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RESUMO 

 

A Úlcera Venosa (UV) é uma lesão dos membros inferiores resultante do inadequado retorno de 

sangue venoso nos pés ou pernas. Embora não fatais, tais feridas crônicas comprometem 

seriamente a qualidade de vida (QV) dos doentes trazendo mudanças por vezes drásticas no 

âmbito familiar, social, econômico e psicológico. Nesse sentido, são diversos os aspectos que 

podem estar associados à QV da pessoa com UV. O estudo teve o objetivo de analisar a 

associação dos aspectos sociodemográficos e de saúde, de assistência à saúde e clínicos da lesão 

na QV dos portadores de UV. Estudo analítico, com delineamento transversal e abordagem 

quantitativa. O projeto obteve parecer favorável do Comitê de Ética do HUOL (n.279/09). A 

coleta de dados realizou-se no ambulatório de angiologia do Hospital Universitário Onofre Lopes 

(HUOL), num período de três meses em 2010. A amostra foi de 60 pessoas com UV atendidos 

por angiologistas no ambulatório de Clínica Cirúrgica do HUOL. Os resultados foram 

processados no programa SPSS 15.0 por estatística descritiva e inferencial. Identificamos 

usuários com UV predominantemente do sexo feminino, idade média de 61,4 anos, baixo nível de 

escolaridade e de renda familiar, com profissões que exigiam longos períodos em pé ou sentados, 

aposentados, desempregados ou afastados do trabalho devido à doença e com doenças crônicas 

associadas, em uso de produtos inadequados, curativos realizados por profissional ou cuidador 

sem treinamento, ausência de terapia compressiva e orientações adequadas, sem realizar elevação 

de membros inferiores e exercícios regulares, com tempo de lesão maior ou igual a seis meses, 

falta de exames laboratoriais específicos, sem registro no prontuário, com lesões recidivantes, 

área de média a grande, leito da lesão com fibrina e/ou necrose, exsudato com quantidade de 

média a grande, sem odor e sinais de infecção, perda tecidual entre grau I e II, sem coleta de swab 

ou biopsia e com presença de dor. Em geral, a QV dos pesquisados foi considerada baixa, com 

pontuação máxima de 69 pontos. Sendo os domínios que mais influenciaram nos escores totais da 

QV a capacidade funcional (0,021), aspecto emocional (0,000) e aspecto social (0,080). Dos 60 

pesquisados, 53,3% tiveram pontuação entre 40 a 69 pontos no SF-36, e apresentaram os escores 

melhores nas variáveis sociodemográficas e de saúde (ρ=0,049). Quanto às características da 

assistência e da lesão, os pacientes que tiveram pontuação entre 40 a 69 pontos no SF-36 

apresentaram escores melhores em tais características. Ao associar as variáveis 

sociodemográficas, de saúde, características da assistência e da lesão, verificamos que houve uma 

diferença significante (ρ=0,032) ao relacioná-las com o escore total da QV. Analisando 

separadamente os domínios do SF-36 com os escores obtidos na QV, verificamos que os 

domínios que apresentaram significância estatística foram a capacidade funcional (ρ= 0,035), 

aspecto físico (ρ= 0,019), aspecto emocional (ρ= 0,000) e saúde mental (ρ= 0,050). Dentre as 

características sociodemográficas estudadas, o sexo e estado civil contribuíram mais para a 

redução da QV; e entre as variáveis da assistência e da lesão destacam-se as variáveis: 

orientações, referência e área da UV. Ao analisarmos o conjunto dessas cinco variáveis de acordo 

com o escore geral obtido na QV, verificamos correlação significativa (ρ= 0,002), sendo 6,23 

vezes maior a chance de os pacientes apresentarem melhor QV na presença desses cinco fatores 

positivos. Ao realizarmos o Teste de Mann Whitney U entre o conjunto das cinco variáveis 

sociodemográficas, de saúde, clínica e assistencial, verificamos que tal conjunto também 

demonstrou ser significativo (ρ=0,006).  Portanto, os pacientes que apresentam essas cinco 

variáveis positivas tendem a ter melhor QV. Diante dos resultados obtidos, rejeitamos a hipótese 

nula (H
0
) e aceitamos a hipótese alternativa (H

1
) proposta no estudo, pois evidenciamos que a QV 

dos portadores de UV está associada aos aspectos sociodemográficos e de saúde, de assistência à 

saúde e dos aspectos clínicos da lesão.  

 

Descritores: Enfermagem, qualidade de vida, úlcera venosa, atenção à saúde. 
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ABSTRACT 

Venous ulcer (VU) is a lower limbs injury resulting from inadequate return of venous blood in 

feet or legs. Although it is not a deadly disease, it causes chronic wounds, which seriously 

undermine patients´ quality of life (QOL) and sometimes leads to drastic family, social, 

economic and psychological changes. In this sense, there are several aspects that may influence 

the venous ulcers patients´ QOL. The study´s objective aimed on the association of socio-

demographic and health, health care and clinical injury on UV patients‟ QOL. Analytical 

studies, which consider the complexity of factors involved in changes in UV patients‟ QOL has 

a cross-sectional and quantitative approach. The HUOL Ethics Committee approved this project 

(n.279/09). The collection of data lasted a period of 3 months in 2010 and it took place at the 

clinic of Angiology at Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). The data sample consisted 

of 60 patients treated by UV angiologists in the HUOL Surgical Clinic. The results were 

analyzed with SPSS 15.0 by descriptive and inferential statistics. The study was based on UV 

patients that were predominantly female, average age of 61.4 years, that had low education level 

and low family income, with occupations requiring long periods of standing or sitting, but 

mostly retired, unemployed or laid off due to the disease and/or due to chronic diseases 

associated with the UV. The study took also into consideration patients that used inappropriate 

products, that were improperly treated by a professional caregiver, that lacked of adequate 

guidance and compression therapy, that performed no lifting of the lower limbs and regular 

exercise, that the time of injury were greater than or equal to six months, that were missing 

specific laboratory tests. The study‟s reference were on recurrent lesions, medium to large 

lesions area, bed of the lesion (injuries) with fibrin and/or necrosis, with amount of exudate with 

medium to large, odorless and no signs of infection, with tissue loss between 1
st
 and 2

nd
 degree, 

without collecting swab or biopsy and with pain. In general, QOL of researched individuals 

were considered low, the maximum score was 69 points, which the areas that were mostly 

influenced were the total scores of QOL functional capacity (0.021), emotional (0.000) and 

social functioning (0.080). Of the 60 individuals, 53.3% had scores between 40 and 69 points in 

SF-36, and they had the best scores in sociodemographic and health variables (ρ = 0.049). In 

respect to the assistance and injury characteristics, patients who scored between 40 and 69 

points in SF-36 had better scores on these characteristics. By combining the socio-demographic 

variables, health, and handling characteristics of the injury, we observed a significant difference 

(ρ = 0.032) when linking them with the QOL total scores. When analyzing separately the 

domains of the SF-36 scores on the quality of life, we find that the areas that showed statistical 

significance were functional ability (ρ = 0.035), appearance (ρ = 0.019), emotional (ρ = 0.000), 

and mental health (ρ = 0.050). Among the socio-demographic characteristics studied, gender 

and marital status contributed more to the reduction of QOL and among the variables of 

assistance and the injury, orientation, reference and area of UV contributed the most. By 

analyzing these five variables all together in accordance with the overall score obtained in the 

quality of life, we found a significant correlation (ρ = 0.002); with 6.23 times more chances of 

patients have better QOL in the presence of these five positive factors. By conducting the Mann 

Whitney U test between all the five demographic variables, health, and clinical care, we found 

that this combination also proved to be significant (ρ = 0.006). Therefore, patients with these 

five variables positive tend to have a better QOL. Based on these results, we reject the null 

hypothesis (H0) and accept the alternative hypothesis (H1) proposed in this study because we 

noted that the QOL of patients with UV is associated with sociodemographic and health, health 

care and clinical aspects of the injury. 

 

Descriptors: Nursing, Quality of Life, Varicose Ulcer, Health Care  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os avanços tecnológicos e científicos na área da saúde, bem como o processo de 

transição demográfico-epidemiológica possibilitaram, sem dúvida, o aumento da 

expectativa de vida da população brasileira nestes últimos anos. No entanto, em pleno 

século XXI, ainda são inúmeros e relevantes os problemas que continuam a afetar a 

saúde das pessoas no mundo e no Brasil. Essas repercussões do desenvolvimento 

científico e tecnológico nas condições de vida da população vêm preocupando os 

cientistas, não somente com a efetividade das intervenções terapêuticas, mas também 

com as melhorias obtidas na Qualidade de Vida (QV) dos pacientes, principalmente dos 

que apresentam as doenças degenerativas e não degenerativas. (MARTINS; FRANÇA; 

KIMURA, 1996; YAMADA, 2001).  

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 crônicos. Estima-se que, no ano de 2020, 80% da carga de doença dos países 

em desenvolvimento devem advir de problemas crônicos. A doença crônica caracteriza-

se por apresentar evolução lenta e duração indefinida, ou recorrências que se estendem 

por muitos meses ou anos, que acarretam em alterações no estilo de vida das pessoas. 

(BRASIL, 2003). 

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

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

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

inexistente, apresenta elevada morbidade e é caracterizada principalmente pela 

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

avançado. (MAFFEI, 2002). 

A UV é considerada resultante do inadequado retorno do sangue venoso nos 

pés ou pernas, relacionado às várias doenças como: diabetes melittus, doença vascular 

periférica e IVC, sendo que aproximadamente entre 70% a 80% das úlceras venosas 

estão quase que exclusivamente associada à IVC. (MAFFEI, 2002). 

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

início, mas que pode se tornar profunda, com bordas bem definidas e comumente com 

exsudato amarelado. Caracterizada pela perda circunscrita ou irregular da derme ou 

epiderme, pode atingir o tecido subcutâneo e os subjacentes. As úlceras podem ser 
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únicas ou múltiplas e de tamanhos e localizações variáveis, geralmente ocorrem na 

porção distal dos membros inferiores, particularmente na região do maléolo medial. 

(ABBADE; LASTÓRIA, 2006; ARNOLD; WEST, 1991). 

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

prevalência, caráter recidivante, o que provoca sofrimento ao paciente e família. Além 

de gerar dependência dos serviços de saúde, constituindo um importante problema de 

saúde pública, e assumindo uma importante magnitude no que se refere à repercussão 

social. (MAFFEI, 2002; YAMADA 2001). 

Embora normalmente não fatais, estas feridas crônicas comprometem 

gravemente a qualidade de vida do doente devido à mobilidade diminuída e substancial 

perda de produtividade. (BREM; KIRSNER; FALANGA, 2004). 

As úlceras venosas são relativamente comuns na população adulta. Sua 

frequência vem aumentando de acordo com o prolongamento da expectativa de vida da 

população mundial, e sua prevalência varia muito, dependendo dos diferentes métodos 

empregados nos estudos, idades das populações estudadas e definições de úlcera 

venosa. A prevalência é superior a 4% em pessoas acima dos 65 anos, predominando no 

sexo feminino, com um índice de recorrência de 60% a 72%. (ABBADE; LASTÓRIA, 

2006). 

No Brasil, as úlceras constituem em sério problema de saúde pública, devido 

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

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

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

interferir na QV da população. (BRASIL, 2003). 

A cronicidade das úlceras afeta a produtividade no trabalho, gerando 

aposentadorias por invalidez, restringindo as atividades da vida diária e de lazer. Para 

muitos pacientes, esta doença venosa significa dor, perda de mobilidade funcional e 

piora da QV. (NUNES et al., 2008). 

O diagnóstico de úlcera venosa traz aos indivíduos acometidos mudanças em seu 

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

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

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

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

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

pessoas. (MARTINS; FRANÇA; KIMURA, 1996). 
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A qualidade de vida é um conceito intensamente marcado pela subjetividade, 

envolvendo todos os componentes essenciais da condição humana, quer sejam físicos, 

sociais, psicológicos, culturais ou espirituais. (MARTINS; FRANÇA; KIMURA, 1996). 

O bem-estar físico é determinado pela atividade funcional, força, fadiga, sono, 

repouso, dor e outros sintomas. O bem-estar social tem a ver com as funções e as 

relações sociais, afeição e privacidade, aparência, entretenimento, isolamento, trabalho, 

situação econômica e sofrimento familiar. O bem-estar psicológico é relacionado ao 

medo, à ansiedade, à depressão e à angústia que geram a doença e o tratamento. 

Finalmente, o bem-estar espiritual inclui o significado da doença, da esperança, da 

importância, da incerteza, da religiosidade e da força interna. (VINACCIA; OROZCO, 

2005).  

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

fundamentais referentes ao construto Qualidade de Vida: subjetividade; 

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

p.ex. dor, para defini-la como a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no 

contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações. (WHOQOL, 1995). 

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

os estudos ainda são escassos, o que suscita para alguns autores a necessidade de 

estudar essa temática numa realidade de saúde completamente diferente daquelas 

mencionadas nas pesquisas internacionais de países desenvolvidos. (LUCAS; 

MARTINS; ROBAZZI, 2008; YAMADA; SANTOS, 2005; YAMADA, 2001) 

A qualidade de vida tem sido avaliada por meio de diversos instrumentos, como 

o WHOQOL-100 e WHOQOL-Bref desenvolvidos pela Organização Mundial de 

Saúde, ambos traduzidos e validados para o português em 1998, o Índice de QV de 

Ferrans e Powers traduzido para português e validado em 1999, o Nottinghan Health 

Profile (NHP) traduzido e validado para o português em 2004, o Sickness Impact 

Profile (SIP) traduzido e validado em 2004 e o Medical Outcomes Short-Form Health 

Survey, traduzido e validado em 1997 (SF-36). (SILQUEIRA, 2005). 

Ressaltamos que os instrumentos Nottingham Saúde Perfil (PHN) e Short Form 

36-item (SF - 36) foram aplicados a população de portadores de UV e validados para 

esta população (FRANKS; MOFFATT, 2001; SMITH et al., 2000). 

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

(SILQUEIRA, 2005) e internacional (FRANKS; MOFFATT, 2001; MORRELL; 
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DIXON, 1999; SMITH et al., 2000; WALTERS) para avaliar doenças crônicas, em 

especial as úlceras venosas, analisando oito domínios da saúde que englobam a 

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

sociais, aspectos emocionais, saúde mental e uma questão de avaliação comparativa 

entre as condições de saúde atual e a de um ano atrás. 

Nesse sentido, partimos do pressuposto que esses domínios são alterados no 

decorrer da evolução clínica dos portadores de úlcera venosa crônica, implicando em 

alterações na sua qualidade de vida, ao mesmo tempo em que também são influenciados 

por outros fatores, como os aspectos sociais e os relacionados à atenção à saúde. 

Diante do exposto, esta investigação tem como objeto de estudo analisar os 

fatores que influenciam a qualidade de vida dos portadores de úlcera venosa atendidos 

em hospital de referência no Estado do Rio Grande do Norte. 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 
 
 

Partimos da vivência nas disciplinas da graduação, participação em projetos de 

extensão e no grupo de pesquisa Enfermagem Clínica e ainda como bolsista de iniciação 

científica – Voluntária/PROPESQ/PIBIC. Nessa trajetória, foi possível assistir e estudar 

pacientes portadores de feridas de diversas etiologias, principalmente as Úlceras 

Venosas (UV), atendidos nos diversos níveis de assistência do SUS no Rio Grande do 

Norte. Essa convivência possibilitou o acesso aos resultados e participação nas 

pesquisas desenvolvidas em nosso estado (DEODATO, 2007; NÓBREGA, 2009; 

NUNES et al., 2008; NUNES, 2006; TORRES et al., 2007), acarretando em 

considerável conhecimento no tocante à qualidade de vida dos portadores de UV. 

Um fator relevante detectado nessa problemática foi a constatação da falta de 

política de saúde que atenda as necessidades dos pacientes acometidos por doenças 

crônicas, em especial, a úlcera venosa crônica. Reconhecemos que urge uma política de 

saúde voltada para esses pacientes para oportunizar ao profissional da saúde assistência 

que focalize os problemas relacionados à sua QV a partir dos fatores que a influenciam, 

com subsídios para a mudança da prática de atenção à saúde da pessoa com UV, 

circunscrita ao conceito ampliado de saúde, permitindo deslocar o foco do atendimento 

centrado apenas na úlcera para a abordagem geral do portador, superando a visão 

simplista e limitada da assistência. 
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A complexidade e a extensão desse problema têm levado muitos autores a 

desenvolver estudos para analisar o impacto dessa condição sobre a qualidade de vida 

das pessoas acometidas por doença crônica, sob diferentes aspectos (MARTINS; 

FRANÇA; KIMURA, 1996). 

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

diagnóstico da UV, não realização de exames laboratoriais, acesso restrito ao 

angiologista, ausência de tratamento sistêmico, terapia tópica incorreta, irregularidade 

no tratamento, ausência de terapia compressiva, presença de dor, inadequação na 

conduta domiciliar, falta de materiais para curativos e ausência de treinamentos para 

cuidadores contribuem para a inadequação da assistência prestada aos portadores de 

UV, tanto no nível da Atenção Básica como na Alta Complexidade. Tais fatores 

influenciam na evolução das úlceras vasculares, contribuindo para a manutenção da 

cronicidade dessas lesões. Além desses aspectos, os determinantes das condições de 

vida dessa população, como escolaridade, faixa etária, renda mensal, ocupação e hábitos 

de vida, dificultam muitas vezes a efetivação das ações, acarretando o prolongamento 

do tratamento e favorecendo a cronicidade das lesões. (COSTA et al., 2009; 

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

Nunes (2006) identificou, ainda, uma tendência de surgimento e manutenção de 

cronicidade da UV no sexo feminino, com faixa etária superior a 59 anos, cujas 

condições socioeconômicas são desfavoráveis, assim como a presença de posição 

ortostática e de doenças crônicas associadas.  

Os cuidados com as UV, segundo Nunes (2006), exigem atuação 

interdisciplinar, adoção de protocolo, conhecimento específico, habilidade técnica, 

articulação entre os níveis de complexidade de assistência e também participação ativa 

das pessoas portadoras dessas lesões e seus familiares, dentro de uma perspectiva 

holística.  

Dessa forma, autores como Borges (2005), Deodato (2007), Nóbrega (2009), 

Nunes (2006) e Torres et al. (2007) consideram como aspecto fundamental, na 

abordagem à pessoa com UV, a assistência sistematizada, respaldada na avaliação 

clínica, no diagnóstico precoce, no planejamento do tratamento adequado, na 

implementação dos cuidados, na evolução e na reavaliação das condutas e  tratamento,  

além de trabalho educativo permanente. 

Consideramos que a adoção de sistematização da assistência pela equipe 

interdisciplinar de saúde facilita a identificação dos fatores que interferem na 
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evolução da úlcera e as intervenções a serem realizadas. Assim, permite acompanhar 

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

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

Esta abordagem centrada na sistematização da assistência é corroborada por 

autores como Arnold e West (1991), Borges (2005), Brasil (2002), Costa et al. (2009), 

Nunes (2006), Nunes et al. (2006) e Torres  et  al.  (2005,  2004), quando afirmaram 

que os pacientes portadores de lesões de qualquer etiologia requerem uma assistência 

de qualidade com visão integral do ser humano, dentro do seu contexto 

socioeconômico e cultural, e com atuação de equipe interdisciplinar, considerando a 

complexidade e a dinamicidade que envolvem o processo de  cicatrização dessas 

lesões. 

Na pesquisa realizada por Deodato (2007) e Nunes (2006) foi identificado que 

os portadores de UV apresentaram nível econômico significativamente precário e 

baixo nível de escolaridade. A importância do diagnóstico financeiro e educacional da 

pessoa com lesão focaliza-se no fato de que, quando o profissional de saúde planeja 

uma proposta de intervenção, não deve considerar apenas a lesão a ser tratada, mas a 

pessoa com úlcera venosa, com suas características e necessidades. Logo, identificar 

as condições econômico-financeiras e educacionais da pessoa com UV torna-se 

essencial na adesão e continuidade do tratamento proposto. (MANDELBAUM; DI 

SANTIS; MALDEBAUM, 2003). 

Ressaltamos que a prestação de assistência inadequada, além de contribuir 

para a manutenção da cronicidade da UVs, repercute diretamente nas complicações 

decorrentes da IVC, produzindo profundas alterações nos aspectos socio-econômico-

psicossocial das pessoas com lesão e familiares que convivem com esse problema de 

saúde, contribuindo, significativamente, para deterioração da qualidade de vida deles. 

De acordo com Figueiredo (2007) e Torres et al., (2007), quando a assistência 

à pessoa com UV é mal conduzida, a lesão pode permanecer anos sem cicatrizar, 

acarretando um alto custo social e emocional. Em inúmeros casos, afasta o indivíduo 

do trabalho, agravando as condições socioeconômicas já precárias. 

Mais recentemente, Nóbrega (2009) identificou o tempo de lesão como fator 

influenciador na qualidade de vida dos portadores de UV, sendo, portanto, necessários 

estudos que aprofundem a investigação de outros aspectos/fatores relacionados à 

qualidade de vida desses pacientes. 



22 

 

Nesse sentido, ao observarmos a qualidade da assistência as pessoas com UV em 

nossa experiência no ambulatório e no conjunto de práticas acadêmicas, destacamos que 

as condições sociodemográficas, a assistência à saúde/SUS e os aspectos clínicos da 

lesão dos pacientes fortemente ligadas à QV, além daqueles aspectos relacionados à 

fisiopatologia, assistência adequada ao paciente, acessibilidade e resolutividade dos 

serviços de saúde, fatores socioeconômicos e psicológicos influenciam na evolução das 

úlceras, contribuindo, dessa forma, para o aumento da sua cronicidade. A cicatrização 

dessas lesões depende não somente de fatores fisiológicos, mas de um conjunto de 

ações assistenciais e uma boa condição de vida, atendendo as necessidades básicas da 

vida, como alimentação, sono, repouso, educação, trabalho, boa moradia, e diminuição 

do estresse. 

Observamos nesta trajetória que as pessoas com UV apresentavam má qualidade 

de vida. Seus relatos expressavam os diversos problemas de sua vida, originados a partir 

das lesões venosas, sendo notório que elas traziam mudanças, muitas vezes drásticas, 

nos âmbitos familiar, social, econômico e psicológico. 

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

apresentavam deterioração da qualidade de vida eram os que tinham maiores 

dificuldades em apresentar uma evolução satisfatória da úlcera. Isso acarretava em 

cronicidade dessas lesões, o que implica em maiores gastos com o tratamento, refletindo 

nas condições socioeconômicas e, dessa maneira, influenciando negativamente na 

qualidade de vida desses indivíduos. 

Partindo do pressuposto de que os aspectos sociodemográficos, da assistência à 

saúde/SUS e aspectos clínicos das lesões podem alterar a QV dos portadores de UV,  

surgiu a preocupação em estudar esta temática. Dessa escolha, elaboramos as seguintes 

questões: Como se caracterizam os portadores de UV quanto aos aspectos 

sociodemográficos, da assistência à saúde/SUS e clínicos das lesões? Qual a associação 

entre os aspectos sociodemográficos, da assistência à saúde/SUS e aspectos clínicos das 

lesões na qualidade de vida dos portadores de úlcera venosa? 

Diante do exposto, percebemos que são vários os aspectos que podem estar 

associados influenciando a qualidade de vida da pessoa com úlcera venosa. Nesse 

sentido, propomos o seguinte modelo esquemático (Figura 1): 
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Figura 1. Modelo de associação dos aspectos sociodemográficos e de saúde, assistência 

à saúde/SUS e aspectos clínicos da lesão, na qualidade de vida da pessoa com UV 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Creditamos a este trabalho proporcionar benefícios aos usuários de saúde, uma 

vez que realiza a avaliação da qualidade de vida e a identificação dos determinantes 

desta, na vida dos portadores de UV. Assim como obter subsídios para a elaboração de 

um protocolo que venha atender não somente as necessidades da qualidade da 

assistência, como, principalmente, da QV. Muitas vezes esta se torna menos favorecida 

no plano de assistência ao paciente, por serem priorizados a doença ou o membro 

afetado, em detrimento ao indivíduo de forma holística. 

Almejamos que, a partir deste estudo, o paciente possa ser visto de modo 

integral, já que, para haver boa QV, isso inclui condições sociais e econômicas 

favoráveis, pois reconhecemos que a pessoa com UV sofre bastante com o impacto 

social, com o desemprego, o isolamento, a invalidez precoce, a diminuição da 

produtividade, além dos fatores físicos e emocionais. 

No que diz respeito ao serviço de saúde, o estudo oportunizará ao profissional de 

saúde agir e atender o paciente na perspectiva holística, com ênfase aos problemas 

relacionados à sua qualidade de vida, com subsídios para a mudança da prática de 

atenção à saúde da pessoa com UV, no conceito ampliado de saúde, permitindo deslocar 

o foco do atendimento centrado apenas na úlcera para a abordagem geral da pessoa com 

UV, superando a visão simplista e limitada da assistência. 

Consideramos outro fator relevante para a realização deste estudo a sua 

contribuição para a ciência de forma geral e particularizada, pois, apesar de existir 
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literatura sobre a doença venosa, e alguns trabalhos sobre a qualidade da assistência aos 

portadores de UV, estudos sobre a interface da UV e QV ainda são incipientes, 

principalmente a nível nacional. Assim, este estudo vem contribuir para qualificar e 

aumentar a literatura a respeito dessa temática. 

Ao identificar os aspectos associados à qualidade de vida das pessoas com UV, a 

assistência desses pacientes poderá ser voltada para os aspectos que influenciam a QV, 

no intuito de melhorá-la e, consequentemente, contribuir para a evolução satisfatória da 

úlcera. Adensamos a este estudo que os resultados sejam capazes de despertar no 

serviço de saúde a discussão de políticas para atenção à saúde do portador de úlcera 

venosa crônica, não se limitando aos aspectos clínicos assistenciais, permitindo 

modificar a assistência a partir dos fatores da QV. 
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2 OBJETIVOS 

  

2.1 GERAL 

Analisar a associação dos aspectos sociodemográficos e de saúde, de assistência 

à saúde/SUS e clínicos da lesão, na qualidade de vida das pessoas com UV. 

  

2.2 ESPECÍFICOS 

- Caracterizar as pessoas com UV quanto aos aspectos sociodemográficos e de 

saúde, da assistência à saúde/SUS e clínicos das lesões; 

- Caracterizar a qualidade de vida mensurada pelo SF-36; 

- Verificar a existência de associação entre os aspectos sociodemográficos e de 

saúde, da assistência à saúde/SUS e clínicos das lesões, na qualidade de vida das 

pessoas com úlcera venosa. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão bibliográfica que embasa este estudo abordará a qualidade de vida, 

englobando seu conceito genérico e mais específico em relação à saúde; os instrumentos 

que medem a QV, fazendo menção aos que existem e são aplicáveis no Brasil; aspectos 

da úlcera venosa crônica; o processo de cuidar da enfermagem na úlcera venosa crônica; 

e por último será enfatizado o efeito da úlcera venosa na QV dos pacientes. 

 

3.1 QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE 

 

O conceito de qualidade de vida (QV) vem se destacando cada vez mais na 

sociedade atual, tornando-se um tema de interesse coletivo, não somente na literatura 

científica, como também em diversas áreas do conhecimento – na sociologia, educação, 

medicina, enfermagem, psicologia e demais áreas, além dos meios de comunicação. 

Contudo é uma temática complexa, subjetiva, que gera um leque ampliado de 

significados, com enfoques variados e construções metodológicas diversificadas, 

levando a distintas definições. (VIDO; FERNANDES, 2007). 

 No entanto, o surgimento do interesse nesse conceito existe desde o início da 

humanidade. Há referências de que a busca pela definição da qualidade de vida advém 

antes mesmo da Era Cristã, como nos escritos de Nicomachean Ethics, Aristóteles (384-

322 a. C), os quais mencionavam que pessoas distintas idealizam boa vida ou bem-estar 

como sendo sinônimo de felicidade, e que o significado de felicidade torna-se uma 

questão de percepções individuais, pois diferentes atribuições são dadas pelo mesmo 

individuo, de acordo com a situação vivenciada. (PAINTRE, 1994). 

 Em 1920, Pigou empregou pela primeira vez o termo “qualidade de vida”, em 

um livro sobre economia e bem-estar material, o qual fez a relação de QV ao suporte 

governamental oferecido às classes menos favorecidas e avaliou seu impacto na vida 

das pessoas e finanças nacionais. Já, na literatura médica, existem evidências de que a 

expressão surgiu nos anos de 1930. (SEIDL; ZANNON, 2004; WOOD-DAUPHINEE, 

1999). 

 Diferentes bases teóricas e práticas fundamentaram a definição de qualidade de 

vida; atualmente é definida de acordo com o grupo de estudos sobre qualidade de vida 

da Organização Mundial de Saúde (OMS), como a percepção do indivíduo e de sua 

posição na vida, num contexto cultural e com sistemas de valores nos quais vive, 
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relacionados aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. (THE WHOQOL 

GROUP, 1995).  

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Minayo, Hartz e Buss (2000) mostram 

que a QV é um entendimento eminentemente humano, relacionada ao grau de 

satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social e ambiental e à própria estética 

existencial, ligados diretamente ao contexto no qual o individuo está inserido, sendo 

uma construção social, baseada nas experiências, conhecimentos e valores individuais e 

coletivos, nos diferentes momentos e espaços. 

 Outra convergência do conceito QV é a relacionada à saúde (QVRS), em inglês, 

Health-Related Quality of Life (HRQL), que considera também aspectos relativos às 

enfermidades, às disfunções e às necessárias intervenções terapêuticas em saúde, 

identificando o impacto destes na QV. (DINIZ; SCHOR, 2006; SEIDL; ZANNON, 

2004). A qual é entendida como valor atribuído à vida quando modificada pelas 

limitações físicas, funcionais, psicológicas, funções sociais e influenciadas pela doença, 

tratamento e outros agravos, bem como as percepções e condições sociais e a 

organização política e econômica do sistema. (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000). 

 Tais definições demonstram uma visão holística, que aborda os aspectos sociais, 

emocionais e de bem-estar físico dos indivíduos, no decorrer do tratamento, e o impacto 

da saúde na maneira como eles conduzem sua própria vida. (VIDO; FERNANDES, 

2007).  

As afirmações sobre os significados de Qualidade de Vida têm incluído 

indicadores subjetivos e objetivos de fenômenos físicos e psicológicos. Os objetivos 

incluem salário, moradia e funções físicas. Já os indicadores subjetivos englobam a 

experiência de vida e suas percepções individuais, referem-se às situações externas, 

assim como ao estado emocional e ânimo geral. (BOWLING, 1994; OLESON, 1990). 

Por serem informações diferentes que possibilitam medir a mesma coisa, tais 

parâmetros possibilitam a aferição adequada da qualidade de vida de um indivíduo. 

(VIDO; FERNANDES, 2007). 

 A valorização do conceito de qualidade de vida reflete numa crescente 

preocupação com o paciente, o qual é visto holisticamente. O objetivo do tratamento 

deixa de focar exclusivamente a cura e passa a ser a reintegração do pacientes com o 

máximo de condições de ter uma vida normal, com qualidade e saúde. (SANTOS; 

PORFÍRIO; PITTA, 2009).  
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 Segundo a OMS, se deveria prioritariamente verificar a QV de cinco grupos 

(pacientes crônicos, seus familiares e pessoal de suporte, pessoas em situações 

extremas, com dificuldade de comunicação e crianças). Percebe-se que as pesquisas não 

têm se focado apenas em pacientes crônicos, apesar da literatura sobre o assunto ainda 

ser basicamente medicalizada. (BRASIL, 2001). 

Estudo realizado por Seidl e Zannon (2004), acerca da descrição da evolução 

histórica, dos aspectos conceituais e metodológicos do conceito de QV na saúde, 

identificou que o termo vem se concretizando como variável importante na prática 

clínica e na produção de conhecimento na área da saúde, e que os empenhos teórico-

metodológicos têm contribuído para o esclarecimento do conceito e seu 

amadurecimento.  

Ao analisarem a produção cientifica entre os anos 2000 a 2005, Oliveira et al. 

(2007) identificaram diversas associações entre áreas profissionais, apontando para a 

importância da multidisciplinaridade. Perante a complexidade das ações em saúde, 

devem-se enfatizar as ações coletivas, intersetoriais e transdisciplinares; buscando assim 

proporcionar melhorias na qualidade de vida da população e evitando a fragmentação do 

sujeito. (WIMMER; FIGUEIREDO, 2006). 

Embora seja um assunto discutido há muito tempo por vários autores, somente 

com a modificação do paradigma da saúde, ocorrido a partir da segunda metade do 

Século XX, se implantou a qualidade de vida incorporada às concepções de prevenção e 

promoção da saúde. (COSTA; SILVA, 2004). 

 O processo de saúde e doença pode ser compreendido como um continuum, 

relacionado aos aspectos econômicos, socioculturais, à experiência pessoal e estilos de 

vida. Os determinantes e condicionantes do processo saúde/doença são multifatoriais e 

complexos. (SEIDL; ZANNON, 2004). 

Continuamente e de forma sustentada, as condições de vida e de saúde vêm 

melhorando na maioria dos países, no último século, graças aos avanços políticos, 

econômicos, sociais e ambientais, assim como aos progressos na saúde pública e na 

medicina. Estudos no cenário mundial corroboram que há uma relação entre saúde e 

qualidade de vida com condições inadequadas e doenças. Uma boa saúde influencia 

positivamente a qualidade de vida; já a doença dificulta vários aspectos da vida humana.
 

(BUSS, 2000). 

 Diante de tal contexto e dos avanços terapêutico e tecnológico, houve um 

aumento significativo da sobrevida da população. Em meio a este processo de forte 
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transição demográfica e melhoria da expectativa de vida, ocorre a mudança no perfil de 

morbi-mortalidade da população, indicando um crescimento das doenças crônico-

degenerativas, não infecciosas. (BUSS, 2000).  

 Juntamente com tais mudanças, acontecem também os avanços nos tratamentos 

e as possibilidades efetivas de controle dessas enfermidades, ocasionando uma elevação 

da sobrevida e/ou a vida longa das pessoas acometidas por agravos. (SEIDL; 

ZANNON, 2004).  

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

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

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

confrontos, visões de mundo diferentes.  

 No entanto, comprovar que a qualidade/condições de vida afeta a saúde e que 

esta influencia intimamente a qualidade de vida não é o único desafio. Embora haja 

demonstrações, ainda há muitas lacunas a serem resolvidas e respondidas nesta área de 

investigação, inclusive acerca das intervenções que, a partir do setor de saúde, possam 

influenciar favoravelmente a qualidade de vida. (BUSS, 2000). 

 Fator relevante na melhoria da saúde e qualidade de vida são as ações de 

promoção à saúde da população. Buss (2000) destaca que as ações assistenciais 

curativistas e individualistas não são eminentemente as principais resoluções para os 

problemas de saúde. E, que partindo das ações preventivas e da melhoria das condições 

de vida em geral, alguns países, identificaram as razões fundamentais para a melhoria 

das questões relacionadas à saúde.  

 Outro interesse está intimamente associado às práticas assistenciais diárias dos 

serviços de saúde, e refere-se à QV como um indicador nas avaliações clínicas de 

doenças específicas. Trata-se da análise do impacto físico e psicossocial que as doenças, 

disfunções ou incapacidades podem ocasionar para as pessoas acometidas, permitindo 

um melhor conhecimento do paciente e de sua adaptação à condição existente. (SEIDL; 

ZANNON, 2004).  

Espera-se que a análise do tema e seu desenvolvimento possam contribuir para 

mudanças nas práticas assistenciais e concretização de novos paradigmas do processo 

saúde/doença, para a superação de modelos de essencialmente biomédicos, que 

negligenciam aspectos socioeconômicos, psicológicos e culturais importantes nas ações 

de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação em saúde, bem como para as 

políticas públicas. Sendo assim, faz necessária a contribuição de diferentes áreas do 
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conhecimento para que a qualidade de vida seja um construto interdisciplinar, com seu 

valor e necessidade. (SEIDL; ZANNON, 2004). 

 Diante do exposto, observa-se que o tema da qualidade de vida é tratado sob os 

mais diferentes olhares, a partir da ciência, por meio de várias disciplinas, dos 

indicadores objetivos ou subjetivos, ou das abordagens individuais ou coletivas. No que 

se refere à saúde, pode ser visto num sentido ampliado ou genérico, apoiando-se na 

compreensão das necessidades humanas fundamentais, materiais e espirituais, com foco 

no conceito de promoção da saúde. Quando vista de forma mais focalizada, a qualidade 

de vida relacionada à saúde é centrada na capacidade de viver sem doenças ou de 

superar as dificuldades observadas nas condições de morbidade. (MINAYO; HARTZ; 

BUSS, 2000). 

Para se conhecer a qualidade de vida das pessoas são necessários, além do 

conhecimento sobre os aspectos conceituais e definições, a utilização de instrumentos 

para sua avaliação. Observa-se grande número de instrumentos de avaliação da 

qualidade de vida disponíveis, traduzidos e validados para o português nos últimos 

anos. 

 

3.2 INSTRUMENTOS QUE MENSURAM A QUALIDADE DE VIDA 

 

São crescentes o interesse e a ênfase de muitos autores sobre a necessidade e a 

importância da avaliação da qualidade de vida na área da saúde (DANTAS; SAWADA; 

MALERBO, 2003; PASCHOAL, 2001) 

Desde os anos de 1970, a avaliação da qualidade de vida passou, de uma 

atividade restrita a uma disciplina formal, tanto do ponto de vista teórico, quanto 

metodológico e de aplicação. (BERLIM; FLECK, 2003). As dificuldades encontradas 

por muitos autores em conceituar qualidade de vida se estendem às possibilidades de 

sua mensuração. Existem indicadores objetivos e concretos, como o índice de 

desemprego, densidade populacional, condições de moradia e financeiras, e indicadores 

abstratos e subjetivos, baseados em informações colhidas diretamente dos indivíduos 

estudados, que não podem ser considerados isoladamente. (CÁRDENAS, 2004; 

GONÇALVES; VILARTA, 2004; IGLESIAS, 2002; PASCHOAL, 2001) 

Por ser o conceito de QV bastante complexo, não existindo definição consensual 

sobre o que ela realmente significa, faz-se necessário que o pesquisador, ao tentar medir 

a qualidade de vida, defina o que está considerando como QV em seu estudo, ou 
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estabeleça em qual definição esse conceito se operacionaliza em seu trabalho de 

investigação, identificando claramente os diferentes domínios que serão avaliados. 

(DANTAS; SAWADA; MALERBO, 2003). 

Na última década, foram elaborados sucessivos instrumentos de avaliação da 

qualidade de vida, a maioria nos Estados Unidos e na Inglaterra, sendo traduzidos e 

utilizados em outros países. (BERLIM; FLECK, 2003; CÁRDENAS, 2004; IGLESIAS, 

2002; PASCHOAL, 2001). A partir de 1992, no Brasil, as pesquisas sobre qualidade de 

vida se expandiram, sendo realizados, nos últimos anos, trabalhos de tradução, 

adaptação transcultural e validação de questionários estrangeiros. (SEIDL; ZANNON, 

2004; PASCHOAL, 2001). 

 A análise da literatura revela que os instrumentos comumente usados são os 

questionários, sendo as formas de administração mais frequentes a autoaplicação e a 

entrevista. Wu et al. (1997) investigaram se haveria diferenças entre os escores de 

instrumentos de QV administrados mediante entrevista e autoaplicados, em amostras de 

pessoas soropositivas, encontrando diferenças não significativas entre as duas 

modalidades de aplicação. Verificaram, no entanto, que as respostas dadas por outros 

respondentes (familiares ou pessoas próximas) mostraram diferenças relevantes, se 

comparadas aos escores dos próprios pacientes, sendo que familiares e amigos tenderam 

a avaliar de modo menos favorável a qualidade de vida dos sujeitos.  

A autoaplicação parece ser vantajosa, pois, além de requerer menos tempo, 

permite que a pessoa responda no seu ritmo, podendo voltar aos itens e refletir melhor 

sobre suas respostas. (WU et al., 1997). As conclusões dos autores desse estudo são 

interessantes, porém importa enfatizar que há vantagens e desvantagens nos diferentes 

procedimentos de coleta de dados, e que a escolha deve ser feita com base no 

delineamento proposto, considerando as características dos participantes que compõem 

a amostra e os objetivos do estudo. (SEILDL; ZANNON, 2004). 

 A qualidade de vida tem sido avaliada por meio da aplicação de diversos 

instrumentos, os quais são divididos em dois grupos: genéricos ou específicos. Os 

instrumentos genéricos são aqueles aplicáveis a uma ampla variedade de populações, 

pois avaliam aspectos relacionados à função, disfunções, desconfortos emocionais e 

físicos. (SILQUEIRA, 2005). Esses instrumentos podem ser aplicados tanto em 

indivíduos que apresentam algum tipo de doença, como também em indivíduos 

saudáveis. Citam-se, como exemplo de instrumentos genéricos, aqueles desenvolvidos 

pela OMS, o WHOQOL – 100 e o WHOQOL – Bref e ainda o Índice de QV de Ferrans 
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e Powers. Os mesmos são exemplos de instrumentos genéricos não relacionados à 

saúde, também chamados de instrumentos globais de avaliação. (SILQUEIRA, 2005). 

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

relacionados à saúde. Esses instrumentos têm como vantagem poder avaliar diferentes 

aspectos da QV que são afetados pelas condições de saúde ou de doença/tratamento em 

qualquer população. Podem ser usados em populações gerais ou específicos para avaliar 

diversos domínios aplicáveis aos diferentes estados de saúde. São exemplos dessa 

categoria o Nottinghan Health Profile – NHP, o Sickness Impact Profile – SIP e o 

Medical Outcomes Short-Form Health Survey – SF-36. Este ultimo será utilizado no 

presente estudo e será descrito mais detalhadamente nos próximos parágrafos.  

 Assim, a aplicação de um mesmo instrumento genérico por um grande número 

de estudos tem permitido aos pesquisadores dispor de dados descritivos de grupos de 

pacientes ou da população geral, avaliar a gravidade do problema e, sobretudo, a 

melhora do paciente; contudo, não é capaz de identificar as dimensões específicas do 

estado de saúde, tais como sintomas nos quais os pacientes tenham obtido melhora ou 

piora. (GUYATT; FEENEY; PATRICK, 1993). 

Os instrumentos específicos são focalizados em determinada área de interesse, 

podendo ser específicos para avaliar a QV em portadores de determinadas doenças, 

como insuficiência cardíaca e renal, câncer, diabetes para uma população como idosos, 

para uma certa função, como sono ou função sexual, ou para um problema como dor.  

Esses instrumentos são de grande utilidade na avaliação de modalidades terapêuticas em 

ensaios clínicos e, também, para acompanhar mudanças ocorridas durante o tratamento. 

Apesar dessas vantagens, os instrumentos específicos apresentam alguns pontos 

negativos, como a impossibilidade de serem extrapolados para diferentes doenças, 

dificultando a comparação entre as mesmas. Cita-se, como exemplo desses 

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

cardíaca, câncer, e a versão de Bulpit e Fletcher para pacientes hipertensos. 

(SILQUEIRA, 2005). 

A escolha de um determinado instrumento baseia-se na proposta de estudo. Seus 

componentes devem ser claros para a população estudada, e definida a doença para a 

qual as medidas foram desenvolvidas e delineadas. O instrumento deve ser apresentado 

em um formato simples, de fácil compreensão e aplicação, com tempo de administração 

apropriado. (BULPITT; FLETCHER, 1990; CÁRDENAS, 2004). 

Ciconelli et al. (1999) afirma que a maioria dos instrumentos de avaliação da 
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qualidade de vida foi formulada na língua inglesa e, portanto, direcionada para ser 

utilizada em população que fala esse idioma. Em decorrência do crescente número de 

ensaios clínicos multicêntricos, sentiu-se a necessidade de desenvolver medidas 

delineadas, especificamente, para a utilização em países que adotam outro idioma que 

não seja o inglês, e, também, para a população de imigrantes que adotam a língua 

inglesa, uma vez que, nessas situações, diferenças culturais importantes podem estar 

presentes. Apesar de uma boa tradução e adaptação cultural, é provável que existam  

diferenças culturais que afetem as propriedades de medição do instrumento. 

(RAMÍREZ, 2007). 

 Alguns aspectos das condições e estilos de vida das pessoas podem influenciar 

sua qualidade de vida e são necessários para avaliar esse constructo, tais como emoções, 

família, meio social, que seriam as variáveis independentes, e as dimensões física, 

emocional e social, as variáveis dependentes. (BERTANI et al., 2005, VINACCIA; 

OROZCO, 2005).  

 Sendo assim, o instrumento de qualidade de vida deve se apoiar em diversos 

indicadores, que possam ser generalizados, de fácil compreensão, flexíveis, adaptáveis 

às condições socioeconômicas e políticas, reveladores do índice de desenvolvimento 

humano-social alcançado e passíveis de verificação. (BERTANI et al., 2005; 

RAMÍREZ, 2007).  

 O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) construiu um 

dos primeiros instrumentos sobre qualidade de vida, que talvez seja o mais conhecido e 

difundido, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), por ser um indicador sintético 

de qualidade de vida que, de forma simplificada, soma e divide por três os níveis de 

renda, saúde e educação de determinada população. No entanto, esse instrumento não 

conseguiu incorporar a essência do conceito central que tenta medir. (MINAYO; 

HARTZ; BUSS, 2000). 

 Apesar de não conseguir incorporar a essência do conceito central que tenta 

medir, o IDH tem sido bastante utilizado e no Brasil inspirou outros, como o Índice de 

Condições de Vida (ICV), desenvolvido pela Fundação João Pinheiro. É um instrumento 

mais sofisticado do que o IDH, podendo ser aplicado para microrrealidades, e composto 

por 20 indicadores em cinco dimensões: 1) renda; 2) educação; 3) infância; 4) habitação; 

e 5) longevidade. Mesmo tendo seu espectro de abrangência muito mais ampliado, o 

ICV trabalha apenas com os aspectos objetivos, passíveis de medição. (MINAYO; 

HARTZ; BUSS, 2000). 
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 Estudo realizado por Dantas, Sawada e Malerbo (2003) analisou a produção 

científica sobre a temática qualidade de vida produzida pelas universidades públicas do 

Estado de São Paulo. Foram analisados 53 estudos, 71,7% desenvolvidos com adultos 

de ambos os sexos, portadores de algum tipo de doença (69,8%) e que usaram 

instrumentos já existentes para a avaliação de qualidade de vida (77,3%).  

 Um fato importante a ser destacado, no estudo supracitado, é que a maioria dos 

instrumentos de QV utilizados foi produzida em países de língua inglesa, requerendo um 

processo de validação transcultural antes de serem usados no Brasil. (DANTAS; 

SAWADA; MALERBO, 2003).  

 Dentre os instrumentos genéricos usados pelos pesquisadores, os mais frequentes 

foram: Medical Outcomes Studies 36-item Short-Form (MOS SF-36) e Índice de 

Qualidade de Vida de Ferrans e Powers, usados, respectivamente, em 18 (34%) e 4 

(7,5%) estudos. Os instrumentos WHOQOL-100 e WHOQOL-bref foram empregados 

em dois (3,8%) e um (1,9%) estudo, respectivamente. O Medical Outcomes Studies 12-

item Short-Form (MOS SF-12) foi usado em uma única investigação. (DANTAS; 

SAWADA; MALERBO, 2003). 

 Outra pesquisa bibliográfica, realizada por Oliveira et al. (2007), analisou a 

produção científica na área da saúde sobre qualidade de vida no Brasil entre 2000 e 

2005, mostrando que os instrumentos mais utilizados foram o Short Form Health Survey 

(SF-36) e os instrumentos próprios da OMS, desenvolvidos pelo Grupo de Estudos em 

QV (WHOQOL), que são o World Health Organization Quality of Life 100 e o World 

Health Organization Quality of Life Bref. E tendo como principal objeto de estudo as 

doenças crônicas. 

 Também foi verificada por Dantas, Sawada e Malerbo (2003) a utilização de 

instrumentos específicos para pessoas acometidas por doenças crônicas, pacientes com 

HIV/AIDS, crianças, idosos, pacientes com distúrbios mentais, entre outros. Os 

instrumentos genéricos foram utilizados quando a população alvo não apresentava uma 

doença pré-determinada ou uma única doença. (DANTAS; SAWADA; MALERBO, 

2003).  

Um dos instrumentos genéricos mais utilizados atualmente é o Medical 

Outcomes Short-Form Health Survey (SF-36), por ser de fácil compreensão e ter um 

tempo curto de aplicação. Desenvolvido nos Estados Unidos em 1992, apresentando 

uma nova versão em 1996, é aplicável a diversos tipos  de doenças. É composto por 36 

questões gerais agrupadas em oito domínios: capacidade funcional (10 itens), vitalidade 
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(4), física (4), dor (2), saúde geral (5), as questões sociais (2), emocional (3) e saúde 

mental (5). Cada uma dessas questões recebe um valor de 0 a 100, onde 0 é um pior 

estado de saúde e 100 a saúde perfeita. Também está disponível uma versão curta ou 

aguda do SF-36, cujos itens referem-se apenas à semana anterior, sendo conhecidos 

como SF-12 e o SF-8. A versão padrão refere-se às últimas quatro semanas. (BERTANI 

et al., 2005; MORALES et al., 2007; RAMÍREZ, 2007). 

 O SF-36 foi traduzido e adaptado culturalmente para a população brasileira por 

Cicconelli (1999), que aplicou esse instrumento numa população de pacientes com 

artrite reumatoide, validando o SF-36 para avaliar a QVRS da população brasileira. 

(MORALES et al., 2007; SEIDL; ZANNON, 2004). 

 Outro instrumento de avaliação da qualidade de vida é o The World Health 

Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL), desenvolvido pela Organização 

Mundial de Saúde em um estudo multicêntrico, cuja versão em português foi traduzida e 

validada por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para avaliar 

Qualidade de Vida numa perspectiva transcultural. (FLECK; CHACHAMOVICH; 

MORENO et al., 2006; SEIDL; ZANNON, 2004; THE WHOQOL GROUP, 1998 

TRENTINI, 2006). 

Esse instrumento baseia-se nos pressupostos de que o conceito de qualidade de 

vida é subjetivo, multidimensional, composto por fatores (facetas) positivos, como 

mobilidade, desempenho de papel, contentamento, e negativos, como fadiga, dor, 

dependência de medicação e sentimentos negativos. (FLECK; CHACHAMOVICH; 

MORENO et al., 2006; THE WHOQOL GROUP, 1998; TRENTINI, 2006). 

 O grupo desenvolveu dois instrumentos de abordagens gerais que medem a QV: 

o WHOQOL-100, composto por 100 questões que avaliam seis domínios: físico, 

psicológico, nível de independência, relações sociais, meio ambiente e 

espiritualidade/crenças pessoais; cada um desses domínios apresenta subdomínios que 

são avaliados por quatro questões. E o WHOQOL-Bref é uma versão abreviada, com 26 

questões retiradas do WHOQOL-100, considerando quatro domínios: físico, 

psicológico, relações sociais e meio ambiente. (FLECK; CHACHAMOVICH; 

MORENO et al., 2006; THE WHOQOL GROUP, 1998; TRENTINI, 2006). 

 Nos últimos dez anos alguns pesquisadores na enfermagem vêm desenvolvendo 

trabalhos sobre qualidade de vida, utilizando diferentes instrumentos. No que se refere 

ao campo específico da enfermagem, duas enfermeiras americanas, Ferrans e Powers, 

criaram um instrumento para mensurar o índice de Qualidade de Vida, o Quality of Life 
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INDEX (IQL), em 1984, de pessoas sadias e daquelas que têm algum tipo de problema 

de saúde, nos termos da satisfação com a vida, e que tem sido utilizado em estudos 

sobre QVRS. (BERTANI et al., 2005).  

 Ferrans e Powers (2002) definem a qualidade de vida como o sentimento de 

satisfação ou insatisfação do indivíduo, ou seja, o que representa qualidade de vida para 

ele. Assim desenvolveram um modelo conceitual de qualidade de vida baseado numa 

variedade de abordagens metodológicas, cujo objetivo foi subsidiar a criação de um 

instrumento de medida desse conceito.  

 O IQL é um instrumento mundialmente conhecido, disponível em 12 idiomas, 

que, além de medir a qualidade de vida em vários grupos de doentes, mede também o 

impacto da doença e do tratamento em suas vidas. Mais de 100 publicações utilizaram o 

IQL proposto pelas autoras. Esse instrumento é composto por duas partes: a mensuração 

da satisfação com vários domínios e a importância de cada um desses domínios para o 

entrevistado. Os domínios são: Saúde/Funcionamento, Psicológico/Espiritual, 

Social/Econômico e Família. E no Brasil foi traduzido e validado por Kimura. 

(BERTANI et al., 2005). 

No presente estudo optamos pela escolha do SF-36, por ser um questionário 

genérico de avaliação de saúde que vem sendo usado em diversos estudos e tem 

demonstrado suas propriedades de medida, como reprodutibilidade e validade, além de 

sua utilização por outros investigadores em diversas doenças. Outro fator que contribuiu 

para sua escolha foi o fato de, no Brasil, ter sido aplicado em poucos estudos com 

pacientes com úlceras venosas. (COSTA et al., 2010; WARE; SHERBOURNE, 1992). 

 

3.3 A INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA E A ÚLCERA VENOSA CRÔNICA 

 

A insuficiência venosa crônica dos membros inferiores é uma afecção muito 

comum na população geral e acompanha-se de elevada morbidade. (ALBERTI et al., 

2010). Ela surge por uma incompetência no sistema venoso dos membros inferiores em 

realizar o retorno venoso. Essa disfunção é definida como uma anormalidade do 

funcionamento do sistema venoso que pode ser causada por uma incompetência 

valvular, disfunção dos músculos da panturrilha, obstrução do fluxo venoso ou 

associação desses fatores. Pode afetar o sistema venoso superficial, o sistema venoso 

profundo ou ambos. (FRANÇA; TAVARES, 2003). Ao longo dos anos, essa disfunção 

acaba desencadeando um quadro de hipertensão venosa. (ETUFUGH; PHILLIPS, 2007) 
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Além da disfunção valvular, a obstrução venosa também aumenta a pressão 

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

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

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

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

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

2005; FRANÇA; TAVARES, 2003). 

As pressões elevadas no interior dos vasos mais profundos afetam a 

microcirculação, lesando as paredes dos vasos, aumentando sua permeabilidade, 

facilitando a passagem de substâncias do seu interior para a pele, que acabam 

provocando alterações cutâneas. (ETUFUGH; PHILLIPS, 2007). Essas alterações 

incluem veias varicosas, edema, hiperpigmentação, eczema, erisipela, 

lipodermatosclerose, dor e acabam culminando com a ulceração do tecido. (ABADDE; 

LASTÓRIA, 2006; CASEY, 2004; MAFFEI, 2002). 

Outro mecanismo está relacionado à musculatura da panturrilha, que exerce 

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

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

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

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

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

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

2005; FRANÇA; TAVARES, 2003). 

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

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

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

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

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

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

válvulas competentes, musculatura eutônica e eutrófica, integridade neural e 

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

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

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

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

existência de doença varicosa; hábitos de vida; profissão; e principalmente a queixa 
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atual e duração dos sintomas. Durante o exame físico, devem-se investigar os sintomas 

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

boa iluminação e com o paciente em pé. (ABBADE; LASTÓRIA, 2006; 

EBERHARDT, RAFFETTO, 2005; FRANÇA; TAVARES, 2003; MAFFEI, 2002;; 

SILVA et al., 2007). 

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

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

pressão venosa ambulatorial, plestimografia, flebografia, varicografia e 

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

FRANÇA; TAVARES, 2003; MAFFEI, 2002). 

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

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

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

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

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

2005; FRANÇA; TAVARES, 2003). 

Apesar de a IVC possuir mortalidade praticamente nula, apresenta morbidade 

considerável quando já em estado ulcerativo, causando alterações importantes na vida 

dos pacientes em vários aspectos: sociais, laborais, psicológicos, entre outros. 

(MAFFEI, 2002; NUNES et al., 2006). 

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

predominância do sexo feminino para o masculino de 3 a 1, causando considerável 

impacto socioeconômico nos países ocidentais devido à alta prevalência, custos no 

diagnóstico e tratamento, além da perda de dias de trabalho. O custo total da IVC para a 

sociedade é estimado em um bilhão de euros em cada um de três países europeus 

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

NICOLAIDES, 2000).  

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

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

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

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

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

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

FRANÇA; TAVARES, 2003; MAFFEI, 2002). 
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A úlcera venosa (UV) é definida como uma doença crônica que acomete, na 

maioria das vezes, o terço inferior dos MMII. Este agravo representa cerca de 70% a 

90% dos casos de úlceras de perna, sendo a insuficiência venosa crônica (IVC) seu fator 

etiológico mais comum. (DOUGHTY; WALDROP; RAMUNDO, 2000) 

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

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

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

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

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

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

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

tamanhos e localizações variáveis, mas em geral ocorrem no terço médio distal da 

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

mediais, podendo envolver toda a circunferência da perna, se não tratadas. (ABADDE; 

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

2003). 

A UV produz muito exsudato e, quando purulento, indica processo infeccioso. 

Geralmente é dolorosa e melhora com a elevação dos membros. A dor é mais evidente 

quando há presença de edema e infecção. (BRASIL, 2002; PIEPER; CALIRI; 

CARDOSO, 2002; VALENCIA; FALABELLA; EAGLSTEIN, 2001; YAMADA, 

2003).  

Conforme relatam Borges (2005), Gohel et al. (2007) e Yamada e Santos (2005), 

pouco se sabe com exatidão a respeito dos mecanismos fisiopatológicos responsáveis 

pela UV, entretanto, há um consenso entre esses autores de que a hipertensão venosa 

seja a condição mais comum para a ulceração.  

Nesse sentido, algumas teorias têm sido elaboradas para explicar a patogênese 

da UV, buscando aprofundar o conhecimento não só acerca do surgimento da lesão, 

como também de sua manutenção.  

A teoria mais aceita, denominada de Teoria Clássica, é a de que as pressões 

elevadas no interior dos vasos provocam, ao longo do tempo, alterações na 

microcirculação dos membros inferiores. As paredes dos vasos são, assim, danificadas, 

acarretando um aumento da permeabilidade capilar com liberação de macromoléculas 

do seu interior para a pele, provocando as alterações cutâneas observadas sob a forma 
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de edema, eczema, hiperpigmentação, lipodermatoesclerose e, por fim, a ulceração do 

tecido. (YAMADA; SANTOS, 2005).  

Outro modelo teórico, denominado “fibrin cuff theory” ou Teoria de “cuffs” de 

fibrina, relata que a pressão venosa elevada causa um aumento no tamanho do leito 

capilar e o alargamento dos poros intersticiais. Essa situação provoca o extravasamento 

de fibrinogênio que, no meio intersticial, polimeriza-se e produz fibrina, formando 

manguitos ao redor do vaso que interferem na difusão de oxigênio e na ativação dos 

leucócitos, predispondo à formação de úlcera. (BORGES, 2005; FRANÇA; TAVARES, 

2003; YAMADA; SANTOS, 2005).  

A teoria conhecida como “white cell trapping”, ou teoria dos leucócitos, afirma 

que estes seriam sequestrados na parede endotelial, no leito capilar exposto à pressão 

venosa elevada, e entrariam em contato com moléculas de adesão intracelulares na 

parede capilar, sendo ativados. Com a ativação leucocitária, haveria liberação de 

citoquinas e radicais livres no leito venoso, o que induziria a uma reação inflamatória, 

com lesão das válvulas venosas e do tecido adjacente, levando à ulceração. (BORGES, 

2005; FRANÇA; TAVARES, 2003).  

Constata-se, portanto, que, embora o exato mecanismo da patogênese da úlcera 

venosa ainda seja obscuro, todas as hipóteses teóricas descritas podem estar envolvidas 

no processo da ulceração 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. (NÓBREGA, 2009; SANTOS; 

PORFÍRIO; PITTA, 2009). Na Europa, 5 a 15% de adultos entre 30 e 70 anos de idade 

apresentam essa doença, sendo que 1% apresenta úlcera. Em torno de 7 milhões de 

pessoas têm doença venosa crônica nos EUA, o que é responsável por cerca de 70 a 

90% das úlceras de estase em membros inferiores. (HEIT et al., 2001; SANTOS; 

PORFÍRIO; PITTA, 2009). 

No Brasil, Cabral (2000), em estudo realizado no Sistema Único de Saúde de 

Belo Horizonte, encontrou prevalência de aproximadamente 2,6% de úlceras abertas ou 

cicatrizadas na população geral. 

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

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

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

dólares anualmente. O custo estimado no cuidado de um episódio de UV pode 
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ultrapassar 40 mil dólares. (BONGIOVANNI; HUGHES; BOMENGEN, 2006; 

EBERHARDT; RAFFETTO, 2005; HESS, 2002). 

Segundo Bongiovanni, Hughes e Bomengen (2006), a UV surge geralmente por 

volta dos 60 anos de idade, predomina no sexo feminino e apresenta índice de 

recidivância de 60% a 72%. Corroborando, Bergonse e Rivitti (2006), em estudo 

realizado no Ambulatório de Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, que teve como amostra 40 pessoas portadoras 

de úlcera venosa, encontraram taxas de frequência de 80% para o sexo feminino e 70% 

para a faixa etária entre 61-80 anos.  

Para o adequado tratamento das UVs, é necessário o correto diagnóstico dessas 

lesões através da anamnese e exame físico, podendo ser utilizados também exames 

complementares. 

O diagnóstico da UV é predominantemente clínico, realizado através da 

anamnese e do exame físico. Durante a anamnese é necessário obter do portador de UV 

informações relativas à úlcera, tais como: ano de ocorrência da primeira úlcera, local de 

úlceras anteriores, número de recorrências, tempo livre de úlcera e tipos de tratamento. 

Além disso, ainda fazem parte da anamnese informações como: idade, sexo, doenças 

cardiovasculares, o índice de massa corporal, mobilidade, artrite, diabetes, e uma 

história de ferimentos nas pernas ou trombose venosa profunda, que permitem 

identificar fatores de risco. (AGUIAR et al., 2005; BORGES, 2005; SHORT; BULL, 

2009; SIMON; DIX; MCCOLLUM, 2004). 

O exame físico deve identificar as características da lesão atual: localização, 

diâmetro, profundidade, volume, cor e tipo de exsudato e presença de odor. Além desses 

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

causadas pela Insuficiência Venosa Crônica, tais como: veias varicosas, edema, 

hiperpigmentação, eczema, erisipela e lipodermatosclerose. (ABADDE; LASTÓRIA, 

2006; AGUIAR et al., 2005; BONGIOVANNI; HUGHES; BOMENGEN, 2006; 

BORGES, 2005; MAFFEI, 2002; SHORT; BULL, 2009; VALENCIA et al., 2001). 

Os diferentes métodos diagnósticos da doença venosa dependem do examinador 

e requerem habilidade clínica específica. Alguns exames, como doppler manual, o 

índice de pressão tornozelo/braço (ITB), flebografia e duplex-scam, podem ser 

realizados para complementação do diagnóstico, embora a anamnese e o exame clínico 

sejam suficientes para o diagnóstico de IVC e da UV (FALANGA, 1997; FRANÇA; 

TAVARES, 2003). 
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O objetivo do tratamento ao paciente com UV é a cicatrização da ferida, bem 

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

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

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

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

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

VALENCIA et al., 2001).  

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

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

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

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

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

exercícios regularmente e preservar as funções fisiológicas como o sono, além de 

manter uma alimentação rica em vitaminas, minerais (zinco e selênio) e proteínas.  

(ABADDE; LASTÓRIA, 2006; AGUIAR et al., 2005; BONGIOVANNI; HUGHES; 

BOMENGEN, 2006; BORGES, 2005). 

 

3.4 A ENFERMAGEM E O CUIDAR DAS PESSOAS COM ÚLCERA VENOSA 

CRÔNICA 

 

O cuidar é um constructo teórico considerado como central para a Enfermagem e 

para aqueles que exercem a profissão, além de ser, de um lado, um imperativo moral 

pessoal que é comum a todos os seres humanos, e do outro um imperativo moral 

profissional, portanto, não negociável. (GARCIA; NÓBREGA, 2000). 

O cuidado ao portador de ferida é dinâmico e associado ao avanço técnico-

científico; propicia uma ascensão quanto aos produtos e métodos utilizados, para 

proporcionar ao portador de lesões, em especial aquelas de caráter crônico, um 

tratamento eficaz, em curto prazo, que possa trazer maior conforto e breve retorno à 

normalidade de sua vida. Logo, a busca de um preparo que deva acompanhar a evolução 

técnico-científica é exigida aos cuidadores. (BELO HORIZONTE, 2006; CUNHA, 

2006; FERREIRA; BOGAMIL; TORMENA, 2008). 

Desde seu surgimento como profissão, a Enfermagem sempre esteve inserida no 

papel de principal cuidador de lesões de pele – a figura do profissional de enfermagem é 
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preponderante. É ele quem executa o curativo diariamente e está em maior contato com 

o paciente. (CUNHA, 2006; FERREIRA; BOGAMIL; TORMENA, 2008). 

Ultimamente, as pesquisas sobre tratamento de feridas vêm tendo destaque nas 

publicações de Enfermagem, mas o mesmo não ocorre nas publicações médicas, 

demonstrando a atribuição ao enfermeiro da responsabilidade no tratamento e prevenção 

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

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

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

(FERREIRA; BOGAMIL; TORMENA, 2008). 

A execução de um curativo não se restringe apenas a uma questão técnica, mas 

está relacionada a todo um processo de avaliação que antecede o início do tratamento. 

(MORAIS; OLIVEIRA; SOARES, 2008). O enfermeiro deve ainda ter uma visão ampla 

no que se refere ao tratamento de uma ferida crônica e atentar não apenas para a lesão 

em si, mas ter a capacidade de realizar uma abordagem holística de modo a contemplar 

o ser humano em sua plenitude, uma vez que temos à nossa frente um ser humano 

especificamente fragilizado, impactado na autoestima e no autoconceito, com odores e 

secreções, e dores tanto no corpo quanto na “alma”. (CUNHA, 2006; FERREIRA; 

BOGAMIL; TORMENA, 2008; SOUSA, 2009). 

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

tenha consideração não só ao “cuidado fisiológico”, mas também ao “cuidado 

psicológico”. A relação terapêutica promovida pelos profissionais de enfermagem é 

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

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

este processo dinâmico. Desse modo, a atualização permanente científica, técnica e 

relacional deve constituir-se como uma exigência básica para qualquer enfermeiro, bem 

como para qualquer profissional de saúde, pois só assim conseguir-se-á a satisfação de 

necessidades em matéria de saúde e corresponder às expectativas neles depositadas 

pelos alvos dos cuidados. (SOUSA, 2009). 

A abordagem do paciente portador de úlcera de membros inferiores exige uma 

avaliação vascular que requer uma observação apropriada do estado anatômico e 

funcional do sistema venoso superficial, profundo e perfurante, além da verificação da 

presença de sinais de doenças sistêmicas. O protocolo é um plano exato e detalhado 

para o estudo de um problema biomédico ou para um esquema terapêutico que oriente a 

realização de exames que auxiliem o diagnóstico, de técnicas, produtos, critérios de 
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evolução e avaliação. Também visa instrumentalizar as ações dos profissionais e 

sistematizar a assistência a ser prestada ao portador de ferida, além de fornecer 

subsídios para implementação dessa assistência. (BELO HORIZONTE, 2006; 

BORGES, 2005). 

De acordo com Nunes (2006), após o planejamento das ações, por meio de um 

protocolo tem-se a implementação das ações que consistem em: evolução clínica, com 

avaliação da lesão; prescrição de terapia tópica e sistêmica; escolha do curativo; 

tratamento contínuo; documentação (registro no prontuário e registros fotográficos); 

mensuração quinzenal; encaminhamento para especialistas, identificação do cuidador da 

família, orientações e treinamentos; e, uma vez implementada a assistência com base em 

protocolos, a próxima etapa será a avaliação. 

Cunha (2006) refere que a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 

é um processo que vai instrumentalizar o trabalho, possibilitando a aplicação dos 

conhecimentos técnicos, o estabelecimento de fundamentos para a tomada de decisão e 

o registro adequado de assistência prestada, e para que o enfermeiro desempenhe de 

forma diferenciada a sua função e possa contribuir com benefícios ao paciente, tornando 

suas ações o mais científicas possíveis. 

Segundo Deodato (2007), Borges (2005) e Torres et al.  (2007),  é  através da  

sistematização da assistência que a equipe multidisciplinar de saúde capacitada pode 

avaliar os fatores que interferem  na  evolução  da  úlcera  e  suas  respectivas  

intervenções,  acompanhar  a evolução  das  etapas  do  processo  cicatricial  das  úlceras  

e  fazer  a  opção  pelo melhor tratamento, além  de contemplar aspectos  inerentes ao 

diagnóstico, planejamento,  implementação  e  avaliação  das  ações  e  das condutas  de  

tratamento  e prevenção coerentes com a realidade do serviço de saúde do usuário. 

A avaliação clínica do paciente e da lesão deve incluir um roteiro sistemático 

que aborde: história clínica do cliente; condições gerais, exames laboratoriais, doenças 

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

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

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

da ferida, sensibilidade cutânea, comprometimentos; diagnóstico adequado do tipo de 

ferida, suas necessidades e consequente planejamento de ações. (MANDELBAUM; DI 

SANTIS; MANDELBAUM, 2003). 

A partir do diagnóstico, o enfermeiro constrói planos de cuidados cujos 

objetivos são proporcionar condições que minimizem o tempo de cicatrização da ferida, 
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reduzam os riscos de infecções, prevenção de recidivas, garantam a segurança e 

conforto do paciente. (CARMO et al., 2007).  

A sistematização da assistência de enfermagem no tratamento de feridas 

crônicas, para Cunha (2006), remete a buscar o histórico da ferida daquele paciente, 

fazendo a inspeção (avaliação da superfície, sinais de cicatrização, temperatura do 

paciente), analisar as características definidoras (exsudato, odor, característica das 

bordas) e posteriormente ao diagnóstico da úlcera venosa, analisando: Diminuição da 

integridade da pele, que está relacionada com secreções e excreções; Risco de 

diminuição da  integridade da pele,  relacionada com  imobilização física, exposição a 

secreções; Risco para  infecção,  relacionada à má nutrição, perda de tecido e  exposição  

aumentada  ao  ambiente; Nutrição alterada (menor do que as necessidades do corpo), 

relacionada à inabilidade de ingerir  alimentos; Perfusão  tecidual  alterada,  relacionada  

com  estase  do  fluxo  venoso; Distúrbio  da  autoestima  relacionado  com  a  

percepção das  cicatrizes. 

Segue-se um plano de cuidados (prescrição – com as metas, resultados 

esperados, prescrições e a justificativa) que requer o gerenciamento da ferida. As metas 

e os resultados esperados são estabelecidos, e, a partir das metas, o enfermeiro planeja 

as terapias de acordo com a gravidade e o tipo de ferida, e a presença de alguma 

condição que cause complicação, como infecção, má nutrição, imunossupressão e 

diabetes, capaz de afetar a cicatrização da ferida. O enfermeiro terá que trabalhar junto  

ao  paciente  e  seus familiares para manter uma cicatrização ótima da lesão, uma vez 

que a educação do paciente, diante dessa situação, faz-se prioritário no cuidar em 

enfermagem. (CARMO et al., 2007; CUNHA, 2006). 

Cabe ao enfermeiro estabelecer comunicação terapêutica com o cliente visando à 

valorização das queixas apresentadas e o respeito à particularidade de cada indivíduo. 

Vale ressaltar a importância de o enfermeiro usar uma comunicação verbal familiar à 

linguagem do paciente, para que o mesmo possa compreender as informações que lhe 

são transmitidas e, assim, comprometer-se com sua saúde, possibilitando o 

cumprimento das ações que lhe são delegadas, a fim de garantir o sucesso do 

tratamento.  (CARMO et al., 2007).  

O tratamento clínico oferecido ao portador de úlcera venosa consiste na 

realização do curativo, terapia compressiva, prescrição de dieta que favoreça a 

cicatrização, orientações quanto à importância de repouso e do uso de meias de 

compressão após a cura da ferida.  (CARMO et al., 2007). 
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O portador de feridas crônicas existe em todos os segmentos sociais. No Brasil 

não é diferente, mas, no país, o grande desafio é contornar as dificuldades daqueles que, 

desprovidos de recursos adequados para serem assistidos por serviços particulares, 

necessitam procurar instituições públicas para receberem o tratamento, pois são 

conhecidas as dificuldades desses serviços de saúde. Notória também é a característica 

dessa demanda, em sua maioria proveniente das camadas carentes da população, o que 

conota maior incidência de doenças instaladas e acentuado desconhecimento 

relacionado ao processo de prevenção, melhora e cura. (CUNHA, 2006).  

A Enfermagem possui papel importante no tratamento de feridas e precisa estar 

ciente das responsabilidades, tanto em relação ao conhecimento técnico para avaliação 

contínua das lesões, quanto à qualidade e quantidade dos insumos utilizados. (SILVA et 

al., 2009). 

Prestar cuidado de qualidade a clientes portadores de feridas é um desafio a ser 

enfrentado por toda a equipe, em especial pelo enfermeiro. É proporcionando o cuidado 

humanizado, buscando compreender a doença sem deixar de se preocupar com os 

fatores psicossociais e humanos, que o profissional alcançará a excelência no 

atendimento, levando em conta a relação com o ambiente físico e social em que a 

sistematização da assistência de enfermagem ocorre. (FERREIRA; BOGAMIL; 

TORMENA, 2008; GARCIA; NÓBREGA, 2000).    

É imprescindível uma assistência embasada em um modelo holístico de cuidado, 

em que o ser humano seja visto a partir de uma abordagem de suas reais necessidades e 

de seus problemas anteriores, atuais e futuros. (SILVA et al., 2007). 

 

 

3.5 EFEITO DA ÚLCERA VENOSA NA QUALIDADE DE VIDA 

 

A úlcera venosa crônica surge na população mais idosa, com atividades 

laborativas que propiciam o surgimento dessa doença e a fazem tender a cicatrizar mais 

lentamente, trazendo maiores complicações devido ao comprometimento imunológico, 

circulatório, respiratório, nutricional e de hidratação, podendo aumentar o risco de lesão 

na pele, dores, e retardar a cicatrização. (HESS, 2002; LUCAS, MARTINS, ROBAZZI, 

2008; TORRES et al., 2009). 

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

vida das pessoas e, consequentemente, de seus familiares. Nessa situação surgem 
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dificuldades que, muitas vezes, nem a pessoa nem a família e a equipe de saúde estão 

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

(LUCAS, MARTINS, ROBAZZI, 2008). 

Ultimamente, tem havido uma crescente conscientização de como é importante 

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

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

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

A úlcera venosa crônica é uma doença que causa importante ônus aos sistemas 

de saúde e previdenciário, interferindo na qualidade de vida do paciente, pelos altos 

custos com tratamento ou pela possibilidade de faltas ao trabalho e perda do emprego, 

além de diminuição do prazer nas atividades cotidianas, tornando-se para ele dor e perda 

de mobilidade funcional. (FRANÇA; TAVARES, 2003; NUNES et al., 2008). 

Atividades rotineiras, como o simples subir ou descer uma escada, o deslocar-

se até o banheiro, ao quintal, ou simplesmente o permanecer de pé sem apoio durante 

um curto período de tempo, o percorrer curtas distâncias, o levantar-se da cama, tornam-

se tarefas difíceis de concretizar no dia a dia. A interferência na atividade básica da 

locomoção acarreta, desse modo, múltiplas implicações, obrigando as pessoas a 

reestruturarem as atividades do seu quotidiano e, em alguns casos, a sentirem-se 

dependentes de outros para poderem se locomover aos diversos lugares pretendidos e 

assim poderem relacionar-se com os outros. (SOUSA, 2009). 

A presença da úlcera venosa é considerada como uma fonte adicional de gastos 

econômicos, essencialmente pelos cuidados que a mesma exige no que concerne ao 

cumprimento do tratamento farmacológico (analgésico e antibiótico), às deslocações ao 

médico, o tratamento com curativos, entre outros. Numa situação econômica deficitária, 

a presença da ferida e os cuidados a que esta obriga constituem-se, desse modo, um 

fator desestabilizador no equilíbrio financeiro da família. (SOUSA, 2009) 

E, tal como acontece em muitas outras doenças crônicas, a abordagem 

terapêutica das úlceras venosas crônicas é influenciada por múltiplos fatores.  

Esses fatores não se cingem somente aos fisiológicos, como, por exemplo, a 

presença de circulação sanguínea inadequada ou de sinais infecção. De fato, o processo 

de cicatrização de uma ferida crônica pode ser influenciado por muitos outros fatores, 

como sejam os econômicos, no que concerne ao acesso a produtos adequados e 

necessários ao tratamento; fatores sociais, por exemplo na acessibilidade aos 

recursos/sistemas de saúde; fatores espirituais, relacionados com as crenças pessoais e 



48 

 

com a própria esperança dos doentes; fatores psicoemocionais, relacionados por 

exemplo com a motivação dos indivíduos, a forma como reagem e lidam com o seu 

tratamento, bem como a forma como outros cuidadores interagem em todo este 

processo; e até mesmo fatores políticos, nomeadamente na forma como são 

equacionadas e postas em prática as políticas de saúde que influenciam direta ou 

indiretamente as pessoas que necessitam de assistência e de cuidados de saúde. 

(POPOOLA, 2003). 

Outros fatores também contribuem para a baixa qualidade de vida dos 

pacientes, como a própria desvalorização pessoal, o distúrbio da autoimagem por 

estarem muitos anos com uma atadura envolvendo sua perna, impossibilitando-lhes de 

ter uma vida social, de ir a festas, shopping, igrejas, justamente por sentirem vergonha 

de sua imagem corporal. (NÓBREGA, 2009). 

Nesse contexto, o fato de se ser possuidor de uma ferida pode implicar muitas 

vezes sentimentos de rejeição e repulsa, mesmo que inconscientes, por parte dos outros, 

e até mesmo motivar sentimentos de isolamento social e quadros depressivos, dado o 

impacto negativo que esse fenômeno pode assumir no âmbito das relações pessoais e 

laborais dos indivíduos, bem como em muitos outros campos das suas vidas. 

(EBBESKOG; EKMAN, 2001). 

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

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

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

domiciliares inadequados, sono alterado, diminuição da mobilidade funcional e 

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

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

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

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

MOFFATT, 2006). 

Phillips et al. (1994) observaram que 68% de 73 pacientes referiram que a úlcera 

tinha efeito emocional negativo em suas vidas, incluindo o sentimento de medo, o 

isolamento social, o nervosismo, a depressão e a autoimagem negativa. Além disso, 

apresentaram forte correlação entre o tempo gasto no cuidado com as feridas e os 

sentimentos de raiva e ressentimento. 

Neil e Munjas (2000) verificaram que a úlcera venosa “fere” os indivíduos tanto 

física quanto emocionalmente. 
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Os estudos realizados por Krasner (1998) e por Walshe (1995), a respeito das 

experiências dos pacientes com úlcera venosa, apresentaram conclusões de que esse tipo 

de lesão de pele acarreta profundo e negativo efeito na vida das pessoas, principalmente 

relacionado à mobilidade e à dor. Sentimentos de frustração devidos à lentidão na 

cicatrização, depressão, embaraço, dificuldades na higiene associados às bandagens, 

distúrbios do sono ocasionados principalmente pela dor e medo de novas úlceras são 

outras ocorrências mencionadas pelos pacientes entrevistados. 

Oliveira e Poles (2006), em estudo que teve como objetivo conhecer as crenças 

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

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

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

dessa vivência surgem diversas situações que devem ser consideradas importantes para 

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

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

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

vida da pessoa. 

Sousa (2009) verificou o medo da amputação do membro afetado pela ferida 

como outra vivência manifestada por alguns participantes. O ter conhecimento de casos 

de familiares ou conhecidos que tiveram que amputar um membro, mesmo que o quadro 

clínico não estivesse relacionado com a existência de úlceras venosas, é relembrado e 

encontra-se muito presente nas vidas dessas pessoas, constituindo fonte geradora de 

medo pela hipótese de que tal lhes poder acontecer. Situação semelhante acontece com a 

associação da hipótese de amputação à presença de outras doenças crônicas, como a 

Diabetes Mellitus, cuja possibilidade de surgimento é sentida com medo. 

Diferentes vivências relacionadas com a imagem corporal foram identificadas 

pelos participantes, designadamente, as relacionadas com a alteração e as respectivas 

implicações emocionais que as mesmas comportam no relacionamento dos participantes 

com os outros, como a dificuldade de aceitação da imagem pública, ou seja, da imagem 

corporal que apresentam aos outros, receio da reação dos outros em relação à imagem 

apresentada e vergonha de sair de casa. (SOUSA, 2009). 

Nos estudos desenvolvidos por Krasner (1998) e por Walshe (1995), as autoras 

apontam a frustração como uma sentimento negativo vulgarmente sentido e manifestado 

pelas pessoas acometidas com esse problema de saúde. Assim sendo, a frustração 

sentida pelos possuidores de úlceras venosas crônicas pode advir de múltiplas 
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proveniências, estando habitualmente relacionadas ao processo lento de cicatrização, à 

depressão, ao sentimento de vergonha e embaraço sentidos, às dificuldades na 

mobilização e interferência nos hábitos de higiene pela presença das ligaduras, e, 

finalmente, aos distúrbios de sono ocasionados principalmente pela dor e receio do 

aparecimento de novas ulcerações. 

Neil e Munjas (2000), no estudo que realizaram, constataram que, para os 

participantes, as feridas exsudativas e as ligaduras molhadas eram ocorrência diária, 

sendo essa situação motivo de estresse, de embaraço e de angústia. 

A esse propósito, Hyde et al. (1999) referem que os enfermeiros devem estar 

atentos e explorar devidamente as experiências de embaraço/vergonha sentidas e 

manifestadas pelas pessoas, não só especificamente em relação à questão do odor e do 

exsudado emanado pelas feridas, mas também em relação a outros aspectos. Isto 

porque, no entender das autoras, os sentimentos de embaraço e vergonha podem 

conduzir à fuga do contato social, à distração e dificuldades no emprego e ao isolamento 

social. 

No Brasil, Longo Júnior et al. (2002) desenvolveram um estudo com o objetivo 

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

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

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

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

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

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

estado geral da saúde, aspectos sociais e aspectos emocionais. A saúde mental e o 

aspecto vitalidade não estavam deteriorados nesses pacientes, isto é, não representavam 

uma qualidade de vida deteriorada nesses pacientes. 

Yamada (2001),  analisou a qualidade de vida de indivíduos com úlceras venosas 

crônicas, através do instrumento genérico de Ferrans e Powers que mensura o índice de 

qualidade de vida – Quality of Life INDEX (IQL), em amostra de 89 pacientes 

ambulatoriais de três hospitais públicos do Estado de São Paulo.  Mostrou-nos um 

resultado contrário ao estudo anterior, concluindo que pacientes com úlcera venosa 

mostraram bons níveis de qualidade de vida, e que o instrumento utilizado era adequado 

para a população em estudo.  

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

caracterizar os sujeitos da pesquisa sociodemograficamente; identificar o conhecimento 
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e desconhecimento de sua doença, apreender o significado de qualidade de vida para os 

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

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

insatisfação com a vida diante dos possíveis problemas enfrentados por ser portador de 

ferida.  

Participaram dessa pesquisa 15 pessoas portadoras de feridas crônicas em 

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

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

os pesquisados relacionaram o significado de qualidade de vida a três fatores: ser e estar 

saudável, ter boas condições econômicas e ter a família presente, e que o trabalho foi 

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

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

hábitos de vida. 

Tal como refere Yamada (2001), por se tratar de um órgão externo, a pele ao ser 

lesionada expõe os indivíduos ao meio, contrariamente ao que acontece com as doenças 

que afetam órgãos internos, onde os sinais e sintomas da doença ficam muitas vezes 

escondidos do olhar dos outros. No caso das pessoas com úlceras de perna, o impacto 

visual que as mesmas apresentam é forçosamente maior, sendo também maior o esforço 

que tem de ser realizado para tentar ocultar as feridas e os respectivos pensos, sendo 

que, mesmo assim, em algumas situações tal não é possível. 

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

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

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

envergonhados de se aproximarem de outras pessoas e aumentar e manter seu ciclo 

social de amizades. O que os leva a se sentirem discriminados pela família, sociedade e 

até por si mesmos. (NÓBREGA, 2009; SOUSA, 2009) 

Estes são apenas alguns exemplos que nos impelem à reflexão acerca da grande 

multiplicidade de fatores que, não sendo estáticos e imutáveis, mas dinâmicos, 

interagem entre si e concorrem de um modo global para a abordagem holística que o 

fenômeno das úlceras venosas crônicas exige.  

4 MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo analítico, com delineamento transversal, com abordagem 

quantitativa de tratamento e análise de dados, tendo como propósito analisar a 
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associação de fatores na qualidade de vida dos portadores de úlcera venosa atendidos 

em um hospital de referência no Estado do Rio Grande do Norte. 

Para Pereira (1995, p.272), “as pesquisas analíticas estão usualmente 

subordinadas a uma ou mais questões científicas, as „hipóteses‟, que relacionam 

eventos: uma suposta „causa‟ e um dado „efeito‟, ou, como habitualmente é referido, 

entre a „exposição‟ e a „doença”.  Nos estudos transversais a causa e o efeito são 

detectados simultaneamente. 

Para Polit, Beck e Hungler  (2004),  os  dados  coletados  na  pesquisa  não 

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

processados e analisados de alguma forma estatística. 

Assim, na pesquisa quantitativa, o pesquisador parte de parâmetros 

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

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

das variáveis. (RODRIGUES, 2007). 

O estudo realizou-se no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), 

especificamente no ambulatório da Clínica Cirúrgica, com atendimento em Angiologia 

e Cirurgia Vascular. O referido hospital localiza-se no Distrito Sanitário Leste do 

Município do Natal/RN, possui 18 leitos de internação, serviços ambulatoriais de alta 

complexidade, sendo integrado à rede do SUS através da Lei Orgânica nº 8.080/88 

como referência terciária. (BRASIL, 1990). Pertence ao Complexo de Saúde da UFRN 

e é caracterizado como instituição de ensino universitário. 

A sua federalização assegura a manutenção, através do Ministério da Educação, 

das funções de Ensino, Pesquisa e Extensão, nas áreas de cirurgia experimental, 

medicina nuclear, medicina familiar e comunitária, clínica médica, clínica cirúrgica, 

psicofarmacologia, enfermagem, nutrição, fisioterapia, psicologia e serviço social. 

(UFRN, 2009).  

O ambulatório da Clínica Cirúrgica, situado no 1º andar, possui uma demanda 

referenciada do SUS, onde, além das consultas e exames, os pacientes realizam os 

curativos em duas salas existentes no próprio setor.  

As salas de curativos estão estruturadas para a realização de curativos de lesões 

de diversas etiologias, conforme a demanda das consultas ambulatoriais. É durante a 

troca de curativos que são realizados o acompanhamento, a evolução e a avaliação das 

úlceras dos usuários deste ambulatório. 

O setor de curativos da referida instituição justifica-se por ser um local de 
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ensino, onde são desenvolvidas práticas disciplinares curriculares e extracurriculares 

para os graduandos de enfermagem e medicina, de cursos de nível médio na área de 

enfermagem (auxiliar e técnico de enfermagem), além de ser um espaço onde estão 

sendo desenvolvidos projetos de pesquisas e extensão, todos sob a responsabilidade do 

coordenador desta proposta. 

A população alvo deste estudo foi composta por portadores de UV atendidos por 

angiologistas no ambulatório de Clínica Cirúrgica do HUOL, durante o período da 

coleta de dados por meio de uma amostra aleatória simples. 

No que se refere à demanda de usuários consultados no serviço de angiologia 

do HUOL, há uma demanda semanal referenciada do SUS de aproximadamente 50 

consultas para os cinco angiologistas. 

Dessas consultas, aproximadamente 20% são de portadores de UVs, 

perfazendo-se um total mensal de 40 portadores de UVs atendidos. 

A coleta de dados teve duração de três meses, resultando em uma população 

alvo de aproximadamente 120 portadores de UVs. Dentre estes, 50% foram incluídos  

na amostra aleatória simples, o que totalizou o número de 60 portadores de UVs. 

Para seleção dos portadores de UVs, elegemos como critérios de inclusão: 

1. Histórico de úlcera venosa;  

2. Idade maior de 18 anos; 

3. Ser atendido no ambulatório de clínica cirúrgica do HUOL. 

Critérios de Exclusão: a solicitação de saída do estudo 

 

Utilizamos nesta pesquisa dois instrumentos de coleta de dados. O primeiro, um 

formulário estruturado de entrevista e coleta de medidas biofisiológicas e informações 

da assistência, elaborado baseando-se nas Diretrizes Clínicas propostas por Aguiar et al. 

(2005) e Borges (2005) em um estudo de Deodato (2007), e adaptado para este estudo 

(Apêndice B). O segundo instrumento refere-se à qualidade de vida relacionada à saúde 

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

No formulário estruturado como instrumento de coleta de medidas 

biofisiológicas e informações da assistência, focalizamos as características 

sociodemográficas e de saúde, da assistência e do aspecto clínico da UV, e, para isso, os 

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

do ambulatório do HUOL, bem como se utilizou o seu prontuário. 
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O SF-36 é um questionário multidimensional formado por 36 itens englobados 

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

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

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

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

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

os aspectos negativos (doença), quanto os positivos (bem-estar). (WARE; GANDEK; 

IQOLA PROJECT GROUP, 1994). 

Estudamos as variáveis independentes e moderadoras que acreditamos estarem 

associadas à qualidade de vida dos portadores de úlcera venosa; portanto, a qualidade de 

vida é considerada como a variável dependente deste estudo. 

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

como “uma classificação ou medida, uma quantidade que varia, um conceito 

operacional, que contém ou apresenta valores, aspecto, propriedade ou fator, discernível 

em um objeto de estudo e passível de mensuração”.    

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

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

afetados pela variável independente". (MARCONI; LAKATOS, 2006, p. 138).    

Definimos que, para o estudo, a variável dependente é a qualidade de vida (QV) 

dos portadores de úlceras venosas mensurada pelo instrumento SF-36, pois as 

dimensões desse instrumento determinam a QV, e podem ou não sofrer alterações, que, 

consequentemente, alteram a QV. 

A variável moderadora, segundo Marconi e Lakatos (2006, p. 144), “é um fator, 

fenômeno ou propriedade, que também é condição, causa, estímulo ou fator 

determinante para que ocorra determinado resultado, efeito ou consequência, situando-

se, porém, em nível secundário”.  Essa variável reveste-se de importância em pesquisas 

cujos problemas são complexos, sabendo-se ou suspeitando-se da existência de vários 

fatores inter-relacionados.  A variável moderadora é relevante para saber até que ponto 

os diferentes fatores têm importância na relação entre as variáveis independentes e 

dependentes. 

A variável moderadora estudada foi a sociodemográfica e de saúde, 

operacionalizada de seguinte forma: 
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VARIÁVEIS DE CARACTERIZAÇÃO 

SOCIODEMOGRÁFICA E DE 

SAÚDE DAS PESSOAS COM UV 

ESCORES/ CATEGORIAS DE 

VERIFICAÇÃO 

Sexo Feminino (0); masculino (1) 

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

 

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

estável (1) 

  

Escolaridade 

Não alfabetizado/alfabetizado/ensino 

Fundamental (0); médio/superior (1) 

   Renda per capita (família) 
<1 Salário Mínimo*

1
 (0); ≥ 1 Salário Mínimo 

(1) 

Ocupação/Profissão – Posição ortostática  Presente (0); Ausente (1) Qual? 

Procedência Interior (0); Capital(1)  

Sono < 6 horas (0); ≥6 horas (1) 

Doenças crônicas associadas (cardiopatia, 

DM, HAS) 
Presente (0); Ausente (1) 

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

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

com UV atendidas no ambulatório do HUOL, segundo escores/categorias de 

verificação, Natal/RN, 2010 

 

  

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

variável”. (MARCONI; LAKATOS, 2006, p. 138). As variáveis independentes 

estudadas foram as da assistência à saúde/SUS e as dos aspectos clínicos do paciente 

(Quadros 2 e 3).  

O Quadro 2, a seguir, corresponde à assistência à saúde/SUS: 

 

VARIÁVEIS 

CARACTERIZADORAS DA 

ASSISTÊNCIA PRESTADA ÀS 

PESSOAS COM UV 

ESCORES/ CATEGORIAS DE 

VERIFICAÇÃO 

                                                           
* 
Valor do salário mínimo em outubro de 2010: R$510,00 
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Adequação dos 

produtos/materiais usados no 

curativo 

Indisponibilidade de produtos para limpeza, 

epitelizante e desbridante (0);  

Disponibilidade de produtos adequados para 

limpeza, epitelizante e desbridante (1) 

Realização do curativo fora do 

Ambulatório 

Profissional/cuidador sem treinamento (0); 

Profissional/cuidador treinado (1) 

Terapia compressiva (meia/faixa 

elástica, bota de unna) nos últimos 30 

dias 

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

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

Tempo em meses? 

 
Local de tratamento nos últimos 30 

dias 

Domicílio (0); UBS/USF/HUOL/Hospital 

Municipal (1) 

Orientação para o uso de terapias 

compressivas/elevação de MMII/ 

exercícios regulares. 

 

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

 

Exames laboratoriais e específicos 

Exames laboratoriais de sangue e/ou urina 

(0); Exames laboratoriais de sangue e/ou 

urina + Doppler (1) 

Número de consultas com o 

Angiologista no último ano 

< de 4 consultas/ano (0) 

≥ 04 consultas/ano (1) 

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

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

no prontuário (1) 

Quadro 2. Variáveis de caracterização da assistência à saúde/SUS prestada às pessoas 

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

Natal/RN, 2010 

 

 

O Quadro 3, a seguir, corresponde aos aspectos clínicos do paciente, também 

considerado variáveis independentes: 

 

VARIÁVEIS DE 

CARACTERIZAÇÃO DAS UVs 

ESCORES/CATEGORIAS DE 

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

Número de vezes? 

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

Tempo em meses? 

Área da UV 

Média: 50 –150cm
2
 a grande: >150cm

2
 (0) 

Pequena: < 50 cm
2 

(1); 

Quantos cm
2
? 

Condições do leito da UV 

Fibrina/necrose liquefativa (0) 

Granulação/epitelização (1) 

 

Quantidade de exsudato na UV 
Média: >3 a 10 gazes/grande: >10gazes(0); 

Pequena: até 3 gazes (1) 

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

Perda tecidual na UV 

Grau III – subcutâneo/grau IV- músculo e 

ossos (0); 

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

 
Dor na UV/membro inferior 

Escala Analógica Visual (0 a 10) 

Presente (0); Ausente(1) 

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

Qual? Apresenta exsudato purulento? 

Coleta de swab/biópsia quando UV 

infectada 

Ausente (0); presente (1) 

Quadro 3. Variáveis dos aspectos clínicos das pessoas com UV atendidas no 

ambulatório do HUOL,  segundo escores/categorias de verificação, Natal/RN, 2010 

 

 

 

Utilizaremos nas análises estatísticas as dez principais características da 

assistência e da lesão, representadas no Quadro 4 abaixo. 

 

 

 

VARIÁVEIS 

CARACTERIZADORAS DA 

ASSISTÊNCIA E DA LESÃO  

ESCORES/ CATEGORIAS DE 

VERIFICAÇÃO 
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Adequação dos 

produtos/materiais usados no 

curativo 

Indisponibilidade de produtos para limpeza, 

epitelizante e desbridante (0);  

Disponibilidade de produtos adequados para 

limpeza, epitelizante e desbridante (1) 

Terapia compressiva (meia/faixa 

elástica, bota de unna) nos últimos 30 

dias 

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

Orientação para o uso de terapias 

compressivas/elevação de MMII/ 

exercícios regulares. 

 

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

 

Exames laboratoriais e específicos 

Exames laboratoriais de sangue e/ou urina 

(0); Exames laboratoriais de sangue e/ou 

urina + Doppler (1) 

Número de consultas com o 

Angiologista no último ano 

< de 4 consultas/ano (0) 

≥ 04 consultas/ano (1) 

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

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

no prontuário (1) 

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

Tempo em meses? 

Condições do leito da UV 

Fibrina/necrose liquefativa (0) 

Granulação/epitelização (1) 

 

Área da UV 

Média: 50 –150cm
2
 a grande: >150cm

2
 (0) 

Pequena: < 50 cm
2 

(1); 

Quantos cm
2
? 

Quadro 4. Variáveis de caracterização da assistência à saúde/SUS e da lesão das pessoas 

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

Natal/RN, 2010 

 

Nesse sentido, pressupomos a existência da associação entre as variáveis 

independentes (aspectos da assistência à saúde/SUS e aspectos clínicos da lesão) e 

moderadoras (aspectos sociodemográficos e de saúde) na variável dependente 

(qualidade de vida das pessoas com UV mensurada pelo SF-36). Propomos neste estudo 

o seguinte modelo esquemático (Figura 2): 
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 Fonte: próprio pesquisador. 
 

Figura 2. Modelo de associação das variáveis independentes e moderadoras na 

determinação da variável dependente 

 

De acordo com a Resolução 196/96 (BRASIL, 1997), projetos de pesquisa 

envolvendo seres humanos devem ser apreciados em seus aspectos éticos por 

Comissões de Ética em Pesquisa. Sendo assim, o projeto desta pesquisa foi apreciado 

pela Comissão de Ética em Pesquisa/UFRN (Protocolo n.279/09). 

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

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

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

participar da pesquisa foi requisitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

A coleta de dados foi realizada por uma equipe composta pelos pesquisadores 

e por três acadêmicos de graduação e pós-graduação em Enfermagem treinados. A 

coleta foi realizada durante um período de três meses (setembro a novembro de 2010). 

Após a assinatura do TCLE pelos dos participantes deste estudo, a equipe realizou a 

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

e do exame físico. 

Durante o período de coleta de dados, o processo de amostragem foi 

determinado de maneira aleatória simples, sendo necessário preencher os critérios de 

inclusão desta pesquisa. 

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

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

Statistical Package for Social Science (SPSS) versão 15.0 Windows.  
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 Para a realização do tratamento estatístico descritivo e inferencial foi necessário 

categorizar as variáveis independentes e moderadoras de duas formas. 

 Primeiramente, foram classificadas em categorias nominais, dicotômicas, onde 

se calculou um escore para cada conjunto de variáveis independentes (assistência à 

saúde/SUS e aspectos clínicos da lesão), e moderadoras (condições sociodemográficas e 

de saúde), que foi determinado pelo produto de sua presença (valor = 1) e ausência 

(valor = 0), representando as variáveis quantitativas.  

Em seguida, as variáveis quantitativas foram reclassificadas em variáveis 

nominais, tomando-se por parâmetro a mediana, como podemos observar no Quadro 5, 

a seguir. 

 

VARIÁVEIS DO ESTUDO 
CLASSIFICAÇÃO 

Quantitativa Nominal (mediana) 

Moderadora 

Condições sociodemográficas 

e de saúde 0 a 10 pontos 

Abaixo do valor 

da mediana 

Igual ou superior 

valor da mediana 

Independentes 

Assistência à saúde/SUS 0 a 7 pontos Abaixo do valor 

da mediana 

Igual ou superior 

valor da mediana Aspectos clínicos da lesão 0 a 3 pontos 

Total 0 a 20 pontos 

Abaixo do valor 

da mediana 

Igual ou superior 

valor da mediana 

Dependente 

SF-36 0 a 100 pontos 

Abaixo do valor 

da mediana 

Igual ou superior 

valor da mediana 

Análise estatística 

Descritiva 
Média, desvio 

padrão e variância 
Frequência absoluta e relativa 

Inferencial 

Teste de Mann 

Whitney e 

Correlação de 

Pearson 

Teste Qui-Quadrado - χ
2
; 

Coeficiente de contingência e 

Razão de chance – RC  

(ρ-valor < 0,05) 

Fonte: próprio pesquisador. 

 

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

segundo classificação quantitativa, nominal e análise estatística. Natal/RN, 2010 
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No programa SPSS 15.0, realizamos as análises descritivas com frequências 

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

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

aplicação dos seguintes testes: 

 Teste Qui-Quadrado - χ
2
 em tabelas de contingências 2x2, utilizado para 

verificação de diferença estatisticamente significante entre as médias dos escores 

da presença/ausência das variáveis e qualidade de vida, bem como a verificação 

da Razão de Chance (RC); 

 Teste de Mann Whitney, utilizado para verificação de diferença significante 

entre as médias dos escores das variáveis condições sociodemográficas e de 

saúde, assistência à saúde/SUS, aspectos clínicos da lesão e a qualidade de vida; 

 Correlação de Pearson (r ≥ 0,750 = forte; 0,500 a 0,749 = moderada; ≤ 0,499 = 

fraca), utilizado para verificação de correlação entre a associação encontrada – 

condições sociodemográficas e de saúde, assistência à saúde/SUS, aspectos 

clínicos da lesão e a qualidade de vida; 

 Coeficiente de contingência (r ≥ 0,750 = forte; 0,500 a 0,749 = moderada; ≤ 

0,499 = fraca), utilizado para verificação entre as condições sociodemográficas e 

de saúde, assistência à saúde/SUS, aspectos clínicos da lesão e a qualidade de 

vida. 

Nesse sentido, buscou-se estudar a complexidade dos fatores envolvidos na 

alteração da QV dos portadores de UV. Partimos do pressuposto da existência de 

associação dos aspectos sociodemográficos e de saúde, de assistência à saúde/SUS e 

clínicos da lesão, como influenciadores na sua qualidade de vida, e elegemos as 

seguintes hipóteses de pesquisa: 

 - Hipótese Nula (H
0
): A qualidade de vida dos portadores de UV não está 

associada aos aspectos sociodemográficos e de saúde, de assistência à saúde/SUS e dos 

aspectos clínicos da lesão. 

- Hipótese Alternativa (H
1
): A qualidade de vida dos portadores de UV está 

associada aos aspectos sociodemográficos e de saúde, de assistência à saúde/SUS e dos 

aspectos clínicos da lesão. 
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Para verificação das hipóteses do estudo, utilizamos as seguintes hipóteses 

estatísticas:  

H
0
= µ QV SF36 < ∑ adequado das variáveis (ASDS, AS e ACL) 

H
1
= µ QV SF36 > ∑ adequado das variáveis (ASDS, AS e ACL) 

Em que,  

H
0
 = Hipótese nula  

H
1
 = Hipótese alternativa  

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

∑ = Somatório 

ASDS= Aspectos sociodemográficos e de saúde 

AS = Assistência à saúde/SUS 

ACL= Aspectos clínicos da lesão 

 

Após esse processo estatístico e informacional, os dados foram codificados e 

tabulados, e apresentados em tabelas, quadros e gráficos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Para melhor compreensão dos resultados analisados no estudo, este capítulo 

apresenta três momentos: primeiro buscamos discorrer sobre a caracterização 

sociodemográfica e de saúde, assistência à saúde/SUS e aspectos clínicos da lesão; em 

seguida, explanamos a caracterização dos domínios da qualidade de vida medidos pelo 

SF-36; e, por último, a associação entre esses aspectos e a qualidade de vida das pessoas 

com UV. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE/SUS E ASPECTOS CLÍNICOS DA LESÃO 

 

A Tabela 1 apresenta a caracterização sociodemográfica dos pacientes com 

úlcera venosa, com uma predominância de pacientes do sexo feminino (70,0%), de faixa 

etária a partir de 60 anos (56,6%), casados/união estável (55,0%).  

Tabela 1. Caracterização sociodemográfica dos pacientes com UV segundo o sexo. 

Natal/RN, HUOL/ 2010 

Características 

sociodemográficas  

                             Sexo 

Feminino Masculino Total 

N % N % N % 

Faixa etária       

A partir de 60 anos 26 43,3 8 13,3 34 56,7 

Até 59 anos 16 26,7 10 16,7 26 43,3 

Estado civil       

Solteiro/viúvo/divorciado 23 38,3 4 6,7 27 45,0 

Casado/ União estável 19 31,7 14 23,3 33 55,0 

Procedência       

Interior 15 25,0 7 11,7 22 36,7 

Capital 27 45,0 11 18,3 38 63,3 

Escolaridade       

Não 

alfabetizado/Alfabetizado/ 

Ens. Fundamental 

36 60,0 13 21,7 49 81,7 

Ens. Médio e Superior 6 10,0 5 8,3 11 18,3 

Profissão/Ocupação       

Presente 23 38,3 6 10,0 29 48,3 

Ausente 19 31,7 12 20,0 31 51,7 

Renda       

<1SM 32 53,3 13 21,7 45 75,0 

>=1SM 10 16,7 5 8,3 15 25,0 

Total 42 70,0 18 30,0 60 100,0 

Fonte: Própria da pesquisa 
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Nas pesquisas de diversos autores, os dados obtidos corroboram em relação à 

predominância do sexo feminino para desenvolver UV, como relatado nos trabalhos de 

Abadde e Lastória (2006), Bongiovanni, Hughes e Bomengen (2006), Deodato (2007), 

Deodato e Torres (2008), Luz et al. (2009), Macedo (2009), Nóbrega (2009), Nóbrega et 

al. (2008), Nunes et al. (2008), Nunes (2006), Vas et al. (2008), e Yamada e Santos 

(2005).  

 Este estudo encontrou uma relação de 2,3:1 entre mulheres e homens acometidos 

por UV, o que se aproxima de outras pesquisas, que trazem uma relação de 3:1, 

evidenciando uma tendência maior das mulheres para desenvolver UV. (ABADDE; 

LASTÓRIA, 2006; DEODATO, 2007; DEODATO; TORRES, 2008a; HESS, 2002; 

NÓBREGA, 2009; NUNES et al., 2008; RODRÍGUEZ-PIÑERO, 2003; YAMADA, 

2003).  

Em relação à idade, constatamos que a amplitude etária variou entre os 42 e os 

92 anos, situando-se a média de idades nos 61,4 anos. Assim, consideramos ter acedido 

na nossa amostra um grupo de pessoas heterogêneo a nível etário, uma vez que esta 

englobou adultos relativamente jovens, bem como idosos. 

Corroborando com esses achados, grande parte dos autores relata que a maioria 

dos casos de UV acontece na faixa etária acima de 60 anos. (ARAUJO et al., 2003; 

BERGONSE; RIVITTI, 2006; FRADE et al., 2005; LUZ et al., 2009; NUNES et al., 

2008; SILVA et al., 2007; VALENCIA et al., 2001). 

Tal fato é reforçado por outro estudo que afirma que a primeira UV surge por 

volta dos 60 anos de idade, tornando-se mais comum com o envelhecimento da 

população. (PIEPER; CALIRI; CARDOSO, 2002). 

Segundo Borges (2000) e Borges et al. (2001), isso ocorre porque, com o passar 

dos anos, os processos metabólicos diminuem, a pele torna-se menos elástica devido à 

redução de colágeno e a vascularização mais conturbada, fazendo com que a 

cicatrização seja mais lenta nos idosos.  

Quanto ao estado civil dos pesquisados, 33 (55%) deles se declararam casados 

ou vivendo uma união estável, enquanto que 27 (45%) afirmaram serem solteiros, 

viúvos ou divorciados. Dentre as 42 pacientes do sexo feminino, houve um predomínio 

(54,8%) de mulheres solteiras, viúvas ou divorciadas.  

Quanto à procedência, 63,3% dos pesquisados eram da capital e apenas 36,7% 

do interior, o que nos faz refletir acerca da dificuldade dessas pessoas com úlcera 

venosa em chegar a um serviço especializado e de referência no Estado do RN. 
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No tocante ao grau de escolaridade, predominou a baixa escolaridade (81,7%). 

Nos estudos de Deodato (2007), Dias e Silva (2006) e Heinen et al. (2007), demonstra-

se que existe um número maior de pacientes com menor escolaridade, o que pode 

interferir diretamente na compreensão e assimilação dos cuidados relevantes à sua 

saúde, em especial quanto às lesões, bem como na mudança de condutas e atitudes no 

domicílio e no desenvolvimento da consciência sanitária.  

Quanto à profissão dos pesquisados, constatamos que 48,3% dos participantes 

tinham uma profissão e, dentre elas pode-se destacar: empregada doméstica, lavadeira, 

agricultora, cozinheira, camareira, costureira, motorista, vendedor, funcionário público 

administrativo. Essas atividades têm em comum a característica de exigir dos 

profissionais longos períodos em pé ou sentado, o que contribui significativamente para 

o desenvolvimento e manutenção da IVC e UV. 

Profissões semelhantes às dos pacientes do nosso estudo foram encontradas nas 

pesquisas de Deodato (2007), Macedo et al. (2010), Macedo (2009) e Nóbrega (2009), 

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

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

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

cronicidade das UV. 

A ocupação profissional desses pacientes do estudo pode ser fator de risco para o 

desencadeamento da Insuficiência Venosa Crônica, além do surgimento e cronicidade 

das úlceras, pois apresenta mobilidade reduzida, longos períodos em posição ortostática 

e um tempo curto de repouso, principalmente naqueles com jornada dupla de trabalho.  

Etufugh e Phillips (2007) corroboram com Brem, Kirsner e Falanga (2004) em 

que a diminuição da qualidade de vida dos pacientes, entre outros fatores, está 

fortemente associada à perda de dias de trabalho, que gera aumento de atestados 

médicos e até mesmo o desemprego. 

Franks e Moffatt (2006), em estudo que analisou a associação entre variáveis 

clínicas, sociais e qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) em pacientes que 

sofrem ulceração venosa, constataram que, de 758 pacientes, a maioria era de 

aposentados (85,0%), mas ainda havia 7,0% no emprego remunerado e apenas 2,0% que 

não estavam trabalhando por motivo de doença. Heinen et al. (2007) também trazem em 

seu estudo um número pequeno de pacientes com ocupação profissional. 

Além disso, os indivíduos acometidos pela UV necessitam se afastar do trabalho 

inúmeras vezes e com frequência são aposentados precocemente, pelo fato dessas lesões 
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exigirem terapêuticas prolongadas, causando um importante ônus aos sistemas de saúde 

e previdenciário; além dos incalculáveis custos humanos associados à necessidade de 

ajustar as atividades no trabalho, perda dos dias de trabalho ou do emprego, aumento da 

demanda por recursos de saúde e diminuição do prazer nas atividades da vida cotidiana. 

(ABBADE; LASTÓRIA, 2006; HEINEN et al., 2007; ROSA, 2006).  

Verificou-se que predominaram as pessoas com úlcera venosa com renda menor 

que um salário mínimo (75,0%). Para um paciente, a presença da úlcera venosa é 

considerada como uma fonte adicional de gastos econômicos, essencialmente pelos 

cuidados que a mesma exige no que concerne ao cumprimento do tratamento 

farmacológico (analgésico e antibiótico), às deslocações ao médico, aos materiais para 

realização dos curativos, que nem sempre são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), entre outros. Numa situação econômica deficitária, a presença da ferida e os 

cuidados a que esta obriga constituem-se, desse modo, como um fator desestabilizador 

no equilíbrio financeiro da família. 

Esses achados corroboram com os estudos de Dias e Silva (2006) e Sousa 

(2009), uma vez que essa condição socioeconômica dos pesquisados pode levá-los a 

outras atividades laborais informais ou à dependência de familiares, o que provoca um 

desgaste entre as relações familiares, principalmente se a condição financeira estiver 

atrelada a um número significativo de moradores.  

Para Nunes (2006), a renda familiar é um aspecto importante no planejamento 

das ações, já que determina as condições de vida dessa população, dificultando muitas 

vezes a efetivação das ações, prolongando o tratamento e cronicidade das lesões. 

Diante das caracterizações sociodemográficas apresentadas, identificamos uma 

clientela de usuários com UV predominantemente feminina, com idade média de 61,4 

anos, baixo nível de escolaridade e de renda familiar, com profissões que exigem longos 

períodos em pé ou sentados. Essas pessoas estavam, em sua maioria, aposentadas, 

desempregadas ou afastadas do trabalho por causa da doença. 

Mandelbaum, Di Santis e Maldebaum (2003) relatam que a importância do 

diagnóstico financeiro e educacional do paciente com UV focaliza-se no fato de que, 

quando o profissional de saúde planeja uma proposta de intervenção, não deve 

considerar apenas a lesão a ser tratada, mas o indivíduo com suas características e 

necessidades. Logo, identificar as condições econômicas e educacionais do sujeito com 

UV é essencial na adesão e continuidade do tratamento proposto. 
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Apresentadas as características sociodemográficas dos pesquisados, passaremos 

a apresentar as características de saúde de tal público (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Caracterização de saúde dos pacientes com UV segundo o sexo. Natal/RN, 

HUOL/ 2010 

Caracterização de 

saúde 

Sexo     

Feminino Masculino Total 

N % N % N % 

Doenças Crônicas       

Presente 21 35,0 11 18,3 32 53,3 

Ausente 21 35,0 7 11,7 28 46,7 

Sono       

< 6 horas 13 21,7 1 1,7 14 23,3 

>= 6 horas 29 48,3 17 28,3 46 76,7 

Etilismo/Tabagismo       

Presente 9 15,0 8 13,3 17 28,3 

Ausente 33 55,0 10 16,7 43 71,7 

Total 42 70,0 18 30,0 60 100,0 

Fonte: Própria da pesquisa 

Os resultados mostram que os pacientes em sua maioria (53,3%) apresentavam 

doenças crônicas associadas, sendo as mais frequentes a hipertensão arterial, diabetes e 

osteoporose, e sono predominantemente maior que 6 horas (76,7%), no entanto, dos 

23,3% que tiveram sono inferior a 6 horas, 21,7% eram do sexo feminino. O etilismo 

e/ou tabagismo esteve ausente na maioria dos pesquisados (71,7%); dos que 

apresentaram etilismo/tabagismo, a maior frequência esteve entre os pacientes do sexo 

feminino (15,0%), uma vez que o número de mulheres do estudo é maior. 

Vários estudos concordam que hábitos de vida saudáveis, como não fumar, 

dormir no mínimo seis horas, ter uma alimentação balanceada, não ingerir bebidas 

alcoólicas e ter o controle das doenças de base contribuem positivamente no processo de 

cura das úlceras venosas. (BORGES et al., 2001; DEODATO, 2007; MAFFEI, 2002; 

NUNES, 2006; YAMADA, 2003). 

A Hipertensão Arterial Sistêmica, o Diabetes, a IVC, o estado nutricional 

precário e a imunodeficiência ou infecção muitas vezes são condições pré-existentes 

num indivíduo acometido por UV, estando associados à cronicidade das lesões 

(DEODATO, 2007; NUNES, 2006). Nesse sentido, faz-se necessário o tratamento das 

condições pré-existentes, para que ocorra a cicatrização da lesão, bem como a 

prevenção de recidivas. 
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Assim, conhecer essas características constitui um passo fundamental para o 

planejamento da assistência ao sujeito acometido por UV, uma vez que a lesão não pode 

ser avaliada separadamente do indivíduo que a possui e do contexto no qual ele está 

inserido. 

 

Tabela 3. Caracterização da assistência dos pacientes com UV segundo o tempo de UV 

atual. Natal/RN, HUOL/ 2010 

Caracterização da assistência 

Tempo de UV atual     

>= 6 meses Até 6 meses Total 

N % N % N % 

Adequação dos produtos utilizados       

Indisponibilidade de produtos limpeza, 

epitelizante, desbridante 
25 41,7 11 18,3 36 60,0 

Disponibilidade de produtos adequados para 

limpeza, epitelizante, desbridante 
19 31,7 5 8,3 24 40,0 

Realização do curativo fora do ambulatório       

Profissional/Cuidador sem treinamento 22 36,7 12 20,0 34 56,7 

Profissional/Cuidador treinado 22 36,7 4 6,7 26 43,3 

Local de TTT da UV       

Domícilio 21 35,0 9 15,0 30 50,0 

UBS/USF/HUOL/Hospital Municipal 23 38,3 7 11,7 30 50,0 

Terapia compressiva       

Ausente 27 45,0 11 18,3 38 63,3 

Presente 17 28,3 5 8,3 22 36,7 

Orientação para o uso de terapias 

compressivas, elevação de MMII e 

exercícios regulares 

      

Ausente 28 46,7 12 20,0 40 66,7 

Presente 16 26,7 4 6,7 20 33,3 

Tempo de Tratamento da UV       

>= 6 meses 43 71,7 8 13,3 51 85,0 

Até 6 meses 1 1,7 8 13,3 9 15,0 

Exames Laboratoriais e específicos       

Exames de sangue ou urina 34 56,7 13 21,7 47 78,3 

Exames de sangue ou urina e doppler 10 16,7 3 5,0 13 21,7 

Número de consultas com o angiologista no 

último ano 
      

< de 4 consultas por ano 33 55,0 13 21,7 46 76,7 

>= 4 consultas por ano 11 18,3 3 5,0 14 23,3 

Documentação dos achados clínicos       

Sem registro no prontuário 39 65,0 14 23,3 53 88,3 

Com registro no prontuário 5 8,3 2 3,3 7 11,7 

Referência        

Ausente 20 33,3 9 15,0 29 48,3 

Presente 24 40,0 7 11,7 31 51,7 

Total 44 73,3 16 26,7 60 100,0 

Fonte: Própria da pesquisa 
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 Predominaram pessoas com tempo de UV atual maior do que 6 meses (73,3%), 

com média de duração de 38,7 meses ± 67,1, variando de 1 a 300 meses. 

Verificamos que 60,0% dos pesquisados apresentaram produtos inadequados, 

com indisponibilidade de produtos limpeza, epitelizante e desbridante. Desses, 41,7% 

apresentaram tempo de lesão atual maior ou igual a 6 meses. 

No que concerne à realização de curativos fora do ambulatório, predominaram 

pacientes que realizavam os curativos com profissional ou cuidador sem treinamento 

(56,7%). Na maioria dos casos, o próprio paciente ou algum membro da família 

realizavam os curativos. E, quanto ao local de tratamento, 50,0% dos pesquisados o 

realizavam no próprio domicílio.  

No tocante à pessoa ou profissional que trocava os curativos, o que nos chama a 

atenção é que os profissionais médico e enfermeiro tinham pouca ou nenhuma 

participação na troca dos curativos de portadores de UVs, o que foi detectado também 

no estudo realizado por Nunes (2006).  

O enfermeiro, em especial, não deveria ausentar-se desse procedimento, pois ele 

é de fundamental importância em todo o processo de cicatrização. Cabe a esse 

profissional fazer a anamnese e as avaliações iniciais e subsequentes da lesão, escolher 

os produtos e coberturas a serem utilizados e capacitar os técnicos de enfermagem. 

(MACEDO, 2009).  

Verificamos que a maior parte dos curativos era realizada por auxiliares ou 

técnicos de enfermagem, mas que, quando os curativos não eram feitos por eles, na 

maioria das vezes ficava a cargo do próprio paciente, tendo o familiar pouca 

participação no cuidado a essas lesões.  

Segundo relata Nunes (2006), quando o procedimento é efetuado pelo próprio 

paciente é preciso identificar se este tem condições de autocuidar-se, porque muitas 

vezes problemas de visão, da coluna vertebral e localização da UV dificultam a 

realização do procedimento. 

Além disso, o cuidador ou paciente deve receber orientação em relação à técnica 

de limpeza e aos produtos utilizados. É imprescindível o estabelecimento de vínculos 

entre a equipe e o portador de feridas, como também a responsabilização da família e do 

próprio portador pela recuperação de sua saúde. (BORGES, 2005; KJAER et al., 2005; 

POLETTI, 2000). 
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 Das 60 pessoas com úlcera venosa pesquisadas, 63,3% não faziam uso de terapia 

compressiva e apenas 36,7% referiram uso dessa terapia. Dos que não faziam uso de 

terapia compressiva, 45,0% apresentaram tempo de UV atual maior ou igual a 6 meses. 

De um lado, esses dados corroboram os achados de Deodato (2007), que 

apresentou um percentual de 77,5% que não fazia uso de terapia compressiva. Do outro, 

na pesquisa de Nunes (2006), em nível de atenção básica, o tratamento compressivo 

estava ausente em 100,0 % dos pacientes pesquisados. 

Sabemos que o mecanismo de ação da terapia compressiva ocorre através da 

pressão exercida sobre a perna, que comprime as veias superficiais, reduzindo seu 

diâmetro e aumentando o fluxo sanguíneo, obrigando o fluido dos espaços intersticiais a 

retornar para o compartimento vascular ou linfático. (BORGES, 2005; MAFFEI, 2002). 

A compressão externa graduada pode reduzir ou reverter as mudanças que a 

hipertensão venosa crônica provoca na pele e na rede vascular, como varizes, 

hiperpigmentação, lipodermatoesclerose, eczema e úlcera. (AGUIAR et al., 2005; 

BORGES, 2005; MAFFEI, 2002; STACEY et al., 2002).  

A bandagem é considerada o método mais comum de terapia de compressão, 

fornecendo uma compressão contínua, se reaplicada uma ou duas vezes na semana. A 

bandagem pode ser aplicada pelo médico, enfermeiro ou familiar treinado. É mais 

indicada na presença de úlcera ativa, porém seu uso efetivo pode ser uma dificuldade, 

devido à exigência de habilidade para sua aplicação. (DEREURE et al., 2005). 

Uma revisão sistemática do tratamento tópico de úlcera venosa realizada por 

Borges, Caliri e Haas (2007), com o intuito de saber qual é o método mais eficaz para 

melhorar o retorno venoso e quais são os tratamentos tópicos recomendados para a 

úlcera venosa, demonstrou que o tratamento com compressão aumenta a taxa de 

cicatrização de úlceras venosas. E, ainda, quando comparado com o tratamento sem 

compressão, resulta em cicatrização confiável, custo efetivo na maioria dos pacientes, 

devendo, portanto, ser usado no tratamento de pessoas com úlcera venosa, uma vez que 

o não uso de meias de compressão está associado com a recorrência da úlcera. Além do 

mais, não fica claro qual o melhor tratamento tópico para úlcera venosa. 

Vários outros estudos mostram o efeito positivo da terapia compressiva em 

pacientes portadores de UV, com redução do tempo de tratamento e das recidivas. 

(BORGES, 2000; GOHEL et al., 2007; HAREENDRAN et al., 2007). 
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No que se refere às orientações para o uso de terapias compressivas, elevação de 

membros inferiores e exercícios regulares, 66,7% não tiveram a recomendação de pelo 

menos um desses pontos. Desses, 46,7% apresentaram tempo de lesão igual ou superior 

a 6 meses. 

Das orientações anteriormente citadas, as menos frequentes foram os exercícios 

regulares (36,6%), seguidos da terapia compressiva (76,6%) e, por último, a elevação de 

membros inferiores (83,3%).  

Segundo Abbade e Lastória (2006), Silva e Lopes (2006) e Valencia et al. 

(2001), sem a realização de repouso com elevação dos membros inferiores, a 

cicatrização das UVs torna-se complicada.  

Como a adesão dos pacientes ao repouso e elevação dos membros inferiores é 

difícil, Araújo et al. (2003) apontam a terapia compressiva como estratégia para o 

controle da hipertensão venosa e cicatrização das lesões nesses pacientes. 

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

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

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

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

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

regularmente e preservar as funções fisiológicas como sono. (ABADDE; LASTÓRIA, 

2006; AGUIAR et al., 2005; BONGIOVANNI; HUGHES; BOMENGEN, 2006; 

BORGES, 2005). 

No que se refere ao tempo de tratamento das lesões, 85,0% dos pacientes já as 

tratavam havia mais de 6 meses, e, desses, 71,0% também apresentavam UV atual com 

tempo maior que 6 meses. O tempo de tratamento dessas feridas apresentou uma média 

de 110,3 meses ± 137,6, variando de 1 a 480 meses de tratamento da úlcera venosa. 

O tempo prolongado da lesão também foi identificado em estudos realizados por 

Batista (2002); Borges (2000), Deodato (2007), Frade et al. (2005), Furtado (2003), 

Macedo (2009), Nunes (2006), Yamada (2003), Yamada e Santos (2005). O tratamento 

inadequado das UVs leva-as a permanecer meses ou anos sem cicatrizar, trazendo, 

dentre outras consequências, sofrimento para o paciente e perda laboral, traduzindo-se 

em um importante problema socioeconômico para a sociedade e um grande desafio para 

os profissionais da saúde.  
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Em decorrência da cronicidade das lesões, a presença de usuários com UV nos 

corredores e salas de curativos faz parte da rotina dos serviços de saúde. São anos e 

anos de trocas diárias de curativos, sem resolutividade e com repercussão negativa na 

qualidade de vida dessas pessoas. 

 A grande maioria dos pesquisados (78,3%) realizaram exames de sangue ou 

urina no último ano. No entanto, apenas 21,7% realizaram, além desses, o Doppler. 

O Doppler de ondas contínuas é o principal método de avaliação após o exame 

clínico, podendo detectar refluxo em junção safeno-femoral ou safeno-poplítea. O eco-

Doppler venoso determina a localização e a morfologia das alterações, principalmente 

do refluxo envolvendo o território da veia safena magna e/ou parva; a localização das 

perfurantes incompetentes; o esclarecimento diagnóstico de edema sem outros sinais de 

IVC; a avaliação de casos de varizes recidivadas e anomalias vasculares; a investigação 

de trombose venosa profunda prévia e de insuficiência valvular; e o refluxo em sistema 

venoso profundo. (ABADDE; LASTORIA, 2006). 

Quanto à consulta com o angiologista, 76,7% apresentaram menos de 4 

consultas por ano, e 55,0% destes apresentaram tempo de lesão atual  igual ou superior 

a 6 meses. A média de consultas com o angiologista foi de 2,4, com variação entre 0 e 

10 consultas. 

 Somando-se a importância do enfermeiro no cuidado às pessoas com feridas, o 

profissional médico, em especial o angiologista, é fundamental no diagnóstico e 

tratamento das úlceras venosas. Esse especialista é responsável, além da anamnese e 

exame físico, pela realização e interpretação de exames complementares, como: eco-

doppler, plestimografia e flebografia, bem como pela prescrição do tratamento com uso 

de medicamentos vasoativos, compressão elástica e cirurgia para correção de 

valvulopatia e insuficiência venosa. (CASTRO et al., 2001; PITTLER; ERNST, 2002).   

 Torres et al. (2009) destacam, em seu estudo sobre as características 

sociodemográficas, de saúde e da assistência prestada aos idosos com UV atendidos nos 

serviços de saúde nos níveis primário e terciário de assistência do SUS, em Natal/RN, 

que houve um baixo nível (39,8%) de acesso à consulta ao angiologista, sendo 20,5% 

em nível terciário e 19,3% em primário. Nesse estudo, o acompanhamento 

especializado, a continuidade ao tratamento e a realização de exames (ρ=0,000) foram 

mais frequentes em nível primário de atenção a saúde, com 27,3%, 43,2% e 53,4% 

respectivamente. 
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No que diz respeito ao contexto assistencial, também pode ser evidenciado nos 

estudos de Deodato (2007), Nóbrega (2009), Nóbrega et al. (2008), Nunes (2006), 

Nunes et al. (2008), Torres et al. (2007), e que avaliaram a assistência prestada aos 

portadores de UV nos diversos níveis de complexidade do SUS (primário e terciário) no 

Estado do Rio Grande do Norte, apontando fatores de inadequação e pouca 

resolutividade; falta de diagnóstico das UVs e de exames laboratoriais, acesso restrito 

ao angiologista, terapia tópica incorreta que se resume à troca de curativos, ausência de 

terapia compressiva, presença de dor, realização de curativos por técnicos de 

enfermagem e cuidadores, falta de materiais para curativos, descontinuidade do 

tratamento e ausência de treinamentos. 

 Forti et al. (2004), em uma pesquisa realizada sobre a distribuição de 

angiologistas no Brasil, constatam uma grande defasagem de angiologistas e cirurgiões 

vasculares na Região Nordeste, inclusive onde existem hospitais universitários e de 

maior complexidade. Particularmente no Rio Grande do Norte, em 2004, existiam 21 

angilogistas/cirurgiões vasculares para uma população de 2.962.107 habitantes, sendo 

1:35.466 na capital e 1:2.217.313 no interior. Naquela época não havia, portanto, 

angiologistas/cirurgiões vasculares suficientes no interior do estado para atender à 

população, o que acarretava uma grande demanda para a capital.  

 Ressaltamos que a Organização Mundial de Saúde (OMS) propõe um (1) 

angiologista para 17.000 habitantes nos países desenvolvidos e um (1) angiologista para 

35.000 nos países em desenvolvimento. (FORTI et al., 2004). 

Em relação à documentação dos achados clínicos, 88,3% dos pacientes não 

possuíam registros dos achados no prontuário; destes, 65% tinham úlcera há 6 meses ou 

mais e 23,3% há menos de 6 meses. Com registro no prontuário, encontravam-se 11,7% 

dos pacientes, sendo 8,3% com tempo de UV igual ou maior que 6 meses e 3,3% com 

úlcera há menos de 6 meses. 

A documentação dos achados clínicos é de suma importância para o 

acompanhamento e a continuidade do tratamento do paciente com úlcera venosa, visto 

que se trata de uma doença crônica. 

Nesse sentido, Aguiar et al. (2005) e Borges (2005) preconizam que a assistência 

aos pacientes de UV deve se nortear pelas seguintes diretrizes de diagnóstico, 

tratamento e prevenção: avaliação do paciente e sua ferida; documentação dos achados 

clínicos; cuidados com a ferida e a pele ao redor; indicação da cobertura, uso de 
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antibióticos; melhora do retorno venoso; encaminhamentos dos pacientes; e capacitação 

profissional. Nesse sentido, a cobertura ou produto a ser utilizado só terá eficácia se os 

outros aspectos mencionados acima forem devidamente identificados e avaliados por 

uma equipe multiprofissional. 

No tocante à referência, 51,7% dos pacientes foram referenciados, e 48,3%,  

portanto, não possuíam referência. A contrarreferência praticamente não existe no 

serviço pesquisado. 

O acesso dos pacientes com UV ao ambulatório de angiologia, serviço de nível 

terciário e de referência estadual, deve acontecer somente através da referência e 

contrarreferência (instrumento utilizado no SUS para viabilizar o acesso do usuário a 

seus níveis de assistência), pois, dessa forma, são garantidos o registro e a continuidade 

da assistência prestada. (DEODATO, 2007). 

A referência e contrarreferência em saúde são conceitos que ainda estão em 

desenvolvimento, tanto em relação aos seus possíveis sentidos teóricos, quanto na 

efetivação e divulgação de experiências, exitosas  ou não, apesar de serem constituídas 

como uma das bases de mudança aspiradas para o sistema de saúde. (FRATINI; 

SAUPE; MASSAROLI, 2008). 

De um lado, a referência significa um maior grau de complexidade, com o 

usuário sendo encaminhado a um atendimento com níveis de especialização mais 

complexos, quer em hospitais, quer em clínicas especializadas. Já a contrarreferência 

representa um menor grau de complexidade, quando usuário é conduzido para um 

atendimento em nível mais primário, devendo ser este a unidade de saúde mais próxima 

de seu domicilio. (OMS, 2003; MAEDA, 2002). 

Corroboramos com Deodato (2007) no que diz respeito ao aspecto negativo dos 

acessos espontâneos e dos realizados por encaminhamento, pois a assistência prestada 

não fica registrada, já que o prontuário não se torna disponibilizado pelo Serviço de 

Arquivo Médico, proporcionando a descontinuidade do tratamento. Além de não haver 

o retorno da assistência desse paciente à sua unidade de saúde próxima de sua 

residência, prejudicando a continuidade da assistência ao portador de úlcera venosa. 

Dessa maneira, potencializam-se as dificuldades na cicatrização da ferida, em face da 

inadequação e descontinuidade do tratamento, promovendo então a cronicidade das 

lesões e minimizando a qualidade de vida desse paciente. 
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Sendo assim, adensamos a importância do funcionamento do sistema de 

referência e contrarreferência, para que possam ocorrer continuidade e integralidade na 

assistência ao paciente. (FRATINI; SAUPE; MASSAROLI, 2008). 

 

Tabela 4. Caracterização das úlceras venosas segundo tempo de lesão atual. Natal/RN, 

HUOL/ 2010 

Caracterização das úlceras 

venosas 

Tempo de UV atual     

>= 6 meses Até 6 meses Total 

N % N % N % 

Recidivas       

>= 1 recidiva 35 58,3 16 26,7 51 85,0 

Nenhuma 9 15,0 0 0,0 9 15,0 

Área da UV       

Média a grande 29 48,3 6 10,0 35 58,3 

Pequena (<50cm) 15 25,0 10 16,7 25 41,7 

Condição do leito da UV       

Fibrina e/ou necrose 30 50,0 10 16,7 40 66,7 

Granulação/Epitelização 14 23,3 6 10,0 20 33,3 

Quantidade do Exsudato       

Média a grande (>3 gazes) 29 48,3 4 6,7 33 55,0 

Pequena (Até 3 gazes) 15 25,0 12 20,0 27 45,0 

Odor do exsudato na UV       

Presente 12 20,0 3 5,0 15 25,0 

Ausente 32 53,3 13 21,7 45 75,0 

Perda tecidual provocada 

pela UV 
      

Grau III e IV 5 8,3 3 5,0 8 13,3 

Grau I e II 39 65,0 13 21,7 52 86,7 

Sinais de Infecção       

Presente 17 28,3 8 13,3 25 41,7 

Ausente 27 45,0 8 13,3 35 58,3 

Material biológico - Swab ou 

Biópsia 
      

Ausente 24 40,0 10 16,7 34 56,7 

Presente 20 33,3 6 10,0 26 43,3 

Presença de dor       

Presente 42 70,0 15 25,0 57 95,0 

Ausente 2 3,3 1 1,7 3 5,0 

Total 44 73,3 16 26,7 60 100,0 

Fonte: Própria da pesquisa 

 

Com relação às recidivas, constatamos que 85% dos pacientes tiveram uma ou 

mais de uma recidiva. Do total de pacientes que apresentaram recidivas, 58,3% tinham 
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tempo de UV atual igual ou maior que 6 meses; e 26,7% tempo de UV atual de até 6 

meses. Cabe destacar que apenas 15% dos pacientes não possuíam recidivas. 

Diversos autores corroboram com o presente estudo no que se refere ao número 

elevado de pacientes com lesões recidivantes, sendo este um dos problemas mais 

importantes na assistência ao indivíduo com UV. (BONGIOVANNI; HUGHES; 

BOMENGEN, 2006; DEODATO, 2007; MACEDO, 2009; NÓBREGA, 2009; NUNES, 

2006; PIEPER; CALIRI; CARDOSO, 2002; TORRES et al., 2009). 

Carmo et al. (2007) relatam que um dos principais motivos das recidivas é a não 

colaboração e adesão do paciente em relação às medidas preventivas, tal como o uso de 

meias de compressão e o repouso, considerados essenciais para o processo de educação 

em saúde como medidas de reforço das orientações, sempre que necessário. 

Em consonância com o que foi dito, Parra (2003) aponta agravantes taxas de 

recidivas de 33% ao ano e de 100% em três anos sem o uso de terapia compressiva, e 

que 40% a 60% dos pacientes com lesões recorrentes não apresentaram 

acompanhamento pós-cicatrização.  

Diversos autores destacam que os elevados números de recidivas retardam a cura 

completa ferida, resultando em cronicidade, afetando a qualidade de vida e a 

produtividade no trabalho de pessoas atingidas. Além disso, em virtude do tratamento 

prolongado, acarretam elevados gastos para o Estado, pacientes e familiares, fazendo da 

UV um importante problema de saúde nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

(ARAÚJO et al., 2003; FRANÇA; TAVARES, 2003; LOPEZ; ARAVITES; LOPES, 

2005).  

Borges (2005) e Silva et al. (2007),  além  de  recomendarem  tratamento  

clínico, propõem o uso de estratégias educativas, tais como desencorajar o 

autotratamento e encorajar mobilidade, exercícios e a elevação do membro afetado para 

repouso.  

Com relação à área da UV, constatamos que 58,3% dos pesquisados tinham área 

de média a grande; destes, 48,3% estavam com UV há 6 meses ou mais tempo e 10% 

com UV há menos de 6 meses. Com área de UV pequena (<50cm), encontravam-se 

41,7% dos pacientes; destes, 25% tinham úlcera há 6 meses ou mais e 16,7% tinham 

UV há menos de 6 meses. 

 Quanto à condição do leito da UV, observou-se que 66,7% dos participantes do 

estudo possuíam fibrina e/ou necrose no leito da UV; 50% destes apresentavam lesão de 

tempo igual ou maior do que 6 meses e apenas 16,7% possuíam tempo de lesão menor 
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do que 6 meses. Verificou-se ainda que 33,3% dos participantes do estudo possuíam 

granulação/epitelização, 23,3% com tempo de UV maior ou igual a 6 meses e 10% com 

tempo de lesão menor do que 6 meses. 

 Em consonância com o estudo, Nunes (2006) detectou uma predominância de 

lesões com necrose liquefativa, fibrina e granulação, em detrimento de granulação e 

epitelização. Deodato (2007) também verificou que a maioria dos seus pesquisados, ou 

seja, 95% deles, apresentavam fibrina e necrose liquefativa; apesar de todos 

apresentarem sinais de granulação no leito da lesão, somente 35% tinham sinais de 

epitelização.  

 Contrariamente à pesquisa em questão, Macedo (2009) apresentou resultados em 

que predominavam os tecidos de granulação e/ou epitelização no leito da lesão dos seus 

pacientes, enquanto que na minoria sobressaía fibrina. Martins e Souza (2007) também 

trouxeram em seu estudo o predomínio de tecido de granulação, embora as lesões 

tivessem dificuldade de cicatrizar.  

Neste estudo, no que no que se refere à quantidade de exsudato, 55% possuíam 

quantidade de média a grande; destes, 48,3% tinham tempo de UV maior ou igual a 6 

meses e 6,7% tinham tempo de UV menor do que 6 meses. Com pequena quantidade de 

exsudato encontravam-se 45% dos pacientes; destes, 25% tinham tempo de UV maior 

ou igual a 6 meses e 20% há menos de 6 meses. 

Verificamos que o odor do exsudato estava ausente em 75% dos pacientes. 

Destes, 53,3% apresentavam tempo de UV igual ou maior do que 6 meses e 21,7% 

tempo de UV menor do que 6 meses. Nos 25% com presença de odor na lesão, 

detectamos que 20% apresentavam tempo de UV igual ou maior do que 6 meses e 5% 

menor do que 6 meses. 

No estudo de Macedo (2009) observamos que a maioria dos pesquisados 

apresentava exsudato de moderada quantidade, assim como no estudo de Deodato 

(2007), enquanto que no estudo de Nunes (2006) a maioria dos participantes apresentou 

exsudação em pequena quantidade. 

 Concordamos que “exsudato da ferida” é um termo genérico utilizado para 

descrever o líquido produzido a partir de feridas crônicas, fístulas ou feridas agudas, 

uma vez que a hemostasia tenha sido alcançada. Caracteriza-se normalmente por um 

exsudato de cor amarelo-pálido, mas pode apresentar outras colorações pela presença de 

infecção. (THOMAS; FRAM; PHILLIPS, 2007).  
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 Nesse sentido, Abbade e Lastória (2006) afirmam que o excesso de exsudato 

deve ser combatido, pois, além de favorecer infecções, traz desconforto para o paciente. 

No tocante à perda tecidual provocada pela UV, 85% dos pacientes 

apresentavam perda em grau I e II; 63,3% destes com tempo de UV igual ou maior do 

que 6 meses, e 21,7% apresentavam a úlcera há menos 6 meses. A perda tecidual de 

grau III e IV encontrava-se presente em 13,3% dos pesquisados, sendo 8,3% com tempo 

de UV igual ou maior do que 6 meses e 5% menor do que 6 meses. 

Quanto aos sinais de infecção, estes se encontravam ausentes em 58,3% dos 

pesquisados; destes, 45% com tempo de UV igual ou maior do que 6 meses, e 13,3% 

tinham UV há menos de 6 meses. Tais sinais estavam presentes em 41,7% dos 

pacientes, sendo 28,3% com tempo de UV igual ou superior a 6 meses e 13,3% há 

menos de 6 meses. 

 No que se refere aos sinais de infecção, Nóbrega (2009), Nunes (2006) e 

Deodato (2007) corroboram com o estudo em pauta, evidenciando que a maioria das 

lesões acompanhadas não apresentava sinais infecção. Nas três pesquisas, 

respectivamente, 74%, 67,6% e 72,5% dos pacientes não apresentaram lesões 

infeccionadas. 

 Sabemos que praticamente todas as feridas abertas são colonizadas, ou seja, 

existe a presença de bactérias. A colonização ocorre quando o crescimento e morte de 

micróbios são mantidos em equilíbrio por defesas do hospedeiro. Em alguns casos, a 

colonização pode realmente acelerar a cicatrização, aumentando a perfusão do leito da 

ferida. (FONDER et al., 2008; TAKAHASHI; KIEMELE; JONES et al., 2006).  

 Quando as defesas do hospedeiro são suprimidas, ocorre a infecção devido ao 

aumento das bactérias, sendo clinicamente caracterizada por eritema, edema, calor, dor 

e exsudato com odor fétido. A proliferação bacteriana é um achado frequente, 

prejudicando a evolução cicatricial e, consequentemente, elevando o custo do 

tratamento e exigindo maior disponibilidade de tempo dos profissionais e do próprio 

cliente. (FONDER et al., 2008; TAKAHASHI; KIEMELE; JONES et al., 2006).  

 Em relação à coleta de material biológico de feridas, são descritos três métodos, 

entretanto, na prática, o swab é o mais utilizado. É considerado um procedimento 

simples, de baixo custo, não invasivo e indicado para a maioria das feridas. Dessa 

forma, a coleta de material biológico de ferida, quando baseada em princípios técnico-

cientificos, permitirá a identificação dos potenciais microrganismos causadores de 
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infecção. Cabe destacar que há evidências da relação entre coleta inadequada e falsos 

resultados. (FERREIRA; ANDRADE, 2006). 

 Em recente investigação, em que se observou a coleta de swab em feridas, 

constatou-se que a maioria realizava inadequadamente o procedimento, contribuindo 

severamente para falsos resultados. Provavelmente esses resultados sejam, em parte, 

explicados pela falta de produção e disseminação científicas de estudos nacionais 

relativos à cultura microbiológica de feridas por swab. (FERREIRA; ANDRADE, 

2006). 

 A coleta de swab de feridas tem o intuito de propiciar adequada identificação de 

microrganismos, e torna-se imprescindível que ela seja realizada mediante os sinais e 

sintomas de infecção. Porém, não é o que pudemos observar no estudo em pauta, 

quando em 56,7% dos pesquisados não foi realizada a coleta de swab ou biópsia; destes, 

40% apresentavam UV há 6 meses ou mais e 16,7% há menos de 6 meses. A coleta de 

swab ou biópsia foi realizada em 43,3 % dos pacientes, sendo 33,3% com tempo de UV 

igual ou maior do que 6 meses e 10% com tempo inferior a 6 meses. 

 Em se tratando da dor, ela estava presente em 95% dos pesquisados, sendo 70% 

deles com lesão de tempo maior ou igual a 6 meses e 25% com tempo de UV menor do 

que 6 meses. Apenas 5% dos pesquisados demonstraram ausência de dor; destes, 3,3% 

com tempo de lesão igual ou maior a 6 meses e 1,7% com tempo de UV menor do que 6 

meses. 

 Em consonância com o estudo, Nunes (2006) evidenciou em sua pesquisa que 

86,5% dos pacientes com UV referiram dor, sendo 48,6% intensa, 24,3% moderada e 

13,5% leve. Deodato (2007) também mostrou que 67,5% dos portadores de UV 

relataram ter dor intensa. 

 Um levantamento bibliográfico realizado por Silva e Pazos (2005), sobre a 

influência da dor em lesões crônicas de pele e a qualidade de vida dos pacientes, 

confirma que a dor proveniente da úlcera venosa é um importante fator que afeta a 

qualidade de vida dos pacientes.  

 Vieira et al. (2009) também realizaram um estudo que caracterizou a produção 

científica sobre dor em úlceras venosas, entre os anos de 2000 e 2008, a partir de 168 

artigos. Os resultados apontam que a dor nas UVs tem sido pesquisada por ser um 

auxiliar no diagnóstico clínico e por interferir na recuperação e na qualidade de vida dos 

pacientes.  
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 Alguns autores concordam que a dor é um sintoma de grande impacto na 

qualidade de vida dos pacientes com úlcera venosa, uma vez que prejudica o sono e 

contribui na limitação de mobilidade e atividades rotineiras, contestando a hipótese de 

que as úlceras venosas não são dolorosas. (ARAÚJO et al., 2003; CABRERA; 

REDONDO, 2007; JORGENSEN; FRIIS; GOTTRUP, 2006). 

 A partir do que foi descrito, constatamos que a caracterização clínica da UV 

apresentada nesta pesquisa reforça resultados sobre os sinais clínicos presentes na 

literatura científica, sendo fundamental no estabelecimento do diagnóstico e tratamento 

da lesão. (BORGES, 2005; MAFFEI, 2002).  

 Após a apresentação e discussão das características da UV, passaremos a retratar 

a qualidade de vida medida pelo questionário SF-36. 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NAS PESSOAS COM 

ÚLCERA VENOSA 

 

Os dados referentes à qualidade de vida foram obtidos pelo instrumento SF-36, 

composto por 36 itens, agrupados em oito domínios no sentido horário, iniciado pela 

capacidade funcional (Figura 3). Destacamos que, para cada paciente com úlcera 

venosa, obtivemos um escore após aplicar uma escala de medida. Esta, com valores de 0 

(pior estado de saúde) a 100 (melhor estado de saúde). Além dos oito domínios, 

apresentaremos ainda a questão dois do instrumento separadamente, que se trata da 

saúde em geral comparada há um ano atrás. 

 

Figura 3. Domínios do SF-36 
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5.2.1 Domínios do SF-36 

 

Baixos valores numéricos refletem uma percepção de saúde precária, perda da 

capacidade funcional e presença de dor. Altos valores numéricos refletem uma 

percepção de boa saúde, ausência de incapacidades ou limitações físicas e ausência de 

dor. 

 Na Tabela 5, especificamos os valores máximos e mínimos, o desvio padrão, a 

média e a mediana obtidas em cada domínio do instrumento SF-36, que serão discutidos 

separadamente. 

 

Tabela 5 – Valores máximos, mínimos, desvio padrão, mediana e média das dimensões 

do SF-36. Natal/RN, HUOL/ 2010 

Dimensões do SF-36 Média Mediana DP Mínimo Máximo 

Capacidade funcional 19,7 15 21,6 0 95 

Aspecto físico 7,1 0 20,1 0 100 

Dor 59,8 60 25,8 20 95 

Estado geral de saúde 57,2 60 18,3 10 80 

Vitalidade 51 55 16,1 10 80 

Aspectos sociais 52,3 50 16,5 0 100 

Aspecto emocional 36,1 0 47,2 0 100 

Saúde mental 50,8 52 14,5 12 80 
Fonte: Própria da pesquisa 

 

Assim, a seguir, uma descrição detalhada de cada um dos domínios do SF-36 é 

apresentada. 

 

5.2.1.1 Domínio de Capacidade Funcional medido pelo SF-36 

 

 O domínio sobre a capacidade funcional é composto por dez itens relacionados 

às dificuldades de realização das atividades diárias devido à saúde. 

 Em relação aos escores encontrados, com base na Tabela 5, o valor mínimo para 

a capacidade funcional foi de 0,0 e o valor máximo de 95,0. O valor médio encontrado 

foi de 19,7, com desvio padrão de 21,5.  Na Tabela 6 discutiremos a capacidade 

funcional segundo o escore da qualidade de vida (SF-36). 
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Tabela 6 – Domínio capacidade funcional segundo Escore de Qualidade de Vida (SF-

36), Natal/RN, HUOL/ 2010 

Capacidade 

Funcional 

Escore Qualidade de Vida (SF-36)     p-valor 

até 39 pontos 40 a 69 pontos Total (coeficiente de 

contingência) N % N % N % 

até 39 pontos 27 45,0 22 36,7 49 81,7 
0,021 

(0,338) 
40 a 69 pontos 1 1,7 8 13,3 9 15,0 

70 a 100 pontos 0 0,0 2 3,3 2 3,3 

Total 28 46,7 32 53,3 60 100,0  
Fonte: Própria da pesquisa 

  

Verificamos que, em relação ao domínio capacidade funcional, a maioria dos 

pesquisados (81,7%) obteve baixa pontuação (até 39 pontos). Destes, 45,0% 

apresentaram escore de baixa qualidade de vida (até 39 pontos) e 36,7 % melhor 

qualidade de vida (40 a 69 pontos), sendo essa relação significante (ρ=0,021), porém 

com fraca correlação (r=0,338).  

 Esse resultado revela que as pessoas com úlcera venosa apresentaram 

dificuldade significativa ao realizarem suas atividades da vida diária, sob seu domínio. 

Dessa forma, demonstrando a capacidade funcional limitada associada a uma baixa 

qualidade de vida.  

Para os portadores de doenças crônicas, a qualidade de vida implica em realizar 

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

mas que representam enorme dificuldade para quem é portador de uma úlcera venosa. 

(SILVA et al., 2007). 

  Esses resultados sintonizam-se com os resultados encontrados por Sousa (2009), 

que revelou que atividades simples e rotineiras, como o simples subir ou descer uma 

escada ou vários lances de escadas, deslocar-se até banheiro, ao quintal ou 

simplesmente o permanecer de pé sem apoio, durante um curto período de tempo, tomar 

banho ou vestir-se, percorrer curtas distâncias, levantar-se da cama, tornam-se tarefas 

difíceis de concretizar no dia a dia das pessoas com úlcera venosa. 

Segundo o mesmo autor, a interferência na atividade básica da locomoção 

acarreta, desse modo, múltiplas implicações, “obrigando” as pessoas a reestruturarem as 

atividades do seu cotidiano e, em alguns casos, a sentirem-se dependentes de outros 

para se locomover aos diversos lugares pretendidos e assim poderem relacionar-se com 

os outros. (SOUSA, 2009) 
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A mobilidade do paciente prejudicada causa limitações que geram mudanças nas 

atividades cotidianas que abrangem todos os aspectos físicos possíveis, como andar, 

tomar banho, trabalhar, viajar e dormir, e ainda comprometendo os trabalhos rotineiros 

como a limpeza da casa, fazendo com que os pacientes realizem essas atividades num 

ritmo mais lento, tornando-se dependente dos outros. As limitações físicas representam 

grandes empecilhos para manter o tratamento da ferida em um serviço especializado, 

devido à dificuldade que o paciente tem em deslocar-se. (HEINEN et al., 2007; 

OLIVEIRA; POLES, 2006). 

Outra limitação referente à mobilidade e diz respeito ao medo que os pacientes 

sentem de cair e machucar a perna, além da sensação de fadiga e cansaço, que os obriga 

a ficar em seus lares descansando, reduzindo suas atividades sociais. (BREM; 

KIRSNER; FALANGA, 2004; HEINEN et al., 2007). 

 

5.2.1.2 Domínio Limitação por Aspecto Físico medido pelo SF-36 

 

 Em relação ao domínio limitação por aspecto físico, o mesmo é composto por 

quatro itens, relacionados a problemas com o trabalho ou alguma atividade diária, em 

decorrência de sua saúde física.  

 No que se refere aos escores encontrados na Tabela 5, o valor mínimo para o 

aspecto físico foi de 0,0 e o valor máximo de 100,0. O valor médio encontrado foi de 

7,1 com desvio padrão de 20,1. Descrevemos a partir da Tabela 7 os escores 

correlacionados com os relativos à qualidade de vida. 

 

Tabela 7 – Domínio aspecto físico segundo Escore de Qualidade de Vida (SF-36), 

Natal/RN, HUOL/ 2010 

Aspecto Físico 

Escore Qualidade de Vida (SF-36)     p-valor 

até 39 pontos 40 a 69 pontos Total (coeficiente de 

contingência) N % N % N % 

até 39 pontos 28 46,7 28 46,7 56 93,3 
0,153 

(0,243) 
40 a 69 pontos 0 0,0 1 1,7 1 1,7 

70 a 100 pontos 0 0,0 3 5,0 3 5,0 

Total 28 46,7 32 53,3 60 100,0   
Fonte: Própria da pesquisa 

 



84 

 

Quanto ao domínio aspecto físico, a maior parcela dos pesquisados (93,3%) 

apresentou pontuação baixa (até 39 pontos), estando igualmente distribuídos nos escores 

de qualidade de vida de até 39 pontos (46,7%) e de 40 a 69 pontos (46,7%).   

Esses dados reforçam o grau de dificuldade que as pessoas com úlcera venosa 

têm de dedicar-se/permanecer no trabalho e a dificuldade em realizar essas tarefas, 

porém a relação com o escore de qualidade de vida não foi significativa (ρ=0,153) e 

teve baixa magnitude (r=0,243). 

Uma das graves consequências que a ulceração venosa traz ao paciente é a perda 

dos dias de trabalho e consequentemente o aumento do número de atestados médicos no 

emprego, diminuição da produtividade no trabalho, acarretando aposentadoria precoce, 

podendo até mesmo levar ao desemprego. (ABBADE; LASTÓRIA, 2006; ETUFUGH; 

PHILLIPS, 2007; FRANÇA; TAVARES, 2003; HEINEN et al., 2007; HOUGTON, 

2003).  

Muitos pacientes têm sua capacidade de trabalho diminuída, decorrente do 

surgimento da lesão, não podendo assumir atividades laborais que demandem grande 

esforço físico ou que necessitem de um longo tempo em que o paciente fique na mesma 

posição, ocasionando negativo impacto financeiro, pois restringe as opções de trabalho 

para o portador de UV. (NÓBREGA, 2009). 

Os indivíduos acometidos pela úlcera venosa sentem necessidade de algum 

tratamento de saúde para continuar a sua vida. Tal necessidade acaba gerando uma 

grande insatisfação, pois a terapêutica da úlcera venosa é longa e de alto custo, 

acarretando numa dependência das condutas terapêutica. O tratamento, como já 

observado, leva o paciente a restringir suas atividades cotidianas e, devido à cronicidade 

das úlceras, demanda um longo período de tempo até a cura, o que exige 

comprometimento e cooperação dos pacientes. (ARAUJO et al., 2003; EBBESKOG; 

EKMAN, 2001; HAREENDRAN et al., 2007; VAS et al., 2008).  

Estudo realizado por Abadde e Lastória (2006), em pacientes com úlcera venosa, 

revelou que 35% deles estavam aposentados, 16,1% afastados do trabalho devido à 

lesão, 2,5% recebendo auxílio-doença, e 4,2% desempregados. 
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5.2.1.3 Domínio da Dor medido pelo SF-36 

  

No que concerne ao domínio dor, este é composto por dois itens, relacionados à 

dor no corpo e à interferência da dor no trabalho. 

 Quanto aos escores encontrados com base na Tabela 5, o valor mínimo para o 

aspecto dor foi de 0,0 e o valor máximo de 100,0. O valor médio encontrado foi de 59,8 

com desvio padrão de 20,1. Explicitamos na Tabela 8 os escores associados à qualidade 

de vida. 

 

Tabela 8 – Domínio dor segundo Escore de Qualidade de Vida (SF-36), Natal/RN, 

HUOL/ 2010 

Dor 

Escore Qualidade de Vida (SF-36)  p-valor 

até 39 pontos 40 a 69 pontos Total (coeficiente de 

contingência) N % N % N % 

até 39 pontos 7 11,7 4 6,7 11 18,3 
0,302 

(0,196) 
40 a 69 pontos 7 11,7 13 21,7 20 33,3 

70 a 100 pontos 14 23,3 15 25,0 29 48,3 

Total 28 46,7 32 53,3 60 100,0   
Fonte: Própria da pesquisa 

Em relação aos escores referentes ao domínio dor, houve uma distribuição 

homogênea nas categorias, se comparado com os outros domínios analisados, com 

18,3% dos participantes apresentando escore de dor até 39 pontos, 33,3% de 40 a 69 

pontos e 48,3% de 70 a 100 pontos. Ao relacionar o domínio dor com o escore de 

qualidade de vida, obteve-se baixa significância (ρ= 0,302) e fraca correlação (r=0,196). 

Apesar de o estudo não revelar significância em relação a esse item, os dados 

demonstraram uma baixa qualidade de vida, pois consideramos que a dor, por si mesma, 

em pacientes com úlcera venosa, vem sendo uma característica frequente, apresentando-

se pior à noite, causando limitação na mobilidade dos membros inferiores afetados, 

perturbando o sono e sendo descrita por muitos pacientes como de um maior impacto 

em sua qualidade de vida. (CABRERA; REDONDO, 2007; FERNANDEZ et al., 2008; 

HEINEN et al., 2007; KENKRE, 1996; PERSOON et al., 2004; VAS et al., 2008; 

YAMADA, 2001). 

Em estudo internacional realizado por Heinen et al. (2007), cujo objetivo foi 

descrever os problemas relacionados aos 141 pacientes portadores de úlcera de perna, 

com base na insuficiência venosa ou etiologia mista, atendidos em sete hospitais da 
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Holanda, evidenciou-se que os principais problemas foram: a dor (85,0%), a mobilidade 

física (47,0%) e as dificuldades em encontrar calçado apropriado (60,0%). 

Nesta mesma perspectiva, em outro estudo realizado por enfermeiros do Reino 

Unido verificou-se que os participantes descreveram a dor como um lembrete constante 

de sua úlcera, que foi incansável e contribuiu para os seus sentimentos de perda de 

controle. Constatou-se que a dor estava relaciona com a perda de mobilidade, distúrbios 

do sono, efeito psicológico negativo e diminuição da qualidade de vida. (GREEN; 

JESTER, 2009, 2010). 

Segundo Cabrera e Redondo (2007), a dor é uma característica da UV, a qual 

prejudica o sono e contribui na limitação de mobilidade e atividades rotineiras, sendo 

um sintoma de grande impacto na qualidade de vida.  

 

5.2.1.4 Domínio do Estado Geral de Saúde medido pelo SF-36 

 

 Quanto ao estado geral de saúde, este é composto por dois itens relacionados a 

como o pesquisado considera sua saúde de uma forma global, tendo a si e a outras 

pessoas que conhecem como referencial. 

 No que concerne aos escores encontrados baseados na Tabela 5, o valor mínimo 

para o aspecto estado geral de saúde foi de 20 e o valor máximo de 95. O valor médio 

encontrado foi de 57,2 com desvio padrão de 18,3. Destacamos na Tabela 9 os escores 

associados à UV e qualidade de vida. 

 

Tabela 9 – Domínio estado geral de saúde segundo o Escore de Qualidade de Vida (SF-

36), Natal/RN, HUOL/ 2010 

Estado Geral 

de Saúde 

Escore Qualidade de Vida (SF-36)     p-valor 

até 39 pontos 40 a 69 pontos Total (coeficiente de 

contingência) N % N % N % 

até 39 pontos 5 8,3 6 10,0 11 18,3 
0,995 

(0,013) 
40 a 69 pontos 14 23,3 16 26,7 30 50,0 

70 a 100 pontos 9 15,0 10 16,7 19 31,7 

Total 28 46,7 32 53,3 60 100,0  
Fonte: Própria da pesquisa 

 

Em relação ao domínio sobre o estado geral de saúde, predominaram pacientes 

com pontuação entre 40 e 69. Destes, 26,7% se enquadravam no escore de qualidade de 

vida entre 40 e 69 pontos e 23,3% até 39 pontos, demonstrando que o domínio estado 
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geral de saúde apresenta baixa correlação com a qualidade de vida (r= 0,013) e não 

possui significância estatística (ρ= 0,995). 

De um lado, o estudo sobre a correlação entre classificação clínica CEAP e 

qualidade de vida na doença venosa crônica realizado por Moura et al. (2010) 

evidenciou-se semelhante a este, pois obtiveram resultados cuja média foi de 57,0, com 

valor mínimo de 0 e máximo de 92 em relação ao estado geral de saúde para os 

pacientes que possuíam formas mais graves da doença venosa, ou seja, aqueles que 

possuíam úlceras instaladas. De outro, no estudo de Santos et al. (2009), entre todos os 

domínios, o estado geral de saúde foi o único que não se apresentou estatisticamente 

significante, obtendo média de 39,1 e ρ= 0,0593. 

No caso particular do presente fenômeno estudado, constatamos e inferimos que 

a vivência e o convívio com úlceras venosas crônicas pode ser uma fonte de grande 

sofrimento para as pessoas. Encontra-se nessa situação, uma vez que levamos em conta 

as características associadas a essa alteração de saúde, tais como: dor intensa emanada 

pela ferida, duração elevada do tratamento, caráter recorrente e crônico, instabilidade no 

processo de cura, limitações associadas, etc. (BEITZ; GOLDBERG, 2005). 

 

5.2.1.5 Domínio da Vitalidade medido pelo SF-36 

 

O domínio vitalidade é composto por quatro itens relacionados à disposição da 

pessoa portadora da UV no seu dia a dia, seu vigor físico, sua energia e seu esgotamento 

– próprio do esforço causado pelas dificuldades e limitações da doença. 

 No que diz respeito aos escores encontrados tendo por base a Tabela 5, o valor 

mínimo para o aspecto vitalidade foi de 10 e o valor máximo de 80. O valor médio 

encontrado foi de 51 com desvio padrão de 16,1. Demonstramos através da Tabela 10 

os escores associados entre a vitalidade e a qualidade de vida. 

 

Tabela 10 – Domínio vitalidade segundo Escore de Qualidade de Vida (SF-36), 

Natal/RN, HUOL/ 2010 

Vitalidade 

Escore Qualidade de Vida (SF-36)     p-valor 

até 39 pontos 40 a 69 pontos Total (coeficiente de 

contingência) N % N % N % 

até 39 pontos 5 8,3 8 13,3 13 21,7 
0,506 

(0,149) 
40 a 69 pontos 19 31,7 17 28,3 36 60,0 

70 a 100 pontos 4 6,7 7 11,7 11 18,3 

Total 28 46,7 32 53,3 60 100,0   
Fonte: Própria da pesquisa 
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Quanto ao domínio vitalidade, a maioria dos pesquisados (60,0%) se enquadrou 

na pontuação de 40 a 60 pontos, sendo 31,7% deles com escore de qualidade de vida de 

até 39 pontos e 28,3% entre 40 e 69 pontos. Essa relação demonstra uma fraca 

correlação (r=0,149) entre o domínio em questão e a qualidade de vida, além de 

inexistência de significância estatística (ρ=0,506).  

Chase et al. (2000) conduziram um trabalho de investigação descritivo para 

estudar as vivências das pessoas com UVs crônicas. Os achados mostraram que os 

participantes revelaram um conjunto de limitações, em uma escala de grau moderado a 

severo, quer ao nível físico quer ao nível da sua vitalidade e energia diária. 

Alguns estudos evidenciaram que a perturbação no padrão de sono é uma 

vivência relatada pelos portadores de UV, quase sempre associada à existência de dor. 

A fadiga e a sensação de cansaço, decorrentes dessas perturbações, são condições que 

regularmente marcam presença na vida dos que possuem uma ferida crônica e que 

podem ter consequências óbvias na energia, disposição e capacidade das pessoas para 

desempenharem suas atividades pessoais normais e profissionais. (EBBESKOG; 

EKMAN, 2001; SOUSA, 2009). 

 

5.2.1.6 Domínio dos Aspectos Sociais medido pelo SF-36 

  

Os aspectos sociais averiguam de que modo os portadores de UV são afetados 

nas atividades sociais como visitar amigos, parentes, participar de eventos entre amigos, 

famílias. São compostos por dois itens relacionados ao tempo e ao modo com que a 

lesão afetou tanto física quanto emocionalmente esse relacionamento social. 

A partir da Tabela 5, os escores apresentados para esse domínio têm como valor 

mínimo 0 e valor máximo 100. O valor médio achado foi de 52,3 com desvio padrão de 

16,5. Apresentamos na Tabela 11 a correlação entre o domínio e a qualidade de vida. 

 

Tabela 11 – Domínio aspectos sociais segundo Escore da Qualidade de Vida (SF-36), 

Natal/RN, HUOL/ 2010 

Aspectos 

Sociais 

Escore Qualidade de Vida (SF-36)     p-valor 

até 39 pontos 40 a 69 pontos Total (coeficiente de 

contingência) N % N % N % 

até 39 pontos 4 6,7 9 15,0 13 21,7 
0,080 

(0,278) 
40 a 69 pontos 24 40,0 20 33,3 44 73,3 

70 a 100 pontos 0 0,0 3 5,0 3 5,0 
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Total 28 46,7 32 53,3 60 100,0   
Fonte: Própria da pesquisa 

 

No que concerne ao domínio aspectos sociais, 73% dos pesquisados obtiveram 

entre 40 e 69 pontos. Desse total, 40% se enquadraram no escore de qualidade de vida 

de até 39 pontos e 33,3% entre 40 e 69 pontos, demonstrando uma baixa magnitude 

(r=0,278) e ausência de significância estatística (ρ=0,080). 

Segundo Sousa (2009), para além das “óbvias” alterações físicas e dos enormes 

encargos financeiros constatados, as feridas crônicas comportam, igualmente, outras 

implicações psicológicas, emocionais e sociais, que não se circunscrevem aos próprios 

doentes, mas que são extensíveis às esferas familiar e social, reafirmando a 

complexidade desse problema.  

Para Moura et al. (2010), a depressão e o isolamento social são reportados como 

manifestações decorrentes da doença venosa crônica, sobretudo no estágio mais 

avançado da doença, caracterizado pela presença da úlcera varicosa não cicatrizada. 

A depressão piora a funcionalidade social e emocional. Pacientes depressivos 

têm tendência ao isolamento, a sentimentos de derrota e frustração, o que dificulta o seu 

relacionamento com outros indivíduos e os perturba emocionalmente. (BERBER; 

KUPEK; BERBER, 2005).  

Concordamos que os fatores psicossociais têm papel significativo na etiologia e 

evolução da saúde física. Estes incluem fatores comportamentais como conduta de risco 

e má adaptação às estratégias de enfrentamento; fatores cognitivos como vitimização e 

perda do autocontrole; e fatores sociais como interferências na função do indivíduo na 

sociedade. Isso pode ser entendido devido aos problemas originados pela dor crônica, 

presente na UV, como perda do emprego, restrições financeiras e distanciamento dos 

amigos. Como as estratégias de enfrentamento do paciente estão prejudicadas, ele tende 

a evitar amizades, responsabilidades financeiras e até atividade física. Essa cadeia de 

eventos culmina com a piora dos sintomas depressivos, gerando um círculo vicioso. 

(RUDY; HARRIS; SLEDGE, 2001). 

Analogamente, o estudo de Santos, Porfírio e Pitta (2009) sobre os aspectos 

sociais encontraram valor de ρ<0,0001, ou seja, extremamente significante, e média de 

58,1, com desvio padrão de 16,3, corroborando com os achados do presente estudo. 
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5.2.1.7 Domínio do Aspecto Emocional medido pelo SF-36 

 

 O domínio aspectos emocionais é composto por três itens – relacionados às 

alterações com o trabalho ou alguma atividade diária, em decorrência de problemas 

emocionais – sendo, dentre os demais, o penúltimo referente ao grau de 

comprometimento.  

 Em relação aos escores encontrados na Tabela 5, o valor mínimo é de 0 e valor 

máximo de 100. Como valor médio, foi encontrado 36 com desvio padrão de 47,2. Na 

Tabela 12, mostraremos a correlação entre esse domínio e a QV. 

 

Tabela 12 – Domínio aspectos emocionais segundo Escore da Qualidade de Vida (SF-

36), Natal/RN, HUOL/ 2010 

Aspecto 

Emocional 

Escore Qualidade de Vida (SF-36)    p-valor 

até 39 pontos 40 a 69 pontos Total (coeficiente de 

contingência) N % N % N % 

até 39 pontos 28 46,7 10 16,7 38 63,3 
0,000 

(0,580) 
40 a 69 pontos 0 0,0 2 3,3 2 3,3 

70 a 100 pontos 0 0,0 20 33,3 20 33,3 

Total 28 46,7 32 53,3 60 100,0  
Fonte: Própria da pesquisa 

 

 Considerando o domínio aspectos emocionais, 63,3% dos portadores de UV 

pesquisados foram enquadrados na pontuação de até 39, sendo 46,7% deles com escore 

de qualidade de vida de até 39 pontos e 16,7% entre 40 e 69 pontos. A correlação entre 

o referido domínio e a qualidade de vida é moderada (r=0,580) e apresenta significância 

estatística (ρ-valor=0,000). 

No Brasil, estudos confirmam essa correlação. No estudo de Longo Júnior et al. 

(2002), com o objetivo de avaliar a qualidade de vida em pacientes com úlcera venosa 

crônica, também no ambulatório de um hospital público, foram avaliados 30 pacientes. 

Os resultados mostraram que houve uma deterioração significativa da qualidade de vida 

em alguns aspectos, estando entre eles os emocionais. 
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No estudo de Santos, Porfírio e Pitta (2009), o domínio limitação por aspectos 

emocionais (ρ=0,023) também se mostrou inferior a 0,05, sendo considerado 

estatisticamente relevante. 

Segundo Moura et al., 2010, a avaliação da QV depende da interpretação 

emocional que cada indivíduo faz dos fatos e eventos e está intimamente relacionada à 

percepção subjetiva dos acontecimentos e condições de vida. A presença de uma doença 

como a DVC de mesma classificação clínica, por exemplo, pode não ter significado 

idêntico para dois indivíduos diferentes, e as perdas funcionais decorrentes dessa doença 

podem ter importâncias emocionais e sociais diferentes para cada sujeito.  

Para Silva e Lopes (2006), a cura está vinculada, entre outros aspectos, ao 

emocional de cada indivíduo que possui ansiedades e angústias. Os problemas merecem 

uma atenção especial e devem ser trabalhados principalmente através da participação da 

família no tratamento, a qual influencia nas relações interpessoais e no psicológico dos 

indivíduos portadores de UV. 

 

5.2.1.8 Domínio de Saúde Mental medido pelo SF-36 

 

No que concerne ao domínio saúde mental, este é composto por cinco itens 

relacionados ao quanto à pessoa sente-se nervosa, deprimida, calma e feliz em relação 

ao seu estado de saúde.  

 Quanto aos escores encontrados e destacado na Tabela 5, o valor mínimo para o 

aspecto saúde mental foi de 12 e o valor máximo de 80. O valor médio encontrado foi 

de 50,8 com desvio padrão de 14,5.  Demonstramos na Tabela 13 a correlação entre o 

domínio e a qualidade de vida. 

 

Tabela 13 – Domínio saúde mental segundo Escore de Qualidade de Vida (SF-36), 

Natal/RN, HUOL/2010 

Saúde Mental 

Escore Qualidade de Vida (SF-36)     p-valor 

até 39 pontos 40 a 69 pontos Total (coeficiente de 

contingência) N % N % N % 

até 39 pontos 5 8,3 4 6,7 9 15,0 
0,143 

(0,247) 
40 a 69 pontos 23 38,3 24 40,0 47 78,3 

70 a 100 pontos 0 0,0 4 6,7 4 6,7 

Total 28 46,7 32 53,3 60 100,0   
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Fonte: Própria da pesquisa 

 

 Em se tratando do domínio saúde mental, a maioria dos pesquisados (78,3%) 

obteve de 40 a 69 pontos, sendo 40% com escore de qualidade de vida de 40 a 69 

pontos e 38,3% com escore de até 39 pontos. Isso evidencia uma fraca correlação entre 

o domínio saúde mental e a qualidade de vida (r=0,247), como também ausência de 

significância estatística (ρ=0,143). 

No estudo de Moura et al. (2010), os pacientes que apresentaram os piores 

escores no questionário SF-36, tanto nos domínios relacionados à saúde física quanto 

aos relacionados à saúde mental, foram aqueles que possuíam a forma mais grave da 

doença venosa, a úlcera. 

Estudos internacionais apontaram, em seus resultados quanto à saúde mental, 

sentimentos de depressão, redução da força de vontade, impotência, desamparo e um 

senso de impureza. Além disso, sentimentos de culpa, decepção e tristeza em ter uma 

úlcera foram expressos pelos pesquisados. A frustração contínua levou alguns pacientes 

a se sentirem deprimidos, outros mencionaram sentimentos de ansiedade, isolamento 

social, raiva e diminuição da autoconfiança. (DOUGLAS, 2001; PERSOON et al., 

2004). 

 Os distúrbios depressivos complicam o curso de qualquer doença, através de 

uma variedade de mecanismos possíveis: aumentando a sensação de dor, 

impossibilitando a adesão ao tratamento, diminuindo o suporte social e desregulando os 

sistemas humoral e imunológico. Pacientes com doenças crônicas que estão depressivos 

mostram maior incapacidade que aqueles não depressivos. (JACOBSON; JACOBSON, 

2001). 

 

5.2.1.9 Dimensão Saúde Física medida pelo SF-36 

 

A dimensão saúde física compreende a média dos domínios funcional, físico, 

dor, estado geral de saúde e vitalidade. Essa análise permite visualizar de maneira ampla 

a relação do pesquisado com atividades que sejam influenciadas por aspectos físicos e 

em que a lesão possa interferir ou não. A Tabela 14 faz a correlação entre esta dimensão 

e a qualidade de vida. 
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Tabela 14 – Dimensão saúde física segundo Escore de Qualidade de Vida (SF-36), 

Natal/RN, HUOL/ 2010 

Dimensão 

Saúde Física 

Escore Qualidade de Vida (SF-36)     p-valor 

até 39 pontos 40 a 69 pontos Total (coeficiente de 

contingência) N % N % N % 

até 39 pontos 22 36,7 13 21,7 35 58,3 
0,011 

(0,363) 
40 a 69 pontos 6 10,0 18 30,0 24 40,0 

70 a 100 pontos 0 0,0 1 1,7 1 1,7 

Total 28 46,7 32 53,3 60 100,0  
Fonte: Própria da pesquisa 

  

 Quanto à dimensão saúde física, 58,3% dos pesquisados obtiveram até 39 

pontos, sendo 36,7% deles com escore de qualidade de vida de até 39 pontos e 21,7% 

com escore entre 40 a 69 pontos. Esta relação entre o domínio saúde física e a qualidade 

de vida demonstra significância estatística (ρ= 0,011), apesar da sua baixa magnitude 

(r=0,363). 

Por vezes, segundo Sousa (2009), o difícil é conseguir discernir mentalmente 

que a ferida que se trata não pertence a uma “perna” isolada, descontextualizada da 

realidade, mas pertence a uma pessoa que merece uma atenção global e individualizada, 

que não se circunscreve à mera substituição de um curativo.  

Segundo Oliveira (2007), de fato, por vezes, esquecemo-nos de parar para 

pensar e refletir sobre o impacto que uma ferida que tarda em cicatrizar produz na vida 

da pessoa e no seio da sua família e amigos.  

O risco que se corre, na perspectiva de Oliveira (2007), prende-se ao fato de, por 

vezes, termos tendência a mecanizar os tratamentos que efetuamos, olhando apenas para 

a ferida (e não para a pessoa ferida) como alvo preferencial de atenção, de cuidados e de 

preocupação, numa atitude puramente reducionista, relegando para segundo plano a 

visão da pessoa como ser holístico.  

 

5.2.1.10 Dimensão Saúde Mental medida pelo SF-36  

 

 A dimensão saúde mental é calculada a partir da média do estado geral de saúde, 

vitalidade, função social, aspectos emocionais e saúde mental. Por meio dessa variável 
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pode-se perceber o estado psicológico do lesionado, seu ânimo e interação com o meio 

que o circunda (Tabela 15).  

Tabela 15 – Dimensão saúde mental segundo Escore Qualidade de Vida (SF-36), 

Natal/RN, HUOL/ 2010 

Dimensão 

Saúde Mental 

Escore Qualidade de Vida (SF-36)     
p-valor 

até 39 pontos 40 a 69 pontos Total (coeficiente de 

contingência) N % N % N % 

até 39 pontos 8 13,3 2 3,3 10 16,7 
0,035 

(0,317) 
40 a 69 pontos 20 33,3 28 46,7 48 80,0 

70 a 100 pontos 0 0,0 2 3,3 2 3,3 

Total 28 46,7 32 53,3 60 100,0   
Fonte: Própria da pesquisa 

 

 Em relação à dimensão saúde mental, 80% dos pesquisados se situaram na faixa 

entre 40 e 69 pontos. Do total, 46,7% obtiveram escore de qualidade de vida de 40 a 69 

pontos e 33,3% até 39 pontos, o que demonstra significância estatística (ρ=0,035), 

apesar da fraca correlação entre o domínio e a qualidade de vida (r=0,317) 

 A dimensão sobre a saúde física limita mais o paciente do que a dimensão saúde 

mental. Isso não quer dizer que esta esteja num patamar razoável, pois os dados também 

são elevados na categoria ruim, indicando uma limitação da vida do portador causada 

por fatores psicológicos. 

De fato, o impacto desta condição crônica ultrapassa largamente os aspectos 

físicos restritos a uma parte localizada do corpo, estendendo-se às restantes dimensões 

constitutivas da pessoa. A definição proposta por Oliveira (2007) procura, de algum 

modo, refletir o que acabamos de referir, ao entender uma ferida como uma “disrupção 

da integridade e funcionamento da pele que implica imperfeição, que tem um impacto 

físico e emocional” (p.35). A autora assume, assim, uma definição de ferida que não se 

circunscreve apenas ao efeito biofisiológico que a mesma possui no “corpo físico” do 

indivíduo, perspectivando esse fenômeno como multidimensional e único. 

O bem-estar físico é determinado pela atividade funcional, força, fadiga, sono, 

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

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

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

medo, à ansiedade, à depressão e à angústia que envolvem a doença e o tratamento. 

Finalmente, o bem-estar espiritual inclui o significado da doença, da esperança, da 
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importância, da incerteza, da religiosidade e da força interna. (VINACCIA; OROZCO, 

2005). 

5.2.2 Questão Geral da Qualidade de Vida 

 

A questão número dois do SF-36 não faz parte do cálculo de nenhum domínio, 

sendo utilizada somente para se avaliar o quanto o indivíduo está melhor ou pior, se 

comparado a um ano atrás. 

 Em relação a essa questão, verificamos que houve predominância (25,0%) no 

valor máximo (5), relacionando que a saúde se apresentava muito pior do que há um 

ano. Dessas pessoas, a maioria (13,3%) obteve pontuação mais baixa do SF-36 (até 39 

pontos). Em seguida, o quesito mais respondido foi o 4, com 23,3%,  em que a saúde se 

apresentava um pouco pior do que há um ano; o quesito 3, com 21,7%, em que a saúde 

se apresentava quase a mesma; o quesito 2, com 20,0% dos pesquisados, em que a 

saúde se apresentava um pouco melhor; e, por último, o quesito 1, com menor 

predominância (10,0%), dos que relataram que a saúde estava muito melhor do que há 

um ano. 

 A distribuição dos escores obtidos nessa questão é mostrada na Figura 3, a 

seguir: 
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Figura 4. Distribuição das pessoas com UV estudadas, segundo escores obtidos na 

questão dois do SF-36 e pontuação geral obtida no SF-36. Natal-RN, HUOL/ 2010. 

Fonte: Própria da pesquisa  

 

 

Os resultados apontam para uma distribuição mais concentrada nos escores 

maiores, indicando um pior estado de saúde atualmente, quando comparado a um ano 

atrás. Nesse sentido, embora não tenha dado significância, houve relação entre o que 

eles autorreferiram e o escore total da escala.   

 

5.3 ASSOCIAÇÃO ENTRE OS ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS E DE 

SAÚDE, DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE/SUS E ACHADOS CLÍNICOS DAS 

LESÕES, NA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS COM ÚLCERA VENOSA 

 

 

 De acordo com os resultados mostrados no tópico anterior, verificamos que 

houve predominância de uma baixa qualidade de vida entre as pessoas com úlcera 

objeto deste estudo. 

 Assim, apresentaremos agora as variáveis sociodemográficas e de saúde segundo 

escores da qualidade de vida (Tabela 16, abaixo). 

No que se refere ao sexo, verificamos que houve predominância do sexo 

feminino (38,3%) com escore de qualidade de vida até 39 pontos (baixa qualidade de 

vida) apresentando, portanto, para esta variável, significância estatística (ρ=0,050). 

Rabe e Pannier (2006), em estudo desenvolvido nos anos de 2000 a 2002 na 

cidade de Bonn, denominado Bonn Vein Study, com 3072 pacientes, utilizando 

questionário SF-36, concluíram que a úlcera venosa afetava negativamente a QV em 

3,3% dos homens e 8,4% das mulheres.  

Martins e Souza (2007) afirmam que o sexo feminino tem sido apontado como 

importante fator de risco para a úlcera venosa e para diminuição da qualidade de vida. 

Explicam que essa incidência e prevalência decorrem da gravidez e da presença dos 

hormônios femininos, que predispõem as mulheres à ocorrência de IVC e UV. 
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Tabela 16 – Características sociodemográficas e de saúde segundo escores da qualidade 

de vida. Natal/RN, HUOL/ 2010 

Características  

sociodemográficas e de saúde 

 

 Escore Qualidade de Vida (SF-36) 

até 39 pontos 

40 a 69 

pontos 

Total 

p-valor 

N % N % N % 

Sexo        

Feminino 23 38,3 19 31,7 42 70,0 0,050 

Masculino 5 8,3 13 21,7 18 30,0  

Faixa etária        

A partir de 60 anos 17 28,3 17 28,3 34 56,7 0,371 

Até 59 anos 11 18,3 15 25,0 26 43,3  

Estado civil        

Solteiro/viúvo/divorciado 17 28,3 10 16,7 27 45,0 0,021 

Casado/ União estável 11 18,3 22 36,7 33 55,0  

Escolaridade        

Não alfabetizado/Alfabetizado/ 

Ens. Fundamental 
23 38,3 26 43,3 49 81,7 0,598 

Ens. Médio e Superior 5 8,3 6 10,0 11 18,3  

Profissão/Ocupação        

Presente 12 20,0 17 28,3 29 48,3 0,297 

Ausente 16 26,7 15 25,0 31 51,7  

Renda        

<1SM 22 36,7 23 38,3 45 75,0 0,384 

>=1SM 6 10,0 9 15,0 15 25,0  

Doenças Crônicas        

Presente 14 23,3 18 30,0 32 53,3 0,411 

Ausente 14 23,3 14 23,3 28 46,7  

Sono        

< 6 horas 8 13,3 6 10,0 14 23,3 0,277 

>= 6 horas 20 33,3 26 43,3 46 76,7  

Etilismo/Tabagismo        

Presente 7 11,7 10 16,7 17 28,3 0,403 

Ausente 21 35,0 22 36,7 43 71,7  

Total 28 46,7 32 53,3 60 100,0  

Fonte: Própria da pesquisa 

 

Quanto à faixa etária, obtivemos uma distribuição quase equivalente no escore 

da qualidade de vida geral (ρ=0,371). 



98 

 

Ao analisarmos o estado civil, verificamos que houve predominância de 

solteiros/viúvos/divorciados no escore da qualidade de vida com até 39 pontos (28,3%), 

portanto, sendo este valor significante (ρ=0,021). 

Reconhecemos que esse resultado denota que o fato do indivíduo com úlcera 

venosa ser solteiro, viúvo ou divorciado agrava sua qualidade de vida, uma vez que não 

há um cuidador que o apoie e o auxilie no tratamento, necessitando, portanto de um 

acompanhamento especial pela equipe de saúde. 

Quanto à escolaridade, apesar de terem predominado pessoas com úlceras 

venosas na condição de não alfabetizado/alfabetizado/ensino fundamental, prevaleceram 

pacientes com 40 a 69 pontos no escore da qualidade de vida (ρ=0,598). 

Carmo et al. (2007) alertam que a baixa escolaridade leva ao desconhecimento 

sobre a importância dos cuidados relativos à prevenção das complicações da IVC, 

contribuindo para que o paciente não colabore com as orientações que lhe são dadas 

sobre como prevenir o surgimento das úlceras. Esse fato se torna mais complicado em 

pacientes com baixa escolaridade, devido à dificuldade de compreensão e assimilação 

dessas orientações, podendo agravar a sua qualidade de vida.  

A variável profissão/ocupação esteve predominantemente ausente nas pessoas 

com úlcera venosa (51,7%). Destas, 26,7% apresentaram baixa qualidade de vida (até 

39 pontos), denotando que a pessoa com úlcera venosa tende a se afastar do trabalho em 

virtude do tratamento e da lesão, causando ônus para a sociedade e o serviço de saúde, e 

redução da renda familiar. 

O trabalho é entendido como força, tempo e habilidade que se vende para se 

obter condições de lazer, morar, vestir, comer, e também tem o papel de situar o homem 

na hierarquia social dos valores. (CODO; SAMPAIO, 1995). 

No que se refere à renda, 75,0% dos pesquisados apresentaram renda menor que 

um salário mínimo, sendo quase que equivalente a distribuição desse valor no escore 

total da qualidade de vida (até 39 pontos = 36,7% e de 40 a 69 pontos =38,3%), não 

havendo, portanto, significância estatística (ρ= 0,384). 

No que tange às doenças crônicas, verificamos situação semelhante à renda, 

onde a maioria dos pesquisados apresentaram essa condição clínica (53,3%), havendo 

distribuição semelhante no escore geral da qualidade de vida (ρ=0,411). 

Autores como Farias e Zeitoune (2004) e Yamada (2001) discutem que há 

evidências de que a baixa renda influencia de maneira negativa o comportamento 
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saudável no ambiente domiciliar, o acesso aos serviços de saúde, os cuidados com a 

saúde e o acesso aos recursos materiais, agravando a qualidade de vida.  

Estudiosos evidenciam que as pessoas com menores rendas possuem baixa 

adesão aos tratamentos e têm pouco acesso aos medicamentos, refletindo nas condições 

de saúde do indivíduo. (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000; SEILD; ZANNON, 2004). 

Oliveira (2007) complementa que, para a realização do tratamento, as pessoas 

com úlcera venosa têm por vezes de assegurar despesas do seu bolso no que se refere, 

por exemplo, às deslocações ao médico da especialidade (quando não existe resposta do 

setor público ou quando esta é extremamente demorada) e os custos de medicamentos 

com ou sem participação do Estado. 

As alterações metabólicas são condições patológicas caracterizadas pela 

evolução clínica prolongada e progressiva, como no diabetes mellitus. Nesse caso, 

segundo Maklebus e Sieggreen (1996), as alterações metabólicas provocam alterações 

no fluxo sanguíneo periférico e diminuição da percepção sensorial em algumas regiões 

do corpo, em função da neuropatia. 

Se considerarmos, segundo Sousa (2009), a presença concomitante e habitual de 

outras doenças crônicas que exigem seguimento e tratamento farmacológico, as 

dificuldades socioeconômicas de grande parte da população idosa, especificamente o 

fato de terem de viver, ou sobreviver, com aposentadorias e reformas diminutas, e se 

considerarmos os gastos adicionais que a presença de uma ferida crônica comporta, essa 

problemática adquire uma nova dimensão, tornando-se um desafio constante à 

capacidade de sobrevivência das pessoas mais desfavorecidas.  

No que se refere ao sono, este se apresentou adequado na maioria dos 

pesquisados (76,7%). No entanto, entre os pacientes que apresentaram sono inadequado 

(23,3%), houve prevalência também de baixa qualidade de vida (até 39 pontos), apesar 

de este valor não ter sido significante (ρ=0,277).  

Com os valores obtidos, ressaltamos a importância do sono adequado para uma 

melhora da qualidade de vida. Contraditoriamente aos resultados desta pesquisa, 

Nóbrega (2009) e Nunes (2006) trazem em seus estudos um maior percentual de 

indivíduos com UV apresentando sono inadequado. Segundo Corrêa e Ceolim (2008), o 

sono é vital para todos os animais, incluindo o homem, existindo uma associação direta 

entre distúrbios do sono e doenças e/ou morte. 

Quanto ao etilismo/tabagismo, essa variável esteve predominantemente ausente 

nos pesquisados (71,7%). Não apresentando significância (ρ=0,403), o que fornece um 
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dado satisfatório, uma vez que o álcool e algumas substâncias contidas no cigarro são 

prejudiciais à cicatrização das lesões. 

Em seguida, apresentaremos as variáveis da assistência e da lesão, segundo 

escores da qualidade de vida (Tabela 17). 

Tabela 17 – Variáveis da assistência e da lesão segundo escores da qualidade de vida. 

Natal/RN, HUOL/ 2010 

Características da assistência e 

da lesão 

Escore Qualidade de Vida (SF-36) 
Total 

ρ-valor até 39 pontos 40 a 69 pontos 

N % N % N % 

Adequação dos produtos 

utilizados 
       

Indisponibilidade de produtos de 

limpeza, epitelizante e desbridante 
17 28,3 19 31,7 36 60,0 

0,563 Disponibilidade de produtos 

adequados de limpeza, epitelizante 

e desbridante 

11 18,3 13 21,7 24 40,0 

Faz uso de terapia compressiva        

Ausente 18 30,0 20 33,3 38 63,3 
0,550 

Presente 10 16,7 12 20,0 22 36,7 

Orientação para o uso de 

terapias compressivas, elevação 

de MMII e exercícios regulares 

       

Ausente 21 35,0 19 31,7 40 66,7 
0,157 

Presente 7 11,7 13 21,7 20 33,3 

Exames Laboratoriais e 

específicos 
       

Exames de sangue ou urina 24 40,0 23 38,3 47 78,3 

0,163 Exames de sangue e/ou urina + 

Doppler 
4 6,7 9 15,0 13 21,7 

Número de consultas com o 

angiologista no último ano 
       

< de 4 consultas por ano 21 35,0 25 41,7 46 76,7 
0,507 

>= 4 consultas por ano 7 11,7 7 11,7 14 23,3 

Documentação dos achados 

clínicos 
       

Sem registro no prontuário 26 43,3 27 45,0 53 88,3 
0,272 

Com registro no prontuário 2 3,3 5 8,3 7 11,7 

Referência         

Ausente 15 25,0 14 23,3 29 48,3 
0,309 

Presente 13 21,7 18 30,0 31 51,7 

Tempo de UV atual        

>= 6 meses 21 35,0 23 38,3 44 73,3 
0,509 

Até 6 meses 7 11,7 9 15,0 16 26,7 

Condição do leito da UV        

Fibrina e/ou necrose 19 31,7 21 35,0 40 66,7 
0,537 

Granulação/Epitelização 9 15,0 11 18,3 20 33,3 

Área da UV        

Média a grande 18 30,0 17 28,3 35 58,3 
0,271 

Pequena (<50cm) 10 16,7 15 25,0 25 41,7 
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Total 28 46,7 32 53,3 60 100,0  

Fonte: Própria da pesquisa 

 

Ao analisarmos a adequação dos produtos utilizados na lesão em relação ao 

escore obtido na qualidade de vida, verificamos que a inadequação dos produtos foi 

predominante, no entanto apresentou uma distribuição quase equivalente entre os 

escores da qualidade de vida.  

O uso de terapia compressiva esteve ausente na maioria das pessoas com UV 

pesquisadas (66,7%), com distribuição equilibrada entre os escores da qualidade de 

vida, não havendo significância (ρ=0,550). 

Palfreyman et al. (2006) ressalta que, independentemente do tipo de curativo a 

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

Essa terapia compressiva é considerada a pedra angular do tratamento da doença 

venosa. 

No que se refere à orientação para o uso de terapias compressivas, elevação de 

membros inferiores e exercícios regulares, verificamos que, apesar de não ter havido 

significância estatística (ρ=0,157), 35,0% das pessoas com úlcera venosa que 

apresentaram essa condição ausente tiveram baixa pontuação no escore da qualidade de 

vida.  

Tem sido observado que os serviços públicos de saúde, na maioria das vezes, 

não oferecem aos seus usuários opções adequadas para o tratamento de suas lesões, 

ficando a cargo dos pacientes e familiares o custo com o tratamento. Como a maioria 

desses pacientes não tem condições econômicas para isso, suas feridas são tratadas de 

forma inadequada, resultando na cronicidade das mesmas. (MACEDO, 2009). 

Quanto aos exames laboratoriais e específicos, verificamos que um exame como 

o Doppler esteve presente apenas em 21,7%, e apesar de não ter demonstrado 

significância estatística (ρ =0,163),  15,0% dos que realizaram esse exame apresentaram 

melhor qualidade de vida (entre 40 e 69 pontos). 

Sabemos que exames complementares podem ser utilizados para diagnóstico e 

terapêutica das UVs. O Doppler de ondas contínuas é um exame simples e de baixo 

custo, que deve ser feito de rotina, uma vez que avalia se existe presença de refluxo em 

ostio de veias safenas magna e parva, e refluxo significativo no sistema venoso 

profundo. (SILVA; PAZOS, 2005; FIGUEIREDO; MEIRELES, 2007). 
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Ao avaliarmos as pessoas com UV quanto ao número de consultas com o 

angiologista, verificamos que apenas 23,3% apresentaram quatro ou mais consultas, 

sendo a distribuição desse valor semelhante nos escores da qualidade de vida (ρ 

=0,507). 

Com relação à documentação dos achados clínicos, verificamos que apenas 

11,7% dos pacientes possuíam registro no prontuário, e, destes, 8,3% apresentaram 

melhor qualidade de vida. Apesar de não ter havido significância estatística (ρ =0,272), 

esse resultado denota a importância da documentação e acompanhamento do paciente 

através do prontuário, para melhor atendimento e manutenção da continuidade da 

assistência.  

No que tange à referência, 51,7% responderam positivamente; apesar de não ter 

demonstrado significância, destes, 30,0% apresentaram melhor qualidade de vida. 

Constatamos que os pacientes tinham dificuldade no acesso ao serviço 

especializado referenciado e principalmente na realização de exames de diagnósticos, 

necessários para um tratamento eficaz das lesões. Isso nos leva a refletir sobre os 

princípios basilares do SUS, que preveem a hierarquização e a complementaridade 

(sistema de referência e contrarreferência) entre os níveis de assistência, bem como a 

acessibilidade, integralidade e resolutividade da assistência prestada.  

Ao observarmos o tempo de úlcera atual, verificamos que a maioria das pessoas 

com úlcera venosa (73,3%) apresentava tempo de lesão igual ou superior a seis meses, 

sendo esse valor quase equivalente entre os escores da qualidade de vida. 

No que concerne à condição do leito da úlcera venosa, predominaram lesões 

com tecido de fibrina e necrótico, e valores aproximados entre os escores da qualidade 

de vida. 

Quanto à área de extensão da úlcera venosa, verificamos que 58,3% 

apresentaram área de média a grande, sendo que 30,0% destes apresentaram piores 

escores de qualidade de vida. 

Destacamos que a identificação da área das feridas torna-se importante, uma vez 

que fornece base para avaliações durante ou no decorrer do tratamento. Os Protocolos 

das Prefeituras de Belo Horizonte (2006) e de Ribeirão Preto (2004) preconizam a 

mensuração e o acompanhamento das áreas das feridas pelos profissionais de saúde 

envolvidos no tratamento. Aguiar et al. (2005) e Borges (2005) também recomendam a 

medição da área da úlcera e reforçam a importância do seu registro para servir como 

parâmetro avaliativo. 
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Como visualizado e discutido nas tabelas anteriores, das 60 pessoas com úlcera 

venosa pesquisadas, 53,3% tiveram pontuação entre 40 e 69 pontos no SF-36 e estas 

mesmas pessoas apresentaram os escores melhores nas variáveis sociodemográficas e de 

saúde, denotando que este conjunto de fatores positivos sociodemográficos e de saúde 

está associado a uma melhor resposta da qualidade de vida e que essa diferença foi 

significativa (ρ-valor = 0,049), conforme observado na figura abaixo: 

 

 

Figura 5. Distribuição do total de características sociodemográficas e de saúde, segundo 

escores da qualidade de vida (SF-36). Natal/RN, HUOL/ 2010 

Fonte: própria da pesquisa 

 

Esses valores evidenciam a existência de uma relação significativa entre essas 

variáveis, de maneira que as variáveis relacionadas com as características 

sociodemográficas e de saúde estão associadas negativamente com os escores totais da 

qualidade de vida medidos pelo instrumento SF-36. 

Segundo Pacheco (2004), normalmente, a doença constitui uma situação 

considerada pela pessoa como uma limitação e uma ameaça perante a qual os seus 

processos e recursos habituais de resolução de problemas são avaliados como não 

totalmente satisfatórios.  

ρ-valor = 0,049 
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No que se refere às características da assistência e da lesão (Figura 6), 

verificamos ainda que os pacientes que tiveram pontuação entre 40 e 69 pontos no SF-

36 apresentaram escores melhores nas características da assistência e da lesão, em 

relação aos que apresentaram pontuação até 39 na qualidade de vida, no entanto, essa 

diferença não apresentou significância estatística (ρ-valor=0,245). 

 

 

Figura 6. Distribuição do total de características clínicas da úlcera e assistenciais, 

segundo escores da qualidade de vida (SF-36). Natal/RN, HUOL/ 2010 

Fonte: própria da pesquisa 

 

Ao somarmos o conjunto das variáveis sociodemográficas, de saúde, 

características da assistência e da lesão, verificamos que houve uma diferença 

estatisticamente significativa (ρ-valor=0,032), ao relacioná-las com o escore total da 

qualidade de vida. Esses resultados nos dizem que o conjunto dessas variáveis está 

associado a menores escores da qualidade de vida da pessoa com úlcera venosa.  

Podemos inferir, ainda, que o conjunto de variáveis que mais contribuiu para essa 

situação foram as características sociodemográficas (Figura 7). 

 

ρ-valor = 0,245 
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Figura 7 – Distribuição do total de características sociodemográficas, de saúde, clínicas 

e assistenciais, segundo escores da qualidade de vida (SF-36). Natal/RN, HUOL/ 2010 

Fonte: própria da pesquisa 

 

A condição de viver com uma úlcera venosa significa rompimento e mudança na 

vida social, já que as pessoas têm que aprender a conviver com as mudanças físicas, 

sociais e emocionais, bem como com a sintomatologia da doença. Assim, a sensação de 

desesperança e inutilidade cresce, devido à lentidão do processo de cura, dor, 

consciência da mudança de imagem corporal e alterações na vida social. Essa 

complexidade dos níveis de sofrimento associada à ferida não tem recebido a atenção 

adequada por parte do Estado, da sociedade e dos profissionais que cuidam desses 

pacientes. (BREM; KIRSNER; FALANGA, 2004; EBBESKOG; EKMAN 2001). 

Ao visualizarmos a Tabela 18 e analisarmos separadamente os domínios do SF-

36 e os escores obtidos na qualidade de vida, verificamos que os domínios que 

apresentaram significância estatística foram: capacidade funcional (ρ= 0,035), aspecto 

físico (ρ= 0,019), aspecto emocional (ρ= 0,000) e saúde mental (ρ= 0,050). As 

dimensões saúde física e saúde mental também apresentaram significância estatística 

(ρ= 0,001 e ρ= 0,000, respectivamente). 

ρ-valor = 0,032 
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Tabela 18 – Distribuição do escore total da qualidade de vida segundo domínios e 

dimensões do SF-36. Natal/RN, HUOL/ 2010 

Domínios SF-36 
Escore Qualidade de 

Vida (SF-36) 
N 

Teste de 

Mann 

Whitney U 

Média 

ρ-valor 

Capacidade Funcional até 39 pontos 28 25,48 
0,035 

40 a 69 pontos 32 34,89 

Aspecto Físico até 39 pontos 28 27,00 
0,019 

40 a 69 pontos 32 33,56 

Dor até 39 pontos 28 29,59 
0,703 

40 a 69 pontos 32 31,30 

Estado Geral de Saúde até 39 pontos 28 30,02 
0,841 

40 a 69 pontos 32 30,92 

Vitalidade até 39 pontos 28 27,95 
0,287 

40 a 69 pontos 32 32,73 

Aspectos Sociais até 39 pontos 28 33,64 
0,169 

40 a 69 pontos 32 27,75 

Aspecto Emocional até 39 pontos 28 19,68 
0,000 

40 a 69 pontos 32 39,97 

Saúde Mental até 39 pontos 28 25,82 
0,050 

40 a 69 pontos 32 34,59 

Dimensão Saúde Física até 39 pontos 28 22,79 
0,001 

40 a 69 pontos 32 37,25 

Dimensão Saúde Mental até 39 pontos 28 17,54 
0,000 

40 a 69 pontos 32 41,84 

  Total 60    

Fonte: própria da pesquisa 

  

Kaplan et al. (2003) estudaram 2404 doentes, a partir da associação significativa 

entre a QV e a severidade da doença venosa crônica. Com base na utilização do SF-36, 

concluíram ainda que a DVC, inclusive em fases muito incipientes, tem impacto 

substancial na dimensão física da saúde, traduzida por limitações funcionais e nas 

atividades diárias; contudo, discordam com relação aos nossos resultados, ao revelarem 

que a úlcera venosa crônica não tem efeito no componente mental da saúde. 
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Concordamos que a dificuldade de se locomover reflete no aumento do 

isolamento social, pois as caminhadas e passeios são momentos de encontrar pessoas, 

conversar e aumentar o contato social. (EBBESKOG; EKMAN, 2001). 

Heinen et al. (2007) e Brem, Kirsner e Falanga (2004) enfatizam que os  

pacientes com úlcera venosa experimentam sentimentos tais como: medo, raiva, 

depressão, expectativas negativas, impotência, dependência e tristeza. 

Cole-King e Harding (2001) realizaram um estudo com 53 pessoas portadoras de 

ulcerações crônicas de perna, a fim de analisar a relação da cicatrização de feridas 

crônicas com a ansiedade e depressão. Os resultados mostram que existe uma relação 

estatisticamente significativa entre os fatores psicológicos e os de cicatrização de 

feridas. A ansiedade pode prejudicar a atividade dos macrófagos e linfócitos no 

processo de cicatrização, e a depressão está associada à diminuição generalizada da 

imunidade celular e humoral. A pesquisa demonstrou que o estresse pode influenciar o 

aumento do processo inflamatório da ferida, sendo um possível mecanismo que dificulta 

a cicatrização. 

Segundo Jones et al. (2006), o fato dos pacientes se isolarem e viverem sozinhos 

se dá devido à limitação na mobilidade, depressão, dor, odor da lesão e exsudato na 

atadura. Assim, o portador de UV se sente estigmatizado e começa um processo de 

autoisolamento da sociedade, não só para evitar situações embaraçosas para si próprio, 

mas também para evitar outras que possam causar constrangimento aos amigos e 

familiares. 

Essa doença afeta a produtividade no trabalho, gera aposentadorias por invalidez 

e restringe as atividades da vida diária e de lazer. Representa, para muitos pacientes, um 

sinônimo de dor, perda de mobilidade funcional e piora da qualidade de vida. 

(FRANÇA; TAVARES, 2003). 

Ao analisarmos o conjunto das 20 variáveis sociodemográficas, de saúde, 

clínicas e assistenciais positivas em relação aos domínios do SF-36, verificamos que, 

das 60 pessoas com úlcera venosa, 25 (41,6%) tiveram até sete aspectos positivos e 35 

(58,3%) apresentaram de oito a 13 aspectos positivos. 

Ao relacionarmos essas variáveis com os domínios e aplicarmos o teste de 

Mann-Whitney U, verificamos que houve significância estatística nos domínios 

capacidade funcional (ρ = 0,002), dor (ρ = 0,009), estado geral de saúde (ρ = 0,036) e 

saúde mental (ρ = 0,005), demonstrado quais domínios estão mais associados às 
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características sociodemográficas, de saúde, clínicas e assistenciais, conforme a Tabela 

19. 

 

Tabela 19 – Distribuição dos aspectos positivos do conjunto de variáveis 

sociodemográficas, de saúde, clínicas e assistenciais, segundo domínios e dimensões do 

SF-36. Natal/RN, HUOL/ 2010 

 

Domínios SF-36 

Características 

sociodemográficas, de saúde, 

clínicas e assistenciais 

positivas 

N 

Teste de Mann 

Whitney U 

Media 

ρ-valor 

Capacidade Funcional Até 7 aspectos positivos 25 22,46 
0,002 

  8 a 13 aspectos positivos 35 36,24 

Aspecto Físico Até 7 aspectos positivos 25 30,78 
0,866 

  8 a 13 aspectos positivos 35 30,30 

Dor Até 7 aspectos positivos 25 37,38 
0,009 

  8 a 13 aspectos positivos 35 25,59 

Estado Geral de Saúde Até 7 aspectos positivos 25 36,08 
0,036 

  8 a 13 aspectos positivos 35 26,51 

Vitalidade Até 7 aspectos positivos 25 31,04 
0,839 

  8 a 13 aspectos positivos 35 30,11 

Aspectos Sociais Até 7 aspectos positivos 25 32,46 
0,438 

  8 a 13 aspectos positivos 35 29,10 

Aspecto Emocional Até 7 aspectos positivos 25 29,84 
0,772 

  8 a 13 aspectos positivos 35 30,97 

Saúde Mental Até 7 aspectos positivos 25 23,10 
0,005 

  8 a 13 aspectos positivos 35 35,79 

Dimensão Saúde Física Até 7 aspectos positivos 25 35,28 
0,073 

  8 a 13 aspectos positivos 35 27,09 

Dimensão Saúde Mental Até 7 aspectos positivos 25 30,98 
0,857 

  8 a 13 aspectos positivos 35 30,16 

Score Total Qualidade 

de Vida (SF-36) 

Até 7 aspectos positivos 25 30,08 
0,875 

8 a 13 aspectos positivos 35 30,80 

  Total 60     

Fonte: própria da pesquisa 

 

Dentre as características sociodemográficas estudadas, duas variáveis 

contribuíram mais para a redução da qualidade de vida: sexo e estado civil. O sexo 

feminino em relação ao sexo masculino (ρ =0,050), com correlação nominal de 0,240 
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(fraca correlação); e o estado civil solteiro/viúvo/divorciado também contribuiu para 

redução da qualidade de vida em relação aos casados (ρ =0,022), com correlação 

nominal de 0,283 (fraca correlação). 

 Dentre as variáveis da assistência e da lesão, três merecem destaque: as 

orientações, a referência e a área da UV. Apesar de não terem apresentado resultados 

estatisticamente significantes, foram as variáveis mais predominantes. 

Nesse sentido, ao analisarmos o conjunto das cinco variáveis sociodemográficas, 

de saúde, clínicas e assistenciais, de acordo com o escore geral obtido na qualidade de 

vida, levamos em consideração a mediana, que foi igual a 2. Assim, criamos duas 

categorias: uma para as pessoas com úlcera venosa que apresentaram até um aspecto 

positivo dessas variáveis; e a segunda, marcada pela mediana, para os pacientes que 

tiveram dois ou mais aspectos positivos (como mostrado na tabela abaixo): 

 

Tabela 20 – Conjunto de variáveis sociodemográficas, de saúde, clínicas e assistenciais, 

segundo escore da qualidade de vida. Natal/RN, HUOL/ 2010 

Conjunto de variáveis 

sociodemográficas, de 

saúde, clinicas e 

assistenciais 

Escore Qualidade de Vida (SF-36) 
Total p-valor 

até 39 pontos 40 a 69 pontos 

N % N % N % 
 

Até 1 aspecto positivo 15 25,0 5 8,3 20 33,3 

0,002 2 ou mais aspectos 

positivos 
13 21,7 27 45,0 40 66,7 

Total 28 46,7 32 53,3 60 100,0  

Fonte: Própria da pesquisa 

 

 Assim, verificamos que, ao utilizarmos o coeficiente de contingência entre esse 

conjunto de variáveis e o escore da qualidade de vida, obtivemos correlação 

estatisticamente significativa (ρ= 0,002), apesar de uma fraca correlação (0,373).  
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Figura 8 – Conjunto das cinco variáveis sociodemográficas, clínicas e assistenciais 

segundo escore da qualidade de vida. Natal/RN, HUOL/ 2010 

Fonte: Própria da pesquisa 

   

Ao analisarmos a razão de chance, verificamos que, na presença desses cinco 

fatores positivos, os pacientes tendem a ter uma melhor qualidade de vida (RC = 6,231), 

sendo este valor significativo (ρ=0,002). Enquanto que, na análise pelo Teste de Mann 

Whitney U entre o conjunto das cinco variáveis sociodemográficas, de saúde, clínicas e 

assistenciais, verificamos que esse conjunto de variáveis também demonstrou ser 

significativo (ρ=0,006). Portanto, podemos inferir que os pacientes que apresentam 

essas cinco variáveis positivas tendem a ter uma qualidade de vida melhor. 

Esses resultados não querem dizer que as outras variáveis não tiveram 

associação com a qualidade de vida. Analisamos em relação ao conjunto proposto das 

variáveis, visto que o mesmo indivíduo apresenta todas elas, pois entendemos que o 

simples fato de a pessoa apresentar uma lesão crônica, por si, já altera a sua qualidade 

de vida. 

 
 
 

 

 

 

RC = 6,231 

ρ = 0,002 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Quanto às características sociodemográficas e de saúde, assistência à saúde/SUS e 

aspectos clínicos da lesão 

  

Diante das caracterizações sociodemográficas, identificamos uma clientela de 

pacientes com UV predominantemente feminina, com faixa etária a partir de 60 anos, 

variando entre os 42 e os 92 anos, situando-se a média de idades nos 61,4 anos, 

pertencente ao grupo casados/união estável, morando na capital, com baixa 

escolaridade, com profissões que exigem longos períodos em pé ou sentados, com a 

maioria aposentada, desempregada ou afastada do trabalho por causa da doença, e com 

renda menor que um salário mínimo. 

Quanto às características de saúde, os resultados mostram que os pacientes em 

sua maioria apresentavam doenças crônicas associadas, sono predominantemente maior 

do que 6 horas, e etilismo e/ou tabagismo ausentes na maioria dos pesquisados. 

No que se refere à caracterização da assistência aos pacientes, identificamos um 

perfil no qual predominaram o uso de produtos inadequados e curativos realizados por 

profissional ou cuidador sem treinamento, metade destes sendo realizados nos 

domicílios; sem uso de terapia compressiva e sem orientações para a adoção das 

terapias compressivas e da elevação de membros inferiores e exercícios regulares; com 

tempo maior ou igual seis meses, ausência de exames laboratoriais específicos, menos 

de quatro consultas com o angiologista por ano, sem registro no prontuário e com 

referência. 

Diante da caracterização dos aspectos clínicos da lesão dos pacientes do estudo, 

identificamos uma predominância de pacientes com lesões recidivantes, área de média a 

grande, leito da lesão com fibrina e/ou necrose, exsudato com quantidade de média a 

grande, sem odor e sinais de infecção, perda tecidual entre grau I e II, sem coleta de 

Swab ou biopsia nos casos de infecção e com presença de dor. 
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Quanto aos domínios da qualidade de vida medidos pelo SF-36 nos pacientes com 

UV 

  

De maneira geral, a QV das pessoas com UV pesquisadas foi considerada baixa, 

com pontuação máxima de 69 pontos. 

No que se refere à questão dois, ou seja, o quanto o indivíduo está melhor ou 

pior comparado há um ano, os resultados apontam para uma distribuição mais 

concentrada nos escores maiores, indicando um pior estado de saúde atual, quando 

comparado há um ano.  

Quanto ao domínio capacidade funcional, a maioria dos pesquisados obteve 

pontuação baixa (até 39 pontos). A maioria destes apresentou escore de baixa qualidade 

de vida (até 39 pontos), sendo significante (ρ= 0,021). 

No domínio aspectos físico, a maior parcela dos pesquisados (93,3%) apresentou 

pontuação baixa (até 39 pontos). Já, no domínio dor, prevaleceram pacientes com 

pontuação entre 70 e 100 pontos. 

Quanto ao domínio estado geral de saúde e ao domínio vitalidade, prevaleceram 

pacientes com pontuação entre 40 e 69 pontos. 

No que concerne ao domínio aspectos sociais, predominaram pesquisados com 

pontuação entre 40 e 69 pontos. A maioria se enquadrando no escore de qualidade de 

vida de até 39 pontos, chegando próximo a uma significância estatística (ρ-

valor=0,080). 

Em relação ao domínio aspectos emocionais, a maioria das pessoas com UV se 

enquadrou na pontuação de até 39, com escore de qualidade de vida geral de até 39 

pontos. A correlação entre o referido domínio e a qualidade de vida é moderada 

(r=0,580) e apresenta significância estatística (ρ-valor=0,000). 

Em se tratando do domínio saúde mental, predominaram pessoas com UV com 

pontuação entre 40 e 69 pontos. 

Quanto à dimensão saúde física, a maioria dos pesquisados obteve até 39 pontos. 

A relação entre o domínio saúde física e qualidade de vida demonstra significância 

estatística (ρ-valor = 0,011). Componentes físicos de saúde são considerados como 

medidas de funcionamento. E o funcionamento descreve o que uma pessoa é capaz de 

fazer. 
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Em relação à dimensão saúde mental, a maioria dos pesquisados se situou na 

faixa entre 40 e 69 pontos, prevalecendo a qualidade de vida geral entre 40 e 69 pontos 

e até 39 pontos, o que demonstra significância estatística (p-valor=0,035). Componentes 

de saúde mental são vistos como indicadores de bem-estar; e o bem-estar caracteriza 

como uma pessoa se sente, particularmente em saúde mental ou dimensões emocionais. 

Assim, verificou-se que os domínios que mais influenciaram nos escores totais 

da qualidade de vida foram capacidade funcional, aspecto emocional e aspecto social. 

 

Quanto à associação entre os aspectos sociodemográficos e de saúde, da assistência 

à saúde/SUS e clínicos das lesões, na qualidade de vida das pessoas com úlcera 

venosa 

Verificamos que, das 60 pessoas com úlcera venosa pesquisadas, 53,3% tiveram 

pontuação entre 40 e 69 pontos no SF-36 e apresentaram os escores melhores nas 

variáveis sociodemográficas e de saúde, denotando que esse conjunto de fatores 

positivos sociodemográficos e de saúde está associado a uma resposta melhor em 

termos da qualidade de vida e que essa diferença foi significativa (ρ-valor = 0,049). 

No que se refere às características da assistência e da lesão, verificamos ainda 

que os pacientes que apresentaram pontuação entre 40 e 69 pontos no SF-36 também 

apresentaram escores melhores nas características da assistência e da lesão, no entanto, 

essa diferença não apresentou significância estatística. 

Ao associarmos as variáveis sociodemográficas, de saúde, características da 

assistência e da lesão, verificamos que houve uma diferença estatisticamente 

significativa (ρ-valor=0,032), ao relacioná-las com o escore total da qualidade de vida. 

Esses resultados denotam que o conjunto dessas variáveis está associado a menores 

escores da qualidade de vida da pessoa com úlcera venosa, sendo as características 

sociodemográficas o conjunto de variáveis que mais contribuiu para essa situação.  

Ao analisarmos separadamente os domínios do SF-36 com relação aos escores 

obtidos na qualidade de vida, verificamos que os domínios que apresentaram 

significância estatística foram: capacidade funcional (ρ= 0,035), aspecto físico (ρ= 

0,019), aspecto emocional (ρ= 0,000) e saúde mental (ρ= 0,050). As dimensões saúde 

física e saúde mental também apresentaram significância estatística (ρ= 0,001 e ρ= 

0,000, respectivamente). 
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Dentre as características sociodemográficas estudadas, duas variáveis 

contribuíram mais para a redução da qualidade de vida: o sexo e o estado civil. Dentre 

as variáveis da assistência e da lesão, mereceram destaque as variáveis orientações, 

referência e área da UV.  

Assim, ao analisarmos o conjunto das cinco variáveis sociodemográficas, de 

saúde, clínicas e assistenciais, de acordo com o escore geral obtido na qualidade de 

vida, concluímos que, ao utilizar o coeficiente de contingência entre esse conjunto de 

variáveis e o escore da qualidade de vida, obtivemos correlação estatisticamente 

significativa (ρ= 0,002). 

No que diz respeito à razão de chance, verificamos que, na presença desses cinco 

fatores positivos, os pacientes tendem a ter uma qualidade de vida melhor (RC = 6,231), 

sendo este valor significativo (ρ=0,002). 

Os resultados do Teste de Mann Whitney U entre o conjunto das cinco variáveis 

sociodemográficas, de saúde, clínicas e assistenciais, concluímos que esse conjunto de 

variáveis também demonstrou ser significativo (ρ=0,006). Portanto, os pacientes que 

apresentam essas cinco variáveis positivas tendem a ter uma melhor qualidade de vida. 

Diante dos resultados obtidos, concluímos pela rejeição da hipótese nula (H
0
) e 

aceitação da hipótese alternativa (H
1
) proposta no estudo, na qual evidenciamos que a 

qualidade de vida dos portadores de UV está associada aos aspectos sociodemográficos 

e de saúde, de assistência à saúde/SUS e dos aspectos clínicos da lesão. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Verificamos que a qualidade de vida da pessoa com úlcera venosa é baixa, visto 

que se trata de pessoas com problemas para caminhar, dançar, sair, ir à praia, realizar 

suas atividades cotidianas e ainda enfrentam problemas econômicos em virtude de 

restrição das atividades laborais.  

Ressaltamos que, como a úlcera venosa acarreta várias limitações as quais 

podem comprometer o papel do portador de lesão, o grupo estudado apresentou 

qualidade de vida insatisfatória mensurada pelo SF-36. E o conjunto de variáveis 

estudadas está associado à qualidade de vida dessas pessoas. 

Esclarecemos que os resultados obtidos já eram esperados, visto que percebemos 

a problemática em nossa prática profissional com tais pacientes, uma vez que 

convivíamos diariamente com o seu sofrimento refletido na sua qualidade de vida. 

A associação verificada denota a importância de buscar informações a respeito 

da influência da multiplicidade de fatores e condições que pioram a qualidade de vida 

das pessoas com úlcera venosa, na perspectiva de contribuir com a melhora da 

qualidade de vida dessas pessoas no que se refere aos domínios estudados. 

No decurso da pesquisa, algumas limitações foram encontradas, como a 

dificuldade de aplicação do instrumento SF-36, particularmente com as questões 6 e 10, 

que são muito semelhantes em sua estrutura, gerando dúvida entre os pacientes, 

inclusive alguns achavam que havia repetição. 

O SF-36 se consagra como um instrumento válido e confiável na avaliação dos 

pacientes sobre sua saúde, quando a ulceração venosa está presente. Tal medida pode 

ser um complemento útil para o acompanhamento da pessoa com úlcera venosa e da sua 

qualidade de vida.  

A falta de uma medida válida e confiável de resultados de saúde vem se 

mostrando por muitos anos como uma barreira para a avaliação dos tratamentos novos e 

existentes de úlceras venosas. A técnica comumente utilizada para avaliar a eficácia de 

diferentes tratamentos tem sido o tempo necessário para curar as úlceras e as taxas de 

recidivas. Esse modelo biomédico tem uma perspectiva limitada em medir resultados de 

saúde com uma condição crônica, como úlceras venosas.  

Dentro do modelo biomédico, o resultado de saúde é tido como a presença ou 

ausência de doença. Essa dicotomia simples é de valor limitado na avaliação da 
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intervenção e numa condição crônica, pois o objetivo principal do tratamento em tais 

condições é controlar ou limitar as suas consequências para o paciente. Se um novo 

tratamento reduz a quantidade de secreção da úlcera de um paciente, mas tem pouco 

efeito sobre a cura, ele terá pouco ou nenhum impacto sobre o modelo biomédico, mas 

pode ter um grande impacto sobre a qualidade de vida do paciente. A medida da QVRS 

deverá ser reconhecida como um componente central na avaliação de resultados de 

saúde. 

 Dessa forma, compreendemos que, para melhorar a qualidade de vida das 

pessoas com úlcera venosa, torna-se necessária uma assistência integral e de qualidade, 

com planejamento assistencial contínuo e multiprofissional. Bem como a utilização de 

instrumentos que forneçam uma avaliação global, baseada no contexto vivenciado, no 

sentido de interferir nos fatores associados à piora da qualidade de vida, não 

dependendo unicamente dos cuidados prestados pela equipe, mas também do 

reconhecimento dos vários elementos que estão associados, afetando a qualidade de 

vida das pessoas com úlcera venosa. 

Refletindo sobre as atuais políticas de saúde, que buscam cuidar da integralidade 

do indivíduo em detrimento de uma abordagem curativa centrada na técnica, a 

qualidade de vida é um aspecto importante e vem a explicitar índices que mais se 

assemelham com seu estado de saúde real. 

Tendo em vista a amplitude do tema qualidade de vida de pessoas com úlcera 

venosa, acreditamos que esta pesquisa possa trazer subsídios para a reflexão acerca 

desta temática e suscitar o desenvolvimento de outras, visto que a qualidade de vida 

nessa população tem sido pouco pesquisada no Brasil, se comparado aos países 

desenvolvidos. 

 Nesse sentido, este estudo poderá ainda, promover discussões para a 

reorganização do serviço do ambulatório de clínica cirúrgica do HUOL e na assistência 

de enfermagem prestada aos usuários, interferindo na atual problemática vivenciada 

pelas pessoas com úlceras venosas, tendo em vista que a partir da identificação dos 

aspectos associados a sua qualidade de vida, poderá ser elaborado um protocolo que 

venha atender não somente as necessidades da qualidade da assistência como também 

da QV.  
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HUOL 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Caro(a) usuário(a) do ambulatório de angiologia do HUOL, 

O objetivo deste é solicitar o seu consentimento para participar voluntariamente 

do projeto de pesquisa intitulado “Associação dos aspectos sociodemográficos, saúde, 

assistência e clínicos da lesão na qualidade de vida de pessoas com úlcera venosa”. 

Tem como objetivo geral analisar a associação dos aspectos sociodemográficos e de 

saúde, de assistência à saúde/SUS e aspectos clínicos da lesão na qualidade de vida dos 

portadores de UV. 

Este projeto justifica-se por trazer benefícios aos usuários do serviço, a partir da 

identificação dos fatores determinantes em sua qualidade de vida, da elaboração de um 

plano assistencial ao serviço de saúde na mudança da prática assistencial ampliando o 

foco do atendimento centrado apenas na úlcera para uma abordagem geral do portador; 

a sua contribuição científica, uma vez que são escassos os estudos relacionados aos 

fatores que influenciam a QV dos portadores de UV. Desta maneira, ao identificar os 

aspectos associados que influenciam a QV dos portadores de UV, não pretenderemos 

medir, apenas, as melhorias dos padrões fisiológicos e assistenciais, mas também os 

efeitos sobre a vida desses pacientes. 

O instrumento será aplicado em dois momentos: entrevistas com o senhor (a), 

logo após a consulta médica e acompanhamento da troca de curativo da úlcera. Para 

observarmos esclarecemos que os desconfortos e os riscos associados à participação 

neste estudo são mínimos os quais, serão minimizados pelo cuidado que teremos com os 

procedimentos de exame físico do membro afetado. Todos os dados serão manipulados 

em sigilo e assumimos o compromisso de não disponibilizarmos para outras pessoas. 

Na ocorrência de dano eventual a responsabilidade do pesquisador no que diz 

respeito a indenização com cobertura financeira do possível dano imediato ou tardio que 

venham a ser comprovado. 

Os resultados obtidos no estudo, serão utilizados para fins científicos, havendo o 

compromisso por parte da equipe da pesquisa em manter o sigilo e o anonimato de sua 

participação. 

Ressaltamos ainda que você poderá desistir da pesquisa em qualquer momento, 

sem nenhuma penalidade, prejuízo ou represália para você e que mesmo não havendo 

necessidade de ressarcimento, a equipe da pesquisa se responsabiliza por possíveis 

custos solicitado por você, desde que fique comprovado legalmente sua necessidade. 

Desde já agradecemos a sua atenção, e caso aceite participar, solicitamos a sua 

confirmação neste documento. 
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CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO: Conscientemente, fui 

devidamente esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais 

serei submetido e os possíveis riscos envolvidos. Estou de acordo em participar 

voluntariamente no estudo, sendo que minha participação não implicará em custos ou 

prejuízos, sejam esses de caráter econômico, social, psicológico ou moral, sendo 

garantido o anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação. O 

pesquisador responsável me garantiu disponibilizar qualquer esclarecido adicional que 

eu venha a solicitar durante o transcurso da pesquisa e o direito de desistir da 

participação em qualquer momento, sem que a minha desistência implique em qualquer 

prejuízo a minha pessoa ou minha família. 

 

Nome do participante: 

_______________________________________________________________ 

Assinatura 

 

COMPROMISSO DO PESQUISADOR: Eu, Gilson de Vasconcelos Torres, 

brasileiro, CPF: 513267284-15, residente a Rua Massaranduba, 292, Nova Parnamirim, 

Natal/RN, 

CEP:59086-260, Tel: (84) 32084308 / 99873769, Email:gvt@ufrnet.br, discuti as 

questões acima apresentadas ao participante no estudo. 

 

_______________________________ Natal, _____ de ____________de 2010 

Prof. Dr. Gilson Vasconcelos Torres 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA E MEDIDAS BIOFISIOLÓGICAS DOS 

USUÁRIOS 

 

 
Nº   Data:   /  /_     Prontuário:    

 

 

1. DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E DE SAÚDE  

1.1  Iniciais:     

 

 

1.2 Procedência: 1. Natal (distrito):   1.1 norte I 1.2. norte II   1.3 sul 1.4 leste 

1.5 oeste 2. Município:    

 

1.3 Sexo: 1. M 2. F  

1.4 Idade:   anos  

1.5   Estado   civil:   1.   Solteiro 2.   Casado/União   estável 4.Viúvo 5. 

Divorciado/Desquitado 

 

1.6 Escolaridade: 1.Não alfabetizado  2. Alfabetizado 3. Ens. Fundamental (I    C ) 

4. Ens. Médio (I   C ) 5. Ens. Superior  (I   C ) 

 

1.7 Profissão/Ocupação: (    ) Sim (    ) Não Qual:     

1.8 Renda per capita: _______ Número de pessoas na casa: ______ 

 

 

1.9 Doenças crônicas associadas: (    ) Presente (    ) Ausente Qual? 
 

1.10 Sono: Quantas horas por dia? ________ 
 

1.11 Etilismo: (    ) Presente (    ) Ausente Tabagismo: (    )Presente (    )Ausente 
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3.  ASPECTOS CLÍNICOS DA UV  

3.1 Quantas vezes a Úlcera fechou e abriu novamente: 

Número de vezes: _______ 
 

3.2 Quanto tempo de Úlcera(s) atual(is): 

Tempo em meses: _________ 
 

 

3.3 Condições do leito/Porcentagen envolvidas: 

1. Granulação   %  2. Epitelização    %  3.presença de tecido fibrinótico    % 

4. Necrose seca/isquêmica    % 5.Necrose úmida/liquefativa   % 

 

3.4 Característica do exsudato: 

1.Tipo:1   Seroso 2   Serossanguinolento 3   Sanguinolento 4   Purulento 5 

Purussanguinolento 

2 Quantidade:1 Pequena (até 3 gazes)   2   Média ( >3 até 10 gazes)   3   Grande 

(>10 gazes) 

 

3.5 Odor: 1 Ausente 2 Discreto 3  Acentuado (fétido)  

3.6 Perda tecidual provocado pela úlcera: 

1.  Grau  I  (Epiderme)    2.  Grau  II  (Derme)    3.Grau  III  (Subcutâneo)    4.  Grau  IV (Músculo) 

 

3.7 Tamanho da úlcera: Vertical   cm   x Horizontal   cm  =  área  

3.8 Sinais de infecção: 1. Não  2. Sim, quais? 1. Odor e Secreção purulenta 

                                            2. Dor   3 Febre   4 Hiperemia Outros:______________ 
 

3.9 Se a úlcera apresenta sinais de infecção, colhido swab/biópsia:  
(    ) Presente (    ) Ausente 

 

3.10 Presença de dor: 0    1     2     3     4     5     6   7     8     9    10  (EAV)  
     (   ) ausente  (    ) presente 

 

2.  ASSISTÊNCIA À SAÚDE / SUS  

2.1 – Adequação dos produtos/ materiais usados no curativo:  

- (    )Produtos de limpeza (   ) Epitelizante (   ) Desbridante 

- (    ) Adequado   (   ) Inadequado 

 

2.2 – Quem realiza o curativo fora do ambulatório? ______________________ 

(   ) Profissional/cuidador sem treinamento (   ) profissional/cuidador treinado 

 

2.3 – Faz uso de terapia compressiva (meia/faixa elástica, bota de unna)? 

Qual? ____________________ (    ) Ausente (    ) Presente 

 

2.4 – A quanto tempo está tratando a UV? _______________(tempo em meses) 

 

 

2.5 – Local de tratamento nos últimos 30 dias?  

(   ) domicílio (   ) UBS  (   ) USF  (   )HUOL   (   ) Hospital Municipal 

 

2.6 – Orientação para uso: 

Terapias compressiva: (   ) Ausente   (   ) Presente 

Elevação de MMII: (   ) Ausente  (   ) Presente 

Exercícios regulares: (   ) Ausente  (   ) Presente 

 

2.7 – Exames laboratoriais e específicos 

Sangue: (   ) Ausente  (   ) Presente 

Urina: (   ) Ausente  (   ) Presente 

Doppler: (   ) Ausente  (   ) Presente 

 

2.8 – Número de consultas com o angiologista no último ano? _____________ 

 

 

2.9 – Referência e contra-referência: 

(     ) Ausente  (    ) Presente 

 

2.10 – Documentação dos achados clínicos: 

(     ) sem registro no prontuário  (     ) com registro no prontuário 
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VERSÃO BRASILEIRA DO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA SF36 

 

CICONELLI, R.M. et al. Tradução para língua portuguesa e validação do questionário 

genérico de avaliação de qualidade de vida SF-36 (Brasil SF-36). Rev Bras Reumatol., 

v. 39, p.143-50, 1999. 

1- Em geral você diria que sua saúde é:   

 

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 

2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria saúde em geral, agora? 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente 

durante um dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas 

atividades? Neste caso, quando?  

 Atividades 

Sim, 

dificulta 

muito 

Sim, 

dificulta um 

pouco 

Não, não 

dificulta de 

modo 

algum 

a) Atividades Rigorosas, que 

exigem muito esforço, tais como 

correr, levantar objetos pesados, 

participar em esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como 

mover uma mesa, passar aspirador 

de pó, jogar bola, varrer a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar 

mantimentos 

1 2 3 



 

d) Subir vários  lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou 

dobrar-se 

1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com 

seu trabalho ou com alguma atividade regular, como conseqüência de sua saúde 

física?   

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras 

atividades. 

1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades 

(p. ex. necessitou de um esforço extra).   

1 2 

 

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com 

seu trabalho ou outra atividade regular diária, como conseqüência de algum 

problema emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)?  

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto 

cuidado como geralmente faz. 

1 2 

 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à 

família, amigos ou em grupo? 

 

De forma 

nenhuma 

Ligeiramente Moderadamente Bastante Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 



 

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

 

Nenhuma Muito 

leve 

Leve Moderada Grave Muito 

grave 

1 2 3 4 5 6 

 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho 

normal (incluindo o trabalho dentro de casa)? 

 

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com 

você durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma 

resposta que mais se aproxime de maneira como você se sente, em relação às 

últimas 4 semanas.  

 

 

Todo 

Tempo 

A 

maior 

parte 

do 

tempo 

Uma 

boa 

parte 

do 

tempo 

Algu

ma 

parte 

do 

temp

o 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo 

você tem se 

sentindo cheio de 

vigor, de vontade, 

de força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo 

você tem se sentido 

uma pessoa muito 

nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo 

você tem se sentido 

tão deprimido que 

nada pode anima-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo 

você tem se sentido 

calmo e tranqüilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo 

você tem se sentido 

com muita energia? 

1 2 3 4 5 6 



 

f) Quanto tempo 

você tem se sentido 

desanimado ou 

abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo 

você tem se sentido 

esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo 

você tem se sentido 

uma pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo 

você tem se sentido 

cansado?  

1 2 3 4 5 6 

 

10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou 

problemas emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar 

amigos, parentes, etc)?  

 

Todo 

Tempo 

A maior parte 

do tempo 

Alguma parte do 

tempo 

Uma pequena 

parte do 

tempo 

Nenhuma 

parte do 

tempo 

1 2 3 4 5 

 

11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 Definitivamente 

verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não sei 
A maioria das 

vezes falso 

Definitiva- 

mente falso 

a) Eu costumo 

obedecer  um pouco 

mais facilmente que 

as outras pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão 

saudável quanto 

qualquer pessoa que 

eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a 

minha saúde vai 

piorar 

1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 

excelente 
1 2 3 4 5 

 

 



 

CÁLCULO DOS ESCORES DO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA 

Fase 1: Ponderação dos dados 

 

Questão Pontuação 

01 Se a resposta for 

1 

2 

3 

4 

5 

Pontuação 

5,0 

4,4 

3,4 

2,0 

1,0 

02 Manter o mesmo valor 

03 Soma de todos os valores 

04 Soma de todos os valores 

05 Soma de todos os valores 

06 Se a resposta for 

1 

2 

3 

4 

5 

Pontuação 

5 

4 

3 

2 

1 

07 Se a resposta for 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Pontuação 

6,0 

5,4 

4,2 

3,1 

2,2 

1,0 

08 A resposta da questão 8 depende da nota da questão 7 

Se 7 = 1 e se 8 = 1, o valor da questão é (6) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 1, o valor da questão é (5) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 2, o valor da questão é (4) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (3) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 4, o valor da questão é (2) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (1) 

Se a questão 7 não for respondida, o escorre da questão 8 passa a ser o 

seguinte: 

Se a resposta for (1), a pontuação será (6) 

Se a resposta for (2), a pontuação será (4,75) 

Se a resposta for (3), a pontuação será (3,5) 

Se a resposta for (4), a pontuação será (2,25) 

Se a resposta for (5), a pontuação será (1,0) 



 

09 Nesta questão, a pontuação para os itens a, d, e ,h, deverá seguir a 

seguinte orientação:  

Se a resposta for 1, o valor será (6) 

Se a resposta for 2, o valor será (5) 

Se a resposta for 3, o valor será (4) 

Se a resposta for 4, o valor será (3) 

Se a resposta for 5, o valor será (2) 

Se a resposta for 6, o valor será (1) 

Para os demais itens (b, c,f,g, i), o valor será mantido o mesmo 

Vitalidade = a+e+g+i                   Saúde mental: b+c+d+f+h 

10 Considerar o mesmo valor. 

11 Nesta questão os itens deverão ser somados (valores normais), porém os 

itens b e d deverão seguir a seguinte pontuação:  

Se a resposta for 1, o valor será (5) 

Se a resposta for 2, o valor será (4) 

Se a resposta for 3, o valor será (3) 

Se a resposta for 4, o valor será (2) 

Se a resposta for 5, o valor será (1) 

 

Fase 2: Cálculo do Raw Scale (0 a 100) 

 

Nesta fase você irá transformar o valor das questões anteriores em notas de 8 

domínios que variam de 0 (zero) a 100 (cem), onde 0 = pior e 100 = melhor para 

cada domínio. É chamado de raw scale porque o valor final não apresenta 

nenhuma unidade de medida.  

Domínio: 

 Capacidade funcional 

 Limitação por aspectos físicos 

 Dor 

 Estado geral de saúde 

 Vitalidade 

 Aspectos sociais 

 Aspectos emocionais 

 Saúde mental 

 

Para isso você deverá aplicar a seguinte fórmula para o cálculo de cada 

domínio: 

 

Domínio: 

Valor obtido nas questões correspondentes – Limite inferior x 100  

                             Variação (Score Range) 

 

Na fórmula, os valores de limite inferior e variação (Score Range) são fixos e 

estão estipulados na tabela abaixo.  



 

 

Domínio Pontuação das questões 

correspondidas 

Limite 

inferior 

Variação 

Capacidade 

funcional 

03 

(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j) 

10 20 

Limitação por 

aspectos físicos 

04  

(a+b+c+d) 

4,8 4 

Dor 07 + 08 2,12 10 

Estado geral de 

saúde 

01 + 11 5,25 20 

Vitalidade 09 (somente os itens a + 

e + g + i) 

4,24 20 

Aspectos sociais 06 + 10 2,10 8 

Limitação por 

aspectos emocionais 

05 (a+b+c) 3,6 3 

Saúde mental 09 (somente os itens b + 

c + d + f + h) 

5,30 25 

 

Exemplos de cálculos: 

 

 Capacidade funcional: (ver tabela) 

 

Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100  

Variação (Score Range) 

 

Capacidade funcional: 21 – 10 x 100 = 55 

                                         20 

 

O valor para o domínio capacidade funcional é 55, em uma escala que varia 

de 0 a 100, onde o zero é o pior estado e cem é o melhor.  

 Dor (ver tabela) 

- Verificar a pontuação obtida nas questões 07 e 08; por exemplo: 5,4 e 4, 

portanto somando-se as duas, teremos: 9,4 

 

- Aplicar fórmula: 

Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100  

                                    Variação (Score Range) 

 



 

Dor: 9,4 – 2 x 100 = 74 

           10 

 

O valor obtido para o domínio dor é 74, numa escala que varia de 0 a 100, 

onde zero é o pior estado e cem é o melhor. 

 Assim, você deverá fazer o cálculo para os outros domínios, obtendo oito 

notas no final, que serão mantidas separadamente, não se podendo soma-las e 

fazer uma média. 

Obs.: A questão número 02 não faz parte do cálculo de nenhum domínio, 

sendo utilizada somente para se avaliar o quanto o indivíduo está melhor ou 

pior comparado a um ano atrás.   

Se algum item não for respondido, você poderá considerar a questão se esta 

tiver sido respondida em 50% dos seus itens.    



 

 

Anexo B 


