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RESUMO: O estudo objetivou identificar o número de pessoas que são acometidas 

por úlcera de membros inferiores no Município de Assis–SP, bem como analisar os 

fatores que permeiam o eixo central da pesquisa. Tratou-se de uma pesquisa de campo 

de caráter quantiqualitativo tipo exploratório. O Projeto foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa – CEP, envolvendo seres humanos, sendo registrado na Plataforma 

Brasil sob o número do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética - CAAE 

58990016.5.0000.5496.   Para o levantamento de dados utilizou-se um questionário 

estruturado que foi aplicado pela pesquisadora após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, aos enfermeiros de todas as Estratégias de 

Saúde da Família (E.S.F), totalizando onze unidades, e de todas as Unidades Básicas de 

Saúde (U.B.S), totalizando sete unidades. Assim, os sujeitos do estudo totalizaram 

dezoito enfermeiros, responsáveis pelos locais que compõem a rede de Atenção Básica 

do município de Assis. A pesquisa foi desenhada a partir de uma questão central que 

procurou levantar o número de pessoas com úlceras de membros inferiores, em cada 

unidade de saúde. Os dados foram analisados e distribuídos por modalidade temática 

para melhor elucidação e entendimento dos leitores. Foi possível verificar que, a 

maioria dos profissionais enfermeiros consegue indicar a existência de pacientes com 

essa patologia em sua unidade, mas sem apresentar dados formais acerca do número 

global. Salienta-se a relevância deste estudo, uma vez que esta temática é de interesse 

nacional. 
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ABSTRACT: The study aimed to identify the number of people who are affected by 

ulcers of lower limbs in the city of Assis-SP, as well as to analyze the factors that 

permeate the central axis of the research. It was a field research of quantitative character 

exploratory type. The Project was approved by the Ethics Committee in Research - 

CEP, involving human beings, being registered in the Brazil Platform under the number 

of the Certificate of Presentation for Ethical Appraisal - CAAE 58990016.5.0000.5496. 

For the data collection, a structured questionnaire was used that was applied by the 

researcher after the signing of the Free and Informed Consent Term (TCLE), to nurses 

of all Family Health Strategies (ESF), totaling eleven units, and all The Basic Health 

Units (UBS), totaling seven units. Thus, the study subjects totaled eighteen nurses, 

responsible for the sites that make up the network of Basic Care of the municipality of 

Assis. The research was designed from a central question that sought to raise the 

number of people with ulcers of lower limbs in each health unit. The data were analyzed 

and distributed by thematic modality to better elucidate and understand the readers. It 

was possible to verify that, most of the nursing professionals can indicate the existence 

of patients with this pathology in their unit, but without presenting formal data about the 

global number. The relevance of this study is emphasized, since this theme is of 

national interest.  
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa de campo que buscou 

levantar o número de pessoas acometidas por úlcera de membros inferiores 

assistidas pela rede de atenção básica à saúde no município de Assis-SP. O objetivo 

geral foi permeado por uma análise de outros fatores pertinentes alcançados por 

meio dos objetivos específicos, cuidadosamente elaborados para auxiliar no 

entendimento da estrutura que o serviço de saúde dispõe para identificar seus 

pacientes por núcleos de necessidades de saúde.  

O município de Assis-SP compreende em sua rede de Atenção Básica onze 

Estratégias de Saúde da Família (E.S.F) sendo elas: E.S.F Bela Vista, E.S.F Jardim 3 

América, E.S.F Jardim Eldorado, E.S.F Colinas, E.S.F Parque Universitário, E.S.F 

Vila Claudia, E.S.F Vila Progresso, E.S.F Prudenciana, E.S.F Glória, E.S.F Cohab 4, 

E.S.F Vitoria, e possui sete Unidades Básicas de Saúde U.B.S sendo elas: U.B.S 

Bonfim, U.B.S Fiuza, U.B.S Central, U.B.S Jardim Paraná, U.B.S Maria Isabel, 

U.B.S Ribeiro, U.B.S Vila Operária. 

Apesar da relevância da doença pouco se conhece sobre a sua distribuição no país ou 

mesmo em diferentes regiões, por esse motivo o objetivo central da pesquisa foi 

realizar o levantamento do número de pessoas acometidas por úlceras de membros 

inferiores no município de Assis em todas as Unidades Básicas de Saúde e 

Estratégias Saúde da Família. 

A úlcera de perna é definida como uma síndrome que se evidencia pela perda 

irregular ou circunscrita do tegumento, que pode atingir o tecido subcutâneo e outros 

tecidos subjacentes, acometendo as extremidades dos membros inferiores e podendo 

ser provocada por diversos fatores. Sua causa está associada de forma predominante 

à doença venosa crônica, a doença arterial está presente em menor intensidade é 

causada por neuropatias, trauma, hipertensão arterial, infecções cutâneas, doenças 

neoplásicas,doenças inflamatórias,alterações metabólicas e nutricionais 

(SILVA,2014).  

As úlceras venosas são consideradas um problema de saúde pública mundial, pois 

possui alta incidência, apresentando um alto custo no tratamento e interferindo na 



qualidade de vida dos pacientes tanto nos aspectos físicos, emocionais e sociais, 

podendo levar à perda da capacidade laboral e ao aumento das aposentadorias 

precoces (RIBEIRO, et, al 2015). 

 

METODOLOGIA 

Tratou-se de uma pesquisa de campo de caráter quantiqualitativo, tipo exploratório, 

com o objetivo geral de identificar o número de pessoas acometidas por úlcera 

crônica de membros inferiores no município de Assis-SP. O cenário da pesquisa 

englobou todas as Estratégias de Saúde da Família (E.S.F) e Unidades Básicas de 

Saúde (U.B.S) do município de Assis-SP, por meio do levantamento de dados junto 

aos enfermeiros responsáveis de cada unidade de saúde, após aprovação do CEP 

indicado pela plataforma Brasil. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS DE 
SAÚDE 

 

Unidades de Atenção Básica do Município de Assis-SP. 

61%

39%
E.S.F

U.B.S



Verifica-se que 61% da rede de Atenção Básica do Município de Assis-SP é composta 

por Estratégia de Saúde da Família (E.S.F), totalizando onze unidades distribuídas em 

diferentes regiões demográficas do município, e que 39% é composta por Unidades 

Básicas de Saúde (U.B.S), totalizando sete unidades. 

Nota-se que as instalações das Estratégias de Saúde da Família concentram-se em sua 

maior abrangência em regiões periféricas do município de Assis-SP, como por exemplo 

o complexo Prudenciana que possuem em sua região demográfica três E.S.F sendo elas 

E.S.F Prudenciana, E.S.F Jardim Eldorado e E.S.F Parque Colinas. 

As instalações das Unidades Básicas de Saúde concentram-se em regiões centrais e 

periféricas do município de Assis- SP, como por exemplo a U.B.S Central e U.B.S 

Fiuza, U.B. S  Ribeiro. 

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 

agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. A Atenção 

Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de 

acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006).  

EXISTÊNCIA DE RECURSO PARA REGISTRO 

 

 

 Existência de recurso para registro na rede de atenção básica do município de 

Assis-SP. 

72%

28%
SIM

Não



Nota-se que 72%, ou seja, 13 unidades de Saúde possuem registro de informação de 

pacientes ulcerados, e que 28%, ou seja, 5 unidades de Saúde não possuem sistema de 

informação. 

A ANVISA (2015) define o sistema de informação que apresenta como elemento 

principal a informação, tendo como objetivo central o armazenamento, tratamento, e 

fornecimento de informações capazes de subsidiar as funções ou processos de trabalho. 

Esclarece que o sistema de informação é composto por dois subsistemas: um composto 

por pessoas, processos, informações e documentos, e outro, por meios utilizados para 

interligar o primeiro subsistema, podendo ser ou não, informatizado. 

 

RECURSOS DE REGISTRO UTILIZADO PELA REDE DE ATENÇÃO 

BÁSICA 

 

 Recursos de registro utilizados pelas rede de atenção básica do município de Assis-

SP. 

 

Das 18 Unidades de Atenção Básica 13 unidades ( 72%) informaram possuir registros 

de pacientes com úlceras sendo o prontuário o recurso de informação mais utilizado  

pelas unidades com 39 %, e o menos utilizados o caderno (6%) com 1 unidade de saúde 

e a ficha de curativo (6%) com 1 unidade de Saúde. 

39%

6%

11%

11%

6%

Prontuário

Caderno

Planilha

Livro

Ficha Curativo



Nesse sentido o COFEN (2012), salienta que a documentação do paciente composta por 

todos os registros em seu prontuário, bem como os demais documentos inerentes ao 

processo de cuidados enfermagem (livros de ocorrência, relatórios, etc.), comprovam a 

realização da assistência ao paciente, além de conferir maior visibilidade a profissão, 

permitem o planejamento da assistência, o registro da produtividade da equipe, o 

levantamento estatístico de atendimento, fonte de dados para inspeção da auditoria de 

enfermagem, entre outros. 

 

QUANTIDADE DE PACIENTES QUE APRESENTAM ÚLCERAS DE 

MEMBROS INFERIORES 

 

Quantidade de pacientes que apresentam úlceras de membros inferiores na rede de 

atenção básica do município de Assis-SP.  

 

Nota-se que 78% das Unidades Básicas de Saúde ou seja 14 unidades, possuem 10 a 20 

pacientes que possuem úlceras de membros inferiores. Sendo 3 unidades (17%) com 

nenhum paciente e 1 unidade com mais de 50 pacientes. 

17%

78%

0 0 0

6%

0

10 a 20

20 a 30

30 a 40

40 a 50

Mais de 50



A frequência de pessoas que possuem úlceras de membros inferiores vem aumentando 

de acordo com o aumento da expectativa de vida da população mundial. Nos EUA, 

ocorrem 600.000 casos novos de úlceras de perna ao ano. Na Suécia, entre quatro e 5% 

da população acima de 80 anos apresenta essa patologia (FRADE,2006).  

 

CAUSAS DAS ÚLCERAS DE MEMBROS INFERIORES 

 

Causas das úlceras de membros inferiores da rede de atenção básica do município 

de Assis-SP. 

 

A causa prevalente de úlcera de membros inferiores no Município de Assis-SP é a de 

etiologia venosa com (72%) seguida por úlcera de pressão (17%), mista (6%) e outros 

(6%). 

A identificação correta da etiologia das úlceras de membros inferiores é algo que 

precisa ser discutida com os profissionais enfermeiros que atuam na atenção básica de 

saúde, pois as mesma podem estar sendo avaliadas de maneira incorreta por parte dos 

17%

72%

6%

6%

Úlcera por pressão

Venosa

Arterial

Mista

Outros



profissionais atuantes nessa área, os profissionais que prestam cuidados ao paciente 

devem estar capacitados para realizar uma avaliação efetiva dos diferentes tipos de 

úlceras existentes. 

Lesões ulceradas em membros inferiores podem apresentar diversas etiologias, podendo 

ocorrer em pacientes com diabetes, insuficiência venosa, insuficiência arterial ou por 

contato prolongado com superfície riígida. Tais ulcerações tornam-se crônicas quando 

após um determinado período não apresentam resolução (ALDUNATE,2010).   

A etiologia das úlceras de perna advém da insuficiência venosa crônica em percentual 

que varia de 80 a 85%, e de doença arterial (5 a 10% dos casos), sendo o restante de 

origem neuropática (usualmente diabética) ou mista (FRADE,2006). 

 

PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS PELA REDE DE SAÚDE 

PARTICULAR 

 

Pacientes Unidades de atenção 

Básica 

Porcentagem 

01  06 33% 

02 O1 6% 

05 01 6% 

Não sabe Informar 01 6% 

Pacientes que são atendidos pela rede de saúde particular no município de Assis-

SP. 

 

Nota-se dos pacientes que possuem úlcera de membros inferiores que não são atendidos 

pelo SUS e que passam em rede de atendimento de saúde particular é de 01 paciente em 

(33%) ou seja em 6 unidades da atenção básica, 02 pacientes (6%) em 01 unidade de 

atenção básica, 5 pacientes (6%) em 01 unidade básica de saúde, e não souberam 

informar (6%) 01 unidade básica de saúde. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As pessoas que são acometidas por úlcera de membros inferiores vêm crescendo cada 

dia mais, daí a necessidade de profissionais que atuam na área da saúde se qualificarem 

para conseguirem identificar com exatidão os diferentes tipos de úlceras que o paciente 

possa apresentar, para um melhor atendimento da população assistida. 

O município de Assis- SP vem se destacando com sua rede de atenção básica de saúde 

através da implantação de novas cedes para as unidades de Estratégias de Saúde da 

Família como a E.S.F Prudenciana, E.S.F Vitoria e Unidade Básica de Saúde, U.B.S 

Bonfim   e vem se desenvolvendo no aspecto de saúde tanto no nível primário de 

atenção à saúde quanto ao nível secundário e terciário. 

Ao procurar atender os objetivos dessa pesquisa, identificar o número de pessoas 

acometidas por úlcera de membros inferiores no município de Assis-SP, observou-se no 

geral que os profissionais enfermeiros conseguem identificar que possuem pacientes 

com essa patologia, no entanto essas informações são dadas de maneira empírica, não 

possuindo um registro especifico para identificar a quantidade de pacientes com úlcera 

de membros inferiores. 

Como objetivo especifico dessa pesquisa, analisou-se de uma forma geral como 

dificuldade de levantamento de pessoas que possuem úlcera de membros inferiores a 

falta de um arquivo especifico para pessoas que apresentam essa patologia. .. 

É importante que os enfermeiros possam identificar as diferentes causas das úlceras de 

membros inferiores para um atendimento cientifico e de qualidade para os pacientes 

acometidos por essa patologia, com este estudo foi demonstrado que a maioria dos 

entrevistados apontou como causa principal das úlceras de membros inferiores a origem 

venosa e que alguns profissionais a identificaram como causa úlcera por pressão o que 

requer maior conhecimento cientifico sobre essa patologia para uma melhor intervenção 

de cuidados para esses pacientes. 

Salienta-se a relevância deste estudo, uma vez que esta temática é de interesse nacional, 

e mesmo municipal para maiores informações sobre as pessoas acometidas por úlceras 



de membros inferiores, para uma melhoria da qualidade de vida da população acometida 

e de seus familiares. 
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