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Resumo: 

Introdução: No Brasil, as feridas constituem um sério problema de saúde 

pública, devido ao grande número de pacientes com alterações na 

integralidade da pele, embora sejam escassos os registros desses 

atendimentos. Os enfermeiros sendo os profissionais da saúde que 

acompanham em tempo integral, prestando uma assistência direta e continua 

ao paciente, necessitam ter uma visão mais crítica sobre tal problema, visto 

que a Úlcera Varicosa (UV) se torna um desafio a ser enfrentado pelo paciente, 

familiares e cuidadores. Logo, o profissional enfermeiro deve promover a saúde 

física e mental dos portadores e membros da família, garantindo uma boa 

interação com o paciente e melhorando sua qualidade de vida. 

Objetivo:Analisar pesquisas científicas sobre a assistência de enfermagem no 

tratamento da UV. Metodologia:Trata-se de uma revisão integrativa a fim de 

resumir e sintetizar o conhecimento científico já produzido em estudos 

publicados nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). 

Resultados: a estratégia de busca desta revisão possibilitou a obtenção de 

quarenta estudos. Dentre esses estudos, percebe-se a baixa produção 

científica acerca da temática dificultando a seleção dos mesmos. Por esta 

razão, apenas sete foram selecionados para realizar a revisão integrativa. 

Considerações finais: Mediante a complexidade da patologia estudada a 

presença de profissionais capacitados que disponham de instrumentos 

norteadores para uma prática efetiva geralmente baseada em evidências 

científicas é de extrema importância na assistência aos pacientes portadores 

da Úlcera Venosa.  

Descritores: Úlcera Varicosa, Assistência de Enfermagem, Ferida, 

Terapêutica. 



 

Abstract: 

Introduction: In Brazil, wounds constitute a serious public health problem, due 

to the large number of patients with alterations in skin completeness, although 

there are few records of such care. Nurses being the fulltime healthcare 

professionals, providing direct and continuous care to the patient, need to have 

a more critical view of this problem, since Varicose Ulcer (UV) becomes a 

challenge for the patient, family members and caregivers. Therefore, the 

professional nurse should promote the physical and mental health of patients 

and family members, ensuring a good interaction with the patient and improving 

their quality of life. Objective: To analyze scientific research on nursing care in 

the treatment of UV. Methodology: This is an integrative review in order to 

summarize and synthesize the scientific knowledge already produced in studies 

published in the Latin American and Caribbean Health Sciences (LILACS) and 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO) databases. Results: The search 

strategy of this review made it possible to obtain forty studies. Among these 

studies, there is a low scientific production on the subject making it difficult to 

select them. For this reason, only seven were selected to perform the 

integrative review. Final considerations: Due to the complexity of the 

pathology studied, the presence of trained professionals who have guiding 

instruments for an effective practice usually based on scientific evidence is 

extremely important in assisting patients with venous ulcer. 

Descriptors: Varicose Ulcer, Nursing Care, Wound, Therapy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, as feridas constituem um sério problema de saúde pública, devido ao 

grande número de pacientes com alterações na integralidade da pele, embora 

sejam escassos os registros desses atendimentos. O elevado número de 

pessoas com úlceras contribui para onerar o gasto publico, além de interferir na 

qualidade de vida da população. (BRISCHILIARI et al., 2011). 

 

“As feridas podem ser julgadas de várias maneiras, de acordo com a origem, 

estrutura, grau de contaminação, fase de evolução cicatricial, propriedades do 

leito, presença de exsudato, entre outros”. (DIAS et al., 2015). 

 

Entre as classificações das feridas, a Úlcera Varicosa (UV) também conhecida 

como venosa é uma complicação tardia da Insuficiência Venosa Crônica (IVC) 

e pode surgir por traumas ou espontaneamente. Acometeos Membros 

Inferiores (MMII), geralmente no terço distal da face medial da perna, próximo 

ao maléolo medial. Corresponde de 70% a 90% das úlceras de perna. Tem alto 

índice de recorrência, chegando a 30%, quando não manejadas 

adequadamente no primeiro ano, e a 78% após dois anos. (FERREIRA et 

al.,2012). 

 

A literatura destaca acentuada fragilidade dos aspectos físicos e psicológicos 

dos portadores da lesão. Reclusão social, vergonha de expor o membro, 

dificuldade na marcha, limitações laborais e domesticas constituem o reflexo 

negativo da doença na vida dos indivíduos. (BACHION et al., 2012). 

 

Os enfermeiros, sendo os profissionais da saúde que acompanham em tempo 

integral, prestando uma assistência direta e continua ao paciente, necessitam 

ter uma visão mais crítica sobre tal problema, visto que a UV se torna um 

desafio a ser enfrentado pelo paciente, familiares e cuidadores. Logo, o 

profissional enfermeiro deve promover a saúde física e mental dos portadores e 

membros da família, garantindo uma boa interação com o paciente e 

melhorando sua qualidade de vida. (SILVA; TEIXEIRA, 2015). 

 



A motivação pela temática se deu a partir do acompanhamento de um paciente 

portador de UV tratado em nível de atenção básica durante o estágio 

supervisionado I. Dessa forma, a definição do problema ocasionou mediante a 

seguinte questão: Como a assistência de enfermagem vem sendo realizada 

para o tratamento dos pacientes portadores de Úlcera Varicosa (UV)? Portanto, 

o objetivo do presente estudo é analisar pesquisas científicas sobre a 

assistência de enfermagem no tratamento da UV. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão interativa de literatura a fim de resumir e sintetizar o 

conhecimento científico já produzido, baseado no método de Mendes, Silveira 

e Galvão (2008), sendo este composto por seis etapas: identificação do tema e 

a questão de pesquisa para elaboração da revisão integrativa; estabelecimento 

de critérios de inclusão e exclusão de estudos/amostragem ou busca na 

literatura; definição de informações a serem extraídas dos estudos 

selecionados/categorização dos estudos; avaliação dos estudos incluídos na 

revisão integrativa; interpretação dos resultados e apresentação da 

revisão/síntese do conhecimento. 

Realizou-se uma pesquisa no site dos Descritores de Ciências da Saúde 

(Desc), para determinar quais seriam usados para este trabalho de acordo com 

a temática escolhida. A partir daí, foram selecionados quatro descritores, sendo 

eles: “Úlcera Varicosa (UV),” “Assistência de enfermagem”, “Ferida”, 

“Terapêutica”. Os mesmos foram combinados entre si por meio do operador 

booleano AND nas bases de dados Literatura Latino-Americana do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific ElectronicLibbrary Online (SCIELO). 

 

Como critérios de inclusão, estabelecemos os seguintes: artigos científicos em 

português, artigos publicados nos anos 2015 a 2019 pertinentes ao tema em 

questão. Arquivos que não estavam disponíveis por completo nas bases de 

dados, arquivos de língua estrangeira foram critérios de exclusão. 

 

Quadro 1: Distribuição de Estratégias de pesquisa de acordo com os 

descritores utilizados. 



 

Estratégia de 

pesquisa 

Base de 

Dados 
Descritores 

Resultado 

de Busca 

Resultado 

Selecionado 

Estratégia 1 
LILACS e 

SCIELO 

Úlcera 

Varicosa “AND” 

Assistência de 

Enfermagem. 

20 5 

Estratégia 2 SCIELO 

Assistência de 

Enfermagem 

“AND” Ferida. 

18 0 

Estratégia 3 
SCIELO e 

LILACS 

Úlcera 

Varicosa (UV) 

“AND” 

Terapêutica. 

2 2 

TOTAL   40 7 

Fonte:SOUZA, L.E.S.C., 2019 

 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A estratégia de busca desta revisão possibilitou a obtenção de quarenta 

estudos. Dentre esses estudos, percebe-se a baixa produção científica acerca 

da temática dificultando a seleção dos mesmos. 

 

Após uma análise minuciosa dos artigos, dois foram excluídos por não estarem 

disponíveis em português, dez por estarem em anos de publicação inferior a 

2015 e vinte por não está relacionado com a temática. Dessa forma, totalizou-

se uma amostra final de sete estudos. Destes, todas as elaborações científicas 

escolhidas, respondiam à questão norteadora e se encaixavam nos critérios de 

inclusão desta revisão integrativa, sem haver repetições. 

 

Pode-se observar, a seguir, um quadro contendo de forma sintética, todos os 

estudos eleitos para integrar esta pesquisa, organizado com a seguinte 

configuração: número, autores e autoras, título do estudo, ano publicado no 



periódico, periódico ao qual a pesquisa foi publicada e método empregado 

pelos investigadores.  

 

Quadro 2– Síntese da estratégia de seleção dos artigos, 2019. 

 

Nº Autor (es/as) Título Ano 
Periódico 

Publicado 

Método 

Utilizado 

1 
BERTANHA, 

A.S.M. et al. 

Capacidade 

funcional de 

pacientes 

com úlceras 

venosas. 

2019 
Revista 

Nursing. 

Estudo 

transversal. 

2 
ABREU, 

C.S.S. et al. 

Itinerário 

terapêutico de 

pessoas com 

úlcera 

varicosa 

crônica e as 

implicações 

para o 

cuidado de 

enfermagem. 

2018 

Revista 

Online de 

Pesquisa 

Cuidado é 

Fundamental. 

Pesquisa 

qualitativa. 

3 
ARAÚJO, 

R.O. et al. 

Adesão ao 

tratamento de 

pessoas com 

úlceras 

venosas 

atendidas na 

atenção 

primária à 

saúde. 

2017 
Chía, 

Colombia 

Estudo 

analítico. 

4 
JOAQUIM, 

F.L. 

Úlcera 

metafísica: 
2017 

Universidade 

Federal de 

Estudo 

fenomenológico 



um constructo 

teórico a partir 

da percepção 

existencial de 

pessoas com 

úlcera venosa 

crônica. 

Fluminense 

(UFF) 

5 

AGUIAR, 

A.C.S.A. et 

al. 

Repercussões 

sociais 

vivenciadas 

pela pessoa 

idosa com 

úlcera 

venosa. 

2016 

Revista 

Gaúcha de 

Enfermagem 

Descritivo-

exploratório. 

6 
BUDÓ, 

M.L.D. et al. 

Úlcera 

veonsa, 

índice 

tornozelo 

braço e dor 

nas pessoas 

com úlcera 

venosa em 

assistência no 

ambulatório 

de angiologia. 

2015 

Revista de 

Enfermagem 

do Centro 

Oeste 

Mineiro 

(RECOM) 

Estudo 

quantitativo 

descritivo. 

7 
DANSKI, 

M.T.R. et al 

Tecnologia 

bota de unna 

na 

cicatrização 

da úlcera 

varicosa. 

2015 

Revista 

Cogitare 

Enfermagem 

Estudo 

descritivo 

retrospectivo. 

 

A UV equivale a aproximadamente 75% das origens de feridas crônicas dos 

Membros Inferiores (MMII), tem alto índice de prevalência, aumentando o 



tempo de cicatrização e grande número de reincidência provocando sofrimento 

aos pacientes e familiares, além do mais gera uma dependência dos serviços 

de saúde ocasionando um impacto socioeconômico relevante. Logo, a 

enfermagem e sua equipe destacam-se no cuidado integral a essas pessoas e 

seus familiares, uma vez que esse contexto representa um problema para os 

serviços de saúde.  Além do mais, cabe a este profissional organizar ações em 

saúde para ensinar de forma apropriada os cuidados que o portador de UV 

deve ter durante seu tratamento estimulando sua autonomia. (ABREU et al., 

2018).  

 

Joaquim (2017 apud SILVA et al.,2011), afirma que o cuidado de enfermagem 

se faz necessário as pessoas com UV em MMII e sua atenção deve ser voltada 

para atividades como avaliação dos gastos designados ao tratamento da UV, 

avaliação da qualidade de vida dos portadores, avaliação do processo 

cicatricial e adesão a novas tecnologias voltada à terapêutica e 

aprofundamento de seu conhecimento vinculado a assistência.  

 

Segundo Bertanha et al. (2019),  o cuidado relacionado à Úlcera Varicosa (UV) 

é diferenciado e engloba não somente a avaliação da lesão e do idoso, mas a 

utilização de produtos e tecnologias indispensáveis para desenvolvimento do 

conhecimento técnico-científico e social. Dessa forma, a assistência de 

enfermagem torna-se um ponto essencial para que o paciente obtenha bons 

resultados entre a evolução da ferida e o processo cicatricial, visto que o 

enfermeiro é o profissional habilitado para atuar de modo direto na avaliação e 

terapia diária da úlcera.  

 

Budó et al. (2015) afirma que a enfermagem deve ter um conhecimento 

aprofundado sobre a UV, possibilitando um planejamento apropriado do 

cuidado, diminuindo o tempo de cicatrização, o sofrimento, os ricos de 

infecções e recidivas, minimizando os gastos com o tratamento. 

Diversas terapias estão sendo aplicadas ao tratamento da UV, mas há um 

consentimento na literatura do êxito de terapias compressivas que 

visamdiminuir a hipertensão venosa, aprimora a macrocirculação e 

microcirculação favorecendo a circulação. Dentre as ataduras compressivas, 



encontram-se as ataduras elásticas e inelásticas com cada tipo apresentando 

seu benefício e malefício. Logo, faz-se necessário a compreensão de seu 

funcionamento para melhor recomendação. A atadura inelástica mais comum é 

a bota de unna, que é composta por atadura embebida com óxido de zinco e 

forma um molde semissólido que desempenha a compressão externa. Já as 

ataduras elásticas, em relação às inelásticas promovem maior estiramento, 

com isso ocasionam uma oscilação menor da pressão entre a contração e 

repouso muscular. (DANSKI et al., 2015). 

 

De acordo com o estudo de Araújo et al. (2017), pode-se observar uma baixa 

adesão a terapêutica da UV pelos portadores, pois os mesmos passam a 

acreditar que a cicatrização da ferida é impossível devido sua cronicidade, 

assim aumentando o números de abandono do tratamento e 

consequentemente a reincidências da úlcera. Conforme Aguiar et al. (2016) 

alterações emocionais e a não aceitação da ferida crônica, são as dificuldades 

mais encontradas pela equipe de enfermagem para promoção do autocuidado 

dos portadores.  

 

4 CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

Mediante a complexidade da patologia estudada a presença de profissionais 

capacitados que disponham de instrumentos norteadores para uma prática 

efetiva geralmente baseada em evidências científicas é de extrema importância 

na assistência aos pacientes portadores da Úlcera Varicosa (UV).  

 

Dado sua proximidade com o paciente, torna-se o enfermeiro o principal agente 

no processo de cuidado da enfermidade, por isso, esse profissional deve estar 

imbuído de conhecimento específico e aprofundado sobre o tema, mantendo-

se atualizado sobre as inovações referentes a produtos e manejo da patologia. 

Dessa forma, treinamento contínuo e experiência adquirida pelo enfermeiro 

propiciam maiores chances de sucesso no tratamento da UV.  
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