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1. RESUMO 

Causada principalmente pela insuficiência venosa crônica, a úlcera venosa é o 

mais frequente problema terapêutico de lesões nos membros inferiores. Ela 

representa o estágio mais avançado de insuficiência venosa crônica, com 

prevalência de 0,5 a 2% na população mundial, sendo maior que 4% em 

indivíduos com idade acima de 65 anos. Sua incidência varia entre dois e cinco 

casos por mil pessoas por ano. O presente trabalho tem por objetivo associar o 

uso da Bota de Unna com curativo hidratante com Alginato de Cálcio e Sódio 

no processo de cicatrização de úlceras venosas em membros inferiores, aberta 

há mais de vinte anos em paciente idosa. Trata-se de um estudo de caso em 

que o tratamento será realizado na residência da paciente mediante 

autorização da mesma e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. A participante da pesquisa será informada sobre todo o 

procedimento e terá suas dúvidas esclarecidas pela equipe sempre que elas 

existirem. O material utilizado será oferecido a paciente, pelas pesquisadoras, 

sem ônus algum para a mesma. Adotar-se-á a seguinte posologia: após 

higienização com água morna e sabonete líquido neutro, aplicar-se-á o curativo 

hidratante com Alginato de Cálcio e Sódio nos leitos das feridas, com raiom. 

Em seguida, será aplicada a Bota de Unna, com técnica sobreposta até a 

região tibial superior, concluindo com curativo oclusivo. Espera-se que ao final 

do tratamento a paciente apresente resultados satisfatórios no processo de 

cicatrização das feridas, que ela não apresente reações adversas aos 

medicamentos utilizados e que se comprove o efeito da associação de ambos, 

podendo-se acrescentar mais uma opção no tratamento de úlceras venosas 

visando o bem-estar e a qualidade de vida dos pacientes. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Segundo Van Gent & Wilschut (2010) e Raju & Neglén (2009) apud 

Rodrigues (et al 2015) a úlcera venosa, causada principalmente pela 

insuficiência venosa crônica, é o mais frequente problema terapêutico de 

lesões nos membros inferiores. Ela representa o estágio mais avançado de 

insuficiência venosa crônica, com prevalência de 0,5 a 2% na população 

mundial, sendo maior que 4% em indivíduos com idade acima de 65 anos. Sua 

incidência varia entre dois e cinco casos por mil pessoas por ano.  



Para Oliveira (et al. 2006) as úlceras varicosas podem ser classificadas 

como feridas agudas ou crônicas, decorrentes de transtorno na circulação de 

retorno das pernas. Em grande parte dos casos, os portadores de úlceras 

venosas também são portadores de doenças vasculares ou digestivas, sendo 

parte desse universo composto de pacientes obesos e/ou que trabalham de pé 

por longos períodos.  

Atualmente, devido à grande ascensão da tecnologia em saúde e no 

tratamento de feridas, aumentou consideravelmente o número de opções em 

curativos para o tratamento de úlceras. Dentre essas opções, encontra-se a 

Bota de Unna e o curativo hidratante com Alginato de Cálcio e Sódio.  

O presente trabalho tem como finalidade associar o uso da Bota de 

Unna com o curativo hidratante com Alginato de Cálcio e Sódio no processo de 

cicatrização de úlceras venosas. 

 

3. METODOLOGIA 

 Trata-se de um estudo de caso, desenvolvido durante o atendimento 

domiciliar em paciente idosa, com úlcera venosa aberta há mais de trinta anos, 

em uma cidade do interior paulista. 

 Após explicação do procedimento e esclarecimento de dúvidas, 

apresentar-se-á o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a 

paciente solicitando a autorização da mesma, através de assinatura para dar 

início ao estudo. 

 A Bota de Unna consiste em uma bandagem impregnada com pasta à 

base de óxido de zinco, goma acácia, glicerol, óleo de rícino e água deionizada 

a qual exerce força de compressão no membro, aumentando o fluxo venoso, 

promovendo fibrinólise e aumentando a pressão intersticial local, mantendo o 

meio úmido necessário à cicatrização. 

 O curativo hidratante com Alginato de Cálcio e Sódio é um gel hidratante 

e absorvente, o qual cria um ambiente cicatricial úmido ideal que favorece o 

processo natural de cicatrização da ferida. 

            A aplicação do curativo será realizada no período matutino, no domicílio 

da paciente. Adotar-se-á a seguinte posologia: após higienização com água 

morna, sabonete líquido neutro e Soro Fisiológico 0,9%, aplicar-se-á o curativo 

hidratante com Alginato de Cálcio e Sódio nos leitos das feridas, com raiom. 



            Em seguida, será aplicada a Bota de Unna, com técnica sobreposta até 

a região tibial superior, concluindo com curativo oclusivo.  

 

  

4. RESULTADOS ESPERADOS  

            Espera-se que ao final do tratamento a paciente apresente resultados 

satisfatórios no processo de cicatrização das feridas, que ela não apresente 

reações adversas aos medicamentos utilizados e que se comprove o efeito da 

associação de ambos, podendo-se acrescentar mais uma opção no tratamento 

de úlceras venosas visando o bem-estar e a qualidade de vida dos pacientes. 
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