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RESUMO 

Este estudo foi realizado por meio de uma revisão narrativa de literatura nas bases BVS, 

LILACS, SCIELO e BDENF. A busca realizou-se no período entre janeiro e março de 

2021 e teve como critérios de inclusão: artigos em português, originais e disponíveis na 

íntegra, entre os anos de 2016 e 2021, e que atendam aos objetivos da pesquisa. O 

tratamento da UV deve estar amparado em três condutas: tratamento da estase venosa, 

utilizando o repouso e a terapia compressiva; terapia tópica, com escolha de coberturas 

locais, que mantenha úmido e limpo o leito da ferida, e sejam capazes de absorver o 

exsudato e a prevenção de recidivas. Sendo assim, fica evidente a importância da 

atuação da enfermagem frente à problemática abordada. Além disso, são necessários 

qualificação e estudos continuados da equipe de enfermagem, visto que essa é a que está 

mais comumente ligada ao cuidado do paciente com a patologia supracitada. 

 

Palavras-chave: Assistência de Enfermagem; Cuidados; Úlceras Venosas. 

 

INTRODUÇÃO 

 A incidência de doenças crônicas aumenta gradativamente no mundo, dentre 

essas se encontram as úlceras crônicas de membros inferiores, sendo que as lesões 

venosas representam cerca de 75% dos casos(BODÓ et al, 2015). Dados nacionais sobre 

a prevalência e incidência desse agravo são incipientes e os existentes referem-se às 



                  

 
                  
pesquisas que caracterizam os pacientes com Úlcera Venosa (UV) acompanhados em 

serviços de saúde, principalmente, das regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do 

Brasil (AGUIAR et al, 2016). 

 A UV é uma lesão cutânea crônica que geralmente aparece no terço distal da 

face medial da perna, próxima ao maléolo medial, podendo iniciar de forma espontânea 

ou traumática, sendo sua principal causa atrelada à insuficiência venosa crônica, devido 

à obstrução ou mau funcionamento das veias da perna. Caracteriza-se por ter tamanho e 

profundidade variáveis, leito plano que pode apresentar tecido desvitalizado ou de 

granulação com grau de exsudação variável e de cor amarelada (OSMARIN et al, 

2018). 

 Em pessoas com UV, a presença de dor afeta negativamente a cicatrização da 

ferida. Ainda, considera-se um agravante para a diminuição da qualidade de vida, 

principalmente no que diz respeito à perda do humor, distúrbios do sono, isolamento 

social, dificuldade de mobilidade física e diminuição da capacidade para realizar 

atividades da vida diária (AGUIAR et al, 2016). 

 Nesse contexto, a avaliação por meio da observação dos sinais clínicos e a 

realização do exame físico no membro com lesão são relevantes para o planejamento 

dos cuidados que proporcionem maior rapidez no processo de cicatrização destas 

úlceras. Assim, faz-se necessário o conhecimento técnico e científico do profissional 

que realizará a indicação e a aplicação da terapia, bem como o acompanhamento do 

paciente (BENEVIDES et al, 2016). 

 Na prática da enfermagem o conhecimento aprofundado sobre o cuidado à 

pessoa com UV possibilita o planejamento adequado do cuidado, minimizando o tempo 

de cicatrização, dor, riscos de infecções e de recidivas, além dos gastos com o 

tratamento (BODÓ et al, 2015). O enfermeiro possui um papel importante no cuidado e 

tratamento de pessoas com feridas, especialmente as úlceras vasculares, tendo em vista 

que o conhecimento sobre a etiologia das úlceras favorece a avaliação minuciosa e 

identificação das características da lesão. Sendo assim, este estudo objetiva identificar 

na literatura os cuidas de enfermagem aos pacientes portadores de UV. 

 



                  

 
                  
 

METODOLOGIA 

 Revisão narrativa de literatura realizada através das bases de pesquisa, 

Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), Literatura Latino-americana e do Caribe em 

Ciências Sociais e da Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library (SCIELO) e Base 

de Dados em Enfermagem (BDENF) entre janeiro e março de 2021. Utilizando os 

seguintes descritores: Assistência de Enfermagem, Cuidados e Úlceras Venosas. Todos 

esses descritores foram verificados no site Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). 

 Os critérios de inclusão foram: artigos em português, originais e disponíveis na 

íntegra, entre os anos de 2016 e 2021, e que atendam aos objetivos da pesquisa. Foram 

excluídos artigos de revisão, teses, dissertações e duplicatas. Foram encontrados 26 

estudos dos quais foram excluídos 17 artigos, por fim, 9 artigos foram selecionados para 

compor este manuscrito. Após a seleção dos artigos, todos foram lidos na íntegra e 

através de fichamentos realizou-se a extração das informações relevantes para o tema 

abordado. Essas informações serviram de base para análise dos dados, construção e 

interpretação dos resultados, no intuito de responder aos objetivos dessa pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 O tratamento da UV deve estar amparado em três condutas: tratamento da estase 

venosa, utilizando o repouso e a terapia compressiva; terapia tópica, com escolha de 

coberturas locais, que mantenha úmido e limpo o leito da ferida, e sejam capazes de 

absorver o exsudato e a prevenção de recidivas (CAMPOI et al., 2019). A terapia 

compressiva (TC) é usada para diminuir a hipertensão e seus efeitos na macro e micro 

circulação do membro acometido (MACEDO et al., 2018). Na primeira aumenta o 

retorno venoso profundo, diminuindo o refluxo patológico. Na segunda diminuem a 

saída de líquidos e moléculas dos capilares e vênulas (CAMPOI et al., 2019).  

 A TC é tida como o principal cuidado a ser orientado para pacientes com UV, 

tanto para promover a cicatrização como para a prevenção de recidivas, destacam ainda 

que a TC é realizada  através da aplicação da bota de unna (MACEDO et al., 2018). 



                  

 
                  
Essa bota de unna constitui uma forma de TC inelástica, atuando com a função de 

aumentar a compressão e favorecer a drenagem e o suporte venoso, beneficiando, assim, 

a cicatrização da úlcera (FONSECA; SOARES, 2019). Essas ataduras inelásticas criam 

alta pressão com a contração muscular, durante a deambulação do paciente e pequena 

pressão ao repouso. 

 A terapia tópica deve ser definida pelo enfermeiro de acordo com o tipo de 

tecido encontrado no leito da ferida, atualmente se encontram no mercado vários tipos 

de produtos, entre eles: AGE (Ácidos Graxos Essenciais), colagenase, hidrogel, alginato 

de cálcio, entre outros (RODRIGUES; CAMACHO, 2015). De acordo com Fonseca e 

Soares (2019), o AGE (Ácido Graxo Essencial) é utilizado em úlceras com tecido de 

granulação no leito da ferida, colagenase é utilizada quando o leito da úlcera apresenta 

esfacelo, o uso do hidrogel é indicado para aumentar a umidade no leito da ferida, 

enquanto o alginato de cálcio é indicado para lesões com tecido de granulações e grande 

produção de exsudato. O tratamento tópico deve ser associado à TC, uma vez que a 

junção de ambas potencializa o processo de cicatrização.  

 As recomendações para prevenção de recidiva da UV incluem terapia de 

compressão, terapia cirúrgica, em casos extremos, medicamentos e ações educativas. 

Destacando-se: a colocação das meias de compressão antes de sair da cama; a troca 

regular da meia, de 3 a 6 meses; a utilização de meias que correspondem ao diâmetro e 

ao comprimento da perna, aferidos por profissional ou pessoa treinada; a adoção de 

nutrição saudável e o controle do peso corporal; não fumar; evitar traumas na perna com 

lesão; e a elevação dos membros inferiores acima do nível do coração várias vezes ao 

dia (NERI; FELIS; SANDIM, 2020). 

 Benevides, (2016), reconhecem que a importância de uma abordagem integral 

do enfermeiro ao assistir o paciente visando eficácia no tratamento, gerando confiança e 

assim garantindo sua reintegração social.  Dessa forma, fica claro que o enfermeiro é o 

profissional que está mais intimamente ligado ao cuidado do paciente com UV, uma vez 

que faz parte da equipe multiprofissional de saúde, é líder da equipe de enfermagem e 

administrador do cuidado. Os enfermeiros são responsáveis pela tomada de decisão que 

propicia a escolha da melhor prática do cuidado a ser empregada ao paciente portador 



                  

 
                  
de UV e está sempre em busca da qualidade na  assistência  (CRUZ; CARVALHO; 

MELO, 2017).  

 Durante o tratamento das úlceras, que em sua grande maioria é lento, o paciente 

deve seguir atentamente as orientações realizadas pelo profissional, pois são essenciais 

para o sucesso desse tratamento. Sabe-se que o cuidado aos indivíduos portadores de 

feridas crônicas constitui-se como um problema em larga escala, representando um 

desafio constante que tem de ser enfrentado, tanto por quem vivencia tal situação, como 

pelos cuidadores formais ou informais destas pessoas, ou até mesmo por aqueles que 

com estas convivem (MACEDO et al., 2018). 

 Autores afirmam que a falta de profissionais capacitados, de materiais 

necessários e estrutura adequada para o atendimento aos pacientes portadores de UV são 

fatores que dificultam e interferem na qualidade da assistência prestada, e podem 

contribuir para a cronicidade da lesão. O enfermeiro tem ainda um papel importante na 

assistência, pois é o profissional que está mais próximo ao paciente em todas as etapas 

da assistência, desde o diagnóstico até o tratamento. É importante que este esteja 

munido de conhecimento técnico-científico para fornecer um atendimento de qualidade 

e eficaz (NOBREGA; CRUZ 2017). 

  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Considerando o que foi exposto nesse trabalho, às principais assistências de 

enfermagem realizadas pela equipe de enfermagem no tratamento das UV são: 

avaliação da ferida, limpeza e escolha do tratamento tópico, aplicação da terapia 

compressiva, realizar a terapia combinada (tópico e compressiva simultaneamente). 

Sendo assim, fica evidente a importância da atuação da enfermagem frente à 

problemática abordada. Além disso, são necessários qualificação e estudos continuados 

da equipe de enfermagem, visto que essa é a que está mais comumente ligada ao 

cuidado do paciente com a patologia supracitada. 
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