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RESUMO 

 

 

O estudo tem como objetivo analisar a qualidade de vida dos pacientes portadores de 

úlceras da perna, através de um estudo observacional, descritivo com abordagem 

quantitativa realizado no Ambulatório de Reparo de Feridas de um Hospital Universitário 

Antônio Pedro, localizado no município de Niterói/RJ, durante os meses de julho a 

setembro de 2011. A amostra foi composta por 30 indivíduos portadores de úlcera em 

membros inferiores de diferentes etiologias. A coleta dos dados foi realizada por meio de 

entrevista pela pesquisadora, durante os meses de julho a setembro de 2011. Os dados 

foram tabulados em planilha do Microsoft Word e Excel e os resultados analisados 

posteriormente. Como método estatístico foi utilizado a Estatística Analítico-Descritiva. 

Critérios de inclusão: apresentar úlcera cutânea, ser maior de 18 anos, estar em 

acompanhamento ambulatorial. Como critérios de exclusão, paciente portadores de 

doenças infecto-contagiosa, com imunocomprometimento e gestantes. A pesquisa teve 

aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o número 128/11. Entre os pesquisados 

predominaram: o sexo masculino, com idade entre 61 a 75 anos, casados, com uma 

composição familiar de 5 pessoas, baixo nível de escolaridade e renda, aposentados há 5 

anos. Porém alguns pacientes exercem há 10 anos suas atividades profissionais, 

trabalhando até oito horas diárias. Quanto às características clínicas dos pesquisados e das 

úlceras, a maioria apresentou Hipertensão Arterial Sistêmica há 10 anos, lesão única de 

etiologia venosa, localizadas no maléolo medial, que se desenvolveram em um intervalo de 

1 a 5 anos. No âmbito da Qualidade de Vida (QV), o domínio que menos interfere na vida 

dos pacientes portadores de úlcera da perna, é o de limitação por aspectos físicos e o que 

mais incomoda para esses pacientes, é o aspecto dor. Por esse motivo, os profissionais de 

saúde ao prestar assistência a uma pessoa com uma ferida, devem estar atentos à realidade 

atual de cada um, dando importância ao diagnóstico financeiro e educacional do paciente, 

avaliando o indivíduo com suas características e necessidades, pois ao lidarmos com estes 

sujeitos, não devemos esquecer que estas úlceras podem de alguma forma, está interferindo 

na QV do seu portador. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Qualidade de vida; ulcera da perna; enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

 

The study aims to analyze the quality of life of patients with leg ulcers by means of an 

observational, descriptive quantitative approach performed at the Ambulatory Wound 

Repair of Antônio Pedro University Hospital, located in Niterói / RJ, during the months 

July to September 2011. The sample comprised 30 individuals with lower limb ulcers of 

different etiologies. Data collection was conducted through interviews by the researcher 

during the months July to September 2011. The data were tabulated in a spreadsheet in 

Microsoft Word and Excel and the results analyzed later. Statistical method was used as 

the Analytical-Descriptive Statistics. Inclusion criteria were: skin ulcer present, being more 

than 18 years, being in outpatient treatment. The exclusion criteria, patients with infectious 

diseases, with immunocompromised and pregnant women. The research was approved by 

the Ethics Research under the number 128/11. Among the respondents prevailed: males, 

aged 61 to 75 years old, married with a family composition of five people, low education 

and income, retired for five years. However, some patients carry 10 years of their 

professional activities, working eight hours a day. The clinical characteristics of 

respondents and their sores, and they presented Hypertension 10 years ago, only venous 

lesions, located on the medial malleolus, which developed in a range of 1 to 5 years. Under 

the Quality of Life (QOL), the domain that interferes less in the lives of patients with leg 

ulcer, is the limitation of physical aspects and the most uncomfortable for these patients is 

the appearance of pain. For this reason, health professionals to assist a person with a 

wound should be aware of the current reality of each one, giving importance to financial 

and educational diagnosis of the patient, assessing the individual with its own 

characteristics and needs, because in dealing with these subjects, we must not forget that 

these ulcers may somehow is interfering in the QV of the wearer. 
 

 

 
 

 

Keyword: Quality of life; leg ulcer; nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

A úlcera crônica é uma ferida que se desenvolve na extremidade dos membros 

inferiores (pé e perna) e de evolução crônica, ou seja, podem levar anos para cicatrizar. 

Estas podem ser de diversas etiologias, como diabética, arterial e venosa, sendo as úlceras 

venosas, responsáveis por 60 a 70% de todas as úlceras de perna. 

No Brasil estimam que quase 3% da população nacional são portadores de úlceras, 

elevando para 10% nas pessoas com diabetes e que em torno de quatro milhões de pessoas 

sejam portadoras de úlceras crônicas ou tenham algum tipo de complicação no processo de 

cicatrização (SILVA et al, 2009). 

Essas feridas acometem a população de forma geral, independente de sexo, idade 

ou etnia, determinando um alto índice de pessoas com alterações na integridade da pele, 

constituindo assim, um sério problema de saúde pública (SOARES, OLIVEIRA e 

MORAIS, 2008). Já nos Estados Unidos, o número de indivíduos acometidos por feridas a 

cada ano é maior que 600 mil. Na Suécia, entre quatro a 5% da população acima de 80 

anos apresenta essa patologia, e o custo anual para tratamento dos clientes com úlceras de 

perna está estimado em 25 milhões de dólares (FRADE et al, 2005). 

Essas úlceras são relativamente comuns na população adulta, e sua prevalência vem 

aumentando devido ao aumento da expectativa de vida da população. (FRADE et al, 

2005). 

 A prevalência dessas úlceras aumenta com a idade, sendo superior a 4% em 

pessoas acima dos 65 anos (ABBADE e LASTORIA, 2006). 

As úlceras crônicas são lesões que não cicatrizam espontaneamente durante um 

período de três meses, ou seja, elas podem durar anos para cicatrizarem, por esse motivo, 

representam doenças extremamente importantes, não só por seus aspectos médicos, como 

também pelos problemas sócio-econômicos que ocasionam, por serem dolorosas e 
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diminuírem a capacidade de deambulação e independência do cliente, os quais com 

freqüência desenvolvem seqüelas que podem levar a perda de membros e de suas funções, 

gerando desemprego com perdas econômicas e baixa auto-estima, causando ainda 

isolamento social devido à sua aparência e odor desagradáveis, diminuindo de maneira 

substancial para a perda de qualidade de vida de seu portador (MANDELBAUM, DI 

SANTIS e MANDELBAUM, 2003). 

A incidência e prevalência de úlceras crônicas é ainda extremamente alta, 

repercutindo em elevados custos financeiros com isso, além de interferir na qualidade de 

vida dessa população, onera o sistema de saúde ambulatorial e hospitalar, e o sistema 

previdenciário, pois a incidência dessa patologia está cada vez mais atingindo a população 

adulto jovem, não sendo mais prevalente apenas na população idosa (ABBADE e 

LASTORIA, 2006). 

Com isso, promover a qualidade de vida desse cliente vai além da cicatrização das 

lesões, pois o processo de tomada de decisão quanto aos procedimentos, recursos e 

tecnologias que serão utilizados deve buscar a preservação das potencialidades e bem estar 

das pessoas que os utilizam, e para isso é fundamental que haja participação, envolvimento 

e respeito das opiniões do paciente e da família (MANDELBAUM; DI SANTIS e 

MANDELBAUM, 2003). 

O enfermeiro deve levar em consideração algumas ações, como diagnosticar os 

fatores intrínsecos e extrínsecos que possam interferir na evolução do processo cicatricial; 

identificar as expectativas do cliente e da família, suas possibilidades econômico-

financeiras avaliando a relação custo beneficio da escolha do tratamento adequado. Além 

de a relação entre medidas preventivas mais simples e tratamentos mais complexos; avaliar 

a disponibilidade do paciente e da família para realizar o curativo e a facilidade de 

utilização do recurso selecionado; avaliar os fatores que possam interferir na aderência ao 

tratamento proposto e em sua continuidade e buscar a independência, estabelecendo um 

planejamento que leve o paciente ao autocuidado (MANDELBAUM, DI SANTIS e 

MANDELBAUM, 2003). 

Sabe-se que o profissional de enfermagem possui um papel fundamental no que 

se refere ao cuidado holístico do paciente, como também desempenha um trabalho de 

extrema relevância no tratamento de feridas, uma vez que tem maior contato com o 

mesmo, acompanha a evolução da lesão, orienta e executa o curativo. Além de possuir 

http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/05/17/saude-geriatria/ulceras-cronicas-nas-pernas/
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maior domínio desta técnica, em virtude de ter na sua formação, componentes curriculares 

voltados para esta prática.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 

 Conjugar uma doença crônica com a qualidade de vida tem sido um desafio entre 

os profissionais da saúde, pessoas que vivenciam a doença e seus familiares. 

 

Viver com a condição de ter uma ferida traz uma série de mudanças na vida das 
pessoas e por consequência na de seus familiares, surgindo dificuldades que 

muitas vezes nem a pessoa, a família e a equipe de saúde estão preparados para 

ajudar e compreender todos os aspectos que envolvem este problema. Elas 

afirmam ainda que uma ferida pode não ser apenas uma lesão física, mas algo 

que dói sem necessariamente precisar de estímulos sensoriais, uma marca, uma 

perda irreparável ou uma doença incurável. Ela fragiliza e muitas vezes 

incapacitam o ser humano para diversas atividades, em especial para as 

laborativas (SILVA, TREVISAN, CARMO e ROBAZZI, 2008). 

 

 

Por serem lesões de difícil tratamento e consequentemente difícil cicatrização, e 

devido à natureza recorrente, as úlceras crônicas causam significante impacto social e 

econômico contribuindo de maneira substancial para a perda de qualidade de vida de seu 

portador. Elas são frequentemente dolorosas, diminuindo assim a capacidade de 

deambulação e independência do paciente, além de causarem ainda, isolamento social 

devido à sua aparência e odor desagradáveis (ABBADE e LASTÓRIA, 2006). 

A autora traz ainda que, quando não manejadas adequadamente, cerca de 30% das 

úlceras venosas cicatrizadas recorrem no primeiro ano, e essa taxa sobe para 78% após 

dois anos, e devido à necessidade de terapêuticas prolongadas, o cliente portador de úlcera 

venosa precisa com frequência de cuidados médicos e de outros profissionais da saúde, 

além de se afastar do trabalho inúmeras vezes e com frequência se aposentam 

precocemente.    

Entre as consequências da instalação de úlceras, o impacto psíquico, social e 

econômico da cronificação das mesmas, em especial as úlceras crônicas de pernas e pés, 

aparecem como a segunda causa de afastamento das atividades laborais (ERENO, 2003) e 

hoje, no Brasil, a Insuficiência Venosa Crônica, nas suas diversas formas, constitui a 14ª 

causa de afastamento do trabalho” (AGUIAR et al, 2005). 
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Estudo realizado com pacientes portadores de úlceras venosas, constatou-se que 

a média de pacientes com idade igual ou superior à 57 anos, 35% já estavam 

aposentados,16,1% afastados do trabalho devido a úlcera, 2,5% recebendo 

auxílio-doença, e 4,2% desempregados (ABBADE e LASTÓRIA, 2006). 

 

 

Conforme Dealey (2008) “as enfermeiras sempre se destacaram nos cuidados 

físicos do cliente portador de úlcera crônica, elas muitas vezes esquecem outros fatores que 

podem estar envolvidos”. 

 

 
Na maioria das vezes, ao prestar assistência à pessoa com uma ferida os 

profissionais esquecem que esta lesão pode estar interferindo na sua qualidade de 

vida, em sua autoestima e consequentemente prejudicando o seu emocional. Só 

recentemente passou a ser levada em conta a necessidade emocional dos 

pacientes (SILVA, TREVISAN, CARMO e ROBAZZI, 2008). 

 

 

A realidade prática vivenciada por muitos clientes portadores de úlceras é o 

recebimento de um cuidado voltado para práticas curativas, centradas na técnica, o que 

transparece como fragmentação do indivíduo. O cliente muitas vezes é reconhecido pela 

úlcera, não levando em conta outros aspectos como a compreensão dos sujeitos sobre seu 

problema de saúde, contexto social, cultural e psicológico em que estão inseridos (SILVA 

e LOPES, 2006). 

Por esse motivo, para melhorar a qualidade de vida da pessoa portadora de lesões 

crônicas, é necessário, amparo e estímulo para poder superar as dificuldades do ambiente 

na sociedade, quer seja lazer, trabalho, fortalecimento físico, psíquico e emocional, 

felicidade satisfação com a vida, bem-estar, ou seja, definem mais precisamente a 

experiência dos indivíduos, pois leva em consideração o significado que as pessoas 

atribuem às suas experiências (MIRANZI et al, 2008), havendo promoção de 

redirecionamento da equipe de saúde a fim de prestar um atendimento integral a essa 

clientela. 

 

1.3 HIPÓTESE 

 

 

As úlceras da perna diminuem a qualidade de vida dos pacientes. 

 

 

1.4 OBJETIVO GERAL 

 

 

 Discutir a qualidade de vida dos pacientes portadores de úlceras da perna.  
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1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

        

 Analisar as características sócio demográficas, sócio econômicas e clínica dos pacientes 

portadores de úlcera da perna; 

 Avaliar os fatores que interferem na qualidade de vida, de acordo com o domínio 

funcional, físicos, dor, estado geral da saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos 

emocionais e saúde mental. 

 

 

1.6 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO  
 

 

Ao final desse trabalho, espera-se compreender o universo vivido diariamente por 

esses clientes e dessa forma sensibilizarmos a equipe de saúde envolvida no cuidado com o 

intuito de prestar uma assistência cada vez melhor e de qualidade, e que os enfermeiros 

procurem aperfeiçoar cada vez mais o conhecimento, aumentando a competência, afim de 

que a prática de cuidar não se torne apenas uma mera troca de curativos, mas uma 

terapêutica baseada no entendimento holístico do indivíduo. 

   

 
A avaliação geral do cliente é um dos fatores mais importantes do processo de 

tratamento de feridas, pois toda e qualquer proposta de intervenção deve levar 

em conta não só a lesão a ser tratada, mas o portador da mesma, com suas 

características e necessidades (MANDELBAUM, DI SANTIS e 

MANDELBAUM, 2003). 

 
 

Além dos citados acima, espera-se também que o estudo proporcione a ampliação 

da produção cientifica do “Grupo de Pesquisa em Feridas, Biomateriais e Pesquisa Clínica 

em Enfermagem e Saúde” renovando assim os conhecimentos nesta área, visto que poderá 

refletir no processo ensino-aprendizado, durante a formação acadêmica na área de saúde.  
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A pele é o maior órgão do corpo, indispensável para a vida humana e fundamental 

para o perfeito funcionamento fisiológico do organismo. Como qualquer outro órgão, está 

sujeito a sofrer agressões oriundas de fatores patológicos intrínsecos e extrínsecos que irão 

causar desenvolvimento de alterações na sua constituição como, por exemplo, as feridas 

cutâneas, podendo levar à sua incapacidade funcional (SOARES, OLIVEIRA e MORAIS, 

2008). 

Das doenças que acometem o tecido tegumentar as feridas crônicas são assim 

denominadas devido ao tempo de cicatrização se prolongar por muito tempo, como 

exemplo, citamos as úlceras venosas. Dealey (2008) define úlcera crônica da perna como 

qualquer ferimento abaixo do joelho, incluindo o pé, que não cicatriza em um período 

menor que seis semanas. 

Contudo, algumas feridas crônicas teriam sido originalmente feridas agudas que 

não cicatrizaram durante um longo período de tempo, talvez anos. O fator inicial de 

retardamento de cicatrização poderia ser relacionado com infecção ou irritação local 

causando considerável sofrimento ao cliente (DEALEY, 2008).  

 

 

O processo de cicatrização 

 

 

Oliveira, Lima e Araújo (2008) referem em sua obra que os clientes portadores de 

úlceras crônicas são responsáveis pela grande maioria dos atendimentos de enfermagem. 

Em geral, eles já possuem alguma doença de base que geralmente interfere no processo 

cicatricial da lesão, como é o caso do Diabetes Mellitus e Insuficiência venosa, fazendo 

com que leve maior tempo para cicatrizar e demande grande esforço e dedicação da equipe 

de saúde e do cliente.  
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Além disso, parece haver consenso no reconhecimento de que as doenças 

crônicas são apontadas como um dos principais fatores causais de úlceras crônicas e atuam 

também, dentre outros fatores, como comprometedoras do processo de reparo tecidual 

(BRANDÃO, 2006). 

O tempo transcorrido desde o surgimento da úlcera até sua total cicatrização e a 

possibilidade de recorrência sofre influência da conduta adotada pelo enfermeiro no que 

diz respeito ao tratamento dessa úlcera. Esse fato é de suma importância quando se espera 

uma recuperação completa desse cliente e sua volta ao mercado de trabalho (OLIVEIRA, 

LIMA e ARAÚJO, 2008) 

 

 
A idade avançada torna as pessoas mais suscetíveis às mais diversas lesões, pois 
ocorrem alterações dos sistemas fisiológicos decorrentes de modificações 

nutricionais, metabólicas, vasculares e imunológicas que afetam a função e o 

aspecto da pele, o que facilita o surgimento de úlceras (OROSCO e MARTINS, 

2006). 

  

 

Orosco e Martins (2006) ainda relatam que quando essas pessoas são acometidas 

por úlceras, fisiologicamente diminui em intensidade e velocidade em quase todas as fases 

de cicatrização resultando em menores respostas inflamatórias, redução da circulação, 

aumento da fragilidade capilar e do tempo de epitelização. 

A cicatrização é um processo muito complexo e que depende de inúmeros fatores 

para que esta ocorra de maneira satisfatória. A resposta que cada indivíduo apresenta a este 

processo depende de fatores externos e internos. Como exemplo fatores de externo temos, 

como relata Dealey (2008) “infecção, o uso de agentes tópicos, tecido necrótico e tipo de 

cobertura, já os fatores internos são: idade, estado nutricional, ansiedade, tabagismo, 

doenças associadas, entre outros”. 

A autora ainda ressalta que neste processo vários fatores impedem ou retardam a 

cicatrização, como pressão local, ambiente seco, trauma, edema, infecção e necrose; além 

de fatores sistêmicos como idade, biótipo e condições nutricionais.  

De acordo com Ferreira et al (2006) “quando mal conduzidas, estas úlceras 

podem permanecer anos sem cicatrizar”, ou seja, elas cronificam-se provocando uma série 

de problemas que afetam a vida do indivíduo em todas as suas esferas, gerando impacto 

negativo sobre a sua qualidade de vida (YAMADA e SANTOS, 2009). 
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2.1 A ÚLCERA VENOSA 

 

 

A úlcera venosa é a mais comum entre as úlceras dos membros inferiores, em torno 

de 70%, sendo o restante dividido entre as úlceras diabéticas, arteriais e as de outras causas 

como linfáticas, hematológicas, neoplásicas, traumáticas e infecciosas (REIS, 2001). 

  

 
Apesar da ampla variedade de fatores etiológicos, as principais causas de úlceras 
crônicas dos membros inferiores são as doenças venosa e arterial, sendo que 60 a 

70% delas são devidas a problemas venosos, caracterizando a chamada úlcera 

venosa e 10 a 25% à insuficiência arterial, a qual pode coexistir com doença 

venosa (ABBADE e LASTORIA, 2006). 

  

 

Sua etiologia está associada a diversos fatores como: doença venosa crônica, 

doença arterial periférica, neuropatias, hipertensão arterial, trauma físico, anemia 

falciforme, infecções cutâneas, doenças inflamatórias, neoplasias e alterações nutricionais 

(REIS, 2001). 

Segundo Ferreira et al  (2006) apesar de serem conhecidas como úlceras de estase, 

não são causadas pela diminuição da velocidade sanguínea e sim pelas alterações teciduais 

causadas pela dificuldade de oxigenação tecidual, que decorre de um processo lento no 

nível dos capilares dos indivíduos portadores de defeitos nas válvulas das veias perfurantes 

que interligam o sistema venoso superficial ao profundo.  

Este tipo de úlcera se localiza principalmente na região maleolar medial, são em 

geral grandes, muito exsudativas, apresentam bordas irregulares, lipodermatoesclerose, 

pigmentação por hemossiderina, varicosidades, eczema, linfedema e edema vespertino 

(BRANDÃO, 2006), e de acordo com Declair (2003) são em geral superficiais e quando 

profundas, conforme explica Brandão (2006), são mais dolorosas principalmente aquelas 

localizadas próximas ao maléolo. 

Conforme vem trazendo a bibliografia de Smeltzer (2006) o diagnóstico é traçado 

através do levantamento do exame clínico onde se busca a presença de veias varicosas nos 

membros inferiores, queixas de dormência, cãibras, edema vespertino, sensação de peso, 

tabagismo e caso de hipertensão venosa nos antecedentes. Para se chegar à conclusão sobre 

o diagnóstico a história do cliente, a localização da lesão, que geralmente é única, o 

aspecto da pele ao redor da úlcera e a presença de pulsos arteriais, devem ser levados em 

consideração. A evolução da lesão deve ser acompanhada através de sua medida, do tipo 

de tecido e presença de exsudato. 
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Outro exame comumente utilizado pelas enfermeiras americanas no ambulatório 

é a avaliação através do doppler, que é um instrumento valioso na detecção e 

avaliação do fluxo sangüíneo periférico. Este aparelho é empregado para que se 

possa ouvir o fluxo sangüíneo nos vasos, quando estes não podem ser palpados. 

Outros exames para auxílio no diagnóstico são arterigrafia, venografia e cultura 

do leito da úlcera, que pode ser necessário para determinar o tipo de agente 

infectante para causa primária da úlcera (SMELTZER, 2006). 

 

 

De acordo com Smeltzer (2006) o tratamento da úlcera venosa consiste em limpeza 

(lavagem da área) com soro fisiológico, debridamento, removendo o tecido desvitalizado, 

orientação, uso de produtos para cada fase em que a úlcera se apresenta e uso de 

antibióticos se houver infecção e o produto a ser utilizado irá depender de cada faze da 

úlcera.  

 

 
Não existe o melhor produto, ou aquele que possa ser utilizado durante todo o 

processo cicatricial; a avaliação precisa ser contínua e fazer parte da realização 

de cada troca do curativo. Dessa forma, cada produto apresenta indicações e 

contra-indicações, vantagens e desvantagens, que necessitam de ponderação e 
bom senso no momento da escolha (CANDIDO, 2001). 
 

 

Também para auxiliar na cicatrização da úlcera, é utilizado a elasto-compressão 

com meias elásticas ou ataduras para evitar o edema e o repouso, alternado com 

caminhadas usando contenção elástica. É necessário tratar também, quando presente, o 

prurido e as alterações de pele causadas pela insuficiência venosa crônica com pomadas ou 

cremes com corticóide. 

O processo cicatricial está relacionado com o tratamento da doença de base e 

cuidados locais que devem estar relacionados com as características da lesão, os tipos de 

células, neoangiogênese, presença de vasculite, entre outras.  

 

 
2.2 A ÚLCERA DIABÉTICA 
 

 

A incidência de Diabetes Mellitus vem aumentando significativamente na 

população mundial. O maior número encontrado em amputações de membros inferiores 

tem como origem às úlceras diabéticas nos pés, principalmente por estar relacionada com a 

doença vascular periférica (FRANÇA e STAHLKE, 2005). 

O entendimento da etiologia e do processo de reparo é fundamental para que os 

profissionais da área da saúde possam oferecer tratamento e educação adequada 

(DEALEY, 2008).  
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A angiopatia, a neuropatia e a infecção constituem a tríade mais freqüente de 

complicações do pé diabético que pode ser causado por um desses fatores mencionados, 

porém a neuropatia é o mais freqüente (LUCCIA, 2003). 

Como confirmado por Smeltzer (2006), “a doença vascular periférica dificulta a 

circulação nos membros inferiores prejudicando a cicatrização das feridas pela diminuição 

do aporte de oxigênio e nutrientes, e contribuindo para o surgimento de gangrena”. Estudos 

indicam que as lesões microvasculares endoneurais podem ser um fator contribuinte para o 

surgimento da neuropatia diabética. As alterações neurológicas expõem os indivíduos a 

possíveis traumas sem que eles notem. Segundo França e Stahlke (2005) “os sintomas 

iniciais dessa neuropatia incluem parestesias, formigamentos, agulhadas, pontadas e 

queimação”. 

 

 
As úlceras do pé do diabético não são sentidas, devido à diminuição da 

sensibilidade, podendo levar a típica seqüência de eventos no desenvolvimento 

dessa úlcera, começando com uma lesão nos tecidos moles do pé, podendo 

evoluir para fissuras entre os artelhos ou em uma área de pele seca, formação de 

calosidade, e posteriormente úlceras.  Essas lesões podem ser ocasionadas por 

vários fatores como térmicas (p.ex., uso de almofadas de aquecimento, andar 

descalço no concreto quente), químicas (p.ex.,queimação do pé causada por 
agentes cáusticos em calos), ou traumáticas (p.ex., lesar a pele ao cortar as 

unhas) (SMELTZER, 2006).  
 
 

 Nos pacientes diabéticos, percebe-se também que a vasodilatação neurogênica está 

prejudicada reduzindo a hiperemia como resposta a inflamação ou lesões no pé, 

mascarando assim os sinais flogísticos da infecção (FRANÇA e STAHLKE, 2005). 

Como apresenta Declair (2003) “a úlcera neuropática diabética, também conhecida 

como mal perfurante plantar tem sua origem em traumas ou em contínua pressão nas áreas 

de perda de sensibilidade. Freqüentemente na região do calcâneo e metatarso”.
 
 

A ferida tem como característica bordas com hiperqueratose, indolor, com sinais 

inflamatórios e de fácil infecção, podendo levar a osteomielite o que muitas vezes resulta 

em amputação da região lesionada (DECLAIR, 2003), que de acordo com Smeltzer (2006) 

“a amputação desse membro pode ser necessária para evitar a disseminação dessa 

infecção” 

O tratamento dessas úlceras de pé envolve a orientação ao paciente sobre a 

importância do cuidado com os pés, evitando assim a infecção, repouso no leito, 

antibiótico e debridamento. Além disso, é importante controlar os níveis de 

glicose, que tendem a aumentar quando as infecções acontecem, visando 

promover a cura da ferida (SMELTZER, 2006). 
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 Sendo importante que o profissional saiba avaliar cada fase da ferida, pois não 

existe o melhor produto, ou aquele que possa ser utilizado durante todo o processo 

cicatricial, a avaliação pelo profissional deve ser contínua e fazer parte da realização de 

cada troca do curativo. Dessa forma, cada produto apresenta indicações e contra-

indicações, vantagens e desvantagens, que necessitam de ponderação e bom senso no 

momento da escolha (CANDIDO, 2001). 

 

 
2.3 DEFINIÇÃO DE SAÚDE   

 

 

A Organização Mundial da Saúde (2008) define saúde como “um completo estado 

de bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença ou 

enfermidades”.  

Porém segundo Potter e Perry (2004) “a saúde é um estado do ser humano que as 

pessoas definem em relação aos seus próprios valores, personalidade, estilo de vida, pois 

cada pessoa tem um conceito pessoal de saúde”. 

 No entanto, as políticas em saúde e a própria formação dos profissionais sempre 

colocaram a prioridade no controle da morbidade e mortalidade. Apenas recentemente vem 

havendo uma crescente preocupação não só com a freqüência e a severidade das doenças, 

mas também com a avaliação de medidas de impacto da doença e comprometimento das 

atividades diárias (POTTER e PERRY, 2004). 

   

 
2.4 PROCESSO SAÚDE DOENÇA 

 

 

Impacto da doença sobre a clientela e a família. 

 

 

Como confirma Potter e Perry (2004) “a doença nunca é um evento de vida isolado. 

Em geral, o cliente e a família experimentam alterações comportamentais e emocionais , 

bem como mudança nos papéis, imagem corporal e auto-conceito”. 

Dependendo do tipo da doença, evocam poucas alterações comportamentais no 

desempenho do cliente ou da família, é o caso da doença de curto prazo. Já as doenças 

mais graves e de longo prazo, como e o caso das doenças crônicas, podem levar ao cliente 
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e a família, alterações emocionais e comportamentais mais extensos (POTTER e PERRY, 

2004). 

 

 
2.5 QUALIDADE DE VIDA 

 

 

Nos últimos tempos a avaliação da qualidade de vida tem despertado interesse em 

diversos campos do conhecimento humano, entre eles o da saúde (GARBIN et al, 2007). 

Esse tema está sendo muito abordado, tendo em vista a expectativa de vida mais 

prolongada, o que trás à tona questões relacionadas ao aumento do número de anos 

vividos. Este termo tem suscitado muitas reflexões e tem sido objeto de muitas discussões, 

uma vez que incorpora elementos de várias áreas (SILVA, TREVISAN, CARMO e 

ROBAZZI, 2008). 

 
As pesquisas na área da qualidade de vida possibilitam obter informações que 

podem auxiliar os profissionais de saúde a despertarem para a importância do 

vínculo profissional com a finalidade de ajudar os doentes/familiares na tomada 
de decisões (SILVA, TREVISAN, CARMO e ROBAZZI, 2008). 

 

 

No campo da saúde, a qualidade de vida tem sido muito utilizada como uma forma 

de se verificar o impacto de determinadas doenças sobre a vida dos pacientes, o que tem 

sido chamado de qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) (GARBIN et al, 2007). 

QVRS é definido como o valor atribuído à duração da vida quando modificada pela 

percepção de limitações físicas, psicológicas, funções sociais e oportunidades 

influenciadas pela doença, tratamento e outros agravos, tornando-se o principal indicador 

para a pesquisa avaliativa sobre o resultado de intervenções (GIANCHELLO, 1996). 

A definição de Qualidade de vida é ampla e envolve várias dimensões da vida do 

indivíduo (GARBIN et al, 2007). 

Aguiar et al (2008), define que “a avaliação da qualidade de vida (QV) vem se 

tornando cada vez mais utilizada para medir o impacto geral de doenças na vida dos 

indivíduos”. 

 
A avaliação da qualidade de vida melhora a comunicação entre o paciente e o 

profissional de saúde, pois o paciente enfatiza os domínios que são mais 
importantes para ele durante o processo avaliativo, auxiliando a diferenciar 

fatores que afetam a escolha do tratamento, facilitar informações tornando os 

pacientes participantes diretos nas decisões terapêuticas e promover dados de 

relevância às autoridades reguladoras de saúde para aprovação de novas drogas, 

técnicas e dispositivos (LUDERITZ, 2003). 
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Silva, Trevisan, Carmo e Robazzi (2008) destacam que “muitos são os conceitos de 

qualidade de vida”, porém Michelone e Santos (2004) consideram que “qualidade de vida é 

um valor subjetivo, a mesma só pode ser avaliada pela própria pessoa”. 

De acordo com Brasil (2007) o termo qualidade de vida é a “percepção do 

indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e do sistema de valores em que 

vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. 

 
Qualidade de vida é uma noção eminentemente humana, estando aproximada ao 

grau de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social e ambiental e à 

própria estética existencial. Está relacionada aos elementos que a sociedade 

considera como padrão de conforto e bem-estar, variando com a época, os 

valores, os espaços e as diferentes histórias, com foco na promoção da saúde 
(MIRANZI et al, 2008). 

  

  

Como ocorre em muitas doenças crônicas, a cura ainda não é possível e não há 

como aumentar a expectativa de vida, mas a convivência com os limites e incapacidades 

decorrentes da doença, pode se tornar mais confortável ou suportável (ZANEI, 2006). 

Essas situações justificam verificar a repercussão do tratamento na qualidade de 

vida desses indivíduos, considerando-se o ponto de vista do próprio paciente. Assim, a 

qualidade de vida passa ser uma medida valorizada no contexto da saúde, impulsionada 

principalmente por determinantes socioeconômicos e políticos, bem com por questões 

éticas e filosóficas relacionadas ao dilema quantidade versus qualidade de vida (ZANEI, 

2006). 

 Segundo Zanei (2006) “existem inúmeros instrumentos para a avaliação de 

qualidade de vida”, pois para Yamada e Santos (2009) “na área das feridas não existe um 

instrumento específico e abrangente para avaliar a QV das pessoas”. 

 De acordo com Zanei (2006) um dos instrumentos mais utilizados por 

pesquisadores para avaliar a qualidade de vida na área de saúde é o Medical Outcomes 

Study 36 Item short Form Health Survey (SF-36). 

 

A criação desse instrumento foi baseada numa análise que envolveu diversos 

instrumentos para mensuração da capacidade funcional, aspectos físicos e 

emocionais, dor, saúde mental, entre outros.  Foi criado com a finalidade de ser 
um questionário genérico relacionado à saúde, de fácil administração e 

compreensão (ZANEI, 2006). 

 

  

 Esse questionário tem a finalidade de avaliar a capacidade funcional, os aspectos 

físicos, o estado geral de saúde, a vitalidade, os aspectos sociais e emocionais e a saúde 
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mental do cliente (ZANEI, 2006), pois qualidade de vida vai além da presença ou ausência 

de algum sintoma, deve-se avaliar a perspectiva de cada cliente frente a vária dimensões de 

sua vida. 
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3 MÉTODO  

 

 
3.1. TIPO DE ESTUDO 

 

 

Trata-se de um estudo observacional, descritivo com abordagem quantitativa. 

 

As pesquisas descritivas têm como objetivo principal a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou então o 

estabelecimento de relações entre variáveis obtidas através da utilização de 

técnicas padronizadas de coleta de dados, como o questionário e a observação 

sistemática (FIGUEIREDO, 2004). 

 
 

Segundo Figueiredo (2004) a pesquisa quantitativa é o método que se apropria da 

análise estatística para tratamento dos dados, pois como relata Figueiredo e Souza (2005) a 

escolha do método está relacionada às diferentes formas de perceber a realidade e a opção 

deve estar relacionada ao caráter específico do objeto, pois é este que irá determinar o 

método a ser adotado. 

 

 
Na abordagem quantitativa há uma questão pontual que é a objetividade. Refere-

se a fatos relativos ao mundo concreto, objetivo e mensurável, concebidos das 
ciências naturais ou sociais. Caracteriza pelo processo de quantificação, tanto no 

processo de coleta de informações, como no tratamento destas por meios de 

técnicas estatísticas e procedimentos matemáticos. Representa, em princípio, a 

intenção de garantir a precisão dos resultados, visto que aumenta a margem de 

segurança na comprovação das hipóteses ou do problema formulado 

(FIGUEIREDO E SOUZA, 2005).  

 

 

3.2. LOCAL DE ESTUDO 

 

 

O estudo foi realizado no Ambulatório de Reparo de Feridas e de Cirurgia Geral de 

um Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), localizado no município de Niterói, 

situado no Estado do Rio de Janeiro.  
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Atualmente o HUAP é a maior e mais complexa unidade de saúde da Grande 

Niterói e, portanto, considerado na hierarquia do SUS como hospital de nível terciário e 

quaternário, isto é, unidade de saúde de alta complexidade de atendimento. Ele atende a 

população da Zona Metropolitana II que engloba, além de Niterói, as cidades de Itaboraí, 

Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. Sua área de abrangência atinge 

uma população estimada em mais de dois milhões de habitantes e, pela proximidade com a 

cidade do Rio de Janeiro, atende também parte da população desse município. 

O Ambulatório de Reparo de Feridas é composto por 6 leitos para atendimento a 

clientes com lesões que buscam o serviço para realização de curativo. Sendo 3 leitos 

femininos e 3 masculinos, com macas, instrumentos e materiais para curativo. Ele atende 

cerca de 76 pacientes portadores de úlceras crônicas por ano. 

Além de esse Ambulatório ser referência para tratamento de úlceras crônicas, ele 

também é campo de Ensino Teórico Prático dos acadêmicos de enfermagem da 

Universidade Federal Fluminense.   

 

 
3.3 POPULAÇÃO ALVO E AMOSTRA  

 

 

A amostra do estudo foi composta por 30 indivíduos portadores de úlcera em 

membros inferiores de diferentes etiologias, exclusivamente ou não, independente das 

características da doença ou da presença de co-morbidades. 

 

 

3.3.1 Critérios de inclusão 

 

 Apresentar úlcera cutânea; 

 Ser maior de 18 anos de ambos os sexos;  

 Estar em acompanhamento no Ambulatório de Reparo de Feridas para tratamento 

das úlceras;  

 Pacientes que consentiram formalmente em participar do estudo por meio da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

3.3.2 Critérios de Exclusão 

 

 

 Pacientes portadores de doenças infecto-contagiosa;  

 Pacientes com imunocomprometimento;  

 Gestantes. 
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3.4 COLETA DE DADOS 

 

A coleta dos dados referentes aos pacientes atendidos no ambulatório foi realizada 

por meio de entrevista pela pesquisadora, durante os meses de julho a setembro de 2011, 

no Ambulatório de Reparo de Feridas do Hospital Universitário Antônio Pedro / Niterói. 

Essa coleta foi realizada em um só momento, onde foram explicitados os objetivos do 

estudo bem o caráter voluntário da participação, o direito de participar ou não do estudo, o 

sigilo dos dados e a continuidade do tratamento, independente da participação no estudo.  

Para a coleta de dados, foram aplicados dois instrumentos: o primeiro foi referente 

aos dados sócio demográficos, sócio econômico e dados clínicos da amostra (sigla nome, 

idade, sexo, estado civil, escolaridade, ocupação, tempo de exercício profissional, número 

de horas trabalhadas/dia, renda familiar, quantidades de pessoas que moram na residência, 

doença de base e, tempo de diagnóstico, etiologia da úlcera, quantidade de úlcera/paciente, 

evolução da úlcera, localização da úlcera ) (Apêndice 2) e o segundo foi um questionário 

genérico de avaliação de qualidade de vida (SF-36), que tem o propósito de avaliar oito 

domínios divididos em dois grandes componentes: o físico (envolve a capacidade 

funcional, o aspecto físico, a dor e o estado geral de saúde) e o mental, (abrange a saúde 

mental, os aspectos emocionais, sociais e a vitalidade) – (Anexo 3).  

Apesar do SF36 ter sido elaborado para ser um instrumento auto-administrável, a 

aplicação em nossa amostra foi realizada por meio de entrevista, em função do nível de 

escolaridade dos pacientes. 

 
 

3.5. TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 

Os dados foram divididos em quatro categorias, são elas: caracterização sócia 

demográfica, caracterização sócio econômica, caracterização clínica da lesão e da amostra 

e outra com qualidade de vida.  

Os dados foram tabulados em planilha utilizando-se dos programas Microsoft Word 

e Excel e os resultados foram analisados posteriormente.  

Como método estatístico foi utilizado a Estatística Analítico-Descritiva. 
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3.6. ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense, sob o número 128/11. CAAE: 

0133.0.258.000-11 

Os participantes após receberem informações detalhadas da pesquisa, assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 1), conforme Resolução n°196/96 

do Conselho Nacional de Saúde,  que trata dos aspectos éticos da pesquisa com seres 

humanos. Foi garantido o anonimato dos voluntários. 
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4 RESULTADOS 

 

 

Os dados apresentados nesta pesquisa são referentes aos 30 pacientes portadores de 

úlcera da perna, acompanhados no Ambulatório de Reparo de Feridas do Hospital 

Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense (HUAP/UFF). 

Para uma melhor compreensão do estudo, foi apresentado os resultado e discussões 

em quatro etapas: Caracterização sócio demográfica; caracterização sócia econômica; 

caracterização clínica das úlceras e dos pacientes e avaliação da qualidade de vida. 

 
4.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DOS PACIENTES: 

 

Tabela 1: Distribuição dos pacientes com úlcera da perna segundo características sócio 

demográficas. Niterói, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se na tabela que, os pacientes que frequentam o Ambulatório de Reparo de 

Feridas é de maioria do sexo masculino 58% (18), com idade entre 61 a 75 anos, dando uma 

porcentagem de 37% (11).  

Variáveis Pacientes Porcentagem (%) 
Sexo    

Feminino 

Masculino 

12 

18 

42 

58 

Total 30  

Faixa Etária    

18 – 30 anos 

31 – 45 anos 
46 – 60 anos 

61 – 75 anos 

Maior de 75 anos 

1 

5 
10 

11 

3 

3 

17 
33 

37 

10 

Total 30  

Escolaridade    

1º grau incompleto 

1º grau completo 

2º grau incompleto 

2º grau completo 

3º grau incompleto 

3º grau completo 

11 

7 

4 

6 

1 

1 

37 

23 

14 

20 

3 

3 

Total                  30  

Situação conjugal    

Casado 

Divorciado  
Solteiro 

Viúvo 

18 

1 
9 

2 

60 

3 
30 

7 

Total                                       30  
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Quanto ao nível de escolaridade, percebe-se que cerca de, 37% (11) pacientes 

possuem apenas o 1º grau incompleto. 

Em relação situação conjugal 60% (18) relataram moram com um companheiro 

(casados ou em união consensual) 

 
4.2 CARACTERIZAÇÃO SOCIO ECONÔMICA DOS PACIENTES: 

 

Tabela 2: Distribuição dos pacientes com úlcera da perna segundo características sócio 

econômicas. Niterói, 2011 

 

Variáveis           Pacientes       Porcentagem (%) 
Ocupação    

Aposentado 

Desempregado 

Trabalhando 

             16 

             1 

              13        

                    54 

                     3 

                    43 

Total                30  

Tempo de ocupação    

Trabalhando -       0 -  10 anos 

                             10 – 20anos 

                             20 -  30 anos 

                             + 30 anos 

 

Aposentado -       0 - 05 anos 

                            05- 10 anos 

                            10- 20 anos 

                             

 

Desempregado -     ----- 

             6 

              3 

              3 

              1 

 

              7 

              6 

               3 

 

 

                1       

                    20 

                    10 

                    10 

                     4 

 

                     23 

                     20 

                     10 

 

 

                      3 

Total                  30  

Números de horas 

trabalhadas / dia  

 

Trabalhando -    08 horas/dia 

                           09 horas/dia 

                           10 horas/dia 

                           11 horas/dia 

                           12 horas/dia 

 

 

 

                        8 

                  1 

                  1 

                  1 

                  2 

 

 

 

                     61 

                      8 

                      8 

                      8 

                     15 

Total                    13  

Quantitativo de pessoas que 

moram na mesma residência  

  

01 pessoa 

02 pessoas 

03 pessoas 

04 pessoas 

05 pessoas 

                  3 

                  5 

                  6 

                  6 

                  10 

                     13 

                     16 

                     20 

                     19 

                     32 

Total                    30  

Renda familiar  

01 a 02 salários mínimos 

02 a 05 salários mínimos 

 

                  18 

                  12         

 

                     60 

                     40 

Total                         30  
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Ao analisar a ocupação dos participantes do estudo a maioria, cerca de, 54% (16) já 

se encontravam aposentados, durante 5 anos 23% (7). 

Porém, 43% (13) dos pacientes ainda estão exercendo suas atividades profissionais 

durante 10 anos 20% (6), trabalhando em média 8 horas por dia 61% (8). 

Quanto a composição familiar dos pacientes, 32% (10) relatam morar com 5 

pessoas na sua residência, com uma renda familiar de até 2 salários mínimos 60% (10). 

 
4.3 CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA DAS ÚLCERAS E DOS PACIENTES: 

 

Tabela 3: Distribuição dos pacientes com úlcera da perna segundo características clínicas 

das úlceras. Niterói, 2011 

 

Variáveis               Pacientes     Porcentagem (%) 
Doença de Base (DB)  

Anemias(falciforme/ferropriva) 
DM +HAS 

HAS 

Nenhuma 

 

              3 
              3 

              16 

              8               

 

                 10 
                 10 

                 53 

                 27 

Total                30  

Tempo de diagnóstico da DB    

01 – 10 anos 

10 – 20 anos 

20 – 30 anos 

Não informado 

               15 

               5 

               2 

                8 

                  50 

                  17 

                   6 

                  27 

Total                 30  

Classificação das úlceras   

Úlcera venosa 

Úlcera Diabética 

Úlcera Arterial 

Outra (hanseníase/anemias) 

                24 

                2 

                1 

                3         

80 

7 

3 

10 

Total                  30  

Quantidade úlceras/paciente    

01 úlcera 
02 úlceras 

               23 
              7 

77 
23 

Total                 30  

Evolução das úlceras  

01 – 05 anos 

05 – 10 anos 
10 -  15 anos 

15 - 20 anos 

Mais 20 anos 

 

              18 

              14 
              6 

              1 

              1 

 

45 

35 
15 

2 

3 

Total                 40  

Localização das úlceras  

Maléolo medial 

Maléolo lateral 

Dorso do pé 

Região plantar 

Perna terço inferior 

Perna terço médio 

Perna terço inferior e médio 

 

            19 

             7 

             4 

             1 

             3 

             2 

             4 

 

47 

17 

10 

3 

8 

5 

10 

Total               40  
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De acordo com a tabela 3, referente as características clínicas das úlceras e dos 

pacientes, pode-se observar que 73% (22) desses pacientes possuíam alguma doença de base, 

há pelo menos 10 anos 50% (15), sendo a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) a patologia 

que mais prevaleceu entre os sujeitos do estudo com uma porcentagem de 53% (16).    

Nos 30 pacientes do estudo, foi encontrado um total de 40 úlceras, porém a maioria 

destes pacientes são portadores de úlceras  de etiologia venosa, dando uma porcentagem de 

80% (24) e grande parte são portadores de lesões únicas, correspondendo a 77% (23) dos 

casos. 

Essas úlceras se desenvolveram em um intervalo de 01 a 05 anos com 45% (18) e 

47%, ou seja, 19 delas estão localizadas no maléolo medial. 

 

 
4.4 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA 
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47,37

24,07 24,04
19,22 19,04 18,99

 
 

Gráfico 1: Domínios de avaliação da qualidade de vida dos pacientes com úlcera da perna 

de acordo com questionário SF-36. Niterói, 2011 

 

 

Dentre os oito domínios avaliados no estudo, o que teve um melhor resultado, foi o 

de limitação por aspectos físicos tendo uma média de 98,74.  

O segundo melhor resultado com uma média de 98,55, foi o domínio de limitação 

por aspectos emocionais. 
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E como o terceiro melhor resultado, se encontra o domínio da capacidade funcional 

com uma média de 47,37. 

O domínio de aspecto social vem apresentando uma média de 24,07, já o domínio 

do estado geral de saúde obteve uma média de 24,04.  

Em seguida vem o domínio de saúde mental, como o terceiro domínio de menor 

média com 19,22.  

E com a segunda pior média foi o domínio da vitalidade, com 19,04.  

E com uma média equivalente a 18,99, o domínio que obteve a menor média e pior 

resultado de todos os domínios analisados no estudo, foi o domínio da dor. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

O Ambulatório de Reparo de Feridas do Hospital Universitário Antônio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense é instituição de referência para tratamento de úlceras 

crônicas da perna. Esse ambulatório atende cerca de 76 pacientes por ano. Sendo os 

pacientes do estudo responsável por 39,47% dessa clientela. 

 

 
 5.1 CARACTERIZAÇÃO SÓCIO DEMOGRÁFICA 

 

 

Nesta pesquisa houve uma pequena diferença de gênero, sendo que 58% eram do 

sexo masculino. Esta diferença começa a ser apontada em alguns estudos realizados no 

Brasil, mais precisamente no município de Goiânia nas unidades municipais de saúde de 

atendimento 24 horas, com pessoas com úlceras vasculogênicas (SANT’ANA e 

BACHION, 2010).  

Apesar de trabalhos anteriores na maioria das vezes apontarem que a diferença de 

percentual entre sexo feminino e masculino de indivíduos acometidos por lesões cutâneas, 

vem diminuindo ao longo dos anos, as mulheres ainda continuam sendo as mais afetadas 

(KUMAR e ABBAS, 2005). Elas possuem três vezes mais chances de desenvolverem 

úlceras venosas de membros inferiores em relação aos homens (BRANDÃO, 2006).
  

A argumentação era devido a fatores como gravidez (MARTINS e SOUZA, 2007), 

e juntamente com o uso contínuo de anticoncepcionais e medicamentos para reposição 

hormonal pode gerar o aparecimento de varizes que com o tempo provoca obstrução de 

veias e hemorragias espontâneas ou traumáticas, ocasionando lesões, principalmente nos 

membros inferiores, dificultando o retorno venoso. Além disso, o número de gestações e o 

envelhecimento são fatores importantes para o desenvolvimento de feridas 

(CAVALCANTE et al, 2010).  

 



34 

 

 

 

Essa realidade também se baseia no fato de que, à medida que a expectativa de vida 

foi aumentando, aumentaram também as diferenças de idade entre homens e mulheres, de 

tal forma que, em média, as mulheres vivem cinco anos mais que os homens (MINAYO, 

2000). 

Em relação à idade, observa-se no estudo que a maioria dos participantes são de  

idosos sendo a faixa etária predominante de 61 a 75 anos, o que justifica-se pelo 

acometimento das doenças crônicas, pois a medida que ocorre o envelhecimento, o corpo 

passa por toda uma mudança fisiológica (OLIVEIRA e CASTRO, 2005), a pele se torna 

menos elástica, devido a redução de colágeno, e a vascularização fica mais conturbada, 

fazendo com que a cicatrização seja mais lenta nos idosos (BORGES, 2001). Este fato está 

em sintonia com os dados apresentados nesse estudo, uma vez que foi detectado que uma 

grande parte desses pacientes são portadores destas úlceras há 5 anos, denotando a 

dificuldade de cicatrização em pacientes nessa faixa etária. 

Apesar das feridas de membros inferiores, ainda acometerem mais as pessoas 

idosas, alguns estudos já são contrários a essa realidade, pois as úlceras crônicas já não 

estão mais acometendo apenas essa população. Elas já estão acometendo também uma boa 

parte da população adulto jovem, pessoas em plena atividade produtiva, aumentando ainda 

mais o número de pessoas se aposentando por invalidez.  

Em um estudo realizado com pacientes portadores de úlceras venosas, constatou-se 

que a média de pacientes com idade igual ou superior à 57 anos, 35% já estavam 

aposentados,16,1% afastados do trabalho devido a úlcera, 2,5% recebendo auxílio-doença, 

e 4,2% desempregados (ABBADE e LASTORIA, 2006) e comprova-se que além de 

interferir na qualidade de vida dessa população, onera o sistema de saúde ambulatorial e 

hospitalar, e o sistema previdenciário, pois a incidência dessa patologia está cada vez mais 

atingindo a população adulto jovem, não sendo mais prevalente apenas na população idosa. 

No tocante à escolaridade, identificamos que 36% dos sujeitos possuía apenas o 1º 

grau incompleto, fato este que, grande parte da clientela atendida em hospitais públicos 

constitui-se de baixo nível de escolaridade e consequentemente de baixa renda, uma vez 

que pessoas que apresentam menor nível de escolaridade encontram uma maior dificuldade 

de se enquadrarem no mercado de trabalho com uma remuneração razoável. Pesquisas 

comprovam que a maior demanda entre as pessoas que buscam assistência nos serviços 

públicos situa-se entre aqueles que possuem baixo nível sócio econômico e de acesso a 

bens da cultura erudita (GOMES et al, 2001). 
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Em decorrência disso, as partes econômicas e educativas do paciente ficam um 

pouco afetadas, uma vez que, quanto mais elevado o nível de instrução do cliente, entre 

outros fatores, maior facilidade encontrará para compreender a necessidade e para aprender 

as atividades de autocuidado (OLIVEIRA, 2002).  Por esse motivo, para que ocorra uma 

melhor adesão do paciente ao tratamento, e devido ao grande número de recidiva dessas 

úlceras a educação do paciente faz-se prioritário no cuidar (BRANDÃO e SANTOS, 

2006).  

Com isso, fica evidente o importante papel dos profissionais de saúde no 

desenvolvimento de uma assistência integral, destacando a importância do suporte dado 

pela enfermagem por meio de um nível adequado de comunicação da equipe com os 

pacientes, que de certo modo depende da escolaridade do indivíduo, além da capacidade de 

adaptação dos integrantes da equipe de saúde às condições sócio econômicas e culturais 

dessa população, contribuindo assim com a melhora da saúde e consequentemente na 

qualidade de vida da população assistida (SILVA et al, 2002). 

Quando analisada a situação conjugal dos pacientes, cerca de 60% declararam morar 

com um companheiro (casados ou em união consensual). Esse dado deve ser levado em 

consideração, visto que o vínculo familiar é de total importância para a melhora da qualidade 

de vida desse indivíduo. Uma ferida pode não ser apenas uma lesão física, ela fragiliza e 

muitas vezes incapacitam o ser humano para diversas atividades, em especial para as 

laborativas (LUCAS et al, 2008). 

Elas estão na maioria das vezes, localizadas em regiões de difícil acesso ao paciente, 

impossibilitando-o de realizar seu autocuidado, além de exigir que o mesmo priorize uma 

boa parte do seu tempo diário para realização de repouso, buscando assim uma melhoria no 

prognóstico desse paciente. 

O fato das pessoas receberem apoio dos entes queridos faz com que o indivíduo 

doente se sinta melhor e a doença de certa forma, também passa a ser da família, pois 

quando os familiares estão presentes os problemas ocasionados pela doença, podem ser 

diluídos, pois viver com a condição de ter uma ferida, traz uma série de mudanças na vida 

das pessoas e por consequência na de seus familiares, surgindo dificuldades que muitas 

vezes nem a pessoa, a família e a equipe de saúde estão preparados para ajudar e 

compreender todos os aspectos que envolvem este problema, por esse motivo, para esses 

pacientes, o principal fator determinante de um alto grau de qualidade de vida parece ser o 

convivo com a família (LUCAS et al, 2008), pois é nela que esses pacientes encontrará 
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segurança e apoio para lidar com as mudanças temporárias ou permanentes da idade e da 

condição crônica (DIAS e SILVA, 2006). 

 

 
5.2 CARACTERIZAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA  

 
 

Em relação à ocupação dos pacientes, foi constatado que grande parte dos sujeitos 

do estudo, ou seja, 54% encontra-se aposentados, durante 5 anos (23%). Alguns estudos 

também detectaram uma pequena quantidade de portadores de úlceras em atividade 

ocupacional (MACEDO, 2009), denotando que essas úlceras além de causarem o 

sofrimento físico no paciente, elas impede-os de trabalhar devido ao longo tempo que as 

mesmas levam para cicatrizar, e devido à necessidade que essas úlceras têm de terapêuticas 

prolongadas, o paciente precisa também com frequência de cuidados médicos e de outros 

profissionais da saúde, além de se afastar do trabalho inúmeras vezes e com frequência se 

aposentam precocemente (ABBADE e LASTORIA, 2006). 

Essa situação causa um importante ônus aos sistemas de saúde e previdenciário, um 

aumento na demanda por recursos de saúde, além de repercussões negativas na qualidade 

de vida dos pacientes e na de seus familiares, com dificuldades financeiras, dependências 

dos familiares, desgaste das relações, isolamento e diminuição do prazer nas atividades de 

vida cotidiana (DIAS; SILVA, 2006; ROSA, 2006; ABBADE; LASTÓRIA, 2006). 

Apesar da grande parte dos pacientes no estudo se encontrarem aposentados, 43% 

dos sujeitos ainda exercem suas atividades profissionais, como rodoviário, marceneiro, 

diarista, porteiro, doméstica e copeira. Esses pacientes exercem essas profissões há 10 

anos, trabalhando em média 8 horas por dia. São atividades que exigem longos períodos 

em posição ortostática, e um tempo curto de repouso, podendo ter sido um fator de risco 

para o desencadeamento da úlcera, pois profissões que exigem ortostatismo prolongado 

pode aumentar o risco de desenvolvimento de úlceras (MAFFEI et al, 2008).   

Dividindo o valor da renda familiar pelo número de componentes da família, 

obteve-se a renda por pessoa. Observou-se que cada componente da família, possui uma 

renda mensal de R$218,00, em famílias constituídas por 5 pessoas, sendo que 32% (10) 

dos pacientes recebem até dois salários mínimos mensais, totalizando um valor em média 

de R$ 1090,00, uma vez que o valor do salário mínimo nacional no ano de 2011, é de R$ 

545,00. Essa realidade pode estar relacionada ao fato da maioria dos participantes 

possuírem o nível de escolaridade baixo (1º grau incompleto) fazendo com que grande 
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parte dos usuários do SUS constitui-se de baixa renda, como é o caso dos pacientes que 

frequentam o Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP, onde foi realizada a pesquisa. 

Além desses fatores interferirem na educação do paciente, há evidências de que o 

baixo nível sócio econômico influencia negativamente o comportamento saudável no 

ambiente domiciliar, o acesso aos serviços de saúde, os cuidados com a saúde e o acesso 

aos recursos materiais (YAMADA, 2001), influenciando assim na evolução das úlceras, 

pois o cuidado à saúde dos indivíduos portadores dessas úlceras crônicas de membros 

inferiores é um problema de grandes dimensões representando um desafio a ser enfrentado 

cotidianamente, tanto por quem vivencia tal problema quanto para os cuidadores (LUCAS 

et al, 2008). 

  Fato este que essas úlceras causam significante impacto social e econômico devido 

à natureza recorrente. E devido ao longo tempo decorrido entre sua abertura e cicatrização, 

seu tratamento se torna muito longo e quando não manejadas adequadamente, cerca de 

30% das úlceras venosas cicatrizadas recorrem no primeiro ano, e essa taxa pode subir para 

78% apos dois anos (ABBADE e LASTORIA, 2006), havendo assim a necessidade de 

grande aderência do paciente ao tratamento. (MIOT et al, 2009) 

 Portanto, como o cuidado dessas úlceras não se restringe apenas ao tratamento 

ambulatorial, o seu portador necessita possuir condições financeira suficiente para a 

compra de materiais adequados para a realização do curativo em sua residência, pois para 

ter uma terapêutica efetiva, um dos elementos funcionais para o reparo tecidual dessas 

úlceras é a troca diária do curativo. 

 

 
5.3 CARACTERIZAÇÃO CLÍNICAS DAS ÚLCERAS E DOS PACIENTES  

 

 

Em relação a história clínica dos pacientes, observou-se que 73% (22) era portador 

de alguma doença de base (DB) e a  doença que mais prevaleceu foi a Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS) com uma porcentagem de 53% (16) e quando analisado o tempo do 

diagnóstico desta patologia nos pacientes, foi constatado que 50% (15) deles, descobriram 

ter a HAS em um intervalo de 1 a 10 anos. 

Algumas doenças não são passíveis de cura. Entre estas, pode-se mencionar o 

diabetes mellitus (DM), uma patologia de evolução crônica, que causa efeitos danosos à 

longo prazo para o organismo, resultando em complicações e prejuízos multidimensionais 

na vida dos pacientes (AGUIAR et al, 2008). 
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Uma destas complicações causadas pela Diabetes mellitus é a HAS, que foi a 

patologia de maior prevalência no estudo, e é comum que estas duas patologias estejam 

associadas, devido a complicações vasculares que a DM ocasiona, levando a má 

circulação, produzindo uma cicatrização deficiente das feridas, cardiopatias, acidentes 

vasculares cerebrais, gangrena dos pés e mãos, impotência e infecções (ALVAREGA, 

2005).  

E devido ao fato da maioria dos pacientes em acompanhamento no ambulatório 

pertencerem à faixa etária dos idosos, se torna evidente que grande parte será portadores de 

alguma doença de base, pois estudos demonstram que quase metade (48,9%) dos idosos 

brasileiros sofre de mais de uma doença crônica, e, no subgrupo a partir de 75 anos de 

idade, o percentual atinge 54%, sendo a HAS a doença que mais se destacou, com 

proporções em torno de 50% (IBGE, 2008), e segundo as pesquisas, a proporção de 

brasileiros diagnosticados com hipertensão arterial aumentou nos últimos cinco anos, 

passando de 21,6%, em 2006, para 23,3%, em 2010 (BRASIL, 2011). 

A argumentação é que, a medida que ocorre o envelhecimento ocorrem mudanças 

nos hábitos de vida dessa população que favorece o aparecimento de dislipidemia, diabetes 

mellitus, hipertensão arterial e doenças cardiovasculares, entre outras; fatores estes que 

predispõem a manifestação da doença vascular periférica (OLIVEIRA e CASTRO, 

2005)constituindo-se em associação importante em meio aos fatores que predispõem ao 

aparecimento das úlceras da perna e (FRADE et al, 2005) para reparar esse dano tecidual, 

o corpo utiliza de processos biológicos intrínseco, dinâmico, organizado e extremamente 

complexo, que pode ser rápido, mas para isso a situação clínica do paciente tem que estar 

favorável (YAMANDA, 2009).  

Quanto à classificação das úlceras presentes nos sujeitos do estudo, a maioria destes 

pacientes cerca de 80% (24) são portadores de úlcera crônica de etiologia venosa.  

 Apesar da ampla variedade de fatores etiológicos, a maioria das úlceras de perna 

obedece as causas vasculares, fundamentalmente á insuficiência venosa e, menos 

frequente, à enfermidade oclusiva arterial e diabetes, sendo de 10 a 15%. Essas úlceras são 

lesões crônicas associadas com hipertensão venosa dos membros inferiores e 

correspondem a um percentual que varia aproximadamente de 60 a 70% das úlceras 

encontradas nos membros inferiores (ABBADE e LASTÓRIA, 2006). 

 As úlceras venosas são relativamente comuns na população adulta, e sua 

prevalência varia quanto aos diferentes métodos empregados nos estudos, como a idade da 
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população estudada e definições de úlcera venosa, pois a prevalência aumenta com a idade, 

sendo superior a 4% em pessoas acima dos 65 anos (ABBADE e LASTÓRIA, 2006). 

Cerca de, 77% (23) dos pacientes possui apenas uma lesão, que desenvolveu em um 

intervalo de 1 a 5 anos e estão localizadas no maléolo medial em uma porcentagem de 47% 

(19). 

Em vista da maioria dos pacientes apresentarem úlcera de etiologia venosa, destaca 

a importância dos resultados analisados acima, uma vez que eles estão diretamente 

proporcionais aos achados clínicos característicos das úlceras venosas.  

Muitos autores relatam que as úlceras venosas localizam-se preferencialmente na 

face medial da perna e no tornozelo, seguindo o trajeto da veia safena magna, o qual é 

chamado de maléolo medial (FRADE et al, 2005), na maioria das vezes é lesão única, 

podendo ser múltiplas, de forma irregular, superficial no inicio, mas podendo se tornar 

profunda, com bordas irregulares e bastante dolorosas, possuem pouco exsudato amarelado 

(ABBADE e LASTÓRIA, 2006) e são lesões de longa evolução, ou seja, são lesões 

crônicas que podem levar anos para cicatrizar (KUMAR , ABBAS e FAUSTO, 2005).    

Normalmente pode ocorrer eczema ao redor da úlcera, evidenciado por eritema, 

descamação, prurido e, ocasionalmente exsudato (ABBADE e LASTÓRIA, 2006), além de 

varicosidades, hiperpigmentação e lipodermatoesclerose e dermatites na área perilesionar 

(KUMAR , ABBAS e FAUSTO, 2005).    

Esses achados clínicos evidencia a importância do profissional realizar um 

tratamento direcionado para a etiologia da úlcera, pois essas lesões requerem descrição 

detalhada da lesão, da área e de outros sinais e sintomas relacionados, como presença de 

edema, pulso, sensibilidade periférica, etc. 

Na maioria das salas de curativo, o atendimento é técnico e sem rotina diferenciada 

para os diversos tipos de lesões, quando muito há preocupação com a variedade de 

coberturas (ABBADE e LASTÓRIA, 2006). 

No entanto, o que se observa nos serviços que atendem pacientes com feridas é um 

descaso com o diagnostico, elas são frequentemente negligenciadas e abordadas de 

maneira inadequada, ou seja, os profissionais tem pouca preocupação com a diferenciação 

da úlcera (ABBADE e LASTÓRIA, 2006). 
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5.4 QUALIDADE DE VIDA (QV) 

 

 

Existem inúmeros instrumentos para a avaliação de qualidade de vida (ZANEI, 

2006), pois na área das feridas não existe um instrumento específico e abrangente para 

avaliar a QV dos portadores de úlcera da perna (YAMADA e SANTOS, 2009).  

Entretanto, para avaliar a qualidade de vida dos sujeitos do estudo, foi utilizado o 

questionário Medical Outcomes Study 36 Item short Form Health Survey (SF-36), pois 

esse questionário é um dos instrumentos mais utilizados por pesquisadores para avaliar a 

qualidade de vida na área de saúde (ZANEI,  2006).  

 Esse questionário é composto por 36 questões divididas em oito domínios. Para 

calcular as médias obtidas no resultado, foi realizado um cálculo do escore do questionário 

SF-36, que foi dividido em duas fases, na fase 1 foi calculado a Pontuação dos Dados,  na 

fase 2, foi feito o Raw Scale, nessa fase foi transformado o resultado da pontuação anterior 

em nota de oito domínios que variam de 0 (zero) a 100 (cem), onde 0 é o pior resultado, e 

100 é o melhor resultado para cada domínio, isso significa que, quanto maior a média, 

menos o domínio interfere na QV desses pacientes, mas para isso foi aplicado uma fórmula 

para o cálculo de cada domínio.  

As pesquisas em relação à Qualidade de vida de pacientes portadores de úlcera da 

perna ainda são muito escassas, e os estudos trazem abordagens variadas, dificultando a 

abordagem dos seus resultados. 

Pôde-se observar após calcular o questionário que dentre os oito domínios 

avaliados no estudo, o que teve um melhor resultado, foi o de limitação por aspectos 

físicos tendo uma média de 98,74, ou seja, é o domínio que menos interfere na qualidade 

de vida dos pacientes portadores de úlcera da perna. Nesse domínio foi avaliado a 

diminuição do tempo de trabalho ou de alguma atividade regular devido à incapacidade 

física dos pacientes. 

Esse resultado pode estar relacionado a ocupação dos pacientes, uma vez que, 

grande parte dos entrevistados já se encontrava aposentados e não tinha uma rotina de 

tarefas, pois a cronicidade dessas lesões comprometem significativamente a capacidade do 

indivíduo para o trabalho (MACEDO, 2009), ou até mesmo  uma diminuição na qualidade 

desse trabalho (CARMO et al, 2007), gerando muitas vezes aposentadorias precoces, 

desemprego e licença médica (MACEDO, 2009). 
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O segundo melhor resultado com uma média de 98,55, foi o domínio de limitação 

por aspectos emocionais, nesse domínio foram avaliados alguns problemas enfrentados no 

trabalho pelos pacientes ou em qualquer outra atividade diária devido a algum problema 

emocional, como a angústia e a depressão.  

Percebe-se pelo resultado que este domínio tem pouca interferência na QV desses 

pacientes, pois a divergência no tocante à qualidade de vida de pessoas com úlcera da 

perna resulta de que a qualidade de vida é marcada pela subjetividade e 

multidimensionalidade, e, portanto, a avaliação da mesma dependerá dos valores e 

concepções do indivíduo, bem como no contexto diferenciado nos quais as pessoas estão 

inseridas, mesmo que para muitos pacientes as úlceras da perna afetem o seu estilo de vida 

devido à dor, depressão, perda da auto-estima, isolamento social e efeito emocional 

negativo (CARMO et al, 2007). 

Ao analisar o domínio da capacidade funcional foi obtida uma média de 47,37 e é 

através deste que se pode avaliar a dificuldade que os pacientes sentem ao realizar as 

atividades de vida diária, como andar muito, subir escadas, levantar coisas pesadas, tomar 

banho. 

Através desse resultado, pode-se observar que as úlceras da perna interferem um 

pouco nas atividades diárias realizadas pelo seu portador. Esse resultado pode estar 

relacionado, ao fato da maioria dos pacientes do estudo, ser portador de úlceras de 

etiologia venosa. 

Essas úlceras fragilizam e muitas vezes incapacitam o ser humano para diversas 

atividades (ABBADE e LASTÓRIA, 2006), pois são lesões dolorosas principalmente 

quando o paciente está em posição ortostática, o paciente sente uma sensação de peso, 

devido ao edema ocasionado por ela quando estes estão com as pernas pendentes em 

período prolongado, levando a necessidade de repouso pelo seu portador, (PINA; 

FURTADO; ALBINO, 2007) possibilitando assim a regressão do edema de tornozelo e/ou 

perna, além de amenizar a dor nos membros inferiores (CARMO et al, 2007). 

Já o domínio de aspecto social, buscou avaliar como as úlceras crônicas da perna 

interferiram na socialização do seu portador, seja com a família, ou com os amigos.  

Através do resultado, com uma média de 24,07, a vida social desses pacientes se 

encontra um pouco prejudicada, pois as úlceras crônicas além de serem dolorosas, elas 

ainda causam isolamento social e efeito emocional negativo (CARMO et al, 2007) devido 

à sua aparência e odor desagradáveis, que as mesmas possuem (MANDELBAUM; DI 
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SANTIS;  MANDELBAUM, 2003), desencadeando ao indivíduo constrangimento e auto 

imagem negativa (CARMO et al, 2007).  

O domínio do estado geral de saúde obteve uma média bem parecida ao domínio 

anterior com 24,04, sendo um fator que, apesar de não ter sido uma média muito baixa, 

também está comprometendo a QV dessa população. Esse domínio reflete a percepção e as 

expectativas do indivíduo em relação à saúde e como está se sentindo no seu dia a dia.  

Apesar das úlceras causarem danos aos pacientes, devido afetarem diretamente o 

seu estilo de vida (CARMO et al, 2007), a maioria dos participantes do estudo ,declarou 

que a sua saúde era boa,  essa realidade começa a ser apontada em um estudo, onde 37 

(41,7%) e 35 (39,31%) dos participantes apresentaram, respectivamente, qualidade de vida 

considerada como muito boa e boa, obtendo um resultado diferente ao que se espera em 

relação a QV de portadores de úlceras crônicas (CARMO et al, 2007).  

Já o domínio de saúde mental vem como a terceira menor média com 19,22. Esse 

domínio buscou avaliar o psicológico do paciente, ou seja, ele procura analisar por quanto 

tempo o paciente se sente uma pessoa nervosa/calma, e quanto tempo ele tem se sentido 

uma pessoa feliz, ou seja, quanto ele está satisfeito com a vida.  

Avaliando o resultado desse domínio, percebemos que a sua média, apesar de ser 

baixa, não se enquadrou nos piores resultados, fato este que, com relação aos dados 

encontrados relacionados à satisfação, em alguns trabalhos, evidencia-se nas falas dos 

pesquisados, que estes estarão satisfeitos porque seu problema é menos grave do que o de 

outras pessoas (LUCAS et al, 2008), o que também foi possível observar nas falas dos 

sujeitos deste estudo. 

Apesar de que para muitos pacientes, ser portador de úlcera crônica significa 

isolamento social, efeito emocional negativo por desencadear a esses indivíduos 

constrangimento, tristeza, raiva e auto imagem negativa (YAMADA, 2001). 

O domínio da vitalidade se destacou como a segunda menor média, com 19,04. 

Já era de se esperar que esse domínio afetasse muito a qualidade de vida desses 

pacientes, uma vez que ele avalia o nível de energia e cansaço dos mesmos. Esta média 

representa uma diminuição de energia e um aumento do cansaço, uma vez que a maioria 

dos participantes relatou cansaço na execução de tarefas cotidianas, como caminhar por 

muito tempo, subir vários lances de escada e carregar sacolas de supermercado.  

Fato este que pode estar relacionado a maioria dos pacientes do estudo estar na 

faixa etária dos idosos, pois essa realidade ocorre devido ao fato que, a medida que ocorre 
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o envelhecimento, o corpo passa por toda uma mudança fisiológica, e também uma 

mudança nos hábitos de vida dessa população. 

O domínio de menor média e o que mais interfere na qualidade de vida desses 

pacientes é o domínio da dor, resultando em uma média muito baixa em relação aos outros 

domínios, com 18,99. Esse domínio tem a finalidade de medir a extensão ou interferência 

da dor nas atividades da vida diária dos pacientes.  

Como a maior prevalência no estudo foi de úlceras venosas, já era de se esperar que 

a dor fosse o fator que mais interferisse na QV dos pacientes, pois as úlceras venosas 

causam danos aos pacientes porque afetam seu estilo de vida devido à dor (CARMO et al, 

2007),  principalmente no final do dia quando o paciente está em posição ortostática, não 

sendo influenciada pelo tamanho da úlcera, já que lesões pequenas podem ser muito 

dolorosas, enquanto as grandes podem se praticamente indolores (ABBADE e 

LASTÓRIA, 2006). 

Estudos trazem relatos de pacientes que referem ter vivido as dificuldades de acesso 

aos serviços de saúde, convivendo com o sofrimento contínuo provocado pela dor causado 

pela lesão, assim como a limitação para deambulação (DIAS e SILVA, 2006).  

Assim podemos dizer que a dor se relaciona com todos os domínios, pois ao 

sentirem dor os mesmos relatam diminuição da energia, aumento do cansaço e, 

consequentemente, dificuldade em realizar tarefas e atividades cotidianas. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Após o término do estudo à cerca da Qualidade de Vida (QV) de pacientes 

portadores de úlcera da perna, pode-se concluir que quanto as características sócio 

demográficas e sócio econômicas, identificou-se uma clientela predominantemente 

masculina, com idade entre 61 a 75 anos, casados, com uma composição familiar de 5 

pessoas, baixo nível de escolaridade e de renda familiar, aposentados há 5 anos. Porém 

foram encontrados também alguns pacientes que ainda exercem suas atividades 

profissionais há 10 anos, trabalhando até oito horas por dia. 

Diante às características clínicas dos pacientes e das úlceras, identificou-se uma 

predominância de pacientes apresentando Hipertensão Arterial Sistêmica durante 10 anos, 

com lesão única de etiologia venosa, localizadas no maléolo medial, que se desenvolveram 

em um intervalo de 1 a 5 anos. 

E após a aplicação do questionário SF-36 a esses pacientes, foi identificado que o 

domínio que obteve uma melhor média e que menos interfere na qualidade de vida dos 

pacientes, foi o domínio relacionado a Limitações por Aspectos Físicos e com uma menor 

média, o domínio que mais interfere na Qualidade de vida dessa clientela entrevistada foi o 

domínio relacionado à Dor. 

Dessa forma, com base nos resultados obtidos, salientamos a importância de 

buscarmos uma assistência individualizada e integral ao indivíduo portador de úlcera da 

perna, baseada não só no tratamento da úlcera, mas sim, na visão holística do paciente, 

uma vez que todos esses fatores estão diretamente interligados com o processo de 

cicatrização das úlceras.  

Por esse motivo, os profissionais de saúde ao prestar assistência a uma pessoa com 

uma ferida devem estar atentos à realidade atual de cada um, dando importância ao 

diagnóstico financeiro e educacional do paciente, avaliando o indivíduo com suas 

características e necessidades, pois ao lidarmos com estes sujeitos não devemos esquecer 

de que estas úlceras podem de alguma forma estar interferindo na Qualidade de Vida do 

seu portador. 
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APÊNDICE I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM E ADMINISTRAÇÃO 

 

PROJETO DE PESQUISA: QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES 

PORTADORES DE ÚLCERAS DA PERNA 

Pesquisador responsável: Profª. Drª. Beatriz Guitton R. B. de Oliveira 

Pesquisadora: Priscila Boquimpani Latini  Telefone: (21)8345-8325 

Instituição: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa / Universidade Federal 

Fluminense. 

 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa 

“QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES  PORTADORES DE ÚLCERAS DA 

PERNA” de responsabilidade da pesquisadora Profª Drª Beatriz Guitton R. B. de Oliveira. 

A pesquisa tem como objetivo: Analisar a qualidade de vida dos pacientes portadores de 

úlcera da perna, acompanhados no ambulatório de reparo de feridas do HUAP/UFF, 

levando a reflexão acerca do que muda na vida do indivíduo que apresenta úlceras 

crônicas. 

 Ao participar deste estudo, voluntariamente, você responderá às perguntas de um 

questionário, que será preenchido por uma enfermeira, tendo a completa garantia de sigilo 

e anonimato quanto aos dados captados. A entrevista ocorrerá no ambulatório do Hospital 

Universitário Antonio Pedro. Mesmo após o início da entrevista, você poderá se recusar a 

responder a qualquer pergunta específica ou a concluí-la, em qualquer parte da mesma, 

sem que isso traga qualquer prejuízo para você e para o seu tratamento. Não há riscos 

envolvidos no processo de entrevista.  

Os dados da pesquisa irão compor uma monografia de conclusão do Curso de 

Graduação, e serão divulgados em eventos científicos e publicados na íntegra ou em partes, 

mantendo o anonimato dos entrevistados.  

 

Eu, _____________________________________ RG n° ______________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de 

pesquisa acima descrito. 

 

 

 

_______________________________                          _________________________ 

      Nome e assinatura do paciente                          Responsável por obter o consentimento 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

_______________________________                           __________________________ 

                  Testemunha                                                        Testemunha 
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APÊNDICE II 

 

Questionário sócio demográfico, econômico e clínico da amostra 
                                                                                                                                                                                                       

I.  HISTÓRICO 

 
Nome (Sigla):                                                                                                            
Idade: 
Estado Civil: 
Ocupação:                                                                                                         Tempo de exercício profissional:                  Número de horas trabalhadas/dia: 

Sexo:  (  ) F   (  ) M 
Escolaridade: ____ grau (   ) completo   (   ) incompleto    (  ) analfabeto 

Quanto é a renda familiar? (Considere a renda de todos que moram na sua casa)    (  ) Até 1 salário  

                                                                                                                               (  ) De 1 a 2 salários  
                                                                                                                               (  ) De 2 a 5 salários   
                                                                                                                               (  ) De 5 a 10 salários  
                                                                                                                               (  ) Mais de 10 salários   
                                                                                                                               (  ) Nenhuma renda 
Quantas pessoas moram em sua casa? (  ) mora sozinho(a)   
                                                                    (  ) Duas  

                                                                    (  )Três   
                                                                    (  ) Quatro   
                                                                    (  ) Cinco   
                                                                   (  ) Mais de seis 

II.  CLASSIFICAÇÃO DA LESÃO  

 

 (  ) úlcera venosa   
 (  ) úlcera diabética  

 (  ) úlcera arterial 
 (  ) úlcera mista 
 (  ) úlcera. pressão  
 (  ) ferida traumática   
 (  ) ferida cirúrgica 
 (  ) queimadura  
 (  ) outral. Qual?  

III.  DOENÇAS DE BASE                                                                                     TEMPO DE DIAGNÓSTICO DA DOENÇA 

Diabetes Mellitos                            (  )não  (  )sim                                                      
Insuficiência venosa                  (  )não    (  )sim 

Hipertensão Arterial                        (  )não   (  )sim 
Obesidade                                      (  )não   (  )sim  
Renal Crônico                                 (  )não   (  )sim 
Cardiopata                                      (  )não   (  )sim 
DPOC                                              (  )não   (  )sim 
Câncer                                            (  )não   (  )sim   
Anemia                                           (  )não   (  )sim 
Paraplegia                                       (  )não   (  )sim 
 AVC                                                (  )não   (  )sim 

 

iv.AVALIAÇÃO DA LESÃO 

 
Data de início da lesão:                                                                    
 
Localização:  (  ) Direito             (   )Perna terço inferior 

                        (  ) Esquerdo        (   )Perna terço médio 
                                                    (   )Perna terço inferior e médio 
                                                    (   )Perna terço superior 
                                                    (   )Maléolo medial 
                                                    (   )Maléolo lateral 
                                                    (   )Dorso do pé 
                                                    (   )Região plantar 
                                                    (   )Pododáctilo 
                                                     (   )Calcâneo  
                                                    (   )Região Sacra 
                                                    (   )Região Trocantérica 
                                                    (   )Abdômen quadrante _______ 
                                                    (   )Braço 
                                                    (   )Antebraço  
                                                    (   )Mão  
                                                    (   )Quirodáctilo 
                                                    (   )Outra 
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ANEXO I 

 

Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida -SF-36 
 
 

 Nome:_______________________________________________________________  

Idade: _______ Sexo: ________  

Função exercida no trabalho: _________________________________________________  

Há quanto tempo exerce essa função: ___________________  

Instruções: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas informações nos manterão informados de 
como você se sente e quão bem você é capaz de fazer atividades de vida diária. Responda cada questão 
marcando a resposta como indicado. Caso você esteja inseguro em como responder, por favor, tente 
responder o melhor que puder. 
 
 
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 sua idade 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? 

  

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria?   

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades   

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. ex. 
necessitou de um esforço extra). 
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5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou outra atividade regular 

diária, como consequência de algum problema emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)? 
 

 SIM NÃO 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a 
outras atividades?  
 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria?  
 

1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado como 
geralmente faz.  
 

1 2 

 
6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais interferiram nas suas 

atividades sociais normais, em relação à família, amigos ou em grupo? 
 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 
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 te 

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 

Maior parte 
do tempo 

Uma boa parte 
do tempo 

Alguma parte 
do tempo 

Uma pequena 
parte do tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo você 
tem se sentindo cheio 

de vigor, de vontade, de 

força? 

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você 
tem se sentido uma 

pessoa muito nervosa 
1 2 3 4 5 6 

c) Levantar ou carregar 
mantimentos 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo você 
tem se sentido calmo ou 

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 
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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 adoecer 
um pouco mais facilmente 
que as outras pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável 
quanto qualquer pessoa 
que eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha 
saúde vai piorar 

1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 
excelente 

1 2 3 4 5 
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ANEXO II 

Cálculo do Escore do Questionário SF-36 

Fase 1: Pontuação dos dados 

 

Questões 

 

Pontuação 

 

01 

 

Se a resposta for: 

1 

2 

3 

4 

5 

A pontuação será: 

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 

A pontuação será: 

5,0 

4,0 

3,0 

2,0 

1,0 

07 

Se a resposta for: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

A pontuação será: 

6,0 

6,4 

4,2 

3,1 

2,2 

1,0 

08 

A Resposta da questão 8 depende da nota da questão 7 

Se 7 = 1e se 8 = 1 o valor da questão é (6) 

Se 7 =2 a 6 e se 8 = 1 o valor da questão é (5) 

Se 7 =2 a 6 e se 8 = 2 o valor da questão é (4) 

Se 7 =2 a 6 e se 8 = 3 o valor da questão é (3) 

Se 7 =2 a 6 e se 8 = 4 o valor da questão é (2) 

Se 7 =2 a 6 e se 8 = 5 o valor da questão é (1) 

 

Se a questão 7 não for respondida, o score da questão 8 

passa a ser o seguinte: 

Se a resposta for (1), a resposta será (6) 

Se a resposta for (2), a resposta será (4,75) 

Se a resposta for (3), a resposta será (3,5) 

Se a resposta for (4), a resposta será (2,25) 

Se a resposta for (5), a resposta será (1) 
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09 

Nesta questão a pontuação para os índices a, d, e, h deverá 

seguir a seguinte orientação:  

Se a resposta for (1) a resposta será (6) 

Se a resposta for (2) a resposta será (5) 

Se a resposta for (3) a resposta será (4) 

Se a resposta for (4) a resposta será (3) 

Se a resposta for (5) a resposta será (2) 

Se a resposta for (6) a resposta será (1) 

 

Para os demais itens, b,c,f,g,i o valor será mantido o mesmo 

10 Considerar o mesmo valor 

11 

Nesta questão os itens deverão ser somados, porém os itens 

b e d deve-se seguir a seguinte pontuação: 

Se a resposta for (1) a resposta será (5) 

Se a resposta for (2) a resposta será (4) 

Se a resposta for (3) a resposta será (3) 

Se a resposta for (4) a resposta será (2) 

Se a resposta for (5) a resposta será (1) 

 

Fase 2: Cálulo do Raw Scale 

Nesta fase você deverá transformar os valores das questões anteriores em notas de oito 

domínios que variam de 0 (zero) a 100 (cem) onde zero é o pior resultado e 100 é o melhor 

resultado para cada domínio. É chamado de Raw Scale porque o valor final não significa 

nenhuma unidade de medida. 

Domínios: 

1. Capacidade Funcional (CF) 

2. Limitação de aspectos físicos (LAF) 

3. Dor (DOR)  

4. Estado geral de saúde (EGS) 

5. Vitalidade (V)  

6. Aspectos sociais (AS) 

7. Limitações por aspectos emocionais (LAE) 

8. Saúde mental (SM) 

Para isso você deverá aplicar a seguinte fórmula para cada domínio: 

Domínio = Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior  x 100  

                                                Variação (Escore Range) 
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Nesta fórmula o limite inferior e a variação (Escore Range) são fixos e estão estipulados na 

tabela abaixo: 

Domínios 

Pontuação da (s) 

questão (ões) 

correspondente (s) 

Limite inferior 

Variação (Escore 

Range) 

 

Capacidade 

Funcional 
03 10 20 

Limitação de 

aspectos físicos 
04 4 4 

Dor 07 + 08 2 10 

Estado geral de 

saúde 
01 + 11 5 20 

Vitalidade 
09 somente os itens 

(a+e+g+i) 
4 20 

Aspectos sociais 06 + 10 2 8 

Limitações por 

aspectos emocionais 
05 3 3 

Saúde mental 
09 somente os itens 

(b+c+d+f+h) 
5 25 
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ANEXO III 

 

 


