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RESUMO 
 

A Úlcera de Estase Venosa apresenta alta prevalência, caráter recidivante e gera 

dependência dos serviços de saúde. Constitui um importante problema de saúde pública, 

acarretando grande impacto social, pois implica na distorção da autoimagem, baixa 

autoestima e leva a casos severos de depressão. Segundo a literatura, 22 % da 

população, na faixa etária entre 30 a 80 anos, desenvolve úlcera venosa. Com intuito de 

melhor compreender esta problemática surgiu este estudo com o objetivo geral: 

Identificar as intervenções e tratamentos mais utilizados para úlcera de estase venosa. 

Objetivos específicos: Abordar a etiologia, epidemiologia com destaque ao cuidado de 

enfermagem a este agravo. Trata-se de uma pesquisa de revisão sistemática da literatura, 

descritiva e analítica, por meio de fonte indireta realizada em textos publicados entre os 

anos de 2000 a 2019. Destaca-se que, a literatura aponta a necessidade da avaliação 

prévia do indivíduo portador de úlcera de estase venosa na escolha da cobertura ideal, 

pois, cada tratamento deverá ser indicado considerando a lesão e condições 

psicossociais e econômicas do paciente. Observa-se que o enfermeiro é o profissional 

com autonomia e capacidade técnico-científica para acompanhamento do tratamento 

dos pacientes portadores dessas úlceras. Conclui-se que há grande quantidade de tipos 

de tratamentos avançados, com destaque à terapia compressiva, que contribui para 

melhor retorno venoso, controla edema e melhora a cicatrização. É necessário realizar a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem e implantar protocolos para uma linha de 

cuidado contínuo, prevenindo recidivas e avaliando custo benefício. 

 

 

Palavras-chave: Úlcera de Estase Venosa. Tratamento. Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO 

 

As lesões crônicas são 

caracterizadas por duração prolongada e 

grande percentual de reincidência, 

sendo por uma deficiência do tecido, 

resultando em uma lesão de difícil 

cicatrização e tem maior 

susceptibilidade em idosos e pessoas 

que possuam problemas sistêmicos. 

Dispomos de exemplo: úlceras por 

pressão, úlceras diabéticas dos pés, 

feridas neoplásicas malignas e as 

úlceras de estase venosa (PACHECO, 

2014). 

De acordo com Costa et al. 

(2011), as Úlceras de Estase Venosa 

(UEV), apresentam alta prevalência, 

caráter recidivante, o que provoca 

sofrimento tanto ao paciente quanto à 

sua família, além de gerar dependência 

dos serviços de saúde, sendo 

considerado um importante problema de 

saúde pública, assume grande 

repercussão social e econômica, 

acarretando a uma diminuição da 

qualidade de vida. 

Ainda que a UEV atinja grande 

parte da população brasileira, são 

insuficientes os estudos que abordam 

este tema, deixando uma lacuna quando 

se necessita de referencial teórico, para 

realização de pesquisas e revisões. 

Deste modo, faz-se necessária a atenção 

dos profissionais da área da saúde, pois 

demonstra apesar de sua alta 

prevalência, uma negligência ou 

tratamento inadequado frente a este 

agravo (TORRES, 2013; ABBADE, 

2006). 

A realização do estudo sobre 

intervenções e tratamento de úlceras de 

estase venosa justifica-se, dada a 

necessidade de aperfeiçoamento do 

enfermeiro, juntamente com toda a 

equipe multidisciplinar, sobre o 

desempenho, responsabilidade no 

tratamento de feridas, estar ciente dos 

avanços recentes e suas implicações, 

para que haja um atendimento efetivo. 

Observa-se o conhecimento científico, 

essencial e necessário, para a promoção 

de um cuidado continuado e de 

qualidade. Para envolver atos 

responsáveis em sua prática, o 

profissional deve conhecer seus direitos, 

deveres e responsabilidades providos no 

Código de Ética dos profissionais 

(FERREIRA, 2008; FURTADO, 2014). 

Portanto, este trabalho possui 

como objetivo geral abordar as 

intervenções e tratamentos mais 

utilizados para úlcera de estase venosa e 

como objetivos específicos, caracterizar 

etiologia e epidemiologia da úlcera de 

estase venosa, com destaque aos 

cuidados de enfermagem frente a este 

agravo. Considerando o envolvimento 
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das acadêmicas no Projeto de Extensão 

do Ambulatório de Lesões 

Dermatológicas da Universidade Vale 

do Rio Doce (UNIVALE), espaço 

destinado ao tratamento de lesões, 

surgiu o interesse de estudo. Neste 

espaço acadêmico, existe grande 

número de usuários em tratamento de 

úlcera venosa, dentre estes, recidivas 

frequentes, implicam no cotidiano do 

indivíduo, com repercussões 

significativas na qualidade de vida 

(CARMO, 2007). 

Ribeiro, (2003 p. 192) afirma 

que: “As úlceras venosas acontecem 

quando danos repetidos interrompem, 

destroem a formação dos tecidos, 

quando um ou mais elementos químicos 

e celulares do processo de cicatrização 

são deficientes”. Acarretando a 

insuficiência venosa.  

A insuficiência venosa resulta da 

obstrução das válvulas venosas em 

membros inferiores (MMII) ou de um 

retorno do fluxo sanguíneo das válvulas, 

afetando as veias superficiais e 

profundas. Esse distúrbio no mecanismo 

fisiológico do fluxo venoso resulta em 

hipertensão venosa, em virtude do 

aumento prolongado da pressão nos 

vasos. Como as paredes das veias são 

mais delgadas e complacentes que as 

paredes das artérias, acabam por se 

distender quando a pressão venosa se 

eleva de maneira consistente. Assim, os 

folhetos das válvulas venosas são 

estirados e impedidos de se fechar por 

completo, permitindo um refluxo 

retrógrado do sangue, podendo 

ocasionar posteriormente lesões 

conceituadas como UEV ou úlceras 

varicosas nos MMII (SOUZA, 2014).  

Os MMII são mais acometidos, 

pois a formação da úlcera pode estar 

associada ao acúmulo de líquido, ao 

depósito de fibrina no interstício, 

formando manguitos que resultam na 

deficiência de nutrientes, oxigênio, 

acarretando em ulcerações e necroses. 

Outro mecanismo é a reação entre 

leucócitos e moléculas de adesão do 

endotélio, processo que pode 

desencadear inflamação, danos às 

válvulas venosas, o que aumenta a 

susceptibilidade da formação de UEV e 

Insuficiência Venosa Crônica (IVC), 

constituindo a última, uma das 

principais causadoras de úlcera de 

perna. Essa reação ocorre em até 80,0% 

dos portadores da mesma, podendo 

afetar desde a população jovem até os 

mais idosos (CARMO et. al., 2007; 

SANT’ANA, 2012).   

 Além disso, pessoas que 

possuem lesões crônicas, comumente 

têm uma imagem corporal distorcida 

que afeta diversas concepções, como o 

desenvolvimento de baixa-estima, 



4 

desmotivação pessoal, implicando ainda 

aspectos como a dor, alterações de sono, 

problemas trabalhistas e constran-

gimento, capazes de ocasionar 

distúrbios de ordem emocional. Pode 

causar ainda, timidez, retraimento 

social, pois os pacientes acometidos 

procuram se camuflar através das 

vestimentas, em busca de um novo 

corpo cicatrizado que seja aceito 

socialmente, já que em comparação com 

o corpo ferido, o corpo íntegro eleva seu 

status (DEALEY, 2008 apud 

PACHECO, 2014). 

A UEV é um importante agravo 

e grande problema de saúde pública, em 

razão de sua alta prevalência, associada 

a um elevado custo de tratamento. 

Estima-se que cerca de 1% da 

população dos países industrializados 

irá sofrer de úlcera de MMII em algum 

momento da vida, uma vez que a 

maioria é causada por problemas no 

sistema venoso, levando ao acúmulo de 

sangue nos MMII (SILVA, 2012). 

No Brasil, é significante o índice 

de prevalência de UEV, seu impacto 

social, econômico, tornando-se 

marcantes suas características 

incapacitantes e de recorrência, que 

repercutem de forma severa na 

deambulação dos portadores, devido à 

dor crônica ou desconforto (REIS, 

2013). 

Ainda que as UEV apresentem 

taxa de mortalidade quase inexistente, 

são responsáveis por grave morbidade, 

alta incidência na massa populacional, 

trazendo incontáveis complicações em 

relação à saúde. A incidência da UEV 

está estritamente associada à elevação 

da expectativa média de vida da 

população e simultaneamente à 

multiplicação dos fatores de risco para a 

obstrução dos vasos sanguíneos, como 

por exemplo: Diabetes Mellitus, 

tabagismo e obesidade (SARAIVA, 

2013). 

De acordo com Belczak (2011), 

a epidemiologia aponta que nos países 

ocidentais, a IVC acomete 15 a 50% da 

população adulta, dos quais, 15 a 20% 

apresentam UEV. A incidência de IVC 

e UEV nos Estados Unidos foram de 

7,61/10.000 pessoas-ano e de 

1,8/10.000 pessoas-ano, respectiva-

mente. No período entre 1966 e 1990, 

com tendência de estabilização, 

totalizando respectivamente 7 milhões e 

1 milhão de pessoas no mesmo país. 

Ainda cita em estudos europeus, que 1 a 

2% da população é afetada, enquanto no 

Brasil estima-se que 3,6% da população 

apresentam UEV ativa ou cicatrizada 

(2,3% em homens e 4% em mulheres).  

Quanto à epidemiologia dos 

pacientes portadores de UEV, vários 

fatores têm sido atribuídos ao 
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aparecimento de varizes nos MMII, 

dentre os quais merecem destaque: 

gravidez, idade avançada, história 

familiar de varizes dos MMII, uso de 

estrógenos, atividades laborativas em 

ortostatismo e a obesidade, sendo o 

último citado, ainda não bem 

caracterizado nos homens (LINS, 2012). 

Um estudo realizado no Reino 

Unido, de cunho retrospectivo de base 

populacional, entre 65 a 95 anos de 

idade, portadores de UEV, encontrou 

prevalência anual de 1,69%. A 

incidência global ao ano foi de 

1,42/1000 para as mulheres e 0,76/1000 

para os homens. Confirmando que a 

incidência em mulheres é praticamente 

o dobro do que em homens 

(SANT’ANA, 2012). 

Embora grande parcela da 

população brasileira seja atingida pela 

UEV, as pesquisas sobre a incidência 

deste agravo são insuficientes, não se 

sabe a fundo sua disseminação sobre o 

Brasil e diferentes regiões do país, fato 

que estabelece um problema merecedor 

de atenção pelos profissionais da área 

da saúde (TORRES, 2013). 

 

    

 Trata-se de uma pesquisa de 

revisão sistemática da literatura, 

descritiva e analítica por meio de fonte 

indireta, com utilização de artigos 

publicados em sites: teses, dissertações, 

Google Acadêmico, LILACS 

(Literatura Latino - Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde) e 

SCIELO (Scientific Eletronic Library 

On-line). Utilizaram-se os descritores: 

úlcera de estase venosa, tratamento, 

enfermagem.  

Segundo Galvão (2004), a 

revisão sistemática da literatura permite 

a visibilidade, discussão do problema de 

maneira clara e evidente, favorecendo a 

construção de evidências acerca do tema 

em estudo.    

 A realização do trabalho 

concretizou-se através da revisão 

bibliográfica de textos publicados entre 

os anos de 2000 a 2019, em número de 

61 produções, dos quais 15 foram 

excluídos por não abordarem o 

tratamento de UEV, sendo utilizados 

46, por conterem informações 

relevantes sobre intervenções de 

enfermagem e produtos utilizados no 

tratamento de UEV.  Dentre eles, 

enumeraram-se 31, empregando o 

critério “produtos utilizados no 

tratamento de UEV”, os quais foram 

computados em Tabela I, para análise, 

avaliação e discussão dos dados obtidos.  

 

 

 

 

2 METODOLOGIA  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 INTERVENÇÕES E TIPOS DE 

TRATAMENTOS INDICADOS PARA 

ÚLCERAS DE ESTASE VENOSA 

 

Diante da complexidade da 

UEV, intervenções clínicas são 

necessárias para a condução do 

tratamento, onde é essencial a avaliação 

da equipe multiprofissional, composta 

por enfermeiro, fisioterapeuta, 

nutricionista e médico angiologista, 

uma vez que na existência de infecção 

ou necessidade de intervenções 

cirúrgicas, realizará exames 

especializados para o diagnóstico 

diferencial das lesões (ROBAINA, 

2016). 

Deste modo, se destaca o 

profissional enfermeiro como 

responsável ao cuidado em praticar a 

enfermagem, à medida que lhe garante a 

Lei do Exercício Profissional. De 

acordo com a Resolução COFEN, nº 

567/2018, art. 3°: compete ao 

profissional enfermeiro participação na 

avaliação, elaboração de protocolos, 

seleção, indicação de novas tecnologias 

em prevenção e tratamento de pessoas 

portadoras de feridas (FERREIRA, 

2008; BRASIL, 2018).  

 O processo do cuidado ao 

portador de UEV inicia-se com a 

aplicação da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE), a 

partir da abordagem na anamnese, desde 

a identificação, o histórico, a coleta de 

dados socioeconômicos, psicológicos, 

de alimentação, higiene pessoal, além 

de medicamentos utilizados e atividades 

diárias (FONSECA, 2019; ROBAINA, 

2016). 

Compete ao enfermeiro após a 

avaliação, a realização de curativo, 

enfaixamento compressivo do membro 

afetado, além de terapia tópica com 

produtos cicatrizantes e controladores 

de infecção bacteriana, associados à 

necessidade de manutenção do repouso 

prolongado. Por meio dos avanços no 

conhecimento sobre o tratamento de 

feridas, é possível oferecer um cuidado 

integral, além da busca pela autonomia 

do portador de UEV, favorecendo a 

qualidade da assistência (SOUZA, 

2014; SOUSA et. al., 2015; 

STAMBASSI, 2015).   

 A escolha da conduta terapêutica 

é de suma importância, pois evita 

complicações, reduz o sofrimento e visa 

otimizar a relação custo/benefício. 

Atualmente, existe uma ampla gama de 

cobertura para o tratamento de feridas, 

onde em cada instituição, seja pública 

ou privada, há uma escolha do produto 

padronizado em protocolos, criados 

pelo enfermeiro (FURTADO, 2014; 

CARVALHO, 2016; FONSECA, 2019). 
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A análise para o cuidado deve 

partir de uma avaliação realizada pelo 

enfermeiro, através da SAE específica 

para o tratamento dos clientes com 

feridas, contudo, esses resultados 

também são influenciados pela 

severidade, complexidade das condições 

do paciente, além da infraestrutura do 

ambiente em que reside. O enfermeiro 

passa maior tempo junto ao paciente, 

familiariza-se com sua realidade e 

torna-se o profissional ideal para 

orientar e acompanhar os portadores de 

UEV (DEALEY, 2001 apud 

MOREIRA, 2009). 

 

3.1.1 Curativos Especiais 

 

 Os cuidados com as feridas têm 

progredido de forma crescente, 

acompanhando os avanços tecnológicos 

e descobertas desenvolvidas no âmbito 

da saúde. À medida que a tecnologia 

avança, há a criação de novos tipos de 

coberturas que atendem maiores 

demandas, devido à alta qualidade dos 

produtos. Entretanto, possuem especifi-

cidades que devem ser respeitadas para 

melhor evolução do tratamento, como 

patologias associadas ao custo/benefício 

(STAMBASSI, 2015; ROBAINA, 

2016). Os estudos apontam que entre 

tais novas tecnologias, destacam-se os 

seguintes curativos especiais: 

3.1.1.1 ALGINATO DE CÁLCIO  

 

O Alginato de Cálcio é um 

curativo que contém fibras de puro 

alginato de cálcio derivado de algas 

marinhas. Sua atuação se dá pela troca 

iônica entre o sódio presente no 

exsudato e o cálcio presente no curativo 

de alginato auxilia no desbridamento 

autolítico. Sua alta capacidade de 

absorção mantém o meio úmido para a 

cicatrização e induz a hemostasia. Deste 

modo, é considerado eficaz em feridas 

cirúrgicas e indicado para ser usado nas 

feridas com exsudato moderado a muito 

em tratamento na atenção primária 

(RODRIGUES, 2012; ROBAINA, 

2016; SOUSA, 2015). 

 

3.1.1.2 BOTA DE UNNA 

 

A Bota de Unna é citada com 

evidência e vantagens, visto que 

apresenta em seu favor a melhor forma 

de terapia compressiva, contribuindo 

para a diminuição do edema e evitando 

a inflamação dos vasos linfáticos. É 

importante considerar sua proteção 

contra trauma e pouca interferência 

negativa nas atividades diárias de vida. 

Por ser considerada uma alternativa de 

tratamento de baixo custo, acessível à 

maior parte da população, em relação a 

outros tratamentos, é utilizada com 
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maior frequência para a cicatrização de 

UEV (RODRIGUES, 2012; CRUZ, 

2016; ROBAINA, 2016).  

 

3.1.1.3 HIDROGEL  

 

O Hidrogel é um tipo de curativo 

que proporciona um ambiente hidrófilo, 

devido à retenção de umidade, 

propiciando a liquefação de necrose. 

Sua função é amolecer e remover o 

tecido sem vitalidade, por meio de 

desbridamento autolítico. Sua indicação 

é para feridas superficiais e de baixa 

exsudação, tornando-se de grande 

eficácia na cicatrização (RODRIGUES, 

2012; FLORIANÓPOLIS, 2007; 

PRESTES, 2016). 

 

3.1.1.4 CARVÃO ATIVADO COM 

PRATA 

 

O Carvão Ativado é um curativo 

coberto por tecido de nylon poroso, que 

não deve ser cortado no ato da 

utilização. Sua ação se dá ao absorver o 

exsudato e os microrganismos, filtrando 

odores e funcionando como bactericida. 

As indicações são para feridas 

infectadas e exsudativas, por não aderir 

ao tecido cicatricial, preserva-o de 

traumas no ato da retirada, eliminando 

consideravelmente a dor local 

(RODRIGUES, 2012; SILVA, 2017; 

FURTADO, 2014). 

3.1.1.5 ESPUMA DE POLIURETANO 

COM PRATA 

 

A Espuma de Poliuretano com 

Prata é composta de espuma de camadas 

sobrepostas de não tecido e 

hidropolímero. Esta é revestida por 

poliuretano e prata, e indicada para 

feridas infectadas e de moderada a alta 

exsudação, pois absorve o exsudato, 

tratando a infecção e estimulando o 

desbridamento autolítico (FURTADO, 

2014; SILVA, 2012; STAMBASSI, 

2015). 

 

3.1.1.6 HIDROCOLÓIDE  

 

O Hidrocolóide foi citado como 

um curativo que possui cobertura 

composta por gelatina, pectina, 

carboximeticelose sódica e espuma de 

poliuretano, conservando a umidade da 

ferida, de forma a interagir com a lesão. 

Produz um gel que favorece o 

desbridamento autolítico, destacando as 

seguintes vantagens: ser à prova d’água 

e lavável, reter odores, ter boa aparência 

e formas variadas que se adequam à 

ferida, podendo inclusive, ser utilizado 

em lesões das articulações 

(RODRIGUES, 2012; SILVA, 2017; 

FURTADO, 2014). 
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3.1.1.7 OUTROS TRATAMENTOS  

 

Outros procedimentos citados 

pelos autores foram: o tratamento 

cirúrgico da normalidade venosa e o 

enxerto de pele e coberturas como: 

hidropolímero, a prata nanocristalina, o 

protetor cutâneo (Spray ou creme), as 

pomadas enzimáticas, a placa de 

colágeno e a laserterapia, que são 

tratamentos apresentados como 

curativos pouco utilizados, visto que, 

conforme a epidemiologia, a população 

acometida pela UEV possui baixas 

condições socioeconômicas e estes 

apresentam custo elevado (SALOMÉ, 

2011; SOUSA, 2015; STAMBASSI, 

2015). 

 

Tabela 1 - Tipos De Tratamentos Utilizados Para Úlcera De Estase Venosa Segundo 

Literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Para melhor analisar os dados 

encontrados sobre o tratamento das UEV, 

optou-se por computá-los, de forma a 

expor todos os tratamentos encontrados no 

levantamento bibliográfico, apresentando 

cada cobertura avaliada dentro de 100% 

das citações encontradas nos artigos, 

conforme Tabela I. 

Tipos de Tratamentos 
Nº de 

Artigos 
% 

Ácidos Graxos 13 9 

Alginato de Cálcio 15 11 

Carvão Ativado com prata 12 9 

Colagenase 9 6 

Espuma de poliuretano 5 4 

Filme transparente 5 4 

Hidrocolóide 14 10 

Hidrogel 15 11 

Hidropolímero 3 2 

Laserterapia 2 1 

Papaína 3 2 

Prata Nanocristalina 2 1 

Sulfadiazina de Prata 9 6 

Terapia Compressiva 18 13 

Tratamento cirúrgico 5 4 

OUTROS 10 7 

Total de Citações  140 100% 

Fonte: Dados computados através de pesquisa bibliográfica. 

Referências contidas no Referencial Bibliográfico. 
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Observa-se que a maior 

porcentagem de tratamentos utilizados para 

UEV foram: Terapia Compressiva (13%), 

Hidrogel (11%), Alginato de Cálcio (11%), 

Hidrocolóide (10%), Carvão Ativado (9%) 

e Ácidos Graxos (9%). 

As pomadas Colagenase (6%) e 

Sulfadiazina de Prata (6%) obtiveram valor 

mediano, possuindo utilização indicada em 

casos com necessidade de desbridamento, 

infecções ou alergia, respectivamente. 

Nota-se que os tratamentos com menor 

índice de utilização foram: Hidropolímero 

(2%), Papaína (2%), Laserterapia (1%), 

Prata Nanocristalina (1%). Isso ocorre por 

se mostrarem pouco acessíveis aos 

pacientes, destacando ainda que a 

laserterapia além de elevado custo, 

necessita de especialização e licenciamento 

do profissional para empregar seu uso. 

Os tratamentos consolidados no 

gráfico como “Outros” se demonstraram 

irrelevantes para a pesquisa, devido sua 

difícil acessibilidade aos portadores de 

UEV, pelo fato de referir-se a tratamentos 

que desembolsam alto custo, somando 7% 

no total de citações. 

Os resultados obtidos através da 

pesquisa em literatura apontam que a 

terapia compressiva (elástica e/ou 

inelástica), se manteve em maior número, 

mediante fundamentação na fisiopatologia 

das UEV, dado que a compressão aplicada 

por esse tratamento melhora o retorno 

venoso, reduzindo a estase, o edema e 

agiliza o processo de cicatrização 

(FONSECA, 2019; SALOMÉ, 2011; 

CRUZ, 2016). 

Verificou-se que dentre as terapias 

compressivas, a Bota de Unna é a mais 

utilizada, em razão de demonstrar bons 

resultados em pouco tempo de aplicação, 

evita inflamação da lesão quando bem 

aplicada e promove cicatrização mais 

rápida. Sua alta taxa de uso justifica-se 

pela acessibilidade em relação a outros 

tipos de curativo, em ambulatórios 

públicos especializados em feridas e 

clínicas de Home Care (ROBAINA, 2016; 

CARDOSO, 2017; TORRES, 2013; 

PIRES, 2016). 

Segundo os dados computados, 

constatou-se que os autores citam a 

utilização de várias coberturas, cada uma 

de acordo com sua especificidade, levando 

em consideração a avaliação das 

características da lesão. Essas 

características são associadas à avaliação 

do paciente, de acordo com a idade, 

condição física, localização e etiologia da 

ferida, quantidade de exsudato, 

comorbidades associadas e evolução. 

Salienta-se então, que os tratamentos são 

escolhidos de acordo com a necessidade do 

paciente e o custo que ele é capaz de arcar, 

influenciando diretamente na 

acessibilidade ao tratamento e 

continuidade do cuidado (BRANES, 2004; 
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FONSECA, 2019; PRESTES, 2016; 

GOMES et. al.; 2013).  

   Percebe-se ainda a 

grande maioria dos artigos, destaca o 

enfermeiro, profissional com autonomia e 

capacidade técnico-científica para o 

acompanhamento do tratamento dos 

pacientes portadores das UEV, desde o 

processo de triagem à escolha do 

tratamento das lesões, além de ser o 

profissional com maior facilidade de 

estabelecimento de vínculo com o 

paciente, devido à proximidade que 

consegue estabelecer com o mesmo 

(STAMBASSI, 2015; ROBAINA, 2016; 

SOUSA, 2015). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

As UEV destacam-se como um 

problema de saúde pública, 

poisapresentam-se com alta prevalência 

entre adultos e idosos. Quanto maior a 

idade maior o risco de ocorrência do 

agravo, que merecem uma atenção especial 

dos profissionais de saúde, dos quais o 

enfermeiro é apontado como responsável 

legal pelo cuidado, em todos os níveis de 

assistência. Constata-se que a escolha do 

tratamentoe intervenções necessárias, 

depende estritamente das características da 

lesão, devendo ser pautadas nas condições 

psicossociais e econômicas do portador de 

UEV, além de levar em consideração o 

serviço de saúde ao qual tem acesso. O 

tratamento deve garantir a avaliação 

sistemática e, se necessário o profissional 

deve utilizar dois tipos de coberturas, uma 

primária, outra secundária. Como 

coberturas primárias, foram apontadas no 

tratamento da UEV pela maioria entre os 

autores: Alginato de cálcio, Hidrogel, 

espuma de poliuretano e carvão ativado, 

uma vez que promovem alívio da dor, 

controle do exsudato, odor e contribuem no 

processo de cicatrização. Como cobertura 

secundária, indica-se a contenção inelástica 

ou compressão elástica, seguida de um 

acompanhamento correto sem 

interrupções. 

O enfermeiro deve ficar atento às 

intercorrências no decorrer do tratamento, 

acionando o médico na presença de 

infecção, além de adequar o tratamento em 

cada fase do processo de cicatrização e 

alterar o tipo de cobertura conforme 

necessidade. O profissional deverá criar 

vínculo com o portador de UEV, de forma 

a garantir adesão ao tratamento, 

propiciando o alívio da dor, maior 

segurança ao paciente e melhor qualidade 

de vida, consequentemente diminuindo as 

taxas de recidiva e reduzindo os gastos 

desnecessários com internações. 

Assim, deve estar pautado em um 

processo de sistematização do cuidado, 

através da implantaçãoda SAE e 

implementação de protocolos, que 
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assegurem a indicação correta da cobertura 

de acordo com intercorrências ou evolução 

do tratamento. Destaca-se, a integralidade 

do cuidar como um desafio, uma vez que, 

o cuidar não se restringe somente à lesão 

ou ao uso de tratamentos inovadores, mas 

também ao indivíduo que está inserido em 

um contexto socioeconômico, cultural, da 

competência profissional e a oferta do 

cuidado em tempo oportuno. 

 

 

INTERVENTIONS AND TREATMENTS INDICATED FOR VENOUS STASE 

ULCER: a systematic review of the literature 

 

ABSTRACT 

 

Venous Stasis Ulcer presents with high prevalence, relapsing character and generates 

dependence on health services that constitute an important public health problem 

causing great social impact as it implies distortion of self-image, low self-esteem and 

lead to severe cases of depression. According to the literature 22% of the population in 

the age group of 30 to 80 years old develop venous ulcer. In order to better understand 

this problem this study aims to address the most frequently used interventions and 

treatments for venous stasis ulcer to characterize etiology and epidemiology and, to 

identify the main risk factors for its occurrence with emphasis on nursing care this 

aggravation. It is a research of systematic review of the literature, descriptive and 

qualitative through an indirect source carried out in texts published between the years 

2000 to 2019. It is emphasized that the literature indicates the need for previous 

evaluation of the individual with venous stasis ulcer for choosing the ideal cover, since 

each treatment should be indicated considering the lesion and psychosocial and 

economic conditions of the patient.  It is observed that the nurse is a professional with 

autonomy and technical-scientific capacity to follow the treatment of patients with these 

ulcers. It is concluded that, there are many types of advanced treatments with emphasis 

on compressive therapies for contributing to better venous return, contain edema and 

better healing. It is necessary to perform the Systematization of Nursing Care and 

implement protocols for a continuum of care to prevent relapses and to evaluate cost-

effectiveness and benefit. 

 

 Key words: venous stasis ulcer, treatment, nursing. 
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