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Resumo 

Objetivo: Descrever o perfil sociodemográfico, clínico e terapêutico de pacientes com ferida crônica que apresentam 
dor. Métodos: Trata-se de uma pesquisa descritiva, documental, com abordagem quantitativa, desenvolvida com 
17 pacientes cadastrados em Unidades de Saúde da Família do município de Cuité-PB que apresentavam dor em 
úlcera crônica. Os dados foram coletados por meio de questionário semiestruturado e analisados através de 
estatística descritiva, após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o CAAE 
13445413.4.0000.5182.Resultados: A maioria dos participantes, nove (52%), era do sexo masculino, com idade 
entre 56-65 e 76-85 anos (35% cada). No que tange ao estado civil, sete (41%) eram viúvos e quanto à escolaridade, 
evidenciou-se prevalência do ensino médio em dez (60%) sujeitos. No que concerne ao trabalho atual, treze (76%) 
eram aposentados. A úlcera varicosa obteve maior expressividade em doze (70,6 %) pacientes, com tempo de 
evolução igual ou superior a um ano em oito (47,0%). A dor foi relatada como intensa por oito (47,1%) pacientes. 
Para o controle álgico nove (53%) referiram utilizar medicamentos, dentre eles os analgésicos/anti-inflamatórios não 
esteroidais tiveram maior expressividade em onze (64,6%) pacientes. Em relação ao tratamento tópico, treze (76,5%) 
sujeitos citaram que utilizavam Ácidos Graxos Essenciais. Contudo, onze (62,7%) relataram que o esforço físico 
agravava a dor e consequentemente, oito (47,0%) afirmaram que deixaram de trabalhar. Conclusões: Sugere-se 
que novas pesquisas sobre essa temática sejam realizadas, visando conhecer a clientela atendida com maior 
propriedade e identificar se os cuidados prestados, nos diferentes contextos, estão sendo satisfatórios. 
Descritores: Epidemiologia; Úlcera crônica de perna; Dor crônica. 
 
 
Abstract  
 
Objective: To describe the sociodemographic, clinical and therapeutic profile of patients with chronic wound 
presenting pain. Methods: This is a descriptive, documental study with a quantitative approach, developed with 17 
patients enrolled in Family Health Units of the city of Cuité-PB that presented chronic ulcer pain. Data were collected 
through a semi-structured questionnaire and analyzed through descriptive statistics, after approval by the Research 
Ethics Committee under CAAE 13445413.4.0000.5182. Results: The majority of the participants, nine (52%), were 
male, aged 56-65 and 76-85 years (35% each). In terms of marital status, seven (41%) were widowers and in terms 
of schooling, the prevalence of high school education was evidenced in ten (60%) subjects. Concerning the current 
work, thirteen (76%) were retired. The varicose ulcer was more expressive in twelve (70.6%) patients, with evolution 
time equal to or greater than one year in eight (47.0%). Pain was reported as intense by eight (47.1%) patients. For 
pain control, nine (53%) reported using drugs, among them non-steroidal analgesics / anti-inflammatories had greater 
expressiveness in eleven (64.6%) patients. Regarding topical treatment, thirteen (76.5%) subjects reported that they 
used Essential Fatty Acids. However, eleven (62.7%) reported that physical exertion exacerbated pain and, 
consequently, eight (47.0%) reported that they stopped working. Conclusions: It is suggested that new research on 
this theme be carried out, in order to know the clientele served with greater ownership and to identify if the care 
provided in the different contexts is being satisfactory. 
 
Keywords: Epidemiology; Chronic leg ulcer; Chronic pain. 
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INTRODUÇÃO  

A palavra dor é originária do latim “dolore” 

e é definida pela Associação Internacional para o 

Estudo da Dor (IASP) como sendo uma 

experiência emocional e sensorial desagradável 

associada com uma lesão tecidual real ou 

potencial ou descrita em termos de tal lesão. 

Sendo assim, a dor é um fenômeno 

biopsicossocial complexo, uma sensação 

genuinamente subjetiva e pessoal, que possui 

aspectos sensoriais, afetivos, autonômicos e 

comportamentais, no qual é considerado como o 

quinto sinal vital (Alves Neto et al., 2009; Irion, 

2012).  

Ressalta-se que a percepção da dor 

resulta de estímulos físicos, conexões 

neurológicas complexas entre a periferia, a 

medula espinhal e múltiplas áreas do cérebro – a 

parte biológica do modelo biopsicossocial. O 

estado psicológico da pessoa também exerce 

uma forte influência sobre a percepção da dor, 

assim como a percepção da dor tem um impacto 

profundo sobre o estado psicológico de um 

paciente (Irion, 2012).  

Segundo Oliveira, Tatagiba, Martins, 

Tipple e Pereira (2012) a maioria das pessoas 

com ulceras crônicas (80%) reporta dor, e mais 

da metade descreve essa dor como moderada a 

pior dor possível. Tal experiência constitui-se em 

preocupação não só para os pacientes como 

também para os profissionais de saúde, pois 

interfere no tratamento de feridas e na qualidade 

de vida dessa população e das pessoas com 

quem convivem. 

Até 5% da população adulta em países 

ocidentais, apresentam feridas crônicas nos 

membros inferiores, com significante impacto 

socioeconômico, onde sua etiologia está 

associada a diversos fatores, como doença 

venosa crônica, doença arterial periférica, 

neuropatias, hipertensão arterial, trauma físico, 

anemia falciforme, infecções cutâneas, doenças 

inflamatórias, neoplasias e alterações 

nutricionais (Borges, 2010). 

Vale salientar que as feridas são injúrias 

dermatológicas que quando não tratadas 

adequadamente são responsáveis por lesões 

maiores e/ou perda da função da região 

acometida. O desenvolvimento de feridas é um 

grande problema de saúde que envolve vários 

fatores relacionados ao paciente e ao seu meio 

externo (Moreira, Queiroz, Araújo, Araújo, 

Caetano, 2009). 

Entre as feridas crônicas, a úlcera venosa 

destaca-se como a de maior predominância. 

Apesar de ser difícil estimar sua prevalência, uma 

revisão da literatura evidenciou que, em países 

europeus, varia entre 0,11% e 4,3%. No Brasil, 

esses dados não são bem conhecidos, 

entretanto um estudo epidemiológico de 

alterações venosas de membros inferiores da 

população de Botucatu, em São Paulo, estimou 

uma prevalência de 1,5%, enquanto outro estudo 

realizado no Rio Grande do Norte encontrou 

prevalência de 0,36/1.000 (Silva et al., 2011). 

A ferida venosa é uma doença crônica, 

caracterizada por períodos de exacerbação e 

remissão. O processo de cicatrização demorado 

gera desconforto físico e psicológico. As 

restrições decorrentes do tratamento alteram o 

estilo de vida e interferem nas atividades de vida 

diária do indivíduo (Moreira, Queiroz, Araújo, 

Araújo, Caetano, 2009). 
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As influências sociais são múltiplas e 

influenciam a percepção da dor de um paciente, 

além de determinarem o quanto esta pessoa 

deseja expressar a dor. A conscientização da dor 

do paciente não é apenas uma questão de 

reduzir o sofrimento experimentado por ele, mas 

a dor alentece a cura da ferida e pode ser sinal 

de infecção (Ferreira, Souza, Costa, Silva, 2009). 

Portanto, o tratamento da dor precisa 

levar em consideração os três componentes do 

modelo biopsicossocial da dor. A ênfase sobre o 

aspecto biológico é compreensível, diante de 

ampla seleção de abordagens farmacológicas 

disponíveis, no entanto, é mais provável que o 

tratamento da dor seja efetivo quando as 

influências psíquicas e sociais são apreciadas e 

exploradas para minimizar o impacto negativo 

associado aos estímulos dolorosos (Malagutti, 

Kakihara, 2010). 

No tratamento de feridas, o foco sobre a 

cicatrização pode obscurecer facilmente a 

necessidade de controle da dor associada à 

ferida. Com muita frequência, a dor é 

considerada uma consequência inevitável das 

trocas de curativo e do desbridamento (Silva, 

Pazos, 2005). 

Então, considerando o enfermeiro como 

um membro ativo e integrante da equipe de 

enfermagem e, geralmente, responsável pela 

realização de curativos, cabe aos profissionais 

dessa área desenvolver competências e 

habilidades que lhes permitam conhecer e 

identificar características das feridas crônicas e 

implementar cuidados específicos relacionados a 

elas. Nesse sentido, realizar um curativo efetivo, 

confortável ao paciente e esteticamente aceitável 

é um desafio para o enfermeiro.  

Portanto, diante do sofrimento que a 

ferida causa ao paciente e observando o número 

reduzido de trabalhos sobre dor voltados à 

temática, percebeu-se a necessidade de realizar 

um estudo em que se buscasse um maior 

aprofundamento sobre a percepção do paciente 

com ferida crônica sobre a dor. E, é com base 

nesse caminhar que despertou o interesse de 

realizar um projeto, buscando resposta para o 

questionamento: qual o perfil sociodemográfico, 

clínico e terapêutico de pacientes com ferida 

crônica que apresentam dor? 

Considerando a pertinência deste 

questionamento, o presente estudo tem como o 

objetivo geral: Descrever o perfil 

sociodemográfico, clínico e terapêutico de 

pacientes com ferida crônica que apresentam 

dor. E como objetivos específicos: Verificar o 

nível de intensidade da dor, de acordo com as 

Escalas Numérica da Dor, preconizadas pela 

Organização Mundial de Saúde; Verificar fatores 

atenuantes e agravantes da dor; Investigar as 

medidas farmacológicas e não farmacológicas 

para o alívio da dor e; Investigar as repercussões 

na vida do paciente depois do aparecimento da 

dor. 

MÉTODO  

Trata-se de uma pesquisa descritiva de 

caráter quantitativo, no entanto, também é 

considerada uma pesquisa documental, tendo 

em vista a consulta a dados secundários 

(prontuários). 

A população estabelecida para o estudo 

foi composta por pacientes com feridas crônicas 

atendidos em Unidades de Saúde da Família da 

zona urbana do município de Cuité/PB, no qual 

os mesmos são cadastrados. A amostra da 
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da pesquisa foi composta por 17 

pacientes portadores de ferida crônica, que 

apresentavam dor. 

Foram adotados os seguintes critérios de 

inclusão da amostra: pacientes com idade 

superior a 18 anos, que apresentem algum tipo 

de ferida crônica associado ao quadro de dor, 

que estivessem recebendo assistência 

multiprofissional em uma unidade de saúde da 

família e que aceitasse participar dessa 

pesquisa. E, como critérios de exclusão, aqueles 

que não apresentassem condições cognitivas 

para responder ao instrumento de coleta de 

dados. 

A coleta dos dados aconteceu no período 

de fevereiro a maio de 2014, com aplicação de 

um questionário semiestruturado contendo 

questões relacionadas aos objetivos da 

pesquisa, bem como observação nos 

prontuários, a fim de obter informações 

referentes ao diagnóstico médico, tratamento 

farmacológico e não farmacológico, mediante as 

prescrições médicas e anotações de 

enfermagem. Por fim, foi utilizada a Escala 

Numérica da Dor para avaliar a intensidade 

desse sintoma presente nos participantes dessa 

pesquisa.  

A aplicação do instrumento aconteceu 

após assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, no qual os participantes 

foram esclarecidos acerca do objetivo do estudo, 

da garantia de sigilo e do anonimato da 

identidade, bem como quanto à desistência em 

qualquer momento da pesquisa sem nenhum 

prejuízo. Além disso, foi solicitada aos 

participantes a permissão para que as 

entrevistas fossem gravadas. 

O delineamento da amostra foi 

representado por meio de Tabela e Gráficos 

construídos pelo Programa Microsoft Excel 2007, 

e para analisar as falas dos participantes foi 

utilizada uma análise descritiva. Ademais, a 

coleta só foi iniciada após aprovação do projeto 

pela Unidade Acadêmica de Saúde, Assessoria 

de Pesquisa do Centro de Educação e Saúde e 

do Comitê de Ética em Pesquisa sob o CAAE 

13445413.4.0000.5182. 

 

RESULTADOS 

A tabela 1, apresentada a seguir, mostra 

o perfil sociodemográfico de 17 pacientes 

atendidos em Unidades de Saúde da família do 

município de Cuité-PB, onde podemos observar 

que houve aproximação do número de pacientes 

participantes em relação ao sexo. Contudo, o 

gênero masculino se sobressaiu com maior 

relevância 09 (52%). Quanto à idade, percebe-se 

que houve equivalência entre as faixas etárias 

56-65 anos (35%) e 76-85 anos (35%). No que 

tange ao estado civil, também houve 

aproximação entre as variáveis divorciado e 

viúvo, porém houve uma expressividade em 

relação a variação “viuvez” 07 (41%). Em relação 

à escolaridade, evidencia-se que houve 

prevalência de participantes com ensino médio 

10 (60%). Ademais, no que concerne ao trabalho 

atual 13 (76%) dos participantes eram 

aposentados. 

Em relação ao perfil clinico, a tabela 2 

mostra a distribuição dos tipos de feridas 

apresentadas pelos participantes desse estudo, 

bem como o tempo de aparecimento da lesão, 

onde se evidencia que a maioria (70,6%) dos 

participantes apresenta úlcera varicosa, seguido 

de pé diabético (29,4%). Faz-se necessário 
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 de pé diabético (29,4%). Faz-se necessário 

salientar que o tipo de ferida foi classificado 

mediante diagnóstico médico contido nos 

registros dos prontuários dos pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao tempo de aparecimento da 

ferida crônica percebe-se que no ano de 2013 

houve um número significativo com escore de 

47%. Portanto, evidencia-se que esses 

participantes possuem a lesão há um ano ou 

mais. 
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Na tabela 3 são apresentados dados 

referentes à intensidade da dor presente nos 

participantes, exibindo que maior parte da amostra 

(47,1%) sente dor intensa no local da lesão. Identifica-

se ainda que a categoria medicamentos (53,0%) é o 

principal elemento utilizado para redução desse 

sintoma, seguido de medidas compressivas, elevação 

dos membros (17,6%) e limpeza da lesão (11,8%), 

respectivamente. No que tange aos fatores que 

intensificam a dor nas lesões crônicas, o esforço físico 

(62,7%) se sobressaiu entre os demais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao perfil terapêutico dos 

pacientes, identifica-se que o tratamento 

farmacológico utilizado pela maioria (64,6%) para 

aliviar a dor, sintoma que foi relatado com maior 

expressividade, são os analgésicos e anti-

inflamatórios não esteroidais (AINES). Quanto ao 

tratamento tópico, houve predominância (76,5%) do 

uso dos Ácidos Graxos Essenciais (AGE). Ressalta-

se ainda que 47,0% dos participantes da pesquisa 

deixaram de trabalhar em decorrência das dores que 

sentem. Consequentemente a isso 41,2% não 

realizam atividades domesticas e 11,8% tiveram 

diminuição do desempenho nas relações sexuais. 
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DISCUSSÃO 

De acordo com a literatura pertinente, as 

mulheres apresentam três vezes mais chances 

do que os homens de desenvolver úlceras 

venosas de membros inferiores. Entretanto, 

alguns estudos têm apontado o predomínio de 

homens com úlceras venosas, como o estudo 

realizado por Santana et al (2012), no qual foi 

demonstrado que dos 58 participantes, a maioria 

(67,2%) era do gênero masculino, corroborando 

assim com os dados obtidos nesta pesquisa. 

Outro estudo realizado em Goiânia, com 46 

pessoas apresentando úlceras crônicas de 

perna, a nível ambulatorial de unidades básicas 

de saúde, também mostrou que, trinta e sete 

(80,4%) eram do sexo masculino e nove (19,6%) 

do feminino (Abbade, Lastória, 2006; Sant’ana, 

Bachion, Santos, Nunes, Malaquias, Oliveira, 

2012; Martins, Tipple, Reis, Santiago, Bachion, 

2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base nesse caminhar, verifica-se 

que há um crescimento da população masculina 

acometida por úlceras crônicas, e isto implica que 

há necessidade que outros estudos sejam 

realizados acerca dessa temática. Vale Salientar 

que, talvez, houve uma contradição dos dados 

obtidos nesta pesquisa comparando com os da 

literatura, em decorrência do número exíguo da 

amostra. 

A população mais acometida pela ferida 

venosa é a de idosos, que apresentam, além da 

lesão, declínio das atividades somado a doenças 

crônico-degenerativas. Isso se deve ao fato da 

idade avançada tornar as pessoas mais 

suscetíveis às lesões, pois ocorrem alterações do 

sistema fisiológico decorrente de modificações 

nutricionais, metabólicas, vasculares e 

imunológicas que afetam a função e o aspecto da 

pele. Fisiologicamente diminuem a intensidade e 

velocidade em quase todas as fases de 

cicatrização, resultando em menores respostas 

inflamatórias, redução da circulação, aumento da 

fragilidade capilar e do tempo de epitelização 

Página 23 



JOURNAL OF AGING AND INOVATION 
(EM LINHA) ISSN: 2182-696X / (IMPRESSO) ISSN: 2182-6951 VOLUME 6. EDIÇÃO 2 

 

fragilidade capilar e do tempo de 

epitelização (Silva et al., 2011; Oliveira, 

Nogueira, Carvalho, Abreu, 2012). 

A relação familiar, social e de lazer é 

importante para a recuperação dessas pessoas e 

a falta desses fatores pode levar a queda da 

qualidade de vida, baixa autoestima, ansiedade e 

depressão. A dinâmica familiar representa um 

importante suporte no auxílio e estímulo ao 

autocuidado das pessoas com feridas crônicas, 

pois a ausência familiar pode indicar que os 

mesmos acabam tendo que fazer o serviço de 

casa e, por vezes, esquecem o autocuidado. E, 

isso pode implicar negativamente nos cuidados 

com a ferida, levando assim, a ocorrência de 

possíveis agravos e complicações na evolução e 

melhora do tratamento da ferida (Matsubara et 

al., 2012; Sousa, 2014). 

O nível de escolaridade também 

influencia nos cuidados com a lesão. Contudo, o 

fato de terem certo grau de instrução, não quer 

dizer que consigam assimilar adequadamente as 

orientações sobre os cuidados com a ferida, 

considerando que o tratamento depende do 

processo de ensino-aprendizagem para, 

consequentemente, ter bom efeito.  

Ao analisar o perfil clinico dos 

participantes desse estudo, observou-se que a 

maioria (70,6%) apresentava ulcera varicosa. 

Oliveira et al (2012) descreve que úlceras 

varicosas são lesões, na qual há destruição de 

camadas cutâneas, podendo atingir tecidos mais 

profundos, acometendo, geralmente, o terço 

inferior dos membros inferiores. Essas lesões 

são causadas pela dificuldade de oxigenação 

tecidual, podendo ocorrer devido à obstrução do 

retorno venoso ou refluxo do sangue venoso, 

ocasionando hipertensão venosa, o edema e a 

lipodermatoesclerose, comuns nas pessoas com 

insuficiência venosa.  

De acordo com a literatura pertinente, 70 

a 90% das úlceras de perna são de etiologia 

venosa, sendo o restante (30%) dividido entre as 

úlceras arteriais, por pressão, mista, traumática e 

por outras causas, como linfáticas e 

hematológicas. Lopes (2011) refere que, tanto em 

mulheres como em homens (26,1% e 30,6%, 

respectivamente), a ferida crônica que tem maior 

prevalência é a úlcera varicosa. Estudo realizado 

por Salomé (2010) também corrobora com os 

dados da presente pesquisa ao apontar que 

houve maior relevância de participantes (40,9%) 

com úlcera venosa (Oliveira et al., 2012; Lopes, 

2011; Salomé, 2010). 

As úlceras de Membros Inferiores (MMII) 

são lesões que podem surgir espontaneamente 

ou de forma acidental; geralmente podem estar 

relacionadas a processos patológicos locais ou 

sistêmicos e há retardo no processo de 

cicatrização (Oliveira, Tatagiba, et al., 2012). 

Ressalta-se que o tempo transcorrido 

desde o surgimento da ferida até sua total 

cicatrização e a possibilidade de recorrência 

sofre influência também da terapêutica adotada 

para o seu tratamento. Atualmente, com o 

desenvolvimento tecnológico, o enfermeiro deve 

ter conhecimento acerca dos mecanismos de 

reparação tecidual e assim, escolher o produto 

mais adequado para cada situação específica 

(Oliveira et al., 2012). 

Estudo realizado, em Maracanaú – CE, 

com 87 participantes apresentando ferida crônica 

de membros inferiores (MMII), revelou que o 

tempo médio de existência da enfermidade entre 

os sujeitos foi de 5,5 anos, sendo que 38 (69%) 
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os sujeitos foi de 5,5 anos, sendo que 38 

(69%) apresentavam insuficiência venosa 

crônica com úlceras ativas ou cicatrizadas e 

recidivas frequentes há mais de ano. 

Corroborando com esses dados, autores 

realizaram pesquisa, em Fortaleza-CE, com 51 

pacientes apresentando úlcera venosa, onde 

evidenciou que 60,8% participantes tinham a 

lesão a mais de um ano, entrando em consenso 

com o presente estudo (Moreira, Silva, 2011; 

Brito, Nottingham, Victor, Feitoza, Silva, Amaral, 

2013). 

Segundo Waidman, Rocha, Correa, 

Brischiliari e Marcon (2011) o fato da ferida 

perdurar por vários anos acaba colocando a 

pessoa numa situação de apatia, desmotivação e 

comodismo. Essa rotina diária faz com que se 

acomode e perca a sua capacidade de acreditar 

na possibilidade de cicatrização. E, a partir disso, 

a ferida é percebida como algo sem solução, e o 

tratamento, por conseguinte, sem objetivos 

estabelecidos, sem anseios, executados apenas 

como obrigação rotineira. 

Não o bastante, quando a ferida surge, o 

paciente começa a ter dificuldade de locomoção 

e dor. Além disso, a lesão passa a apresentar 

exsudato e odor, o que tem como consequência 

mudanças do estilo de vida e, 

consequentemente, muitas vezes, o paciente 

apresenta frustração e desesperança 

relacionadas ao tratamento (Salomé, Danata, 

Blanes, Ferreira, 2011). 

Vale salientar que a dor em feridas pode 

advir de intervenções cirúrgicas, remoção da 

cobertura, limpeza, etiologia da ferida, 

mobilidade, fricção, isquemia e hipóxia dos 

tecidos, além de fatores ambientais e 

psicossociais (Oliveira, Tatagiba et al., 2012). 

De acordo com a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) a dor pode ser avaliada em vários 

aspectos; no que tange à intensidade, pode ser 

classificada em leve, moderada e intensa. Para 

atribuir valores a estes aspectos qualitativos, a 

OMS lança mão de várias escalas, a fim de 

mensurar e atribuir um valor a dor verbalizada 

pelo paciente. Uma das escalas mais utilizadas é 

a numérica, onde se atribui valores de zero a 10; 

onde zero significa “nenhuma dor” e 10, “dor 

intensa”. Nesse sentido, as pesquisadoras 

optaram pela utilização desta escala, por ser de 

fácil entendimento pelos participantes da 

pesquisa. Então, pode-se constatar que 47,1% 

dos participantes da pesquisa mencionou sua dor 

como sendo intensa. 

A dor crônica é descrita como aquela que 

perdura por meses, anos ou a vida toda, podendo 

haver ocorrências intermitentes que se 

caracterizam por períodos de dor, intercalados 

com outros. Nesse ínterim, a dor é um sintoma 

clinicamente norteador pelo qual podemos 

identificar e avaliar uma doença ou lesão e a 

partir da sua detecção minimizar os seus 

impactos (Lara, Pereira, Pinto, Vieira, Wichr, 

2011). 

Pesquisa de Evangelista et al (2012) 

realizada com 33 sujeitos explicita que, quanto 

aos sintomas referidos pelos entrevistados, a dor 

foi o mais prevalente, onde esta foi caracterizada 

pelo uso da Escala Numérica (EN). De acordo 

com a pontuação atribuída pelo paciente, a dor 

foi classificada em intensa, como a pior dor 

possível (54,5%), entrando em consenso com o 

presente estudo (Evangelista, Magalhães, 

Moretão, Stival, Lima, 2012).  
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Moretão, Stival, Lima, 2012).  

A experiência da dor é única para cada 

paciente e possui uma dimensão emocional forte. 

A dor é o que o cliente verbaliza ou sinaliza, por 

isso o tratamento deve ser contemplado de forma 

integral e individualizado (Silva, 2012). Nesse 

sentido, vale ressaltar que a OMS criou um 

método específico de classificação da dor e de 

medicamentos que devem ser utilizados de 

acordo com a intensidade da dor, com a 

finalidade de orientar os profissionais da saúde 

na condução correta do alívio deste sintoma. 

 A Escada Analgésica da OMS (2002) 

padroniza o tratamento analgésico da dor 

baseado em uma escada de três degraus de 

acordo com a intensidade de dor que o paciente 

apresenta e verbaliza. No primeiro degrau, o 

tratamento farmacológico é direcionado para dor 

leve, onde são utilizados analgésicos não 

opioides e anti-inflamatórios não esteroidais. 

Quando não ocorre alívio da dor, esta passa a ser 

considerada de intensidade moderada, a qual 

está inserida no segundo grau da escada; nesse 

caso, adiciona-se um opioide fraco. Quando esta 

combinação é refratária, a dor é classificada 

como intensa e na escada, está alocada no 

terceiro degrau; neste caso, deve-se substituir o 

opioide fraco por um forte. 

 Vale salientar que somente um 

medicamento de cada categoria deve ser usado 

por vez e que os medicamentos adjuvantes 

(antidepressivos, anticonvulsivantes, 

neurolépticos, bifosfonados, corticosteroides) 

devem ser associados em todos os degraus da 

escada, de acordo com as indicações específicas 

(Silva, 2012). 

Contudo, a partir desse estudo, pode-se 

perceber que o tratamento farmacológico 

utilizado pelos participantes da pesquisa não é o 

mais adequado, visto que a maior parte da 

amostra referiu sentir uma dor intensa. Diante 

disso, enfatiza-se que temos à nossa disposição 

múltiplos agentes farmacológicos para aliviar a 

dor, e que a seleção do fármaco mais apropriado 

deve estar relacionada ao tipo e a intensidade da 

dor e basear-se nas recomendações da OMS 

(Woo, 2011). Infere-se, de forma, que a dor não 

é avaliada de forma correta e a condução 

terapêutica é subvalorizada pelos participantes 

da pesquisa. 

No que concerne ao tratamento tópico, 

nota-se que houve predominância (76,5%) do 

uso dos Ácidos Graxos Essenciais (AGE). Diante 

disso, é fundamental destacar que existem 

diversos tipos de ácidos graxos, mas se tratando 

de tratamento de feridas, o ácido linoléico e o 

ácido linolênico são os mais importantes, pois 

não podem ser sintetizados pelos mamíferos, por 

não possuírem a enzima delta 9-dessaturase 

(Ferreira, Souza, Rigotti, Loureiro, 2012). 

Corroborando com o presente estudo, a 

investigação de Oliveira et al (2012) mostrou que 

dos 49 participantes da sua pesquisa, 22 (32,8%) 

utilizavam, nas feridas crônicas, produtos à base 

de AGE, seguido da Colagenase (31,3%), 

ficando evidente que o AGE foi o produto mais 

utilizado. Vale frisar que o AGE é indicado para o 

tratamento de úlceras com tecido de granulação 

no leito, promovendo a quimiotaxia e a 

angiogênese, além de manter o meio úmido e 

acelerar o processo de granulação tecidual. 

Ademais, Santana et al (2012), relatam 

em seu estudo, que dentre os 58 participantes, 

71,6% utilizavam produtos a base de AGE para 
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71,6% utilizavam produtos a base de AGE 

para tratar as úlceras. Os autores ainda 

explicitam que este deve ser aplicado 

diretamente no leito da úlcera ou em gaze úmida 

com solução fisiológica 0,9% (SF) suficiente para 

mantê-la úmida até a próxima troca, ocluindo-se 

com cobertura secundária, tipo gaze. 

Entretanto, o tratamento não 

farmacológico também é fundamental para a 

recuperação do paciente, o suporte emocional, 

por exemplo, tem um papel muito importante no 

alívio da dor. Além dele, técnicas de relaxamento, 

massagens, utilização de produtos naturais, 

como por exemplo, o lambedor enfatizado pelos 

participantes, e a atividade física, constituem-se 

como um contributo importante. Além disso, 

deve-se propiciar um ambiente calmo e 

confortável ao paciente (Silva, 2012). 

Apesar do tratamento da dor apresentar 

várias vertentes, os medicamentos ainda são 

mandatórios para o alívio imediato. No entanto, a 

escolha do medicamento adequado dependerá 

da correta avaliação, do conhecimento sobre o 

produto, sua eficácia, custo, disponibilidade no 

mercado, no bem estar e conforto do cliente. O 

uso inadequado do medicamento pode prejudicar 

ou retardar a cicatrização, além de não atenuar a 

dor (Carneiro, Sousa, Gama, 2010). 

O enfermeiro deve ter uma visão ampla 

dos medicamentos que minimizam a dor 

decorrente da ferida crônica, pois é o profissional 

quem está em maior contato com o paciente. 

Infere-se, dessa forma, que é diante desse 

cenário, que esses profissionais precisam 

perceber a importância da avaliação da dor, com 

o objetivo de buscarem o tratamento mais 

adequado (Moreira et al., 2009). 

É fundamental ressaltar que a terapia 

compressiva também auxilia na amenização da 

dor, podendo ser realizada com o uso de meias 

de compressão ou bandagens, sendo 

fundamental para que o tratamento da úlcera seja 

eficaz, pois constitui medida de controle da 

hipertensão venosa, além de aumentar as taxas 

de cicatrização e reduzir custos. Contudo, é 

crucial realçar que sua aplicação exige 

conhecimentos e competências específicas 

(Gaspar, Martinho, 2012).  

Estudo realizado por Brito et al (2013), 

apontou que a maioria dos participantes da 

pesquisa fazia uso de terapia compressiva, e que 

essa medida era responsável por acelerar o 

processo cicatricial e reduzir o percentual de 

recidivas, agindo na macro e microcirculação, 

aumentando o retorno venoso e diminuindo o 

refluxo patológico, favorecendo a reabsorção do 

edema, além de minimizar a saída de líquidos 

para o interstício, e dessa forma aliviando a dor 

(Brito et al., 2013). 

Controlar a dor e promover o conforto são 

dois aspectos importantes nos cuidados de 

enfermagem. Diante disso, sempre que possível, 

o enfermeiro deve planejar intervenções que 

consigam atenuar ou eliminar os fatores 

agravantes da dor visando o alívio satisfatório da 

dor (Souza, 2009). 

Sob este prisma, o presente estudo 

também abordou os fatores agravantes da dor, 

onde o esforço físico (62,7%) se sobressaiu entre 

os demais fatores. Isso pode se dá pelo fato da 

úlcera crônica impor limitações de ordem física 

devido à intensidade da dor, tipo de ferida, 

localização e tempo de existência da lesão. 

Essas limitações geram mudanças nas 

atividades realizadas pela pessoa, interferindo 
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atividades realizadas pela pessoa, 

interferindo todos os aspectos físicos possíveis, 

como andar, tomar banho, trabalhar, viajar e 

dormir (Lara et al., 2011). 

Esse resultado concorda com os dados 

do estudo realizado por Guterres (2010), 

realizado com 29 pacientes cadastrados nas 

unidades de saúde da família do município de 

Cachoeirinha (RS), o qual mostrou que as 

pessoas com úlceras de perna possuem 

dificuldade de realizar as atividades do dia a dia 

devido à dor intensa sentida por esses durante 

esforço físico, gerando incapacidade física 

(Guterres, 2010).  

Assim, é importante que o profissional 

também avalie o grau de dificuldade do usuário 

para andar e deslocar-se à unidade de saúde, já 

que a úlcera pode interferir na capacidade de 

deambulação das pessoas acometidas (Sant’ana 

et al., 2012). 

Avaliar a qualidade de vida é algo que se 

tornou importante nas últimas décadas pela 

necessidade de transformar a medida, antes 

subjetiva, em quantitativa, e de forma a poder ser 

usada em pesquisas e modelos econômicos e, 

também, que os resultados pudessem ser 

utilizados em populações diversas e mesmo em 

diferentes doenças (Souza, Matos, 2010). 

A investigação de Lucas, Martins e 

Robazzi (2008), conduzida com 90 pacientes 

(81,1% com úlceras venosas) de São Paulo-SP e 

Curitiba-PR, observou que dor prejudicou a 

qualidade de vida das pessoas, interferindo 

diretamente na capacidade de manter as 

atividades laborais.  

Os dados desta pesquisa também estão 

em concordância aos achados de Nóbrega et al 

(2011), no qual o estudo do mesmo expôs que 

98,0% das pessoas com úlceras varicosas 

relataram sofrer mudança na qualidade de vida 

após o surgimento da lesão. Diante disso, 

ressalta-se a necessidade de avaliar e registrar a 

intensidade da dor de forma contínua e regular, 

visando otimizar a terapêutica e melhorar a 

qualidade de vida do cliente.  

Vale salientar que a maior parte dos 

participantes desta pesquisa, referiu sentir dor 

intensa, fato este que pode explicar a não 

realização das atividades domésticas, visto que a 

dor causa um impacto significativo no dia a dia e 

nas relações interpessoais dos participantes 

(Silva, 2012). 

Na medida em que esses pacientes 

demonstram alguma dependência para 

administrar suas atividades, sejam domiciliares, 

de lazer, sociais e familiares, terão sua 

autonomia prejudicada e, consequentemente, 

tornam-se dependentes de seus familiares e 

amigos, e, dessa forma, apresentam declínio da 

autoestima e comprometimento da autoimagem 

e da qualidade de vida (Salomé, Blanes, Ferreira, 

2011). 

Apesar de todas essas repercussões, as 

úlceras de perna não são valorizadas 

adequadamente sendo o seu cuidado colocado, 

muitas vezes, em segundo plano. Parte dessa 

atitude advém do fato de que seu tratamento é 

difícil. Elas são refratárias às terapêuticas 

utilizadas, cicatrizam com lentidão e recidivam 

com facilidade (Salomé et al., 2011). Frente a 

isso, percebe-se que a avaliação da qualidade de 

vida do paciente com úlcera venosa é um 

importante indicador da resposta de evolução da 

cicatrização da lesão. 
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CONCLUSÕES 

 
Frente ao exposto, percebe-se que o 

objetivo almejado no estudo foi alcançado, uma 

vez que descreveu o perfil sociodemográfico, 

clínico e terapêutico de pacientes do município 

de Cuité-PB com feridas crônicas que 

reportassem dor.  

Através desse estudo, pode-se averiguar 

que é fundamental inserir, efetivamente, a 

educação permanente nos serviços de atenção 

básica, uma vez que a enfermagem deve esta 

sempre atualizando seus conhecimentos, para 

que haja a disseminação efetiva de informações 

e orientações, tanto ao paciente quanto aos seus 

familiares/cuidadores, quanto aos cuidados 

adequados para com essas feridas visando 

dessa forma atenuar as recidivas e eliminar os 

riscos de complicações que aparecem quando a 

assistência prestada no tratamento de lesões 

não é oportuna. 

Dessa forma, acredita-se que esta 

iniciativa, de inserir a educação permanente, 

possa contribuir no desenvolvimento da 

competência e habilidade desses profissionais 

da saúde de identificar, avaliar e tratar feridas 

crônicas que apresentam o sintoma dor, e a partir 

daí garantir uma assistência integral ao paciente 

e, consequentemente, melhorar sua qualidade 

de vida.  

Ademais, é inegável a necessidade de 

que novas pesquisas sobre essa temática sejam 

realizadas, pois assim, poderemos conhecer a 

clientela atendida com maior propriedade e 

identificar se os cuidados prestados, nos 

diferentes contextos, estão sendo satisfatórios 

diante dessas pessoas com feridas crônicas que 

apresentam dor. 
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