eu entrava e olhava, perguntava quem era o último 

e quem era o penúltimo, e ficava do lado de fora da unidade para não incomodar. 

Quando o penúltimo saía, eu entrava na unidade, porque sabia que não ia demorar 

muito. Eu ficava sentadinha lá na calçada do lado de fora, e teve um dia que uma 

pessoa da unidade falou do mau cheiro, da “catinga” de podre... eu sei que tem mau 

cheiro, mas ela como profissional não podia fazer isso! Se fossem as pessoas que 

tivessem dito eu não me incomodava não, mas você sabe que quem tá nessa área não 

pode! Aí, lá o Onofre Lopes, para você ver, que é hospital escola, né... cheguei lá e 

uma aluna, quando puxou a atadura, disse que não ia mais fazer o curativo não, por 

causa do mau cheiro. E eu perguntei qual seria a futura profissão dela. Quando ela 

disse que queria ser enfermeira, eu disse que ela poderia ser qualquer coisa, 

lavadeira, diarista, mas enfermeira não. Quem decide fazer isso, tem que enfrentar 

tudo.” (SENHORA AROEIRA) 

 

O apoio social é muito importante para as pessoas com úlcera de perna de origem 

venosa, sendo esse apoio necessário quer durante quer após a ferida estar cicatrizada, de modo 

a prevenir recidivas. O subsistema popular consiste de especialistas de cura não formais, não 

reconhecidos legalmente e com registros limitados de seus conhecimentos.  

Têm amplo reconhecimento pela sociedade e, geralmente, estão ligados ao subsistema 

familiar. 

“Todo mundo de ensinava as coisas para melhorar, a passar sal, a passar fumo preto, 

fumo de rolo... aí, no momento que eu passei, aí começou a ficar preto.”  (SENHORA 

ALGAROBA) 

 

“Quando abriu a ferida, comecei a tomar muito antibiótico para cicatrizar e nada. 

Já não aguentava mais, passava noites e noites acordada, não dormia nem de noite e 

nem de dia, era dor, aquela dor queimando...” (SENHORA CARNAÚBA)  

 

“(...) e tinha as dificuldades de fazer curativo. Eu tomava banho e cobria com 

atadura, assim sem botar nada, sem lavar com soro, sem ter luva, sem ter nada; a 

mesma atadura que eu cobria a lesão hoje eu lavava e colocava no sol para usar 

novamente, durante meses isso, porque eu não tinha condição de comprar na época 

e desconhecia.” (SENHOR JUAZEIRO) 

 

“...eu fiquei vindo aqui no posto, porque meu sobrinho disse que era bom eu tomar 

injeção por causa da perna. Fui tomar muitas injeções no Giselda, acho que foram 

umas 25 de benzetacil (Benzetacil®). Passaram muito comprimido para mim, 

comprei muito remédio, na época podia comprar. Mas sempre ia no Giselda porque 

meu sobrinho dizia que no Giselda era de graça... Ah, se eu fosse pegar o dinheiro 

que eu já gastei aqui na perna, minha filha, só Deus sabe, tomei muito remédio.” 

(SENHORA ANGICO-BRANCO) 
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O itinerário terapêutico inclui uma sequência de decisões e negociações entre várias 

pessoas e grupos com interpretações divergentes sobre a identificação da doença e a escolha da 

terapia adequada. Neste estudo, o itinerário terapêutico foi compreendido como o percurso que 

os portadores de UV fazem na busca por cuidado e tratamento para sua condição de saúde. 

 

5.3 RECONSTRUÇÃO DO SER FERIDO: MECANISMOS DE ENFRENTAMENTO 

 

As feridas acarretam implicações em várias dimensões do ser humano, abrangendo 

aspectos de natureza financeira, psicológica e social. Dessa forma, torna-se imprescindível 

compreender os significados que os portadores de UV atribuem à qualidade de vida; um grande 

número de portadores de feridas atribui à úlcera de perna a causa do seu isolamento social, 

efeito emocional negativo, tristeza, raiva e autoimagem negativa (YAMADA, 2001).  

Com efeito, toda doença venosa crônica acarreta impactos negativos, particularmente 

em relação à dor, função física e mobilidade, depressão e isolamento social, sendo estes últimos 

mais comuns na presença de úlcera de perna não cicatrizada. O cotidiano dos portadores de UV 

é alterado em diversos aspectos; as perdas, limitações e incapacidades associadas à doença 

crônica englobam aspectos profissionais, alterações comportamentais, alterações sociais e 

afetivas, alterações estéticas e alterações nas atividades da vida diária (higiene, repouso, 

vestuário). 

A cicatrização é um processo que envolve muitos aspectos, abrange as mais diversas 

vertentes do ser humano. “Cicatrização” é termo que sinaliza esperança e bom prognóstico, 

porém, o estadiamento impreciso desse evento evoca sentimentos de ansiedade e medo, pois, 

no longo caminho até o fechamento da lesão, as recidivas surgem; neste momento, quando o 

evento recidiva surge, guiados pela dor e não correspondidos pelo próprio corpo, os portadores 

de IVC sentem-se “traídos” pelo próprio organismo e sentimentos de revolta e frustração 

surgem. (CARVALHO; PAIVA; APARÍCIO, 2013; CARVALHO, 2010) 

 

 Ressignificação do corpo ferido 

 

A ressignificação é um processo de subjetivação pelo qual a pessoa se apropria da sua 

doença, levando a um reordenamento, mudança e nova concepção de vida para se situar no 

atual contexto existencial provocado pela doença. É nesse universo existencial que a pessoa 

doente é visitada e revisitada pela inquietação gerada pela nova situação vivencial. A percepção 

e apropriação desta realidade, interpenetrada de campos de sentido afetivo-existencial, auxiliam 
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no sentido de redefinir e reorganizar continuamente seu horizonte de significação. (SELLI; 

VIAL; JUNGES, 2005) 

A ferida crônica é uma marca de identificação com um grupo, mas, ao contrário de 

outras modificações físicas intencionais, consiste em uma marca identificatória não 

reivindicada, a qual se pretende esconder, eliminar, e esquecer. Para o portador de ferida 

crônica, o corpo é algo que não se pode manipular conforme sua vontade, muito embora ele 

seja insuficiente para representar a sua identidade pessoal. (CARVALHO, 2010) 

 
“(...) eu fico incomodada, porque as pessoas não entendem (a ferida crônica), ainda 

mais porque eu ainda sou divertida e não fico recalcada num canto, eu converso, me 

divirto. Ainda assim eu sou uma pessoa divertida... muita coisa mudou em minha vida, 

mas eu me considero uma pessoa divertida. Não deixo que nada me abale.” 

(SENHORA ALGAROBA) 

 

 A fala da colaboradora ressalta que, mesmo possuindo uma ferida e tendo a consciência 

de que ela interfere em seu bem-estar, buscava reafirmar que o estado físico de si não 

correspondia ao estado de espírito, pois a sua condição crônica não limitou sua alegria, o que 

causava certo estranhamento das pessoas em seu vínculo social, segundo a mesma. Utilizando 

o advérbio “ainda”, Algaroba sugere que, em algum momento de sua vida, a sua condição 

crônica de perna poderia ser um impedimento em sua maneira de viver e agir, pois o usual é 

reconhecer o ferido crônico estigmatizado como uma pessoa limitada, triste e ressentida. 

 

“Às vezes eu chego no pastor e pergunto por que aparece tanto problema em mim, 

tanta coisa, se eu não fumei, não bebi, não me estraguei, e tem o cara que bebe 

cachaça e vive 80 anos, se estragam e vão mais além do que eu, que tô com 67? Mas 

Deus é quem sabe, né...” (SENHOR UMBUZEIRO) 

 

Na fala apresentada, percebe-se que, congruente à percepção do adoecimento, há a busca 

e o encontro dos fatores saudáveis do sujeito, para que ele não assuma a doença como única 

forma de identidade pessoal, focalizando os aspectos positivos e saudáveis que são mantidos. 

 

“Não deixo que nada me abale. Quando eu tô lá em casa, para não passar o dia todo 

dormindo, eu venho para aqui, ajudo a menina na mercearia, ajudo a lavar, passar 

um pano varrer... Minha vida não é muito ruim não, tenho uma vida boa, tenho saúde, 

não tomo remédio para nada, só de pressão quando eu tô com dor de cabeça, mas eu 

sou uma mulher feliz, mesmo assim, mesmo com um desgosto de só poder usar isso 

(a calça).” (SENHORA ALGAROBA) 

 

“E eu gosto de fazer minhas coisinhas em casa. Se me tirarem dessas coisas, eu acho 

que eu vou morrer logo, viu? Eu digo sempre e peço muito a Deus que eu fique viva 

até o dia em que puder fazer minhas coisas, quando não puder, aí me leve, porque eu 

acho que eu não vou aguentar não, ficar só num canto...” (SENHORA CARNAÚBA) 

 

“Hoje em dia eu tenho mais preocupação com essa ferida nova, essa outra já faz 

muitos anos, ela já é isso mesmo, já estou mais acostumada com ela, já sei quando 
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ela vai melhorar, quando ela vai piorar... e essa aqui me preocupa mais, é a que dá 

trombose, né. O maior medo é esse, daqui, da nova. Dessa outra aqui eu já me 

acostumei com ela, já faz parte de mim.” (SENHORA AROEIRA) 

 

As representações do corpo ferido são construídas com base na experiência social; 

Estudos sobre representações possibilitam conhecer os estereótipos, opiniões, crenças, valores 

e normas que costumam orientar positiva ou negativamente as atitudes das pessoas face aos 

outros e a si mesmas. (CARVALHO; PAIVA; APARÍCIO, 2013) 

A UV não se encerra em fatos biológicos, envolve aspectos históricos, culturais, 

psicossociais e afetivos. Com base na observação das narrativas, as alterações mais 

evidenciadas relacionam-se à autoimagem, à autoestima, ao trabalho, vida social e vida familiar. 

O afastamento precoce do trabalho se dá a partir das limitações provocadas pelas dores, que os 

limitam fisicamente; as alterações na vida social os conduzem ao isolamento motivado  pela 

vergonha em se expor aos olhares alheios e sofrer discriminação.  

Foram identificadas as alternativas de novas representações de si mobilizadas a partir 

da experiência do estigma. Goffman (1988) afirma que, quando ocorre a falta de feedback 

saudável do intercâmbio social diário, a pessoa que se isola torna-se possivelmente desconfiada, 

deprimida, hostil, ansiosa e confusa. O indivíduo estigmatizado pode utilizar sua desvantagem 

como uma base para organizar sua vida, mas para consegui-lo deve se resignar a viver num 

mundo incompleto. Para o sujeito em situação de sofrimento, a sua experiência é concreta e não 

é aceitável que sua vivência seja negociada. 

 

“A pessoa tem que saber reconhecer a situação dos outros. A mensagem que eu passo 

é que ninguém nunca queira enfrentar esses obstáculos que eu enfrento, porque é 

triste...” (SENHOR JUAZEIRO) 

 

“(...) me desculpava pelo mau cheiro, mas as pessoas (da Unidade de Saúde) diziam 

que eu não me preocupasse, que estavam aí para isso mesmo.” (SENHORA 

AROEIRA) 

 

 “Agora, depois dessa ferida eu me sinto mulher porque eu sou feminina, né, mas não 

sou mais mulher não. Não vou a festa, perdi os gostos de tudo...” (SENHORA 

ALGAROBA) 

 

“Foi uma furada na perna, uma simples furada, complicou e foi crescendo, evoluindo 

como ela tá aqui hoje. Hoje é que tá uma ferida grande, uma dimensão de mais de 20 

cm, em torno de toda a perna. Eu gostaria de não sofrer tanto, mas nada é como a 

gente quer.” (SENHOR JUAZEIRO) 

 

“E ela cicatrizou e ficou essas manchas pretas, fica escura e aqui do lado tem umas 

manchas brancas. Foi braba, mas dela só ficou as marcas. Às vezes o pessoal vê essas 

manchas escuras, pensa até que é sujo, mas é assim...” (SENHORA CARNAÚBA) 
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Desse modo, os portadores de UV tendem a enfrentar, cotidianamente, sentimentos de 

ansiedade, sintomas depressivos e baixa autoestima, medo de traumas/infecções, enfrentamento 

do estigma das marcas na pele e imagem corporal alterada, sensação de sujidade, vergonha, 

frustração. Além desses eventos, a vergonha, a solidão e isolamento social também são 

elementos de frequente ocorrência nos portadores de lesões crônicas. 

Para sobreviverem às mudanças impostas pela UV, os portadores dessa condição 

crônica adotam variadas medidas e mecanismos que lhes permitem esconder o corpo durante o 

contato com outras pessoas; o relacionamento afetivo é sublimado e, com isso, a atividade 

sexual, por sofrer modificações profundas no comportamento dos indivíduos, passou a ser 

secundária, podendo ser substituída por sentimentos como carinho e flerte com o sexo oposto; 

em alguns momentos, a religiosidade e a fé preenchem o espaço ora ocupado pelos 

envolvimentos amorosos. 

 

“Mas minha vida foi muito boa, andava, bebia, me divertia muito, muito, muito, 

namorei... aí hoje nem me importo mais. Se eu for a uma festa, eu até olho assim, mas 

fica só por isso mesmo, fica bom assim.” (SENHORA ALGAROBA). 

 

“Eu vivia melhor, mas não tinha aquele alguém que fizesse as coisas pra mim, entende 

como é? Quando procurei um alguém e o outro alguém, deu errado, eu digo: sabe de 

uma coisa? Vou me aquietar, vou confiar ao Senhor Jesus que mande uma esposa pra 

mim!” (SENHOR UMBUZEIRO). 

 

“Quando reabriu (a úlcera) eu já tava com outro relacionamento, a pessoa era 

compreensiva, muito me incentivava, dizia que se eu não quisesse trabalhar eu não 

fosse, que a gente não ia morrer de fome. Ela me ajudava a tratar, a limpar...” 

(SENHOR UMBUZEIRO) 

 

“Mas sou feliz assim mesmo, tô doida para arranjar um namorado! Faz onze anos, 

eu sinto vontade de namorar, quem é que não sente? Se um homem não pode passar 

sem ter uma namorada, não é? Então, eu sou um ser humano, sou velha, mas não 

estou morta!” (SENHORA ALGAROBA) 

 

A ferida perturba a imagem corporal e emocional da pessoa. Comumente as lesões são 

descritas como algo peculiar, um símbolo de vergonha, de sujidade, algo que desperta a 

curiosidade dos outros, algo repugnante. Sua imagem corporal altera-se em decorrência da 

lesão, afetando a autoimagem e a percepção que o outro tem em relação a ele. Somado a isso 

se evidencia a ocorrência da dor e do odor provenientes da ferida, que trazem reflexos na 

socialização do homem: uma ferida pode provocar inúmeras alterações na vida social e laboral 

que, consequentemente, poderão desencadear problemas de autoestima e de autoimagem. Os 

colaboradores descrevem a ferida como algo “incômodo”, “feio” e com características 

deformadoras: 
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“Eu fico incomodada com esse negócio assim feio, né? Usar a meia, né...” 

(SENHORA AROEIRA) 

 

“De um tempo para cá foi que piorou mais, mas, mesmo assim, um pouquinho escura 

a perna, eu usava uma meia da cor da pele e andava de short mesmo.” (SENHORA 

ALGAROBA) 

 

A exclusão social do ferido está presente nas narrativas históricas da literatura, dada a 

natureza repulsiva dos odores e a matéria que se decompõe nas lesões, que são os aspectos que 

fundamentam esse isolamento, uma vez que a decomposição do corpo foi associada ao risco de 

contágio; isolaram-se as pessoas feridas por serem consideradas uma ameaça à saúde dos 

demais sujeitos em sociedade. Ainda hoje, a adoção de medidas para esconder as lesões está 

implicada na forma como a sociedade denuncia e discrimina socialmente tais pessoas. 

(PASSOS; NOBRE; CARVALHO, 2012) 

No âmbito da enfermagem, conhecer as crenças acumuladas pelos pacientes é 

imprescindível para direcionar o cuidado. Essa compreensão possibilita ainda empregar um 

plano de cuidados eficiente e fornece subsídios para avaliar e reavaliar as estratégias utilizadas 

na assistência prestada. (OLIVEIRA, POLES, 2006) 

O processo de ressignificação da vida frente à situação de doença é entendido como a 

capacidade de modificar o molde pelo qual uma pessoa percebe os acontecimentos, a fim de 

alterar o significado do evento, produzindo sentidos para a experiência da doença; quando o 

significado se modifica, as respostas e comportamentos da pessoa também se modificam. Esta 

é influenciada pelo ambiente sociocultural e pela atitude do profissional da saúde. (SELLI; 

VIAL; JUNGES, 2005) 

É importante que ela compreenda esse movimento de ressignificação de subjetividade 

frente à doença. Considerar o significado para a promoção da saúde, estando atenta à influência 

do ambiente sociocultural e ao seu papel na sequência de situações vivenciais envolvidas no 

processo de ressignificação. Nesse sentido, o profissional de enfermagem, no seu papel de 

educador, ajuda a pessoa, em situação de doença, a interpretar e reinterpretar sucessivamente a 

sua própria doença, levando-a a familiarizar-se com o novo, possibilitando ao usuário criar 

condições de agir consciente no processo de ressignificação da vida frente à doença. (SELLI; 

VIAL; JUNGES, 2005) 

 

 Resiliência frente à ferida crônica 

 

Diversos autores estudaram vítimas de situações adversas, e alguns deles falam sobre a 

possibilidade de se superar as adversidades, percebendo-as posteriormente como oportunidades 
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de crescimento e superação, trazendo um novo significado para a vida da pessoa (KUBLER-

ROSS, 2000; CYRULNIK, 2006) 

Em uma analogia que encaixa-se perfeitamente neste tema, Cyrulnik (2006) considera 

que, depois de um trauma psíquico, como o trauma físico, instala-se uma perda de tecido 

afetivo, com necrose e feridas; como se o indivíduo passasse a carregar a morte dentro de si, 

com a obrigação de mudar, caso contrário, padecerá sem ser reativo às adversidades.   

Para este mecanismo de aceitação e enfrentamento podemos utilizar o princípio da 

resiliência, entendida como a propriedade de uma pessoa recuperar-se após um dano. É a 

propriedade que ela tem, não de voltar à sua originalidade, ao ponto anteriormente imediato à 

ocorrência do evento, mas de minimizar ou dominar os efeitos nocivos da adversidade, em uma 

resposta ao risco. Essa possibilidade de superação significa, então, não uma eliminação de algo, 

mas sua ressignificação, como vislumbrado no relato a seguir: 

 

“Eu já reclamei muito da perna, da minha condição, mas agora eu não reclamo mais 

não, sabe, tem gente em pior situação que eu. É como disse uma vez um senhor lá no 

posto, que tem gente que vive em cima de uma cama, nem um gole de água toma se 

não for dado por alguma pessoa, não faz nada se não for com ajuda dos outros.” 

(SENHORA AROEIRA) 

 

A aceitação caracteriza-se como uma fase em que a pessoa parece entrar em conciliação 

com seu próprio corpo enfermo. A experiência nos serviços de Atenção Básica, em ambulatório 

de tratamento de feridas ou até mesmo em espaços de socialização com demais pacientes pode 

ajudar o portador de UV a encontrar novas formas de cuidado e assimilar um novo estilo de 

vida e superar dificuldades.  

“Mas louvado seja em nome do Senhor, a gente só é aquilo que Deus quer... Meu 

sonho é viver uma vida tranquila, pensar em Deus e que Jesus aumente meus dias de 

vida. Depois dos setenta é canseira e fadiga, se alguém passar desse tempo é pela sua 

robustez, por não se estragar.” (SENHOR UMBUZEIRO) 

“A mensagem que eu passo é que ninguém nunca queira enfrentar esses obstáculos 

que eu enfrento, porque é triste... Quem tiver saúde, que agradeça a Deus e se cuide, 

pois tem muita gente com esse problema venoso, as mais e outras vezes menos, mas 

tem muita gente, eu não sou o único. Vou apelar para Deus e a sorte, para que fique 

bom ou melhore, para eu levar restinho de vida afora, até quando Deus quiser me 

dar!” (SENHOR JUAZEIRO) 

 

Ao deparar-se com outras pessoas em situação semelhante, o usuário pode encontrar 

motivos para valorizar outros aspectos de sua vida, evitando que a ferida continue figurando 

como centro de suas preocupações. Neste espaço pode ainda encontrar pessoas que o ajudem a 

construir novas relações, trocar experiências que o ajudarão a entrar em equilíbrio com sua 

situação de enfermidade crônica. (CARVALHO; PAIVA; APARÍCIO, 2013) 
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“Tive uma vida boa! Hoje eu ainda tenho, mas eu acho assim, eu me acho recalcada 

de ir para os cantos, não posso vestir uma saia, um vestido, tenho que cobrir... mas 

vida hoje é boa, tenho minha neta agora para curtir.” (SENHORA ALGAROBA) 

 

Todos os colaboradores relataram o desejo de recuperar sua saúde, de voltar a uma vida 

sem o itinerário de curativos, nem os processos que envolvam a lesão de pele. Nos discursos 

apresentados pelos colaboradores, corroborando com pesquisa realizada por Oliveira e Poles 

(2006), os colaboradores dialogaram consigo e com sua condição de saúde, refletindo a 

interdição do presente e, algumas vezes, a falta de esperança para com o futuro.  

As estratégias buscadas pelos portadores de úlceras crônicas para minimizar os receios 

constam em seguir e confiar no tratamento. Apesar dos medos, todos os colaboradores 

preferiam acreditar que as terapêuticas utilizadas e o acompanhamento surtiriam efeito. A 

religiosidade, como visualizada nas falas anteriormente apresentadas, é uma fonte de apoio, 

pois as crenças constituem-se determinantes do comportamento manifestado pelos 

colaboradores com relação ao tratamento, às perspectivas, aos anseios e temores. As crenças 

são colaborativas para uma ação terapêutica eficaz ou ineficaz e passam a ser instrumentos que 

ajudam a compreender os interesses do portador de UV e, a partir daí, implementar uma 

assistência direcionada a suprir as necessidades individuais mediante uma visão holística. 

O autocuidado, assim, é centrado na pessoa, no diálogo, e  propõe a construção conjunta 

de um plano de cuidados a partir de uma prioridade escolhida por meio de uma negociação 

entre o profissional de saúde e o usuário. Isso significa, entre outros aspectos, compreender as 

diferentes vulnerabilidades da pessoa, conhecer o modelo explicativo da sua condição e 

estabelecer um horizonte comum de cuidados entre todos os atores envolvidos no processo. 
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Frutos do estudo 
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6 FRUTOS DO ESTUDO 

 

 Em atendimento às exigências regimentais do Programa de Pós-Graduação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, os resultados ora apresentados passam a compor 

o corpus de discussão dos artigos apresentados e submetidos para publicação em periódicos 

nacionais a seguir, a fim de promover a visibilidade do Programa e disseminar os resultados da 

pesquisa. 
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ARTIGO 1 

 

O CUIDADO DO ENFERMEIRO NO MANEJO DA DOR EM PESSOAS COM FERIDAS 

CRÔNICAS DE PERNA1 

 

Bheatriz Gondim Lambert Moreira, Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós-

Graduação do Departamento de Enfermagem/UFRN. Membro do Grupo de Pesquisa 

Ações Promocionais a Grupos Humanos em Saúde Mental e Saúde Coletiva/UFRN, 

Natal/RN. E-mail: biadjou@hotmail.com. Endereço: R. Parambú, nº 39, Pitimbú. 

Natal/RN CEP: 59068-620. Contato: (084)3218-6917/(084)9904-3062; Clélia Albino 

Simpson, Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora Titular do Departamento 

de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN. E-mail: 

cleliasimpson@hotmail.com; Rejane Maria Paiva de Menezes, Enfermeira. Doutora 

em Enfermagem Fundamental. Professora Titular do Departamento de Enfermagem 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN. E-mail: rejemene@gmail.co 

 

RESUMO: Objetivo: Compreender como o enfermeiro atua no manejo da dor crônica 

de portadores de úlceras crônicas de perna. Métodos: Revisão integrativa de 

literatura de produções nacionais e internacionais nas bases de dados eletrônicas 

National Library of Medicine and National Institutes of Health (PUBMED), da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Periódicos CAPES e Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD), com os descritores “dor crônica”, “cuidados de 

enfermagem” e “úlcera”, em agosto de 2013. Os resultados foram analisados e 

estruturados em camadas contextuais à luz do referencial teórico de Hinds, Chaves 

                                                                 
1 Artigo estruturado conforme orientações da REUOL, Qualis B2. 

http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/files/NORMAS_EM_PORTUGUES.INGLES.ESPANHOL_REUOL_FEV
%202013.pdf 
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e Cypress. Resultados: A vivência do enfermeiro no manejo da dor crônica permite 

atribuições de significados subjetivos à doença e ao tratamento. Conclusão: O 

processo de trabalho do enfermeiro deve estar voltado para atender tanto as técnicas 

e condutas frente à fisiopatologia como também o manejo da ocorrência da dor 

crônica. A utilização de técnicas de coberturas e tecnologias, ações não 

farmacológicas, vínculo com os pacientes e o relacionamento terapêutico são 

estratégias de cuidado utilizados pelo enfermeiro no manejo da dor. 

Descritores: Dor crônica; cuidados de enfermagem; úlcera varicosa. 

 

ABSTRACT: Objective: To understand how nurses act in the management of chronic 

pain in patients with chronic leg ulcers. Methods: Integrative review of national and 

international productions literature in electronic databases National Library of 

Medicine and National Institutes of Health (PUBMED), the Virtual Health Library 

(VHL), Periódicos CAPES e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD),  (BDTD ), with the descriptors "chronic pain", "nursing care" and "ulcer" in 

August,  2013. the results were analyzed and structured contextual layers in the light 

of the theoretical framework of Hinds, Chaves and Cypress. Results: The experience 

of nurses in the management of chronic pain allows assignments subjective meanings 

to the disease and treatment. Conclusion: The nurses' working process should be 

directed to meet both the technical and front pipes pathophysiology as well as the 

management of the occurrence of chronic pain. The use of techniques covers and 

technologies, non-pharmacological actions, bond with patients and the therapeutic 

relationship are care strategies used by nurses in pain management. 

Keywords: Chronic Pain; nurse care; varicous ulcer 
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RESUMEN. Objectivo: La comprensión de cómo las enfermeras actúan en el 

tratamiento del dolor crónico en pacientes con úlceras crónicas en la pierna. 

Métodos: Revisión integrada de la literatura producciones nacionales e 

internacionales en las bases de datos electrónicas Biblioteca Nacional de Medicina y 

los Institutos Nacionales de la Salud (PUBMED), la Biblioteca Virtual en Salud (BVS), 

Periódicos CAPES e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), con 

los descriptores "dolor crónico", "atención de enfermería" y "úlcera" en agosto de 

2013. se analizaron los resultados y capas contextuales estructurados a la luz del 

marco teórico de Hinds, Chaves y Cypress. Resultados: La experiencia de las 

enfermeras en el tratamiento del dolor crónico permite asignaciones significados 

subjetivos a la enfermedad y el tratamiento. Conclusión: el proceso de trabajo del 

enfermero debe ser dirigida a satisfacer tanto la fisiopatología tuberías técnicas y 

frontales, así como la gestión de la aparición de dolor crónico. El uso de técnicas de 

cubiertas y tecnologías, acciones no farmacológicas, vínculo con los pacientes y la 

relación terapéutica son las estrategias de atención utilizados por las enfermeras en 

el manejo del dolor. 

Palavras llave: Dolor crónica; cuidados de enfermería; ulcera varicosa 

INTRODUÇÃO 

A dor é um fenômeno complexo, experiência inegavelmente de ordem 

subjetiva e expressão genuína do sofrimento humano. A dor é um sintoma tão velho 

quanto a própria humanidade, com registros que apontam sua ocorrência como 

condição fragilizada de saúde desde os Papiros de Ebers, passando pela mitologia 

grega, com a dor e o horror sofridos por Filoctetes e as dores de Epicuro, pela 

simbologia bíblica resiliente na figura de Lázaro1, pelas práticas medievais europeias 

do ordálio2, pela descrição das cirurgias mutiladoras e traumatizantes nos séculos 
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XVIII e XIX. A dor também sempre fora um desafio a ser compreendido da 

humanidade, como observado nos registros de Hipócrates e Descartes.3,4  

A doença crônica de perna caracteriza-se por apresentar evolução lenta e 

duração indefinida, muitas vezes com recorrências que se estendem por meses ou 

anos, que acarretam em alterações na qualidade de vida e convivência das pessoas. 

A presença de feridas crônicas afeta até 5% da população adulta em países 

ocidentais, com significante impacto socioeconômico, estando associada a diversos 

fatores, doença arterial periférica, neuropatias, hipertensão arterial, trauma físico, 

anemia falciforme, infecções cutâneas, doenças inflamatórias, neoplasias e 

alterações nutricionais. Independente da etiologia, são lesões graves da pele e 

tecidos subjacentes que causam problemas consideráveis, como dor permanente, 

incapacidades, sofrimento, perda da autoestima, isolamento social, gastos 

financeiros, afastamento do trabalho e alterações psicossociais de seus portadores e 

familiares.5-7 

As feridas crônicas em geral não são usualmente consideradas problemas 

emergentes de saúde pública; no entanto, as feridas crônicas de perna associadas à 

Insuficiência Venosa Crônica (IVC) configuram-se, na atualidade, como condição 

clínica de ocorrência comum na população geral e de grande importância na atenção 

primária, caracterizada por alta morbidade e elevado consumo de recursos técnicos 

e materiais de saúde.6-9 

Nesse cenário, definiu-se como questão norteadora: Como o enfermeiro atua 

no manejo da dor crônica de portadores de úlceras crônicas de perna e quais as 

interações existentes no processo de cuidar? Para responder a este questionamento, 

utilizamos a inserção contextual à luz do referencial teórico de Hinds, Chaves e 
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Cypress10, como forma metodológica de análise para melhor compreensão do objeto 

em estudo.   

METODOLOGIA 

Para a realização deste estudo optou-se pela revisão narrativa como estratégia 

metodológica, visto que é uma revisão que sintetiza e resume em termos narrativos 

um corpo da literatura de pesquisa, sob o ponto de vista teórico ou contextual.11 

Realizou-se a busca de produções no mês de agosto de 2013 em bases de dados 

eletrônicas da National Library of Medicine and National Institutes of Health 

(PUBMED), da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nos Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Periódicos CAPES), utilizando o 

cruzamento dos descritores DECS/MESH controlados “dor crônica”, “cuidados de 

enfermagem” e “úlcera” e seus correspondentes em inglês e espanhol . Buscaram-

se trabalhos que fossem de livre acesso e relacionados ao tema, bem como instruções 

normativas, resoluções vigentes, protocolos e consensos nacionais e internacionais, 

com vistas a ampliar a análise e materialidade contextual. 

RESULTADOS 

Para compreender o modo como isso ocorre, os resultados obtidos foram 

analisados e agrupados em diferentes situações da temática através do referencial 

teórico de Hinds, Chaves e Cypress.10 

Esse referencial utiliza as perspectivas de análise em quatro níveis contextuais 

inter-relacionados e, para a compreensão do objeto, o fenômeno está inserido em 

um contexto imediato (Atitudes do enfermeiro frente ao indivíduo com dor crônica), 

um contexto específico (A interlocução entre a dor, a ferida e assistência), um 

contexto geral (Representações sobre o corpo ferido e a gênese do cuidado do 

enfermeiro) e um metacontexto (As organizações coletivas contra dor). Essas 
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camadas são determinadas por fatores diretamente e indiretamente influenciáveis, 

interna e externamente, contribuindo para a reflexão da práxis do enfermeiro, sendo 

apresentadas a seguir. 

Atitudes do enfermeiro frente ao indivíduo com dor crônica 

Assim como a ocorrência da lesão crônica, as dores crônicas por si só perdem 

a finalidade biológica de alarme, característica marcante da dor aguda; sendo assim 

consideradas como doença e não sintoma, sustentando-se frente aos mais diversos 

tratamentos. 

As estratégias terapêuticas propostas no manejo da dor devem incluir 

processos sequenciados adaptados às necessidades de cada pessoa, tais como: 

aumentar as horas de sono sem dor; amenizar a dor quando se está em repouso; 

aliviá-la durante as atividades ou quando acordado. O emprego de drogas analgésicas 

complementa as ações paliativas e, como membro da equipe multiprofissional, cabe 

ao enfermeiro relacionar a ocorrência dos eventos dolorosos com o uso correto da 

medicação, realizando o sistema apoio-educação para o autocuidado. 

O manejo da dor em pessoas acometidas por úlceras de perna envolve 

cuidados específicos com a lesão, como medidas não farmacológicas para o alívio 

álgico, uma vez que a dor relatada como intensa e moderada predomina entre os 

portadores de doenças vasculares crônicas, verificando-se um predomínio de dor nos 

portadores de única úlcera venosa12, podendo-se verificar que a qualidade da dor 

não está associada ao número de lesões, mas a seu potencial neuropático. 

O momento da troca do curativo e coberturas e cuidados com a ferida é aquele 

identificado como maior evento estressor para o paciente e profissional, e o 

enfermeiro deve ser treinado, ter disponibilidade e empatia para o procedimento, a 

fim de minimizar traumas locais e com isso aumentar a referência de dor. A dor 
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durante a realização do curativo pode estar relacionada a fatores que incluem 

inadequadas técnicas de retirada e limpeza da lesão, condutas não ideais de uso de 

cobertura e falha técnica na avaliação das características da ferida; também são 

incorporados ao processo para melhora da condição álgica o adequado manejo do 

exsudato, controle do edema e controle do odor. 

Várias ações de enfermagem podem ser usadas para auxiliar o portador de dor 

crônica: estabelecer relação com o paciente que sente dor; ensinar ao paciente a 

resposta da dor; desenvolver grupos de autocuidado nos serviços de saúde; lidar com 

outras pessoas que estejam em contato com o paciente; fornecer outros impulsos 

sensoriais; promover repouso e relaxamento; diminuir os estímulos nociceptivos; 

apoio multiprofissional; acolhimento e escuta ativa; e auxiliar na assimilação da 

experiência da dor. A utilização de instrumentos padronizados para mensurar e 

avaliar as características da dor tem se mostrado efetiva como estratégia para o 

registro de dados sobre a dor e analgesia. 13 

O controle da dor é mais efetivo quando envolve intervenções que atuem nos 

diversos componentes da dor, compreendendo medidas de ordem educacional, 

física, emocional e comportamental que podem ser ensinadas aos doentes e 

cuidadores. Devem-se avaliar as crenças dos doentes  e familiares sobre o valor das 

terapêuticas propostas. 

A interlocução entre a dor, a ferida e assistência de enfermagem 

O cuidado na dimensão relacional é visto como um sentimento, e  também 

uma forma de ser e estar no mundo relativa a um produto final do processo de cuidar, 

tendo como base a promoção da saúde. Na pesquisa relacionada, há um reforço da 

característica de que o principal limitador das atividades de vida diária é a dor. 8,9,14-

6 
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Os cuidados de enfermagem encontram o seu fundamento e foco de atenção 

na promoção dos projetos individuais de saúde que cada pessoa define, vive e 

persegue na expectativa de concretizá-los. A relação terapêutica promovida pelos 

profissionais de enfermagem no decurso do exercício profissional com as pessoas alvo 

dos seus cuidados é, então, entendida sob a perspectiva de uma parceria, na qual os 

enfermeiros respeitam as percepções e capacidades da pessoa, sendo a dinâmica de 

controle da saúde e as crenças frente à dor aspectos importantes no manejo da dor 

crônica. 

Embora toda a gama de mecanismos desencadeadores exatos ainda permaneça 

indefinida, um corpo crescente de evidências sugere uma estreita ligação entre o 

stress, a ansiedade e a dor em feridos crônicos. Grande parte da ocorrência destes 

processos tem características iatrogênicas, provocadas pela fragilidade de vínculos 

(por exemplo, a alta rotatividade de profissionais de enfermagem em turnos de 

trabalho), pela assistência inadequada (impropriedade de técnicas de acolhimento e 

conforto, ausência de normatização de técnica e procedimentos, recursos humanos 

insuficientes) ou por carência de recursos clínicos (inexistência de suporte 

farmacológico adequado, espaço físico, novas tecnologias). 

Dificuldades no acesso a serviços especializados em cuidados de feridas e a 

não adesão ao tratamento são fatores limitadores na atenção integral ao indivíduo, 

sendo os maiores problemas enfrentados no cotidiano dos serviços de saúde. A ferida 

crônica interfere nas adaptações da vida em andamento, ao fazer com que a 

realização de tarefas rotineiras se torne mais desafiadora. O meio social e o 

ambiente físico no qual o indivíduo vive podem afetar as capacidades, a motivação 

e a manutenção física da pessoa, representando uma agressão à integridade, 
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produzindo um desequilíbrio psíquico; também podem gerar, frequentemente, 

momentos de depressão que dificultam a realização de ações de autocuidado.16 

A família assume papel fortalecedor às pessoas, acompanhando-as nas suas 

experiências de saúde, valorizando o seu papel ativo e decisório em todo o processo 

dinâmico, cujo objetivo último é ajudar o familiar a assumir uma atitude proativa e 

responsável na consecução do seu projeto de saúde. 

O envolvimento com o grupo também faz parte de ações que estimulam o 

cuidar de si. A formação e o desenvolvimento de grupos de apoio, integrando 

indivíduos com a mesma condição de saúde, visam estimular a formação da 

consciência de riscos para a integridade física, a mudança de atitudes para a 

realização do autocuidado e o fortalecimento da autonomia biopsicossocial, a partir 

da identificação do problema visando à sua superação.17 

Representações sobre o corpo ferido e a gênese do cuidado do enfermeiro 

O cuidado, sendo a essência da profissão Enfermagem, a base do ensino e da 

prática profissional, vem sendo estudado com o intuito de fortalecer a construção do 

saber da profissão como ciência em plena evolução e resgatar a história da profissão 

ao trazer à tona os elementos constituintes de uma prática cujas raízes estão 

fincadas na evolução da humanidade, na sobrevivência e nas relações entre indivíduo 

e natureza. Ainda com certa frequência, médicos e enfermeiros – como integrantes 

da equipe de saúde – buscam amenizar a dor física dos pacientes, focalizando-a como 

causa única de sofrimento, numa postura advinda de uma formação profissional 

relacionada ao modelo biomédico ainda vigente no contexto hospitalar, que restringe 

a visão do adoecer.18,19 

Dessa maneira, o contexto não deve ser reduzido ao ambiente físico nem a 

algo externo aos sujeitos, uma vez que os sujeitos possuem participação fundamental 
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em sua construção, pois o ser humano e suas interações com o universo são 

indissociáveis, e todos os elementos destas ligações têm influência central na 

construção de seus processos subjetivos, pois é na ocorrência dos movimentos 

interacionistas entre os indivíduos e o contexto que o sujeito sofre, gera emoções e 

desenvolve formas de relação com os integrantes de seus cenários sociais. 20,19 

As pessoas com feridas crônicas são estigmatizadas e ligadas a imagens 

dotadas de significados negativos; a cronicidade é situação de transmutação entre a 

transitoriedade do impacto inicial da pele lesada para profundas representações na 

alma ferida: a dor que continua quando não deveria.5 As práticas de cuidado da 

enfermagem não estão distantes destas representações, exigindo do profissional 

reconhecer-se como protagonista das atitudes terapêuticas desenvolvidas. 

Perder a integridade da pele implica em ingressar numa experiência cujos 

aspectos culturais, sociais, históricos e afetivos envolvem a construção de novas 

imagens sobre o corpo e sobre si mesmo que divergem daquelas anteriores ao 

surgimento da ferida.1 Na dinâmica das relações sociais o corpo enfermo mostra-se 

hierarquicamente inferiorizado, o que o coloca em termos de menor capital 

simbólico; o corpo ferido é então levado a transitar em espaços pré-destinados, 

comportar-se com discrição, esconder-se, guardar-se da vida pública.1 A presença de 

faixas e ataduras, da feição de dor ao deambular, da mutilação e da deformidade de 

um membro provocam a perda do direito do cliente de não tornar pública sua 

condição clínica, modificando o significado de sua autoimagem, das relações 

interpessoais e do seguimento de seu tratamento. 

A percepção da dor é variável entre indivíduos, sofrendo influência de ordem 

sociocultural, emocional, ambiental, configurando-se como uma experiência 

reservada e pessoal. A intensidade e a qualidade da dor que o indivíduo sente são 
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determinadas por suas experiências prévias, bem como a capacidade de 

compreensão da causa da dor e a avaliação das suas consequências. O significado 

que a dor tem na cultura do indivíduo tem um papel essencial em determinar como 

a dor será sentida e como a resposta a ela será produzida.1,3 

A conduta dos profissionais de saúde também reflete suas características 

culturais, valores pessoais e profissionais sobre a doença. Assim, levam para a prática 

clínica suas próprias crenças, as quais influenciam suas visões, avaliações e, 

sobretudo, o cuidado com o paciente. 

A referência da dor crônica, considerando a prática do enfermeiro e a vivência 

do paciente, representa a interseção entre o somático e o psíquico.21 Trata-se de um 

fenômeno ainda pouco explicado, pois coloca, entre outros, um desafio ao modelo 

de compreensão dicotômico corpo/mente que embasa o paradigma biomédico e a 

concepção complexa20 do homem, coloca o desafio da integração dos aspectos 

biológicos, psicológicos, culturais, ambientais e sociais na compreensão dos 

fenômenos da ordem do humano.19 

Políticas para o atendimento a pessoa com úlcera e dor crônica  

Agrega-se valor resolutivo à assistência de enfermagem ao portador de ferida 

crônica quando se desenvolve um ciclo completo de atendimento, a saber, o 

acompanhamento da evolução crônica desde o atendimento ambulatorial à 

adaptação para o autocuidado no domicílio, estimulando respostas sociais proativas, 

contínuas e integradas para o manejo da dor.22 

No Brasil, os sistemas de informações em saúde são falhos no que se refere à 

prevalência da dor crônica. Dados norte-americanos mostram que 31% da população 

têm dor crônica, acarretando incapacidade total ou parcial em 75% dos casos.23 
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A divulgação de estudos sobre a avaliação, prevenção e tratamento da dor 

através de métodos não farmacológicos faz-se necessária com a finalidade da 

elaboração de protocolos direcionados para os cuidados com portadores de feridas 

nas unidades hospitalares e nos serviços de atenção básica, além da adoção de pelo 

menos uma escala de avaliação e mensuração na prática clínica visando atender ao 

princípio da integralidade, da qualidade e humanização. 

A política para o tratamento da dor, seja com seu controle próprio, seja na 

prestação de cuidados paliativos, é o exemplo maior de universalidade e da 

transversalidade das atividades interdisciplinares na área da saúde pública, torna-se 

uma prática de saúde pública indispensável, especialmente na atenção básica de 

saúde, pela demanda por serviços de saúde, impacto social desfavorável sob a 

qualidade de vida dos indivíduos portadores de dores crônicas.24 

Verifica: em SBED), falta o nome da entidade. Parece faltar mais alguma coisa 

nesta frase. E falta o parênteses de fechamento. 

Além dos protocolos, assim como já existente em outras condições crônicas, 

SBED), entidade vinculada à International Association for the Study of Pain (IASP), a 

Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP) e as Ligas de Dor em hospitais 

públicos e privados que desenvolvem ações para o manejo da dor nas diferentes fases 

da vida. O Para o planejamento de saúde, deverá existir uma política nacional 

voltada para a assistência e educação em dor; no Brasil, como entidades 

representativas, temos a Sociedade Brasileira para o estudo da Dor (da a atuação nos 

serviços públicos de saúde implica em benefícios para os pacientes muito mais pela 

organização racional da assistência à dor, voltada para uma atenção primária, do 

que por acréscimo de recursos financeiros, já que atualmente a dor é reconhecida 

como uma urgência médica e os recursos já estão disponíveis na rede de saúde.25 
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A IASP propõe como modelo organizacional para a criação de unidades de dor, 

obedecendo um sistema crescente de abrangência e complexidade. Com adaptações 

à realidade brasileira, deve-se existir um sistema de fluxo hierárquico de assistência 

onde a atenção primária estaria no cerne deste processo: uma vez que a assistência 

aos portadores de feridas crônicas são atendidos em unidades básicas, estes serviços 

também devem passar a realizar o acompanhamento da dor crônica após a 

identificação inicial e encaminhamento a serviços de referência para seu adequado 

diagnóstico, planejamento terapêutico e acompanhamento da condição clínica; 

todavia, o que se observa frequentemente é a prática corrente de um convívio 

cotidiano e passivo dos profissionais de saúde com a dor do outro, resultando na 

subidentificação e subtratamento em espaços que deveriam prestar cuidado 

integral.26 

Em 2010, a IASP patrocinou o encontro da Primeira Cúpula Internacional da 

Dor em Montreal, ocasião em que foi assinada a Declaração de Montreal. Nesse 

documento, vários países concordam e assumem o compromisso de desenvolver 

recursos para que o manejo da dor seja tratado adequadamente, oferecendo 

serviços apropriados a toda a população. A Declaração de Montreal27 identifica que 

o tratamento da dor é inadequado na maior parte do mundo, reconhece a 

importância de se considerar a dignidade do ser humano, que é intrínseca a todas as 

pessoas, e que subtratar a dor é um erro que pode levar ao sofrimento desnecessário. 

Pela Declaração, todas as pessoas têm o direito de acesso ao tratamento da 

dor sem discriminação, acesso à avaliação apropriada e tratamento da dor por 

profissionais da área da saúde adequadamente treinados, e de receber informações 

adequadas sobre sua dor e a serem orientadas sobre formas de avaliação e manejo 

da dor.27 
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Considerando o dever de assegurar aos portadores de dor crônica todos os 

direitos de cidadania, de defesa de sua dignidade, seu bem-estar, direito à vida e 

acesso ao tratamento e, em especial, acesso ao uso de medicações, o Ministério da 

Saúde, através das Portarias nº 19 de 03 de janeiro de 2002 e a nº 1.319, de 23 de 

julho de 2002, instituiu, no âmbito do Sistema Único de Saúde, respectivamente, o 

Programa Nacional de Assistência à Dor e Cuidados Paliativos e a criação dos Centros 

de Referência em Tratamento da Dor Crônica.  

No final de 2012 o Ministério da Saúde aprova aprovou o Protocolo Clínico e 

Diretrizes Terapêuticas da Dor Crônica através da Portaria nº 1083, considerando a 

necessidade da atualização de parâmetros sobre a dor crônica e diretrizes nacionais 

para diagnóstico, tratamento e seu acompanhamento28,29. 

São imperativos a necessidade de adoção de modelos de atendimento 

interdisciplinar e multiprofissional dos pacientes com dor, maior envolvimento e 

empenho dos profissionais de diversas áreas de saúde, já na sua formação, como 

também dos órgãos e das instituições de prestação de saúde, entidades e associações 

de assistência e de ensino em dor, enfatizando a necessidade de abordagem 

biopsicossocial na assistência aos indivíduos com dor crônica, bem como estrutura 

hierárquica institucionalizada e governamental para a garantia de acesso aos serviços 

especializados, considerando a saúde como um bem coletivo.  

DISCUSSÃO 

O cuidado desenvolvido pelo enfermeiro no manejo da dor crônica nos 

portadores de feridas de perna deve ser um processo interpessoal, voltado não 

somente para a condição clínica, mas sim na para a assistência de enfermagem ao 

indivíduo, e na promoção da sua integridade e nas as repercussões globais que o 

encerram.  
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Na prática do enfermeiro no cuidado ao portador de ferida crônica associada 

a IVC, a identificação de dor relatada na ausência de manipulação das trocas de 

curativo ou após a cicatrização da ferida pode ser um indicativo da ocorrência de 

dor crônica, mesmo antes do período de cronicidade. Há evidências crescentes de 

que a dor persiste além do tempo de cicatrização normal e alguns estudos apontam 

que a dor é persistente mesmo no pós-alta e que certos fatores biopsicossociais 

aumentam o risco de dor crônica após procedimentos invasivos8,9, incluindo aí a 

recorrência da memória da dor após a cicatrização da lesão.   

Portadores de feridas crônicas de perna relatam que a experiência da dor 

persiste mesmo após o fechamento da lesão, interferindo de maneira significante 

nas atividades de vida diária e nas relações de trabalho. A cooperação e a adesão ao 

tratamento também são fatores decisivos para que se desenvolvam estratégias 

eficazes para o gerenciamento da dor, diminuindo o impacto na qualidade de vida 

dos portadores, e o papel do enfermeiro é fundamental para a reabilitação precoce 

e preparo o autocuidado.  

Também chamadas de camadas contextuais, a interação entre estas 

constituem constitui mecanismo ampliado da base teórica e conceitual do fenômeno 

para a orientação da prática do enfermeiro frente ao manejo da dor crônica em 

portadores de feridas. A inserção contextual faz-se necessária para facilitar o apoio 

e educação para as pessoas com dor crônica e seus familiares para que estes 

indivíduos possam viver mais plenamente, apesar de sua dor. 

Como o contexto justifica a explicitação das ações e procedimentos, o domínio 

teórico das camadas que constituem o contexto é capaz de aumentar a 

conscientização entre a equipe de saúde, estimular a participação dos enfermeiros 

na construção conjunta de diretrizes clínicas, políticas públicas e protocolos 
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assistenciais, considerando a clientela específica e atendendo às necessidades 

particularizadas sobre a convivência com a dor crônica.  

CONCLUSÃO 

O processo de trabalho do enfermeiro deve estar voltado para atender tanto 

as técnicas e condutas frente à fisiopatologia que envolve a lesão crônica de perna 

como também o manejo da ocorrência da dor crônica. A gerência deste processo 

permite que o enfermeiro desenvolva habilidades que irão colaborar com a equipe 

multiprofissional para um adequado controle da dor e consequentemente na melhora 

dos aspectos sociais. 

A utilização de técnicas de coberturas e tecnologias utilizadas, ações não 

farmacológicas empregadas para a minimização da ocorrência do fenômeno 

doloroso, o desenvolvimento do vínculo entre os indivíduos e o estímulo ao 

relacionamento terapêutico melhoram o a adesão ao tratamento, e ampliam a 

cooperação do cliente e a minimização das minimizam as limitações e incapacidades, 

sendo imperativo o conhecimento sobre as consequências que o quadro álgico 

provoca nesses clientes.  
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ARTIGO 2 
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PELE, FERIDAS NA ALMA2 
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RESUMO: O portador de úlcera venosa convive com um tratamento de longa duração que 

provoca limitações e alterações de grande impacto que repercutem na sua vida. Este estudo 

objetivou narrar o fenômeno de possuir uma úlcera venosa, no cenário dos serviços de Atenção 

Básica/Estratégia de Saúde da Família no Município de Natal/RN, partindo das experiências de 

vida de seus portadores. Estudo qualitativo, exploratório-descritivo, tendo a História Oral de 

Vida como referencial metodológico. Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa – 

UFRN, sob CAAE 30408014.0.0000.5537, realizou-se a coleta de dados por meio de 

entrevistas, submetidas à técnica de Análise Temática de Conteúdo, segundo Bardin, 

                                                                 
2 Artigo estruturado conforme orientações da Revista de Enfermagem da UERJ, Qualis B2. 
ttp://www.facenf.uerj.br/revenfermuerj.html 
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possibilitando a construção de três eixos temáticos e seis categorias. O impacto de ter uma 

úlcera venosa provoca repercussões físicas, psicológicas e sociais. Os serviços da Rede de 

Atenção Básica têm papel fundamental na reabilitação dos portadores de úlcera venosa. 

Palavras-chave: Acontecimentos que mudam a vida; Enfermagem; Úlcera Varicosa; Atenção 

Primária à Saúde. 

 

ABSTRACT: The people with venous ulcer living with a long term treatment that causes 

limitations and high impact changes that impact on your life. This study aimed to describe the 

phenomenon of having a venous ulcer, in the scenario of Primary Care Services / Family Health 

Strategy in the city of Natal / RN, based on the life experiences of their bearers. Qualitative 

study, exploratory and descriptive, with the Oral History of Life as a methodological 

framework. After approval by the Research Ethics Committee - UFRN under CAAE 

30408014.0.0000.5537 was held data collection through interviews and submitted to thematic 

analysis technique of content, according to Bardin, allowing the construction of three topics-

six categories. The impact of having a venous ulcer causes physical, psychological and social 

consequences. The services the Primary Care Network play a fundamental role in the 

rehabilitation of patients with venous ulcers. 

Keywords: Life change events; Nursing; Varicose Ulcer; Primary Care. 

 

RESUMEN: La persona con úlcera venosa vive con un tratamiento a largo plazo que causa 

limitaciones y de alto impacto que cambia impacto en su vida. Este estudio tuvo como objetivo 

describir el fenómeno de tener una úlcera venosa, en el escenario de Servicios / Estrategia Salud 

de la Familia de Atención Primaria en la ciudad de Natal / RN, basado en las experiencias de 

vida de sus portadores. Estudio cualitativo, exploratorio y descriptivo, con la historia oral de la 

Vida como un marco metodológico. Después de la aprobación por el Comité de Ética de la 

Investigación - UFRN bajo CAAE 30408014.0.0000.5537 se llevó a cabo la recopilación de 

datos a través de entrevistas y sometidos a la técnica de análisis temático de contenido, según 

Bardin, lo que permite la construcción de tres temas y seis categorías. El impacto de tener una 

úlcera venosa provoca consecuencias físicas, psicológicas y sociales. Los servicios de la red de 

atención primaria juegan un papel fundamental en la rehabilitación de pacientes con úlceras 

venosas. 

Palavras clave: Acontecimientos que Cambian la Vida, Enfermería, Ulcera varicosa; Atención 

Primaria de Salud. 
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INTRODUÇÃO 

 

Apesar de existir um grande volume de investigação no impacto que a úlcera venosa (UV) 

representa aos portadores de Insuficiência Venosa Crônica (IVC), boa parte das pesquisas 

realizadas centra-se essencialmente em delineamento quantitativo, seja no desenvolvimento de 

produtos e protocolos de assistência ou em instrumentos que quantifiquem a avaliação da 

qualidade de vida do portador de IVC, tornando-se fundamental compreender – para além do 

complexo processo de evolução e cicatrização das feridas – a natureza multidimensional da 

realidade vivida pelas pessoas com feridas venosas crônicas, bem como os aspectos associados 

a esta condição de saúde. Maiores que as feridas no corpo são as feridas gravadas na alma, e a 

leitura dessa subjetividade é possibilitada pelo relato das experiências de vida do cotidiano dos 

usuários portadores de úlceras venosas. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Como método e técnica, será utilizada a História Oral de Vida (HOV)1, por ser uma alternativa 

para o estudo de um grupo de pessoas através do registro e documentação feitos com o uso de 

depoimentos gravados. A história oral evidencia as visões de mundo das pessoas entrevistadas, 

expressas através dos relatos de suas experiências, sendo um processo sistematizado e 

planejado, previamente, em um projeto, em que a oralidade é registrada e transportada para o 

meio escrito, possibilitando realizar análises do contexto social, utilizando-se nesta fase a 

Análise de Conteúdo Temática2. 

 

METODOLOGIA 

 

Estudo de abordagem qualitativa, tipo exploratória-descritiva, utilizando-se a HOV como 

desenho metodológico, para alcançar maior compreensão das experiências de vida das pessoas, 

através da investigação da subjetividade humana. O resgate da história de vida dos portadores 

de úlceras venosas possibilita o registro e a interpretação das construções sobre sua trajetória e 

experiências vividas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As narrativas dos participantes do estudo, chamados de colaboradores, foram submetidas à 

categorização mediante a aplicação da técnica de análise temática de conteúdo, modalidade 

análise temática2 na qual a análise organiza-se em torno de três fases, sendo elas a pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação.  

A pré-análise das narrativas constituiu-se na leitura flutuante das narrativas transcriadas, 

momento no qual foram grifadas as passagens de interesse para as etapas posteriores, 

organização do material e a codificação das passagens em comum das narrativas; 

posteriormente, a fase de exploração foi executada transformando-se as passagens em núcleos 

temáticos, organizados por meios de grupamentos e associações, surgindo então os eixos 

temáticos e as categorias; na terceira e última etapa foi realizada a análise de conteúdo, 

caracterizada pela inferência dos dados encontrados e categorizados, relacionando-os com os 

encontrados na investigação da literatura. Em decorrência deste processo emergiram eixos 

temáticos que compõem seis categorias. 

 

Mudanças ocorridas com a úlcera venosa 

O surgimento da UV e a cronificação da mesma são situações traumáticas na vida dos 

colaboradores, transformando esse evento em um marco em suas vidas, como uma mudança 

abrupta em suas atividades diárias e sua rotina. A complexidade das situações encontradas 

durante o processo da condição crônica interrompe o curso natural do cotidiano das pessoas 

que, por sua vez, passam por períodos de adaptação a novas situações para preservar suas vidas. 

SENHORA ALGAROBA: Antes de aparecer isso aqui eu era muito 

baladeira, gostava de ir a barzinho, eu era muito divertida. Eu não 

tenho mais vontade de me divertir, tenho vontade mais não posso, né...  

SENHOR JUAZEIRO: Antes do meu problema de saúde, eu tinha uma 

vida relativamente boa quando criança e adolescente, então as coisas 

começaram a complicar para o meu lado (...) Eu não me sinto bem 

perante a sociedade. 

 

Presente em todos os relatos dos colaboradores, a dor é evento que acompanha o cotidiano do 

portador de UV. Segundo recente estudo3, tanto elevados níveis de dor em curtos período de 

tempo como também níveis de dor vivenciados por longos períodos têm efeitos similares na 

redução do estado de saúde dos pacientes.  
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O evento doloroso é o sintoma predominante na fala dos colaboradores, os quais atribuem a ela 

um dos maiores desconfortos físicos presentes e diretamente relacionados com prejuízos de 

ordem física (intolerância às atividades da vida diária e a atividades físicas) bem como de ordem 

social (isolamento do portador de UV, afastamento do convívio social) e em de ordem 

psicológica (alteração da autoimagem, mudanças de humor, diminuição da libido sexual entre 

outros), que interferem diretamente em seu cotidiano. 

 

SENHORA AROEIRA: Eu não posso ficar muito tempo sentada, até 

fico, mas ela incha logo, incha logo. Aí tem época que ela dói muito, 

começo a andar, e ela fica doendo, aí não tem nada que eu possa fazer, 

né... aí a minha vida é essa.”  

SENHOR JUAZEIRO: Eu sinto muita dor, tem dias que eu não posso 

andar, tem dias que eu não me levanto da minha cama, dá meio-dia e 

eu sem poder me levantar para fazer um café... (...) tomo um 

medicamento para aliviar as dores e, quando dá para me levantar, eu 

me levanto e vou providenciar alguma coisa para me alimentar. 

 

Portadores de UV relatam que a experiência da dor persiste mesmo após o fechamento da lesão, 

interferindo de maneira significante nas atividades de vida diária e nas relações de trabalho4. 

Esses eventos dolorosos persistentes existem devido à presença do edema e de alterações 

tróficas no membro acometido pela UV, com destaque para a hiperpigmentação, a dermatite de 

estase e a lipodermatoesclerose, que aumentam a dor nociceptiva da lesão5.  

 

SENHORA CARNAÚBA: (...) mas era assim, a perna inchava, era para 

ter repouso, mas aqui é cheio de batente e eu subo e desço, não gosto 

de ficar parada não, gosto de ficar fazendo as coisas e parece que, 

quanto mais a gente fica parada, mais dói, né?  

 

A sensação dolorosa na troca de coberturas é sinalizada com frequência entre os portadores de 

UV, embora neste estudo esta ocorrência não tenha sido observada, sendo relatados pelos 

colaboradores quadros álgicos inespecíficos e não relacionados diretamente ao momento da 

troca de coberturas. 

A presença da úlcera afeta a percepção que o indivíduo tem sobre o seu bem-estar físico e limita 

atividades de vida diária e atividades laborais. Atividades rotineiras, como subir ou descer 
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escadas, deslocar-se dentro de sua própria residência, ir ao quintal ou simplesmente o ato de 

permanecer por mais tempo com o membro afetado sem apoio ou mesmo em pé, tornam-se 

tarefas difíceis de realizar no dia a dia6. 

A locomoção afetada resultado de eventos dolorosos relacionados à lesão e/ou ao edema do 

membro, ou ainda decorrentes de alterações tróficas (como a lipodermatoesclerose), 

características da IVC, acarretam múltiplas limitações, obrigando as pessoas com UV a 

modificarem as atividades do seu cotidiano, passando a depender muitas vezes de outras 

pessoas, dificultando também as relações sociais. 

 

SENHORA AROEIRA: (...) até da minha casa eu não cuido mais tão 

bem, ela era tão bem cuidada, mas agora eu dependo das minhas filhas 

para me ajudarem.”  

SENHORA ALGAROBA: Perdi as forças na perna... se eu for subir 

algo muito alto, tenho que ter apoio, não tenho força, o pé parece que 

não dobra, tenho que ter apoio para subir. 

 

A úlcera venosa e as relações sociais e familiares 

Com o surgimento da lesão e dos sintomas dela decorrentes, os portadores de UV veem-se 

limitados para realizar atividades cotidianas, apresentando restrições na sua vida social 

referentes ao lazer, à sua rotina de cuidados e às atividades domésticas, como observado nas 

passagens abaixo: 

 

SENHOR UMBUZEIRO: Depois da ferida, dá uma tristeza, porque eu 

não posso ir numa praia, tomar um banho, entende como é que é, para 

não molhar... 

SENHORA AROEIRA: A ferida limita muito, para mim limita muito. Eu 

não posso ficar muito tempo sentada, até fico, mas ela incha logo, incha 

logo. Aí tem época que ela dói muito, começo a andar, e ela fica 

doendo, aí não tem nada que eu possa fazer, né... 

 

Como forma de minimizar essas transformações em seu cotidiano, os portadores de UV passam 

a adequar os seus hábitos de vida à enfermidade; as atividades do cotidiano encontram-se de tal 

forma alteradas que os mesmos desenvolvem estratégias para realizar tarefas de aparente fácil 
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execução, como cuidar da higiene pessoal, escolher o vestuário e o calçado, realizar atividades 

domésticas, como observado a seguir:  

 

SENHOR UMBUZEIRO: Eu boto a cadeira aqui e o banquinho aqui e 

fico com o pé em cima desse tamborete, assim o dia todinho assim, aí 

quando cansa, aí eu paro, dou 10 minutos, aí novamente, e assim o dia 

todinho. E à noite, precisa ver, coloco um bocado de travesseiro e fico 

com o pé assim para o alto, foram as meninas lá do posto que 

ensinaram isso.  

SENHORA AROEIRA: E eu só uso (sandálias tipo) havaiana, que eu 

não posso mais usar salto, uso havaiana direto, pois não incomoda o 

pé.”  

 

As interferências que a UV provoca na realização das atividades de vida diárias dos seus 

portadores relacionam-se, estreitamente, com as restrições físicas, dificuldades financeiras e 

supressão de atividades laborais. Para aqueles que ainda mantêm atividades profissionais, o 

trabalho passa a ser informal ou pequeno negócio, atividades compatíveis com as restrições de 

mobilidade e repouso impostas pela condição crônica. 

 

SENHORA AROEIRA: (...) eu custei a me acostumar sem trabalhar... 

comecei a trabalhar muito nova, hoje em dia eu já sou mais 

acostumada.”  

 

SENHORA ALGAROBA: Trabalho como vendedora agora (...). 

Quando eu tô lá em casa, para não passar o dia todo dormindo, eu 

venho aqui, ajudo a menina na mercearia, ajudo a lavar, passar um 

pano, varrer...”  

 

SENHORA ANGICO-BRANCO: Antes era diferente, mas aí aconteceu 

isso, eu trabalhava até o dia que aconteceu isso na perna. Eu ia lá para 

minha irmã, lavava a roupa dela, engomava, e em mais duas casas que 

eu fazia isso (...) depois que tive a ferida não trabalhei mais em canto 

nenhum. 
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A insuficiência venosa crônica mobiliza toda a família, gerando repercussões em todos os 

membros e atingindo as tarefas evolutivas do ciclo vital da família e do indivíduo. As múltiplas 

facetas do tratamento, longo e complexo, caracterizam a ferida crônica como um estressor 

adicional no núcleo familiar, ocasionando uma adaptação da família à condição da pessoa 

ferida, que nem sempre é permeada de paciência e aceitação. 

 

SENHORA ALGAROBA: E assim, o relacionamento com minha família 

não mudou, só com uma irmã minha que tinha um pouco de problema, 

que tinha nojo de mim, dizia que tinha nojo de mim. 

 

Os colaboradores ressaltaram que não houve mudança significativa no padrão de 

relacionamento familiar, embora citassem a sobrecarga de cuidado, a angústia e a ansiedade da 

família como fatores estressores para gerir seu autocuidado. 

 

SENHORA CARNAÚBA: Com minha família, nunca mudou nada, mas 

também eu não ficava falando. Eu não dormia, mas eu não ficava 

reclamando e nem dizendo as coisas, sem paciência... tem que ter 

paciência, né? Ninguém (da família) tem culpa, não. 

 

A condição crônica exige a mudança de papéis sociais para que o convívio do portador de UV 

possa ser harmonioso em coletividade; as dificuldades enfrentadas em como realizar e manter 

a mudança diante de novos comportamentos e novos papéis que a doença crônica impõe são 

um desafio diário enfrentado pelo portador de ferida, em decorrência do impacto da UV em 

todos os aspectos de seu cotidiano: o homem produtivo e independente dá lugar a um indivíduo 

fragilizado e fragmentado; a mulher adulta abre mão de sua vaidade em detrimento de marcas 

no corpo; as relações passam a ser limitadas e, assim, outras mudanças sucessivas são 

registradas como marcas de uma trajetória de transformações físicas e psicológicas. 

 

Concepções sobre o corpo ferido 

No processo de desenvolvimento de estratégias adaptativas da condição crônica observa-se que 

cada indivíduo apresenta-se em estágios diferentes nesse processo7, considerando os 

desempenhos alcançados frente às mudanças inevitáveis (fatores associados à IVC, alterações 

tróficas no membro afetado), às mudanças propostas pelo tratamento (mudanças no estilo de 

vida, controle de comorbidades) e às mudanças experimentadas como possíveis alternativas 
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para a nova realidade (adaptações de atividades da vida diária, enfrentamento de limitações, 

adesão eficaz ao tratamento direcionado e realização do auto cuidado).  

 SENHOR JUAZEIRO: O ano passado quando eu comecei o tratamento 

eu fiquei muito feliz porque eu tava achando que a cada curativo a 

perna melhorava. Depois que encerrou o tratamento com a bota, que 

eu comecei a perceber que a perna começou a se agravar, e fiquei um 

pouco apreensivo, pois eu sabia que ia voltar a ficar como era antes... 

eu comecei a sofrer, a sentir dor, a não poder andar, a não poder fazer 

minhas coisas dentro de casa...”  

 

Do ponto de vista psicoemocional, a UV pode ser considerada como um sofrimento que deixa 

marcas profundas e, do ponto de vista social, são entendidas como um estigma que afeta as 

relações entre as pessoas, por representarem uma marca depreciativa8. Os portadores de UV 

podem sentir-se discriminados pela família, sociedade e até por si mesmos, com alterações na 

autoimagem e autoestima. 

A inobservância de melhora, o aprofundamento da úlcera, a piora da lesão inicial ou o 

aparecimento de novas feridas conduzem a pessoa a processos de sofrimento psicoemocional 

sinalizados por atitudes de apatia, agressividade, ou depressão. Sintomas depressivos 

manifestados por imagem corporal negativa, tristeza e autodepreciação, encontrados neste 

estudo, podem levar à vontade de abandonar o tratamento, considerando que esta fase está 

marcada por uma acentuada perda da esperança, com sérios impactos negativo na qualidade de 

vida, gerando desesperança e frustração, aumentando o risco de suicídio. 

 

SENHOR JUAZEIRO: Eu me sentia ainda novo, muito a oferecer para 

a sociedade, e me sentia muito constrangido por não poder viajar, não 

poder ficar muitos dias fora, em lugares que não fossem próximos à 

minha casa, pois eu tinha que trocar diariamente um curativo... me 

sentia deprimido, por isso um certo tempo eu pensei em exterminar 

minha vida. Depois, voltei a repensar e tirei essa ideia da mente, ali 

não era a solução para mim, não era a solução para minha vida... 

 

A autoimagem corporal foi relacionada com o desconforto social, visto que alguns 

colaboradores referiram que, quando estavam aparentes, o destaque que a lesão e os curativos 

(mesmo que não visíveis) em seus membros inferiores tinham eram maiores que a própria 
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interação interpessoal, o que despertava sentimentos de exclusão, inferiorização, angústia, 

desconforto e tristeza. O embaraço vivenciado podia dificultar a manutenção e o aumento de 

seu ciclo social. 

SENHORA ALGAROBA: Agora, depois dessa ferida eu me sinto 

mulher porque eu sou feminina, né, mas não sou mais mulher não. 

SENHOR JUAZEIRO: Tem muita gente que é conhecido meu que não 

sabe que eu tenho esse problema porque eu tenho vergonha de mostrar 

ou de dizer... quem sabe, sabe, agora quem sabe eu não digo... não digo 

porque é constrangedor saber. 

 

A rejeição, reações de repulsa, nojo e afastamento expressados por pessoas com as quais 

tiveram contato anteriormente  motiva recusa aos novos relacionamentos para evitar a repetição 

de ações discriminatórias. A trajetória afetiva observada pelas mulheres gira em torno de 

constantes tentativas de relacionamento, seguidas de rupturas e frustração, sem perda da 

esperança; porém, o medo por não se sentirem mulheres completas, as afasta dos 

relacionamentos afetivos; nesse sentido, optam por sublimar o desejo e ocuparem-se de outros 

interesses, como a família e os filhos, sentimentos também vivenciados por alguns homens9. 

 

SENHORA ALGAROBA: Mas minha vida foi muito boa, andava, bebia, 

me divertia muito, muito, muito, namorei... aí hoje nem me importo 

mais.  Se eu for a uma festa, eu até olho assim, mas fica só por isso 

mesmo, fica bom assim. (...) Faz onze anos, eu sinto vontade de 

namorar, quem é que não sente? Se um homem não pode passar sem 

ter uma namorada, não é? Então, eu sou um ser humano, sou velha, 

mas não estou morta!  

 

SENHOR UMBUZEIRO: (...) como é ruim a pessoa sozinha. Mas eu 

tenho apoio da família, ajudo minhas irmãs, tem uma que é mais doente 

do que eu, mas minha família é unida. 

 

Itinerário terapêutico nos serviços de atenção básica 

A busca por cuidados de saúde inicia-se na própria família, com a utilização de cuidados 

populares, estende-se à rede social, podendo chegar ao sistema profissional de saúde. Conhecer 

esta dinâmica é importante, pois subsidia a escolha de estratégias adequadas que garantam 
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acesso aos usuários em momento oportuno e de forma contínua, propiciando vínculo com a 

equipe de profissionais de saúde e, consequentemente, adesão ao tratamento proposto10. 

A pessoa com úlcera venosa requer consultas frequentes aos serviços de saúde, realização de 

curativos diários e adesão a novos hábitos de vida. Conviver com a úlcera e superar as 

dificuldades decorrentes dessa convivência é um processo de aprendizagem, o qual demanda 

tempo da pessoa com a lesão e sua família. Nesta situação, há a necessidade de obtenção de 

novas habilidades, conhecimento científico e prático sobre a enfermidade e adaptação ao 

tratamento11. 

Diante da multiplicidade de itinerários, observa-se a necessidade de conhecer, através das falas 

dos colaboradores, o caminho percorrido pelas pessoas em busca de cuidados e tratamentos, 

denominados de itinerários terapêuticos. Estes são constituídos por todos os movimentos 

desencadeados por indivíduos ou grupos na preservação ou recuperação da saúde, que podem 

mobilizar diferentes recursos, que incluem desde os cuidados caseiros e práticas religiosas até 

os dispositivos biomédicos predominantes. Referem-se a uma sucessão de acontecimentos e 

tomadas de decisões que, tendo como objeto o tratamento da enfermidade, constroem uma 

determinada trajetória10,12 

 

SENHOR UMBUZEIRO: A ferida já faz tempo que apareceu, foi uma 

base de 1999. Aí eu venho, me cuidando. Aí, quando fecha, depois 

reabre novamente, mas é descuido meu mesmo, não é do posto de 

saúde. Quando abriu a primeira vez eu fiquei cuidando em casa, mas 

eu não faço mais isso porque o curativo fica mal feito. Com as meninas 

lá no posto é outra coisa mais dedicada, lava direitinho. Hoje eu vou, 

lá lava, bota a pomada, bota a bota quando tem, tudo direitinho, é outra 

coisa diferente. 

 

O uso da terapia com bota de Unna é uma experiência que se mostrava positiva para os 

colaboradores, pois ela trazia de novo a esperança em alcançar a completa cicatrização da 

ferida, capaz de reduzir seus desconfortos e promover o estabelecimento de metas em longo 

prazo para o alcance de sua saúde. 

  

SENHORA AROEIRA: Eu tô animada com o tratamento! E aí, se não 

fosse a bota de Unna para a minha perna... é uma pena que eu não 
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possa botar a bota nessa outra, até porque não tem a bota... mas ela tá 

melhorando, graças a Deus. 

 

Concomitantemente ao tratamento tópico, recomenda-se que o enfermeiro adquira e utilize 

informação sobre o ambiente e o contexto sociocultural em que a pessoa vive, o suporte social 

existente e os seus hábitos de vida. A forma como aborda e a atitude que manifesta na prestação 

de cuidados era algo bastante observado pelos colaboradores neste estudo, visto que a 

mobilização de competências de relação interpessoal conduz ao estabelecimento da confiança, 

que, conjuntamente com uma boa performance técnica por parte do profissional enfermeiro, 

gera um processo favorável no processo de cicatrização da ferida13. 

SENHORA CARNAÚBA: As meninas do posto vinham com a maior 

paciência fazer (o curativo), né? Subindo todas as vezes para vir fazer, 

e tem muita gente para fazer curativo, tem muita gente que tem essa 

doença. E lá na unidade era bom demais, as meninas do posto são anjos 

que Jesus colocou na terra, passei mais de um ano fazendo lá...”  

 

Ressignificação do corpo ferido 

A ressignificação é um processo de subjetivação pelo qual a pessoa se apropria da sua doença, 

levando a um reordenamento, mudança e nova concepção de vida para se situar no atual 

contexto existencial provocado pela doença. É nesse universo existencial que a pessoa doente 

é visitada e revisitada pela inquietação gerada pela nova situação vivencial.  

A ferida crônica é uma marca de identificação com um grupo, mas, ao contrário de outras 

modificações físicas intencionais, consiste em uma marca identificatória não reivindicada, a 

qual se pretende esconder, eliminar, e esquecer. Para o portador de ferida crônica, o corpo é 

algo que não se pode manipular conforme sua vontade, muito embora ele seja insuficiente para 

representar a sua identidade pessoal8. 

 

SENHORA ALGAROBA: (...) eu fico incomodada, porque as pessoas 

não entendem (a ferida crônica), ainda mais porque eu ainda sou 

divertida e não fico recalcada num canto, eu converso, me divirto.  

 

A UV não se encerra em fatos biológicos, envolve aspectos históricos, culturais, psicossociais 

e afetivos. Com base na observação das narrativas, as alterações mais evidenciadas relacionam-

se à autoimagem, à autoestima, ao trabalho, vida social e vida familiar. O afastamento precoce 
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do trabalho se dá a partir das limitações provocadas pelas dores que os limitam fisicamente; as 

alterações na vida social os conduz ao isolamento, motivado pela vergonha em se expor aos 

olhares alheios e sofrer discriminação.  

 

Resiliência frente à ferida crônica 

Ao deparar-se com outras pessoas em situação semelhante, o usuário pode encontrar motivos 

para valorizar outros aspectos de sua vida, evitando que a ferida continue figurando como centro 

de suas preocupações. Neste espaço pode ainda encontrar pessoas que o ajudem a construir 

novas relações, trocar experiências que o ajudarão a entrar em equilíbrio com sua situação de 

enfermidade crônica9. 

 

SENHORA ALGAROBA: Tive uma vida boa! Hoje eu ainda tenho, mas 

eu acho assim, eu me acho recalcada de ir para os cantos, não posso 

vestir uma saia, um vestido, tenho que cobrir... mas vida hoje é boa, 

tenho minha neta agora para curtir.”  

 

Todos os colaboradores relataram o desejo de recuperar sua saúde, de voltar a uma vida sem o 

itinerário de curativos, nem os processos que envolvem a lesão de pele; não apenas para um 

desejo pessoal, mas uma necessidade física, social e, por vezes, de efeito moral sobre si mesmos 

(como sair de casa, trabalhar normalmente ou andar sem dificuldades).  

 

CONCLUSÃO 

 

Os colaboradores mostraram dificuldade em descrever sua percepção sobre a ferida.  Apesar 

disso, o cenário das sensações referidas neste estudo foi constituído por dor, desconforto com 

a ferida e com os curativos, alterações no padrão de sono e repouso, alterações na autoimagem, 

alterações na afetividade/sexualidade, medos e preconceitos sofridos. 

O surgimento da UV e a cronificação da mesma são situações traumáticas na vida dos 

colaboradores, transformando esse evento em um marco em suas vidas, como uma mudança 

abrupta em suas atividades diárias e sua rotina. A complexidade das situações encontradas 

durante o processo da condição crônica interrompe o curso natural do cotidiano das pessoas 

que, por sua vez, passam por períodos de adaptação a novas situações para preservar suas vidas. 
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Considerações finais 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tal qual as mudanças que observamos na natureza bruta que se apresenta ao nosso redor 

com a mudança das estações, o crescimento e amadurecimento dos colaboradores após a 

ocorrência do evento de possuir uma marca na pele possibilitou a partilha de sentimentos e a 

imersão na profundidade de suas histórias de vida, impregnadas de significados sobre a 

experiência de possuir uma úlcera venosa.  

As narrativas apresentadas e analisadas evidenciaram as alterações que se relacionaram 

com a autoimagem, a autoestima, o trabalho, vida social e vida familiar. As alterações na vida 

social conduziram os colaboradores ao isolamento, motivado pela vergonha em se expor aos 

olhares alheios e sofrer discriminação, incluindo sentimentos de ansiedade, sintomas 

depressivos, medo de traumas/infecções, também relacionados como sendo os principais 

limitadores à interação social dos portadores de úlceras venosas. Além desses eventos, a 

vergonha, a solidão e isolamento social, o enfrentamento do estigma das marcas na pele e 

imagem corporal alterada, baixa autoestima, sensação de sujidade, vergonha e frustração 

também são elementos vivenciados pelos portadores de feridas crônicas de perna. 

Viver com uma ferida assemelha-se ao luto, pois perde-se a liberdade, a autonomia, a 

produtividade, além de alterar os vínculos sociais e familiares. Refletir sobre tais aspectos 

auxilia na compreensão da complexidade de um ser humano vulnerável e fragilizado, que 

apresenta sua cidadania negada. Essas pessoas experimentam um sentimento de inadequação, 

de imperfeição e, ao tentar escondê-lo dos outros, adota comportamentos que lhe são 

desconfortáveis, aos quais se submete para evitar constrangimentos. 

Divididas em eixos, a análise das narrativas percorreu a discussão da repercussão da 

existência da úlcera venosa na vida de seus portadores, considerando os aspectos do cotidiano, 

a vivência de possuir a úlcera venosa e sua interferência nos relacionamentos sociais e 

familiares, antes e após o aparecimento da ferida, bem como as concepções sobre a ferida e o 

itinerário terapêutico, a mudança dos papéis sociais e papéis de gênero vivenciados pelos 

portadores. A ressignificação do portador úlcera venosa sobre sua doença e as estratégias de 

enfrentamento de sua condição crônica também foram pontos identificados e discutidos na 

pesquisa, resumidos os aspectos modificados na Figura 1 abaixo: 
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Figura 1 – Síntese dos aspectos de vida alterados pela presença da úlcera venosa, relacionados pelos 

colaboradores. 

 

Em nossa experiência, verificamos que profissionais da saúde, em especial enfermeiros 

nos serviços de Atenção Primária em Saúde, revelam dificuldades em cuidar adequadamente o 

paciente diagnosticado com insuficiência venosa crônica e, principalmente, em realizar o 

manejo adequado dos sentimentos do usuário e sintomas da lesão; esse manejo engloba a escuta 

das particularidades de cada portador, pois muitas vezes, negada a escuta de suas dores e medos, 

a ferida de perna não compromete apenas aspectos de saúde globais, mas também interfere no 

processo de autoimagem e autoestima. 

Com o surgimento da lesão e dos sintomas dela decorrentes, os portadores de úlcera 

venosa veem-se limitados para realizar atividades cotidianas, apresentando restrições na sua 

vida social referentes ao lazer, à sua rotina de cuidados e às atividades domésticas; como forma 

de minimizar essas transformações em seu cotidiano, os portadores de úlcera venosa passam a 

adequar os seus hábitos de vida à enfermidade. Os colaboradores ressaltam que não houve 

mudança significativa no padrão de relacionamento familiar, embora citem a sobrecarga de 

cuidado, a angústia e a ansiedade da família como fatores estressores para gerir seu autocuidado.  

A condição crônica exige a mudança de papéis sociais para que o convívio do portador 

de úlcera venosa possa ser harmonioso em coletividade; as dificuldades enfrentadas em como 

realizar e manter a mudança diante de novos comportamentos e novos papéis que a doença 

crônica impõe são desafios diários enfrentados pelo portador de ferida, em decorrência do 

impacto da úlcera venosa em todos os aspectos de seu cotidiano: o homem produtivo e 
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independente dá lugar a um indivíduo fragilizado e fragmentado; a mulher adulta abre mão de 

sua vaidade em detrimento de marcas no corpo; as relações passam a ser limitadas e, assim, 

outras mudanças sucessivas são registradas como marcas de uma trajetória de transformações 

físicas e psicológicas. 

No universo dos colaboradores deste estudo – e para os portadores de insuficiência 

venosa crônica e úlcera venosa – o processo de adaptação de vida é marcado por sofrimento, 

expectativa, ansiedade, frustração, isolamento social e raiva. A inabilidade funcional, alterações 

da autoimagem e alterações da afetividade/sexualidade são os principais sentimentos 

modificados pela presença da ferida na perna.  

No estudo, percebemos o quanto de sentimento esconde-se nas marcas impregnadas na 

pele; as marcas na alma, visíveis apenas aos olhos e ouvidos mais atentos daqueles que se 

predispõem a compreender em profundidade sua repercussão na vida de quem porta uma ferida, 

necessitam igualmente de cuidados. Sentimentos de exclusão, inferiorização, angústia, 

desconforto e tristeza são comuns a todos os indivíduos que possuem feridas na perna. Os 

sentimentos de alteração de autoimagem corporal, com percepção negativa sobre a aparência 

física, são manifestados através de ressentimento sobre o corpo ferido.  

A mudança compulsória do corpo provocada pela ferida, como característica adquirida, 

passa a ser símbolo de vergonha, de sujidade e repugnância. Nas narrativas apresentadas, 

embora exista forte presença de aspectos negativos, percebe-se que possuem a busca e o 

encontro dos fatores positivos que existem como aspectos relevantes no sujeito, para que ele 

não assuma a doença como única forma de identidade pessoal. 

A rejeição, reações de repulsa, nojo e afastamento expressados por pessoas com as quais 

tiveram contato anteriormente  motiva recusa aos novos relacionamentos para evitar a repetição 

de desencontros e desenganos. A trajetória afetiva de homens e mulheres gira em torno do 

desenvolvimento de estratégias para manter o corpo socialmente aceito, embora a aceitação e 

enfrentamento da condição crônica sejam etapas ainda não atingidas pela maioria.  

A família é o ponto de referência, quer positivo, quer restritivo para a reabilitação do 

paciente; a rede social e os membros da comunidade são essenciais para a tomada de decisão e 

início do processo terapêutico, incluindo a participação na rotina de curativos, auxílio financeiro 

e suporte emocional para os colaboradores. 

O desejo de recuperar sua saúde, de voltar a uma vida sem o itinerário de curativos ou 

mesmo os processos que envolvem a lesão de pele, não apenas é um desejo pessoal, mas uma 

necessidade física, social e, por vezes, de efeito moral sobre si mesmo, que inclui a 

possibilidade de sair de casa, trabalhar normalmente ou andar sem dificuldades.  
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Diante das necessidades decorrentes do aumento das doenças crônicas e do número de 

pessoas com feridas nas últimas décadas, torna-se necessário estabelecer mudanças na 

formação acadêmica e na qualificação dos profissionais de saúde, na observação detalhada não 

só dos sintomas físicos, mas também dos sintomas emocionais. A análise multifatorial de todas 

as nuances que marcam a história de vida dos usuários do serviço de saúde pública do Brasil 

deve ser marcada pela resolutividade, pois os insucessos progressivos enfrentados são negativos 

para a manutenção de sua qualidade de vida. Tais reflexões poderão ser promissoras propostas 

de estudos a serem lançadas como novos questionamentos a partir da pesquisa ora apresentada. 

A formação de grupos de cuidados a portadores de condições crônicas de saúde nos 

serviços de Atenção Primária, como proposta do Ministério da Saúde nas diretrizes da Rede de 

Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas, também poderá ser incluída como recomendação 

de ações acadêmicas inseridas nos serviços de atenção primária, ampliando a rede de acesso 

aos cuidados necessários aos portadores de feridas crônicas e o envolvimento da academia na 

formação de profissionais qualificados e sensíveis na acolhida aos portadores de feridas 

crônicas. 

Entendemos que a melhor relação usuário e equipe multidisciplinar é fundamental para 

se alcançar os melhores resultados na abordagem da pessoa com úlcera venosa, e que todo este 

processo está intimamente relacionado aos aspectos subjetivos, não evidenciados pelos mais 

modernos exames, produtos ou métodos. Dessa maneira, investir na subjetividade é uma 

condição primordial para sucesso no decorrer do tratamento, na escuta do relato e na 

individualização do cuidado, que deve abordar os aspectos sociais, emocionais e de bem-estar 

físico dos indivíduos. A maneira como os usuários conduzem sua própria vida envolve a 

aceitação e a colaboração deste em seu processo de saúde e o desenvolvimento de seu 

autocuidado e autonomia. 

 

As contínuas tentativas de readaptação nas esferas sociais, comportamentais e 

terapêuticas podem comprometer o bem-estar mental, físico e social do portador de ferida. As 

dificuldades no estabelecimento de relações entre possuir a úlcera venosa e a convivência em 

sociedade provocam modificações na condição de viver e interrompem o curso natural do 

cotidiano das pessoas. 

O estigma e o preconceito, tanto internos como externos, foram as marcas mais visíveis 

vislumbradas a partir dos relatos dos colaboradores; a crise de identidade existente entre o corpo 

que possui, incompleto e não aceito socialmente, e o corpo idealizado desencadeia sentimentos 

e atitudes que modificam os ciclos de vida. Conviver com uma marca que provoca dor, odor e 
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desconforto por anos reforça a existência da ressignificação da insuficiência venosa e da própria 

ferida, implicando em um processo de subjetivação e apropriação de sua condição crônica, 

estimulando o indivíduo a operar um reordenamento na vida. 

Trabalhar com a técnica da História Oral foi desafiador do ponto de vista metodológico 

e mostrou-se ser um método estimulador para subsidiar a prática profissional, como maneira de 

agir e de interagir no cuidado humanizado e holístico. Ao imergir nas histórias de vida dos 

colaboradores, é possível desvelar barreiras simbólicas e sociais que agem contra as 

potencialidades de transformações individuais. Reverberar as falas dos colaboradores é 

fundamental para que se atinja outros grupos e as ações de cuidado alcancem outros indivíduos 

que ainda não foram ouvidos.  

Durante a trajetória desta pesquisa, vivenciei junto com os colaboradores situações de 

profundo pesar e inabalável esperança, mescladas com doses de alegria e resiliência. Partilhei 

dos sabores e dissabores de um caminhar marcado por experiências de vida carreadas de 

significados. Conheci um Juazeiro isolado que dividiu comigo lágrimas e esperança e 

incentivou outros companheiros de jornada a jamais perderem a fé e o otimismo, mesmo em 

situações críticas. Sentei ao pé de uma Algaroba arredia, que me acolheu com seu sorriso e 

simpatia e mostrou-me que guerreiros são fortes, mas também podem ser frágeis. Ao ouvir o 

farfalhar de um Umbuzeiro, percebi que a doçura da vida não perde o sabor se conseguirmos 

dar sentido àquilo que acontece em nossas vidas. Aprendi com experiência de uma Carnaúba 

que eventos difíceis provocam dor e sofrimento, mas uma rede (de balanço ou de apoio) é vital 

para a superar e seguir em frente. À sombra de um Angico-branco, refleti que não se deve 

economizar no cuidado de si, pois o nosso corpo abriga o bem mais precioso que temos. 

Compreendi com a feminilidade de uma Algaroba que a vida deve ser vivida em todas as suas 

nuances, sem que nossa essência seja modificada por padrões estéticos ou pensamentos. 

 E estas foram as histórias de vida que pretendíamos contar.  
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada “História Oral de Vida de portadores de 

úlcera venosa crônica em serviços de atenção básica, em Natal/RN”, coordenada pela Profa. Dra. Clélia Albino 

Simpson, membro do Grupo de Pesquisa “Ações Promocionais e de Atenção a Grupos Humanos em Saúde Mental 

e Saúde Coletiva”, Professora Adjunta do Departamento de Enfermagem da UFRN, em colaboração com Bheatriz 

Gondim Lambert Moreira, mestranda desta universidade.  

Este estudo tem como objetivo narrar o fenômeno de possuir uma úlcera crônica, no cenário da Estratégia 

de Saúde da Família, partindo das experiências de vida daquelas pessoas que apresentam ferida crônica. A pesquisa 

também se propõe a compreender qual o impacto social, pessoal e familiar vivenciado pelo portador de úlcera 

crônica e usuário do Sistema Único de Saúde, bem como identificar quais são os mecanismos de enfrentamento 

do cotidiano dessas pessoas, permitindo mudanças nas práticas de saúde a esses usuários, realizando sensibilização 

sobre o cuidado integral à pessoa com ferida crônica junto aos integrantes das Equipes de Saúde da Família, 

usuários dos serviços de saúde e gestores municipais.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo está no desejo de apreender os significados que a ferida venosa 

crônica tem para a vida dos portadores, através de suas experiências vividas, tentando compreender até que ponto 

a úlcera venosa interfere na sua vida cotidiana. Para isso, utilizaremos a técnica de História Oral, uma metodologia 

de estudo, cuja forma de coleta de dados se dá através da entrevista, coletando as narrativas das pessoas, ouvindo 

suas trajetórias pessoais, suas experiências, contemplando um sentido mais amplo e social do processo 

saúde/doença, valorizando sua memória e seus sentimentos. 

Caso você decida participar, você deverá assinar um Termo consentindo sua participação, um Termo 

consentindo a gravação de voz e de imagens. Será realizada uma entrevista que contém duas partes: uma destinada 

à identificação do participante da pesquisa e outra relacionada com o objeto de estudo. A segunda parte é composta 

por duas perguntas abertas que nortearão a coleta dos relatos. 

Durante a realização, será feita a gravação dos relatos dos participantes e de suas imagens. Dessa forma, 

os benefícios aos participantes estão na valorização e respeito dos sentimentos dos portadores de feridas crônicas. 

A previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou 

psicológico de rotina. Pode acontecer um desconforto que será minimizado com interrupção das entrevistas, caso 

o participante deseje. O estudo permitirá que parte da história vivenciada seja trazida à tona e registrada, 

possibilitando a oportunidade de proporcionar mudanças aos profissionais e aos usuários dos serviços de saúde na 

assistência a pessoa com ferida crônica, contribuindo para uma abordagem humanizada da pessoa com ferida. 

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você terá direito a assistência 

gratuita que será prestada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na pessoa da própria responsável 

pela pesquisa, Profa. Dra. Clélia Albino Simpson; inclusive, se existir algum dano causado pela pesquisa, você  

terá direito a indenização, desde que se comprove ser esse decorrente desta pesquisa.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Profa. Dra. Clélia Albino 

Simpson, através do telefone (84) 3208-4070. Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que o identifique. Esses dados serão guardados 

pela pesquisadora responsável por essa pesquisa em local seguro por um período de 5 anos.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal (RN). 

CEP: 59.072-970. Fone: (84) 3215-3196. 

 

ROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal (RN). 

CEP: 59.072-970. Fone: (84) 3215-3196. 

 E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 
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Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. Este documento foi impresso em duas vias. 

Uma ficará com você e a outra com o pesquisador responsável, Profa. Dra. Clélia Albino Simpson. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados, além 

de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa intitulada “História Oral de Vida de portadores de úlcera venosa crônica 

em serviços de atenção básica, em Natal/RN”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

_______________________________            ________________________________  

          Assinatura do Pesquisador                      Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

Natal/RN, ______ de________________ de 2014 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo, eu, Profa. Dra. Clélia Albino Simpson, declaro que assumo 

a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram 

esclarecidos e assegurados ao participante deste estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a 

identidade do mesmo. Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que 

regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.  

Natal/RN, _____ de__________ de 2014 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão Datiloscópica 
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APÊNDICE B – Instrumento de Caracterização do Colaborador do Estudo 
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APÊNDICE C – Carta de Cessão 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN. 

CEP: 59072-970.  Fone/fax: (84) 3215-3196. 

 

CARTA DE CESSÃO 

 

Natal/RN,  _____ de _______ de 2014 

 

Prezada Pesquisadora 

Eu,_______________________________________________________, estado civil 

_______________________, portador(a) do RG n°____________________, Órgão Expedidor 

_____________________, declaro para os devidos fins que participei, de forma voluntária, 

como colaborador(a) da pesquisa intitulada “História Oral de Vida de portadores de úlcera 

venosa crônica em serviços de atenção básica, em Natal/RN”, bem como também declaro 

que cedo os direitos de minhas fotos, cartas, documentos e entrevista, concedida no dia 

____/___/_____, para que a Professora Doutora Clélia Albino Simpson, vinculada à 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e responsável pela pesquisa, possa usá-los 

integralmente ou em partes, sem restrições de prazos e limites de citações, desde a presente 

data. Da mesma forma, autorizo o uso de terceiros para ouvi-la e usar citações, ficando 

vinculado o controle à responsável pela pesquisa, que tem sua guarda. 

Abdicando de direitos meus e de meus descendentes, subscrevo a presente, que terá 

minha firma reconhecida em cartório. 

 

______________________________________ 

Assinatura do colaborador 

          

 

 

 

 

 

 

Impressão Datiloscópica 
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ANEXO A – Parecer CEP/UFRN 
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