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Avaliação do atendimento aos pacientes 

acometidos por úlcera de membro 

inferior pela estratégia saúde da família  

 
Úlcera é uma solução de continuidade, aguda ou crônica, de uma superfície dérmica ou mucosa. O objetivo 
desse estudo é analisar o atendimento aos pacientes/usuários das Unidades de Saúde da Família 
acometidos por úlcera de membro inferior. Trata-se de um estudo qualitativo, com uso de análise de 
conteúdo. As categorias que emergiram foram: Recursos Materiais, Recursos Humanos, Estrutura Física e 
Atendimento Humanizado. A realização deste trabalho possibilitou uma melhor compreensão das condições 
vividas pelos membros das Equipes de Saúde da Família, no que se refere ao cuidado a pessoa com úlcera de 
membro inferior. 
Descritores: Úlcera da Perna; Programa Saúde da Família; Terapêutica. 

Ulcer is an acute or chronic break of the continuity of the dermic surface or of the mucous membrane. The 
aim of this paper is to analyze the care to patients/users affected by ulcers of extremities by the Family 
Health Units. This is a qualitative approach with content analysis. The categories that emerged were: 
Material Resources, Human Resources, Physical Structure and Assistance Humanized. This work has 
enabled a better understanding of the conditions experienced by professionals of the Family Health Teams 
with regard to the care the person with lower limb ulcer. 
Descriptors: Leg Ulcer; Family Health Program; Therapeutics. 

Úlcera es uma ruptura de la continuidad, aguda o crônica, uma superfície cutânea o mucosa. El objetivo de 
este trabajo es analizar la atención de los pacientes/usuários de las Unidades de Salud Familiar afectados 
por úlceras en las piernas. Se trata de un estúdio cualitativo, con analisis de contenido. Las categorías que 
emergieron fueron: Recursos Materiales, Recursos Humanos, Estructura Física y Asistencia Humanizada. 
Este trabajo permitió una mejor comprensión de las condiciones vivdas por los miembros de los Equipos de 
Salud Familiar, en lo que se refiere al cuidado de La persona con úlcera de pierna. 
Descriptores: Úlcera de la Pierna, Programa de Salud Familiar; Terapéutica. 
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INTRODUÇÃO 

 Estratégia Saúde da Família (ESF) realiza 
ações de proteção contra agravos, promoção 

da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico e 
tratamento ao indivíduo e a família, tendo como 
áreas estratégicas de atuação a saúde da criança, 
do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 
Com vistas a garantir uma assistência de 
qualidade as ESF acompanham sistematicamente 
os usuários com Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT), como diabetes mellitus e 
hipertensão arterial e Doenças Transmissíveis 
como tuberculose e a hanseníase.  

Os pacientes que sofrem com úlcera de 
membro inferior recorrem às Unidades de Saúde 
da Família (USF) para tratamento e 
acompanhamento desta afecção. São atendidos e 
acompanhados pela equipe durante o período de 
tratamento que muitas vezes estende-se por 
vários anos. 

A 
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Úlcera de Estase, no entanto, é uma 
solução de continuidade, aguda ou crônica, de 
uma superfície dérmica ou mucosa, acompanhada 
de processo inflamatório, provocada 
principalmente por incompetência do sistema 
venoso superficial associado ou não a 
incompetência do sistema venoso profundo, com 
insuficiência valvular e/ou obstrução venosa. 
Úlcera Crônica de Membros Inferiores (UCMI) é 
definida como qualquer ferimento abaixo do 
joelho, incluindo o pé, que não cicatriza em um 
período menor que seis semanas1,2. 

As UCMI são um problema mundialmente 
grave, sendo responsáveis por morbidade e 
mortalidade significativas, além de provocarem 
considerável impacto econômico. Seu 
acompanhamento requer consultas frequentes ao 
médico, curativos diários, levando à perda de 
produtividade de pacientes mais jovens. Além 
disso, os episódios de infecções secundárias 
comumente levam à celulite, complicação por 
vezes fatal3. 
Os profissionais envolvidos na ESF deparam-se 
frequentemente com a falta de resolução desta 
doença, a não adesão ao tratamento pelos 
pacientes, que tem um processo moroso de 
evolução da úlcera, podendo levar a frustração ou 
até mesmo desânimo nesses profissionais. 
Conforme consta na literatura o agravamento da 
UCMI se dá paralelamente ao de outras doenças 
crônicas como o diabetes mellitus e a hipertensão 
arterial, DCNT, prevalentes nos pacientes 
acompanhados pela ESF.  

Atualmente vem se discutindo a questão 
da humanização nos serviços de saúde e existe 
inclusive um questionamento se os profissionais 
inseridos nessa esfera realizam atendimento 
humanizado aos diversos tipos de pacientes. 

A valorização humana, a realização do 
cuidado individualizado e a ética pós-moderna do 
trabalho estão sendo reavaliadas. O trabalhador 
da saúde tem respostas a dar sobre o valor de seu 
trabalho, não somente pela remuneração, mas por 
um saber-poder socialmente edificado e por 
subjetividades que percebem, imaginam, 
simbolizam e criam através de posturas e atitudes 
reais, uma condição de cuidar, sendo o paciente 
percebido como um ser merecedor de respeito e 
consideração4. 

O que não se pode deixar de considerar é 
que os profissionais de saúde estão inseridos em 
um meio que muitas vezes não está propício para 
a realização dos cuidados e dos saberes que estes 
detêm.  

Entende-se que a humanização do 
atendimento ao público está na dependência 
direta das condições de trabalho do profissional 

de saúde e de seu adequado preparo no âmbito 
das relações humanas, além do conhecimento 
teórico e dos aspectos técnicos5.  

Essa pesquisa teve como objetivo analisar 
o atendimento aos pacientes/usuários das 
Unidades de Saúde da Família acometidos por 
úlcera de membro inferior. 
 
METODOLOGIA 
Este estudo tem abordagem qualitativa. Foi 
realizado nas unidades de ESF do Município de 
Santa Rita do Sapucaí, localizado no sul de Minas 
Gerais que tem uma população de 37.764 
habitantes6. Os sujeitos são profissionais médicos, 
enfermeiros e auxiliares de enfermagem inseridos 
em cinco Equipes de Saúde da Família. A amostra 
foi de 19 profissionais sendo 5 médicos, 4 
enfermeiros e 10 auxiliares de enfermagem, 
entrevistados entre janeiro e fevereiro de 2011. 

Durante a realização da pesquisa foi 
aplicado pelo pesquisador uma entrevista 
semiestruturada, com o propósito de analisar o 
atendimento aos usuários das USF que necessitam 
de tratamento para úlcera de membro inferior. 

A técnica utilizada para análise dos dados 
foi análise de conteúdo, por ter como objetivo 
principal a manipulação das mensagens tanto no 
seu conteúdo quanto da expressão desse 
conteúdo, para colocar em evidência, indicadores 
que permitam inferir sobre outra realidade que 
não a mesma da mensagem7. Sendo assim, foi feito 
a transcrição das entrevistas em sua íntegra e 
após leitura de todo o seu conteúdo os dados 
foram separados conforme cada categoria 
profissional. A partir dessa separação fez-se então 
a interpretação desses dados. 

O protocolo de pesquisa bem como o 
termo de consentimento livre esclarecido foram 
aprovados pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa/IAMSPE, sem restrições, em 
22/02/2011 sob o número 002/11, folha de rosto 
397598 e CAAE 0002.0.338.000-11.  

 
RESULTADOS 
Profissionais entrevistados 
Dos enfermeiros entrevistados 75% são do 
gênero feminino e 25% masculino. Com relação 
ao tempo de formado constatou-se que 75% 
tinham entre 5 a 10 anos de graduação e 25% 
mais de 10 anos. Dentre esses profissionais todos 
possuíam mais de uma especialização sendo 50% 
em Saúde da Família e outras e 50% em Saúde 
Pública e outras. Com relação ao tempo de 
trabalho em Saúde da Família obteve-se que 50% 
dos enfermeiros estava há 7 anos enquanto 25% 
há 5 anos e 25% há 6 anos. No que diz respeito ao 
tempo de trabalho na ESF do município de Santa 
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Rita do Sapucaí um grupo de 50% está há dois 
meses, um de 25% há 5 anos e os outros 25% há 6 
anos.  
 Dos profissionais médicos inseridos na 
ESF 60% são do gênero feminino e 40% do 
masculino. Com relação ao tempo de formado 
60% tem entre 2 a 6 anos de graduados, enquanto 
que 40% possuem mais de 10 anos. Quanto a 
especialização, 40% possuem na área de Saúde da 
Família e os 20% em outras áreas como Pediatria 
e Gastroenterologia, e 40% não possuem 
especialização. O tempo de trabalho em saúde da 
família variou de 2 meses a 5 anos sendo que 40% 
estão entre 2 meses a 1 ano e 60% entre 4 a 5 
anos. Sobre o tempo de atuação na ESF variou de 
6 meses a 5 anos sendo que 80% desses 
profissionais estão atuando neste local entre 6 
meses a 1 ano e 20% há 5 anos.  

 Quanto aos auxiliares de enfermagem, 
90% são do gênero feminino e 10% masculino. 
Verificou-se que 50% desses profissionais 
possuíam uma variação na formação profissional 
compreendida de 2 meses a 2 anos, 40% de 6 a 10 
anos e 10% mais de 10 anos. Essa mesma 
variação ocorreu para o tempo de atuação no 
município. 
Condições de trabalho 
No quadro 1 estão as falas dos profissionais 
pesquisados indicadas pela categoria profissional 
e categorias de interesse (Recursos Materiais, 
Recursos Humanos, Estrutura Física e 
Atendimento Humanizado), para garantir o 
anonimato e melhor visualização das falas. A 
indicação consiste em Enfermeiro (E), Médico (M) 
e Auxiliar de Enfermagem (AE)

Quadro 1: Recursos Materiais. Santa Rita do Sapucaí, 2011. 

Recursos Materiais 
 

- “para dar um suporte básico e mínimo eu acho que até tá de 
acordo, mas acho que para poder chegar no ideal do 
tratamento, para aumentar o grau de sucesso desse tratamento 
eu ainda considero um pouco insuficiente” M5 
- “O que tenho aqui deixa a desejar um pouco. Temos os 
materiais básicos de consumo, solução fisiológica, pinças 
esterilizadas...então eu acho que falta comprar materiais mais 
efetivos para cada caso.” E1 
- “Não tem material suficiente, tem a sulfa e a Colagenase, o 
soro, material que é para fazer o básico do básico. Teria que ter 
um material mais completo.” AE5 

 
Em relação aos recursos humanos as respostas estão condensadas no quadro 2. 

Quadro 2: Recursos Humanos. Santa Rita do Sapucaí, 2011. 

Recursos Humanos 

- “Bom, aqui no PSF a gente tem os recursos humanos né? Que são as 
meninas que são bem capacitadas, que sabem tratar bem os pacientes, 
sabem avaliar a lesão, então em relação a recursos humanos tenho 02 
auxiliares né? E2 
- “A gente tem aqui a equipe de recursos humanos. Os Agentes 
Comunitários de Saúde que é muito importante para uma busca ativa 
e equipe de enfermagem, enfermeiro e técnicos que são os executores 
desses curativos de membros inferiores e que vão efetivamente estar 
atuando nesse ponto. M5 
- “...alguma coisa que precisa a gente recorre a outras unidades 
juntamente com o médico e o enfermeiro, a gente tenta fazer o melhor 
curativo para o paciente.” AE5 

Em relação à estrutura física as respostas condensam-se no quadro 3. 

Quadro 3: Estrutura Física. Santa Rita do Sapucaí, 2011. 

 
 
 
 
 
Estrutura Física 
 
 
 

“Infelizmente ainda não temos lugar adequado para lavar 
essas feridas, então temos que improvisar. O recurso ainda é 
um pouco precário.” AE2 
“...são ferimentos que demoram para cicatrizar e falta material, 
estrutura física, o ambiente não é ideal para fazer esse tipo de 
curativo.” M2 
“Com relação aos recursos físicos a unidade é pequena, não tem 
tudo que é necessário, não tem um tanque para estar lavando 
as feridas, as pinças estão enferrujadas, tesoura não corta 
direito, estão precisando de uma atenção, né?” E2 
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Outro aspecto que foi abordado durante 

as entrevistas está relacionado ao atendimento 
propriamente dito ao portador de úlcera de 
membro inferior. Assim, perguntou-se aos 
entrevistados sobre o seu entendimento sobre 
atendimento humanizado e se os mesmos 
conseguem realizá-los. 

Durante a realização dessa pesquisa 
percebeu-se que os profissionais estão 
comprometidos com a assistência ao paciente 
acometido por úlcera de membro inferior. Esse 
comprometimento é percebido através de suas 
falas e de suas vivências na assistência aos 
pacientes que sofrem com essa afecção. 
“... um tempo maior na consulta para orientar 
direitinho o paciente... dentro da minha 
possibilidade eu tento fazer um atendimento 
humanizado” M3. 

Um paciente, muitas vezes, não sabe 
diferenciar se um procedimento foi executado 
corretamente ou não, mas percebe a maneira 
humana ou não com que está sendo cuidado.  

Essa afirmação é bem compreendida no 
que se refere à humanização do atendimento e é 
exemplar a seguinte fala:  
“eu busco fazer a humanização porque eu acho que 
faz toda a diferença para o tratamento da lesão do 
paciente. Então eu costumo humanizar o 
atendimento para ter o resultado porque sei que se 
você abrir mão, atender ele como um todo você vê o 
resultado futuramente, é difícil? não é que seja 
difícil é que você vê o resultado a longo prazo” E1. 

Existe uma preocupação dos profissionais 
no que diz respeito ao trabalho da equipe e que 
este precisa ser humanizado. Os profissionais 
precisam estar em sintonia para garantir uma 
assistência adequada aos pacientes que estão 
sendo acompanhados por eles. Também é 
ilustrativa a seguinte afirmação: 
“...é importante que ele se sinta tanto na unidade 
quanto no atendimento em domicílio que ele é uma 
pessoa querida e com toda a carência que ele possa 
ter, ele é uma pessoa única e que naquele momento 
o atendimento é só para ele, inclusive que esse 
atendimento seja da equipe toda, técnicos em 
enfermagem, médico, enfermeiro e até mesmo o 
agente comunitário de saúde que leva muitas vezes 
um conforto para ele, então é importante que toda 
a equipe esteja empenhada para fazer um bom 
atendimento ao paciente” E4.  

Em algumas falas nota-se a preocupação 
dos profissionais com relação a fatores que 
podem retardar o processo de cicatrização como 
ambiente de trabalho e moradia. O conhecimento 
e avaliação das condições de vida do paciente, 
estão claros nesta alocução:  

“...não necessariamente esse cuidado significa 
limpar uma ferida, passar uma pomada e enrolar 
uma faixa. É o entender o que ele precisa, das 
condições da qual ele vive, dar atenção para essa 
ferida ser bem tratada. Ele sai daqui e as vezes na 
casa dele não tem estrutura, mora no meio da 
terra. O trabalho dele é um trabalho que tem que 
ter contato com sujidade e acaba que o tratamento 
na unidade é bem feito mas a ferida tá sofrendo nas 
outras horas do dia...” M5. 

Ainda essa situação pode ser percebida 
na preocupação de um auxiliar de enfermagem:  
“a gente tem que passar uma orientação adequada 
para esse paciente... tem as orientações que ele tem 
que fazer em casa, repouso e tudo mais...se tá 
fazendo certo, se tá tomando algum remédio, não é 
só o curativo. No mais sempre perguntando, não é 
só mecânico tem que entender o paciente. Não é 
máquina, né? AE 9. 

Quanto às condições de trabalho, ficam 
explicitadas na afirmação:  
“...você tem que ter bastante paciência, cortesia, 
todo um trabalho psicológico e muitas vezes a 
unidade tá cheia, nós temos muitos pacientes para 
atender e não conseguimos dar o atendimento que 
o paciente merece...nas condições que tenho hoje, 
tendo que atender 18 fichas de manhã e no mínimo 
14 a tarde eu não consigo...” M4. 
 
DISCUSSÃO  
Espera-se do profissional enfermeiro inserido na 
ESF desenvoltura em suas atitudes já que cabe, 
legalmente, a esse profissional ações de 
gerenciamento do trabalho na unidade, 
coordenação e supervisão do trabalho dos 
Agentes Comunitários de Saúde, equipe de 
enfermagem, assim como o provimento de 
materiais e insumos. 
 Com relação ao tempo de formação e 
atuação em ESF percebe-se uma experiência 
considerável desses profissionais. Em relação à 
formação profissional é interessante ressaltar que 
os profissionais enfermeiros possuem 
qualificações, como pós-graduações que 
direcionam para a atuação na ESF. Profissionais 
capacitados e qualificados podem ser um 
diferencial para as equipes e para a atenção aos 
pacientes e familiares.  
 Dados parecidos foram encontrados em 
um estudo em Goiânia - GO que revelou que o 
tempo de atuação do enfermeiro em ESF varia de 
2 a 7 anos8 e em outro realizado em João Pessoa-
PB revelou que o tempo máximo de permanência 
de enfermeiros na ESF é de 7 anos9. 

Os gestores e os trabalhadores do SUS, 
em todas as esferas do governo, precisam 
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desenvolver ações que levem a uma qualificação 
na formação desses trabalhadores, uma vez que o 
desempenho, a qualidade dos serviços prestados e 
o grau de satisfação dos usuários são 
influenciados por essas vertentes10. 
 Cabe ao médico que integra a equipe de 
saúde da família desenvolver ações de promoção, 
prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e 
reabilitação, referenciando os casos de maior 
complexidade para os demais níveis de 
assistência11. Com relação ao tempo de 
experiência desse profissional destaca-se a 
oportunidade que os recém-formados vêem no 
programa, uma vez que ainda não tem carreiras 
consolidadas. Assim a ESF se apresenta como uma 
alternativa de mercado de trabalho12. 

Para uma boa qualidade da assistência 
aos pacientes com UCMI, é necessário que haja 
condições para que os profissionais das equipes 
realizem intervenção adequada. Os recursos 
materiais devem ser revistos constantemente com 
o objetivo de oferecer um tratamento eficaz. O 
preço desses materiais é um aspecto que tem que 
ser considerado porque alguns destes curativos 
são caros. No entanto a economia se dará pela 
redução do tempo de cicatrização e 
conseqüentemente nos gastos financeiros. 
 Como o tratamento de feridas crônicas é 
um processo complexo que depende de vários 
fatores torna-se necessária uma visão clínica que 
relacione alguns pontos importantes que 
influenciam neste processo, como o controle da 
patologia de base, aspectos nutricionais, 
infecciosos, medicamentosos e, sobretudo o rigor 
e a qualidade do cuidado educativo13. 

Atualmente discute-se a necessidade e até 
mesmo a sistematização da humanização no 
atendimento aos pacientes da rede pública. O 
governo federal através do Ministério da Saúde 
vem criando programas e estratégias ligadas a 
esse tema. Dos programas elaborados para 
discussão da humanização na saúde, estão a 
Política Nacional de Humanização da Atenção e 
Gestão do SUS que aposta na indissociabilidade 
entre os modos de produzir saúde e os modos de 
gerir os processos de trabalho, entre atenção e 
gestão, entre clínica e política, entre produção de 
saúde e produção de subjetividades14. 

A assistência ao portador de ferida de 
qualquer causa deve ser realizada pela equipe 
multiprofissional, a qual envolve a participação de 
médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, 
psicólogo e outros. Essa participação é importante 
pelo fato de que cada um assume um papel 
relevante, possibilitando promover a cicatrização 
e melhoria na qualidade de vida15.  

O que se percebe na prática diária dos 
profissionais envolvidos na ESF é que existe uma 
gama de atividades que tem que ser 
desenvolvidas, por ser uma exigência do 
programa, mas há uma demanda espontânea que 
procura a unidade com freqüência para os mais 
diversos tipos de atendimentos. Essa demanda se 
justifica pelo fato da ESF ser a porta de entrada da 
atenção primária. O grande número de consultas 
médicas pode sobrecarregar o médico trazendo 
um desconforto para o profissional e 
prejudicando as demais ações como a 
participação do mesmo em atividades de grupo 
com a comunidade e com os demais pacientes. 

A proposta do HumanizaSUS é que é 
possível construir vínculos entre os diversos 
profissionais nas equipes e com usuários para 
produzir graus crescentes de autonomia e 
corresponsabilidade. Aposta na criação coletiva 
de saídas e na atuação em rede. Essa proposta é 
interessante uma vez que estimula o vínculo de 
profissionais com os usuários, comunidade e 
família. A população consegue identificar-se com 
as ESF, principalmente com os membros da 
equipe. 
 
CONCLUSÃO 
Os dados encontrados neste estudo revelam uma 
população majoritariamente do gênero feminino 
em todas as categorias profissionais e com tempo 
de formação considerável, exceção aos auxiliares 
de enfermagem, que no caso necessitariam de 
maior capacitção e supervisão de sua prática.  

Percebeu-se nos relatos que as equipes 
tem se preocupa com o material de uso específico 
e que a falta do mesmo é um dificultador no 
processo de avaliação e tratamento dos pacientes 
portadores de úlcera de membro inferior. Com o 
avanço científico houve também uma evolução 
nos produtos que podem ser usados em feridas e 
que ajudam no processo de cicatrização 
efetivamente e que podem proporcionar uma 
melhor qualidade de vida aos pacientes.  

Por sua vez, um ambiente adequado para 
a realização de curativos é de extrema 
importância no processo cicatricial desses 
pacientes. O desenvolvimento de políticas que 
possam estar relacionadas à construção e 
reformas de unidades pode proporcionar tanto 
aos profissionais quanto aos pacientes um 
ambiente mais agradável e até mais humano. 

Os profissionais da saúde têm vivido um 
dilema que vem crescendo significativamente, no 
que diz respeito ao processo de aplicação das 
políticas de humanização do SUS. Esses 
profissionais estão inseridos em um ambiente que 
muitas vezes não proporcionam meios para que 
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essas políticas sejam implantadas. Fala-se aqui 
das condições de trabalho, carga horária, ausência 
de plano de carreira e remunerações que estão 
aquém do ideal, algo que precisa ser amplamente 
revisto. 

A realização deste estudo possibilitou 
uma melhor compreensão das condições vividas 
pelos membros das Equipes de Saúde da Família, 

apontando suas particularidades, dificuldades e 
limitações. Mostrou também que existem 
profissionais engajados no atendimento aos 
pacientes que sofrem com úlcera de membro 
inferior. Novos estudos devem ser realizados no 
sentindo de alertar o poder público e a 
comunidade sobre a importância do tratamento e 
do acompanhamento adequado a esses clientes. 
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