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RESUMO 

As úlceras vasculogênicas merecem destaque por sua elevada prevalência. 
Originam-se de problemas na circulação venosa e/ou arterial e são consideradas um 
problema de saúde pública. Objetivou-se descrever o perfil sociodemográfico, clínico 
e terapêutico, identificar os principais procedimentos clínicos e cirúrgicos realizados 
para o tratamento de pacientes internados com úlcera vasculogênica e relacionar os 
fatores de risco e as complicações em feridas presentes nos pacientes. Trata-se de 
uma pesquisa documental-descritiva, com abordagem quantitativa, desenvolvida em 
um hospital escola, no município de Campina Grande-PB, por meio da análise de 
prontuários de pacientes que estiveram internados nas clínicas médica masculina e 
feminina, no período de junho de 2012 a março de 2017. Os critérios de inclusão 
foram prontuários com pacientes acima de 18 anos e com úlcera venosa e arterial, 
excluindo-se, os ilegíveis. A população contemplou 168 prontuários dos quais 
apenas 38 serviram para análise. A coleta de dados aconteceu entre dezembro de 
2017 a março de 2018. Os dados foram analisados utilizando a estatística descritiva 
e inferencial pelo Teste Exato de Fisher. Entre os dados, obteve-se média de idade 
60.4 anos, a maioria homens, pardos, solteiros, com ensino fundamental incompleto, 
aposentados e com insuficiência venosa na zona 2 da perna. A significância das 
complicações mais acentuada foi raça sobre amputação (0,005). Conclui-se que há 
fatores de risco relacionados com as complicações, que as subnotificações e as 
divergências dos registros interferiram negativamente na coleta e consequentemente 
pode afetar a qualidade da assistência prestada.  
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ABSTRACT 

The vasculogênicas ulcers highlights for your high prevalence. Originate due to problems in 
the venous circulation and/or arterial and are considered a public health problem. Objective 
to describe the demographic, clinical and therapeutic profile, identify key clinical and surgical 
procedures performed for the treatment of hospitalized patients with vasculogênica ulcer and 
relate the risk factors and the complications in wounds present in patients. This is a desk 
research-descriptive, with a quantitative approach, developed in a teaching hospital, in the 
city Campina Grande-PB, through the analysis of medical records of patients who were 
admitted in the male and medical clinics women and famale, during the period of June 2012 
to March 2017. Inclusion criteria were charts with patients over 18 years and with Ulcus 
Cruris and Arterton, excluding, the unreadable. The population included 168 charts of which 
only 38 served for analysis. Data collection took place between December and March 2017 
2018. Data were analyzed using descriptive statistics and inferential statistics by the Fisher 
exact test. Among the data, average of 60.4 years age, most men, Brown, single, incomplete 
basic education, retirees, with venous insufficiency in zone 2 of the leg. The significance of 
the complications sharper was race about amputation (0.005). It is concluded that there are 
risk factors related to the complications, the subnotificações and the differences of the 
records in the collection and consequently negatively interfere can affect the quality of the 
assistance provided. 
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