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Prática dos enfermeiros nos cuidados 
às pessoas com úlcera venosa na 
saúde da família
O objetivo deste estudo foi identificar o conhecimento e a percepção dos enfermeiros sobre os cuidados de enfermagem 
ao usuário com úlcera venosa (UV). Pesquisa com abordagem qualitativa. A coleta dos dados ocorreu em um Distrito Sa-
nitário que comporta 20 Equipes de Saúde da Família, sendo entrevistados 20 enfermeiros. Realizou-se a análise temática 
proposta por Bardin, da qual emergiram três categorias: conhecimento: suficiente, insuficiente e ausente. Os resultados 
mostram falta de preparo e capacitação frente às pessoas com UV, muitos enfermeiros delegam a sua função para outro 
profissional ou referenciam para outros níveis de atenção à saúde, sendo necessário estabelecer protocolos para o cuida-
do ao usuário com úlcera venosa para melhoria da assistência.
Descritores: Úlcera varicosa; Enfermagem; Saúde da família.

The aim of this study was to identify the knowledge and nurse’s perception about nursing care to the patients with venous ulcers (VU). 
This study used a qualitative approach. It was carried out at a Sanitary District in Uberaba, Minas Gerais, Brazil, which comprises 20 
Family Health Teams. Data collection was performed with 20 nurses by means of interview and data analysis applied the thematic 
proposed by Bardin. Three categories were found: sufficient, inadequate or absent knowledge. The results display a lack of preparation 
and training of the professionals to deal with VU patients. Many nurses delegate their activities or refer them to other levels of health 
care. It’s essential to establish nursing care protocols for VU patients emphasizing other aspects beyond the wound. 
Descriptors: Varicose ulcer; Nursing; Family health. 

El objetivo de este estudio fue identificar el conocimiento y las percepciones de las enfermeras sobre el cuidado de 
enfermería al usuario con úlcera venosa (UV). Estudio descriptivo cualitativo. La recopilación de datos ocurrió en el 
Distrito Sanitario I de Uberaba, Monas Gerais, Brasil, que consta de 20 equipos de Salud de la Familia, siendo entrevis-
tadas 20 enfermeros. Para el análisis de los datos se realizó el análisis temático propuesto por Bardin que emergió três 
categorias: conocimiento suficiente,insuficiente o ausente. Los resultados muestran una falta de preparación y forma-
ción ante a las personas con UV, muchos enfermeros delegan su función a otro profesional o se refieren a otros niveles 
de atención de salud, siendo necesario establecer protocolos de atención al usuario con úlceras venosas, para mejorar 
la atención haciendo hincapié para el cuidado al paciente con UV para mejorar La asistencia. 
Descriptores: Úlceras Varicosas; Enfermería; Salud de la Familia.
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InTroDução

As Úlceras Venosas (UV) podem surgir por traumas e\ou 
espontaneamente, decorrentes da insuficiência venosa 

crônica nos membros inferiores. O quadro de uma pessoa 
com UV pode se agravar devido aos processos cicatriciais 
na pele circundante e tecidos subcutâneos, o que torna o 
tratamento da úlcera lento1,2.

O tratamento da UV inclui: limpeza da lesão, cobertura 
que favoreça a cicatrização, repouso do membro acometido, 
compressão do membro afetado e enxerto de pele. O maior 
problema das úlceras é a recidiva, sendo que 30% das cica-
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trizadas recorrem no primeiro ano e esta taxa sobe para 78% 
após dois anos quando não tratadas adequadamente3.

Atinge cerca de 20% da população adulta em países oci-
dentais, com 3,6% de casos de úlcera ativa ou cicatrizada 
na população adulta. No Brasil constitui-se como a 14ª 
causa de afastamento temporário do trabalho. Só no ano 
de 2000, foram 61.000 internações em hospitais públicos e 
conveniados, sendo que dessas, 13.000 internações foram 
devidas a úlceras abertas4.

No Brasil, os estudos ainda são insuficientes.  Destaca-
se uma pesquisa no município de Botucatu-SP no ano de 
2007, no qual, demonstrou prevalência de aproximada-
mente 1,5% dos casos de UV ativas ou cicatrizadas5.

Já foi encontrada em 0,06 a 0,2% da população de 
países como: França, Itália, Bélgica, Dinamarca e Canadá, 
sendo a taxa de incidência de 3,5/1000 indivíduos com 
mais de 45 anos de idade6.

A UV tem grande impacto sobre a vida do indivíduo 
devido imagem prejudicada, mobilidade comprometida, 
autoestima e até mesmo de qualidade de vida7. 

Na Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil as Equipes 
de Saúde da Família são as que mais aproximam-se do 
indivíduo e seus familiares, abrange todos os aspectos 
inerentes  da pessoa com abordagem familiar e, ainda, 
propõe a reorientação do modelo assistencial, na pers-
pectiva dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Apresenta como objetivos específicos: eleger a família 
e seu espaço social com abordagem no atendimento à 
saúde, prestar assistência na unidade de saúde e domi-
cílio, pautada pela assistência integral, contínua, com 
resolubilidade e boa qualidade as necessidade de saúde 
da população adscrita8.

O cuidado com feridas vem sendo atribuído aos profis-
sionais de enfermagem, em especial o enfermeiro, e este, 
precisa estar ciente de suas responsabilidades. No contexto 
da equipe multidisciplinar, o cuidado ao usuário com UV 
não deve ser algo isolado, este precisa receber uma aten-
ção na perspectiva da integralidade9. O enfermeiro deve 
dispor de instrumentos que possam nortear os cuidados 
necessários às pessoas que apresentam úlcera venosa, 
neste contexto o objetivo deste estudo foi identificar o 
conhecimento e a percepção dos enfermeiros sobre os 
cuidados de enfermagem ao usuário com úlcera venosa.

MeToDoloGIA
Tratou-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa10. O 
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), com 
parecer favorável nº 1574.

A pesquisa foi realizada no município de Uberaba-
MG, que tem população estimada em 296.000 habitan-

tes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística ( IBGE) do ano de 201011. No setor da saúde a 
cidade é dividida em três Distritos Sanitários, dos quais o 
Distrito Sanitário I foi o escolhido para a coleta dos dados. 
A UFTM, já atua neste distrito desenvolvendo o ensino clí-
nico, e estágios do curso de Graduação em Enfermagem. 
Importante salientar que no Distrito são vinte e duas equi-
pes sendo vinte na área urbana e duas na área rural. As 
rurais foram contatadas por três vezes sem sucesso não 
sendo possível realizar a coleta.

Os sujeitos deste estudo foram vinte enfermeiros, com 
entrevista previamente agendada na unidade em que tra-
balham sendo esclarecidos os objetivos, apresentado o 
termo de consentimento livre e esclarecido, utilizado um 
roteiro com perguntas abertas que abordassem a temática 
úlcera venosa. A entrevista foi gravada em mídia digital 
e transcrita.

 Para análise dos dados foi utilizada a análise temática 
proposta por Bardin, que se constitui em pré-análise, cons-
tituição do corpus, formulação de hipóteses e objetivos12.

resulTADos e DIscussão
Constituíram-se como amostra 20 enfermeiros; destes 19 
eram do sexo feminino e 1 do sexo masculino. Em relação 
ao tempo de formação, apresentaram de 3 a 15 anos de 
formação, sendo: 13 enfermeiros (3 a 5 anos de formados), 
1 enfermeiro (6 a 10 anos), e 6 enfermeiros (11 a 15 anos). 
A maioria tem menos de 1 ano de trabalho na ESF (9 enfer-
meiros) de 1 a 5 anos de trabalho na ESF (6 enfermeiros), 
seguido de 6 a 10 anos (1 enfermeiro) e de 11 a 13 anos 
(4 enfermeiros). 

Na análise dos dados emergiram três categorias: conhe-
cimento suficiente, conhecimento insuficiente e conheci-
mento ausente, em relação ao que se entendia por úlcera 
venosa, quais os cuidados e as orientações necessárias 
para a pessoa que tem úlcera venosa durante os cuidados 
com a pessoa com UV e abordagem de outros aspectos 
além da ferida.

Para tanto, foi considerado conhecimento suficiente 
quando o enfermeiro respondeu corretamente as questões 
norteadoras; conhecimento insuficiente quando relatou 
menos de três afirmações verdadeiras, e conhecimento 
ausente quando respondeu de maneira inadequada e/ou 
apresentava desconhecimento das questões. Com relação 
à primeira questão norteadora “o que você entende por 
úlcera venosa?”, a maioria dos enfermeiros, 18 (dezoito), 
demonstrou conhecimento insuficiente; apenas 2 (dois) 
apresentaram conhecimento suficiente. 

“É uma ferida provocada por uma lesão, por falta de 
circulação, ela deve ter problema de má circulação”. (E17)

“É uma lesão, geralmente ocorre nas extremidades dos 
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membros inferiores, tornozelo, principalmente, maléolo, e 
devido à insuficiência venosa daquela região, por falta que 
o retorno venoso é prejudicado, pode levar a lesão e abrir 
uma ferida ali”. (E20) 

A UV é definida como uma insuficiência venosa crônica 
dos membros inferiores, no qual, ocorre pela incapacida-
de de manutenção do equilíbrio entre o fluxo de sangue 
arterial que chega ao membro inferior e o fluxo venoso 
que retorna ao átrio direito, pelo fato da incompetência do 
sistema venoso superficial e/ou profundo13.

Tende a se localizar no terço inferior da perna, comum 
no maléolo medial, apresenta cicatrização lenta, pulso 
presente, e pode apresentar manchas varicosas, casta-
nhas, eczema, hiperemia, as bordas são 
irregulares, superficiais e apresentam 
grande reincidência. As pessoas com 
UV apresentam membros edemaciados, 
podendo ser acompanhado de linfede-
ma, a dor é variável na úlcera venosa, 
melhorando com a elevação do mem-
bro, exercício ou compressão14.

Ao abordar sobre quais os cuidados 
e as orientações que julgam necessários 
para a pessoa que tem úlcera venosa, 
dos 20 (vinte) enfermeiros, 6 (seis) apre-
sentaram conhecimento suficiente, 12 
(doze) conhecimento insuficiente e, 2 
(dois) ausentes.

Primeiramente, avalia-se o paciente 
e sua ferida, realizando uma história 
clínica completa e o exame físico, 
identificando os fatores de risco (his-
tória familiar de doença venosa e não 
venosa), presença de sinais de doença 
venosa. Avaliar presença de edema e 
pulsos palpáveis, e realização de um 
diagnóstico diferencial sendo a ultrassonografia Doppler 
a mais indicada. Descreve-se a base e a aparência da 
úlcera considerando a forma, o tipo de tecido, a presen-
ça, tipo e o volume de exsudato e o odor, a profundidade 
da ferida, e medi-se a área de superfície da úlcera ao 
longo do tratamento, além de realizar a documentação 
dos achados clínicos2.

Com relação à avaliação da ferida apenas quatro 
enfermeiros mostraram conhecimento suficiente relata-
ram apenas 4 (quatro) enfermeiros, sendo esta, a primeira 
etapa para o reconhecimento dos fatores desencadeantes 
mostrando assim o quanto que o enfermeiro necessita de 
atualização e capacitação.

“Bom, com este tipo de lesão é importante fazer a 
avaliação criteriosa, delimitar o local, ver o que esta com-

prometida, e de acordo com a lesão, de acordo com as 
características dela, começar a fazer o curativo próprio pra 
ela”. (E 08)

“Você tem que fazer a avaliação, antes, de qual o aspec-
to, o tamanho, a borda, as características, se tem secreção, 
que jeito que é essa secreção, se tem dor, o leito da ferida, 
que tecido que tem, para poder assim, fazer o tratamento 
ideal...” (E 20)

Já, com relação aos cuidados com a UV, é preconizado 
realizar a limpeza da UV com solução salina, e o curativo 
com técnica limpa; remover o tecido necrótico e desvita-
lizado por meio de desbridamento mecânico, autolítico, 
químico ou enzimático. É indicada cobertura simples, não 

aderente, de baixo custo, aceitável 
pelo paciente e indicado pelo médico, 
e pelo enfermeiro, se houver protoco-
lo de avaliação. Se houver evidência 
de infecção, prescrição de antibiótico. 
Algumas falas de enfermeiros sobre os 
cuidados com a ferida:

“Para higienizar, de preferência soro 
fisiológico, e se a pessoa não tiver con-
dições lavar com água corrente, se tiver 
condições de fazer retirada mecânica 
de alguma fibrina, utilizando alguma 
medicação, pomada, ou algum creme 
que faça essa função, de estar retirando 
aquilo que não é legal, e se já estiver 
com melhor aspecto, e tecido de gra-
nulação, usar outro tipo de pomada 
que vai ajudar a formação de tecido, 
até fechar a ferida”. (E 20)

“Eu acho que tem que ter o cuidado 
de higiene, lavar o local com água e 
sabão, se não tiver mais nada pra usar, 
manter o local sempre limpo, seco, 

assim não enfaixar, e sobre as orientações, lavar o local, 
ter cuidados de higiene, pedir orientações médica para ver 
o que pode ser feito”. (E18)

Sobre a higienização da ferida, tem-se como prioridade: 
manter a ferida limpa, remover o excesso de exsudação, 
permitir a troca gasosa, fornecer isolamento térmico, tor-
nando-o impermeável às bactérias. Para remover o excesso 
de exsudato e remover o curativo sem causar  trauma, se 
utiliza soro fisiológico 0,9%, que é a mais indicada por 
ser uma solução isotônica, possui o mesmo PH do plasma 
e não ocorre interferência no processo de cicatrização 
normal, além de não causar danos teciduais. A água da 
torneira minimiza custos e alcança o mesmo objetivo. O 
indicado é deixá-la úmida, pois o ambiente úmido evita a 

“O enfermeirO deve 
disPOr de instrumentOs 
que POssAm nOrteAr Os 

cuidAdOs necessáriOs às 
PessOAs que APresentAm 

úlcerA venOsA, neste 
cOntextO O ObjetivO deste 

estudO fOi identificAr 
O cOnhecimentO 

e A PercePçãO dOs 
enfermeirOs”
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formação de crosta e aumenta a velocidade da migração 
das células epiteliais, propiciando um ambiente ótimo para 
a síntese de colágeno, a formação do tecido de granulação 
e a angiogênese2,15,16.

Com respeito à melhoria do retorno venoso e a preven-
ção de recidivas, pode-se evidenciar pelas falas abaixo:

“É a questão de elevar os membros inferiores, realizar 
compressão, podendo utilizar meios específicos, manter a 
ferida limpa, usar cobertura adequada e curativo oclusivo 
compressivo, orientações de repouso, alimentação”. (E 02)

“É importante o repouso, ficar com os membros eleva-
dos, alivia um pouco a dor, alivia o edema, até melhora o 
retorno venoso, melhora a circulação dos vasos linfáticos 
também. Uma boa alimentação também 
é importante para a cicatrização, ensi-
nar a pessoa a fazer o curativo, por que 
não é só o profissional da saúde que vai 
fazer, é importante estar ensinando a 
pessoa ou o cuidador em casa para estar 
aprendendo junto, para estar conseguin-
do cuidar da úlcera dela”. (E 20)

A maioria dos enfermeiros entrevis-
tados relataram quanto à orientação e 
prevenção de recidivas: o repouso, a 
elevação de membros inferiores, e a 
ingestão adequada de alimentos para 
uma melhor cicatrização da ferida; 
mas ao mesmo tempo não orienta, 
apesar de saber. O repouso junta-
mente com a elevação de membros, 
a deambulação também é necessária 
para exercitar a bomba do músculo 
da panturrilha e o uso de meias de 
compressão para melhorar o retorno 
venoso e reduzir o edema17.

A terapia de compressão comparada 
com os tratamentos que não utilizam compressão demonstra 
melhoria nas taxas de cicatrização. Elevar as pernas durante 
o dia (ao menos de duas a quatro horas) e à noite elevar 
a parte inferior da cama de 10 a 15 cm. Deve-se orientar 
também, o uso de meias de alta e média compressão para 
reduzir as taxas de recorrência de úlcera, exercícios regula-
res como caminhadas controladas e exercícios para melhorar 
a função da articulação superior do tornozelo e da bomba do 
músculo da panturrilha. Há também a prevenção de aciden-
tes ou traumas para as pernas, procura precoce de assistência 
especializada para possíveis sinais de descontinuidade da 
pele, incentivar a pessoa com UV a mobilidade e a prática 
de exercícios2.

A prevenção da UV de acordo com o Manual de 

condutas para úlceras neutróficas e traumáticas, do 
Ministério da Saúde18, preconiza a redução do peso cor-
poral; avaliação clínica periódica, pesquisa de anemia, 
desnutrição, hipertensão arterial e insuficiência cardíaca; 
evitar traumas nos membros inferiores; tratamento de 
eczemas de estase com corticoterapia tópica; tratamento 
de infecções bacterianas e fúngicas; o uso de meias de 
compressão com pressão entre 30 a 50 mm de Hg são 
aconselháveis para prevenir o edema e melhorar o efeito 
da bomba muscular; e ainda manter repouso e a elevação 
dos membros inferiores. O doente deve evitar ficar em pé 
por muito tempo e procurar repousar a perna, elevando-a 
30 cm acima do quadril, para auxiliar o retorno venoso e 

a caminhada e exercícios de elevar o 
calcanhar, que levam a flexão e con-
tração o dos músculos da panturrilha, 
estes são necessários para a manuten-
ção da bomba muscular.

Na questão relacionada à aborda-
gem enfermeiro-paciente, indagou-se: 
“Durante os cuidados com a pessoa 
com úlcera venosa, você aborda outros 
aspectos além da ferida?”, sobre esta 
questão 6 (seis) enfermeiros apresenta-
ram conhecimento suficiente,  8 (oito) 
conhecimento insuficiente e 6 (seis) 
com conhecimento ausente.

“É importante abordar o autocui-
dado, não só com relação à ferida, 
mas com ela mesma. É importante a 
nutrição, por que senão não tem uma 
cicatrização boa, ver os conflitos fami-
liares, por que às vezes a pessoa tem 
isolamento social, por causa daquela 
lesão, deixando de conviver, tanto fora 
de casa, quanto com os familiares. E 

ver a questão financeira, a questão de assistente social, e 
além de tudo, a pessoa não é só uma úlcera, ela é como 
um todo, então tem que se lembrar de cuidados, da saúde 
da mulher, o homem a saúde do homem, e se for um tra-
balhador, cuidar da pressão, diabetes”. (E 20)

“Abordo as questões de vida dele, eu chego pergunto 
como que esta o sono,repouso, alimentação, higienização, 
se esta tudo bem, se tem algum problema, como que esta 
sendo feito o cuidado, onde esta guardando o material, 
essas questões normais de visita mesmo”. (E 16)

Pode-se constatar que há um número expressivo de 
enfermeiros que não realizam as orientações devidas ao 
indivíduo com UV e seus familiares, visualizando somente 
a ferida, e, esquecendo que por trás daquela ferida existe 
um ser humano que possui outros tipos de problemas, 

“A mAiOriA dOs 
enfermeirOs 

entrevistAdOs relAtArAm 
quAntO à OrientAçãO e 

PrevençãO de recidivAs: 
O rePOusO, A elevAçãO 

de membrOs inferiOres, 
e A ingestãO AdequAdA 
de AlimentOs PArA umA 
melhOr cicAtrizAçãO dA 

feridA”
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tanto de saúde quanto pessoal, no qual o enfermeiro em 
seu papel de cuidador necessita ter uma visão holística 
sobre cada caso, abordando a autoestima, questão familiar, 
a imagem prejudicada, incentivando o autocuidado além 
de abordar aspectos além da saúde e da doença, relações 
intra e extra familiares16.

Nas diretrizes básicas da Estratégia Saúde da Família, 
estão estabelecidas como atribuições do enfermeiro: dis-
cutir junto à equipe de trabalho e com a comunidade o 
conceito de cidadania, enfatizando os direitos de saúde e 
as suas bases legais; participar na organização e controle 
do processo de trabalho da unidade de saúde; desenvolver 
atividades de prevenção, tratamento e/ou encaminhamen-
to dos indivíduos; capacitar os técnicos e/ou auxiliares 
de enfermagem e agentes comunitários de saúde para o 
desempenho de suas funções junto aos serviços de saúde; 
realizar consultas de enfermagem para avaliação das con-
dições de saúde individual; tratar da educação sanitária; 
executar ações básicas na área de atenção à criança, à 
mulher, ao trabalhador, no controle da tuberculose, da 
hanseníase, das doenças crônico-degenerativas e infecto-
contagiosas, de vigilância sanitária e epidemiológica19.

Visto as atribuições do enfermeiro cabe a ele a edu-
cação em saúde, que são todas as orientações que a 
população necessita e, sendo indispensável à atuação 
multiprofissional, um agir coletivo, com integração dos 
diferentes níveis de atenção à saúde, com o objetivo de 

instituir uma relação de confiança profissional-paciente, 
acompanhamento e resolutividade dos problemas encon-
trados para cada sujeito.

conclusão
Este estudo demonstrou que os enfermeiros do Distrito 
Sanitário I de Uberaba, necessitam de capacitação sobre 
Úlcera Venosa. Os profissionais da atenção primária 
delegam a sua função para outro profissional ou outro 
serviço de saúde, serviços de atenção secundária e até 
mesmo terciária, por falta de preparo e capacitação fren-
te à ferida.

O tratamento da úlcera venosa é um grande desafio 
para os profissionais da saúde, pois apontam divergências 
e dúvidas diante de qual tratamento utilizar, destacando a 
importância de seguir os passos da sistematização para o 
tratamento da ferida. A abordagem dos aspectos psicológi-
cos, financeiros e sociais que a pessoa com UV deve ser 
avaliada e estabelecida uma rede de cuidados com diver-
sos profissionais nos diferentes níveis de atenção à saúde, 
garantindo a integralidade e continuidade do tratamento20.

Considerando a necessidade e também bem as vanta-
gens, é necessário que seja estabelecido  protocolos de 
atendimento que possam o nortear para o cuidado de 
enfermagem a pessoa com UV e se proporcione constante 
atualização do enfermeiro que atua na equipe de saúde 
da família.                                                    
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