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1. RESUMO- A Úlcera Venosa Crônica (UVC) caracteriza–se por ulceração da 

pele, edema e estase venosa de MMII, estando relacionada a problemas 

vasculares profundos.  Muitos portadores convivem com a lesão sem o devido 

tratamento. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica visando descrever os 

fatores que interferem no tratamento de úlceras venosas crônicas. Os 

resultados foram discutidos com os fatores comportamental; nutricional; e  

infeccioso. 

2. INTRODUÇÃO - A UVC é uma ferida com necrose tecidual e ulceração da 

pele causada por problemas vasculares profundos e aumento da pressão 

sanguínea intraluminal em MMII mais frequentemente a região maleolar, sendo 

uma afecção que impacta a vida de seu portador nos aspectos físico, 

psicológico e social (IRON, 2005; SILVA, 2007). 

O tratamento de feridas depende da eliminação ou controle dos fatores 

causais e promoção de um adequado suporte sistêmico e implementação de 

terapia tópica apropriada (OLIVEIRA et al., 2001). 

A ferida pode representar uma agressão à integridade, produzindo um 

desequilíbrio psíquico; também pode gerar, frequentemente, momentos de 

depressão que dificultam a realização de ações de autocuidado (PEREIRA; 

HENRIQUES, 2011). O paciente pode conviver com a UVC por muitos anos, 

sem sua resolução, afetando sua qualidade de vida. Neste contexto, questiona-

se: Quais fatores interferem no tratamento da UVC, que dificultam sua 

cicatrização? 

3. OBJETIVO - Investigar os principais fatores que interferem no tratamento da 

úlcera venosa crônica. 

4. METODOLOGIA - O método foi a pesquisa bibliográfica, com consulta a 

artigos publicados no período de 2001 a 2017. Foram investigadas as bases de 

dados da BVS (LILACS e SCIELO), utilizando os descritores: úlcera venosa 

crônica; tratamento de úlceras venosas; úlcera de perna e cuidados de 

enfermagem com úlceras venosas. 

5. DESENVOLVIMENTO - As úlceras venosas crônicas, atualmente chamadas 

de feridas complexas, são consideradas um problema de saúde pública. Elas 

contribuem para o aumento do número de aposentadorias precoces, fazendo 

com que haja perda de mão-de-obra ativa. Os custos com o tratamento 



geralmente são altos e, na maioria das vezes, o cliente não consegue arcá-los 

(PEREIRA; HENRIQUES, 2011). 

De acordo com O’ Meara (2009) “A úlcera venosa crônica (UVC) 

constitui o maior problema terapêutico das lesões de membros inferiores”. A 

úlcera pode desencadear dificuldades no autocuidado e ao convívio social da 

pessoa que, a partir da doença, tem necessidade de alterar seu dia-a-dia, o 

que traz reflexos negativos na qualidade de vida (MADDOX, 2012), além de 

afetar seu bem-estar físico e mental, compromete também o social, ou seja, 

surge a necessidade de enfrentamento social (COSTA, 2011), desencadeando 

ao indivíduo constrangimento, tristeza, raiva, autoimagem negativa (YAMADA, 

2001). 

Nesse contexto, as alterações provocadas pela ferida podem 

comprometer a qualidade de vida. Se não houver orientações adequada quanto 

ao tratamento ou o reconhecimento da importância das complicações que 

decorrem desta patologia, poderá haver prejuízos à satisfação na vida familiar, 

amorosa, social e a própria estética existencial (LUCAS et al., 2008).  

6. RESULTADOS PRELIMINARES-  

Fator comportamental: Refere-se a negligência do paciente em relação as 

medidas preventivas como: uso de meias de compressão, cuidados com a 

pele, a procura precoce por assistência especializada, encorajamento a 

mobilidade, exercícios e elevação do membro afetado quando imóvel (LEAL, 

2012).  

Fator nutricional: A reparação tecidual é influenciada pelo estado nutricional, 

pois nesse processo demandam grandes quantidades de proteínas, minerais, 

vitaminas e calorias (POLETTI, 2000). É importante identificar os déficits 

nutricionais do portador de úlcera e adequar os alimentos prescritos de acordo 

com sua possibilidade financeira (SILVA, 2000). 

Fator infeccioso: Infecção é o fenômeno de invasão do organismo por 

germes, como vírus, bactérias e parasitas. As infecções inespecíficas, 

produzidas por vários germes denominados piogênicos, determinam diversos 

tipos de infecções, podendo ser provocadas por germes exógenos vindos do 

próprio cliente (GEOVANINI et. al., 2009).  

A presença de tecidos inviáveis no leito da ferida, a quantidade de 

exsudato e evidências de infecção devem ser avaliados. Além de favorecer 



infecções, esses tecidos não permitem a formação do tecido de granulação e 

adequada reepitelização (BREM et al., 2004). 
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