
 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO SÓCIO-ECONÓMICO DAS FERIDAS CRÓNICAS 

 

 

 

FERNANDO MANUEL CARVALHO LOPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vila Real, 2011 

 



Impacto Sócio-económico das Feridas Crónicas                                                                                                                       Fernando Lopes 

2 
 

 

 

Índice 

 

0 - NOTA INTRODUTÓRIA ............................................................................................................. 4 

1 - BREVE REVISÃO TEÓRICA ........................................................................................................ 6 

1.1 - Tipo de feridas crónicas ........................................................................................................................ 6 

1.2 - Úlceras de pressão ............................................................................................................................... 7 

1.3 - Úlceras por diabetes mellitus ............................................................................................................... 7 

1.4 - Úlceras venosas .................................................................................................................................... 9 

2 - METODOLOGIA...................................................................................................................... 10 

3 – RESULTADOS......................................................................................................................... 12 

4 – NOTA CONCLUSIVA ............................................................................................................... 19 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................................... 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impacto Sócio-económico das Feridas Crónicas                                                                                                                       Fernando Lopes 

3 
 

 

 

Índice de tabelas 
 

Tabela 1 - Impactos económicos relacionadas úlceras do pé diabético ........................................................... 8 

Tabela 2 - Proveniência dos utentes portadores de feridas crónicas ............................................................. 10 

Tabela 3 - Participantes do estudo distribuídos por sexo ............................................................................... 12 

Tabela 4 - Tipo de ferida crónica por sexo ...................................................................................................... 12 

Tabela 5 - Distribuição dos utentes segundo a profissão ............................................................................... 13 

Tabela 6 - Distribuição dos utentes segundo a escolaridade .......................................................................... 13 

Tabela 7 - Tipo de ferida crónica e escolaridade ............................................................................................ 14 

Tabela 8 - Participantes do estudo distribuídos por zona de residência ........................................................ 14 

Tabela 9 - Tipo de ferida crónica e zona de residência ................................................................................... 15 

Tabela 10 - Participantes do estudo distribuídos por local de tratamento ..................................................... 15 

Tabela 11 - Distribuição dos utentes pelo factor precipitante da ferida crónica ............................................ 16 

Tabela 12 - Tipo de ferida crónica e factor precipitante da ferida .................................................................. 16 

Tabela 13 - Distribuição dos utentes pelo tempo médio de execução do tratamento ................................... 17 

Tabela 14 - Distribuição dos utentes pelo tempo da ferida crónica ............................................................... 17 

Tabela 15 - Tipo de ferida crónica e tempo de ferida ..................................................................................... 18 



Impacto Sócio-económico das Feridas Crónicas                                                                                                                       Fernando Lopes 

4 
 

 

 

0 - NOTA INTRODUTÓRIA 

 

   No âmbito do Concurso 2009 de Bolsas de Integração na Investigação da Fundação para a 

Ciência e Tecnologia, foi autorizada a concessão de 17 Bolsas ao Centro de Investigação em 

Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(centro creditado pela FCT). Uma das Bolsas de Integração à Investigação atribuídas, foi ao 

projecto: Impacto sócio-económico das feridas crónicas, que teve como bolseiro o aluno do 4º ano 

do curso de Licenciatura em Enfermagem da ESEnfVR/UTAD: Fernando Manuel Carvalho Lopes, e 

como orientadores científicos a Profª Doutora Maria João Filomena Santos Pinto Monteiro e o 

Profº Doutor Vitor Manuel Costa Pereira Rodrigues. 

   Este projecto teve como objectivos: a determinação do padrão sociodemográfico dos utentes 

dos Cuidados de Saúde Primários portadores de feridas crónicas; a identificação da prevalência 

das feridas crónicas; a identificação de factores relacionados com o aparecimento das feridas 

crónicas e a caracterização das feridas crónicas quanto ao tipo de ferida, localização anatómica e 

tempo decorrido desde o aparecimento da ferida. 

 

   Foi desenvolvido um estudo de tipo exploratório e transversal, englobando uma amostra de 111 

portadores de feridas crónicas (58 homens e 53 mulheres), da região de Trás-os-Montes e Alto 

Douro. 

 

   Quanto aos resultados mais significativos, salientamos os seguintes: 

- Quanto ao tipo de ferida, 56,8% dos utentes portadores de feridas crónicas apresentam úlceras 

varicosas, 22,5% úlceras de pressão e 11,7% pé diabético, sendo que a maioria das mulheres e dos 

homens, quanto ao tipo de ferida, apresentam úlceras varicosas; 

- A idade média dos utentes portadores de feridas crónicas é de 72 anos, sendo a idade mínima 37 

anos e a máxima 97 anos; 

- A maior parte (55%) dos utentes portadores de feridas crónicas tem como habilitações literárias 

o 1º ciclo do Ensino Básico e a grande maioria reside em zona rural (82%); 
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- A maior parte (71,2%) dos utentes portadores de feridas crónicas realiza os tratamentos no 

Centro de Saúde da área de residência, embora cerca de 26,1% dos portadores realize os 

tratamentos no domicílio; 

- Um dado interessante obtido neste estudo, está relacionado com o factor precipitante da ferida 

crónica, na medida em que para 62,8% dos utentes portadores de feridas crónicas, o factor 

precipitante foi o traumatismo e em 27,9% dos casos a imobilidade; 

- 58,6% dos utentes portadores de feridas crónicas apresenta a ferida há cerca de 1 ano e 11,7% 

há mais de 5 anos, sendo que a maior parte (44,1%) dos utentes portadores de feridas crónicas 

realiza 2 tratamentos por semana. 
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1 - BREVE REVISÃO TEÓRICA 

 

   As feridas cutâneas são rupturas estruturais ou fisiológicas no tegumento que incitam respostas 

de reparação. Este processo complexo de reparação é normalmente simplificado em hemostase, 

inflamação, proliferação e maturação. Mas a reparação é muito complexa sendo necessário a 

interacção entre células inflamatórias e mediadores. [1] 

   Este facto combinado com as doenças associadas ao indivíduo e o tipo de lesão, bem como um 

processo de reparação desajustado é normalmente denominado como ferida crónica [2]. Dealey 

[3] concretiza que feridas crónicas são aquelas onde há déficits de tecido como resultado de uma 

lesão duradoura ou com reincidência frequente e Collier [4] afirma que é aquela que permanece 

estagnada em qualquer uma das fases do processo de cicatrização por um período seis ou mais 

semanas. 

   Estudos como o de Menke, Chaparro e Stucker [5-7] mostram que 1% a 2% da população 

padecem de feridas crónicas e o seu tratamento é normalmente um desafio, mesmo quando 

utilizada uma abordagem multidisciplinar. 

   Como é óbvio é grande o impacto na qualidade de vida dos portadores e esta está sobejamente 

documentada. Os desconfortos mais comuns são dor, odor e exsudado que normalmente estão 

associados a alterações do sono, perda de mobilidade e isolamento social [8]. Em adição a esta 

alteração na qualidade devida temos ainda os factores económicos, em que cerca de 2% dos 

orçamentos para a saúde são canalizados para o tratamento de feridas crónicas [5]. Posnett e 

Franks [9] afirmam que no Reino Unido será cerca de 3% o orçamento mobilizado para esse efeito. 

 

1.1 - Tipo de feridas crónicas 

   A maior grande maioria das feridas crónicas pode ser dividida em 3 categorias principais – 

úlceras de pressão, úlceras por diabetes mellitus e úlceras venosas. Embora estes apresentem 
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etiologias dispares e a tendência seja para enfatizar as suas diferenças, eles apresentam factores 

precipitantes comuns, como exemplo cabal temos a idade, tendo sido provado que a idade dos 

pacientes portadores dos estados acima referidos era superior a 60 anos. [10] 

 

1.2 - Úlceras de pressão 

   Úlceras de pressão são definidas pelo National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) como “as 

áreas localizadas de tecido necrótico que tendem a se desenvolver quando um tecido é 

comprimido entre uma proeminência óssea e uma superfície externa por tempo prolongado. [11] 

   Epidemiologicamente diversos estudos mostram a importância deste flagelo tanto para cuidados 

primários como terciários [12, 13]. Lahmann [14] apresenta valores de prevalência na ordem dos 

11,7 nos anos de 2001 e 2002 na Alemanha. Gunninberg, Chauhan e Woodbury [15-17] descrevem 

prevalências a variar de 5% a 23% possibilitando uma boa ideia da importância desta condição.  

   A gestão e prevenção das úlceras de pressão representam um problema de saúde significativo, 

para pacientes, cuidadores informais e formais e instituições de saúde [18]. Posto isto, a 

prevalência de úlceras de pressão nas instituições de saúde representa maiores gastos para as 

mesmas, maior tempo de internamento, diminuição da qualidade de vida e aumento da morbi-

mortalidade desses pacientes. [14, 19-21] 

 

1.3 - Úlceras por diabetes mellitus 

   A diabetes mellitus é a maior causa de morbilidade e mortalidade; é normalmente referido como 

o assassino silencioso porque anualmente vitima 18% de pacientes com idade superior aos 25 

anos. [22] 

   A prevalência de diabetes mellitus a nível mundial aumentou exponencialmente durante as 

últimas décadas e espera-se que aumente ainda mais no futuro. [23-25]. Wild [26] afirma que em 

2000 existiam cerca de 171 milhões de diabéticos por todo o mundo e que até 2030 estes seriam o 

dobroAs úlceras dos pés nos portadores são o problema mais sério e mais complexo das 

complicações da diabetes mellitus. A prevalência destas úlceras é estimada entre 3-8% [27].  
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   O risco estimado para uma pessoa diabética desenvolver úlcera no pé situa-se entre os 15-25% 

[32, 33]. O maior risco destas úlceras prende-se com a amputação dos membros inferiores que 

corresponde, na Europa, a 85% de todas as amputações. Como é óbvio, esta situação, tem 

impactos económicos que têm vindo a ser estudados por diversos autores como demonstra a 

Tabela 1.  

Tabela 1 - Impactos económicos relacionadas úlceras do pé diabético 

Autor País 
Patologia 
envolvida 

Tipo de 
cuidados 

estudados 
Determinação de custos Custos 

Contribuição para os custos 
hospitalares 

Harrington 
et al 2000 

[28] 

USA Úlceras das 
extremidades 

inferiores 

Cuidados 
internos e 
externos 

Equipamentos médicos, 
cuidados de 
enfermagem 

especializados, cuidados 
domiciliários e 

terapêutica. 

Por paciente/ano: 

 $15.309 por úlcera 

74% 

Regnarson-
Tennvall et 
al 2000 [29] 

Suécia Infecções nos pés Cuidados 
internos e 
externos e 
cuidados 

multidisciplinar
es 

Cirurgias, investigação, 
antibacterianos, 

cuidados domiciliários, 
equipamentos médicos, 

tratamento tópicos. 

Por paciente: 

 SEK 136600 sem 
amputação 

 SEK 260000 com 
amputação minor 

 SEK 234500 com 
amputação major 

31% 

Van Acker et 
al 2000 [30] 

Bélgica Risco de lesões no 
pé 

Cuidados 
internos e 
externos e 
cuidados 

multidisciplinar
es 

Terapêutica, tratamento 
de ambulatório, testes 

de diagnóstico, 
tratamentos tópicos e 

cirurgia. 

Por caso por classe de 
ferida: 

 De $875 (Wagner 0) 
a $51.950 (Wagner 
5) 

 
Por caso por tipo de 
cuidado: 

 $880 por prevenção 

 $5.227 por cuidado 
curativo 

 $18.515 amputação 
minor 

 $41.984 amputação 
major 

72% 

Stockl et al 
2004 [31] 

USA Úlceras das 
extremidades 

inferiores 

Cuidados 
internos e 
externos 

Tratamentos 
multidisciplinares e 

terapêutica 

$13.179 em média por 
episódio 
 
Por episódio por 
classe de ferida: 

 De $1.892 (nível 1) 
a $27.721 (nível 
4/5) 

 
Por episódio por 
idade 

  De $16.390 (<65 
anos) a $11.925 
(>65 anos) 

 
Por episódio por 
estado vascular 
 De $23.372 

(inadequado) a 
$5.218 (adequado) 

77% 
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1.4 - Úlceras venosas 

   As Úlceras Venosas correspondem a 70% de todas as úlceras dos membros inferiores e afectam 

de 1-2% da população do Reino Unido [34]. De facto constituem um problema de saúde premente 

pois consumem de 1-3% dos orçamentos de saúde. Estima-se que no Reino Unido se gastem de 

£400-600 milhões por ano no tratamento destas úlceras, enquanto nos Estados Unidos este valor 

ascende a 1 bilião de dólares. Custos semelhantes são apontados a países como a França e a 

Alemanha. [35] 

   Estas são mais prevalentes em idades mais avançadas, estando distribuídas equitativamente por 

ambos os sexos acima dos 40 anos existindo uma diferença no ratio a favor das mulheres acima 

dos 65 anos. Acima dos 85 anos o ratio homem-mulher transforma-se para 1:10 [36]. Tal facto 

atribui-se a um maior tempo de sobrevivência por parte da Mulher e pelo aumento do risco de 

trombose venosa profunda durante a gravidez. [37]  

   Estas úlceras têm influência em muitos aspectos da vida diária: dor, insónia, mobilidade e 

capacidade de trabalho diminuída, e problemas financeiros. Muitas vezes também existe 

influência de aspectos sociais pelo medo da lesão e por imagem corporal negativa. 

   A maioria das úlceras é tratada em unidades de cuidados primários e são aquelas que requerem 

mais tempo de tratamento pelos enfermeiros. [38]  
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2 - METODOLOGIA 

 

   Este foi um estudo do tipo exploratório e transversal, e abrangeu uma amostra de 111 utentes 

portadores de feridas crónicas, da região de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

A amostra foi constituída pelos utentes portadores de feridas crónicas de 2 ACES da Administração 

Regional de Saúde do Norte, nomeadamente 44 utentes do ACES Marão e Douro Norte e 67 

utentes do ACES Douro Sul (Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Proveniência dos utentes portadores de feridas crónicas 

ACES 
Utentes 

n                    % 

Marão e Douro Norte 44 39,6 

Douro Sul 67 60,4 

Total 111 100 

 

   Como instrumentos de recolha de dados foi utilizado uma grelha de registo constituída por 

questões de caracterização sócio-demográfica (idade, sexo, residência, proveniência profissão 

situação no emprego distância do domicílio ao local de tratamento transporte utilizado para o 

local de tratamento rendimento mensal gastos mensais), e questões relacionadas com as feridas 

crónicas (tipo de ferida crónica, patologias associadas, localização anatómica da ferida, data do 

primeiro tratamento, tempo decorrido desde o 1º tratamento, solutos e produtos utilizados 

habitualmente no tratamento da ferida e local de tratamento). 

 

   Relativamente aos procedimentos éticos, foi solicitada, por escrito, autorização para a realização 

do estudo à Comissão de Ética para a Saúde da Administração Regional de Saúde do Norte. Após a 

respectiva autorização (parecer Nº 14/2010), iniciámos o trabalho de campo, que decorreu entre 

Junho 2010 e Agosto de 2010. Os dados foram recolhidos através da consulta aos processos 

clínicos dos utentes portadores de feridas crónicas, os quais, previamente, forneceram o seu 
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consentimento e onde foi assegurada o total anonimato e confidencialidade das informações 

obtidas. 
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3 – RESULTADOS 

 

   Como podemos observar na Tabela 3, a nossa amostra compreende 111 utentes portadores de 

feridas crónicas (58 homens e 53 mulheres). A idade média é de 72,48 anos, sendo que o mais 

jovem tem 37 anos e o mais idoso 97 anos. 

 

Tabela 3 - Participantes do estudo distribuídos por sexo 

Sexo N % 

Masculino 58 52,3 

Feminino 53 47,7 

Total 111 100,0 

 

   Tanto no caso das mulheres como dos homens (26,1% vs 30,6%), a ferida crónica que tem maior 

prevalência é a úlcera varicosa (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Tipo de ferida crónica por sexo 

  Tipo de ferida crónica 

Total  Sexo 
Pé diabético Úlcera varicosa Úlcera por pressão Outras 

 Masculino 9 34 8 7 58 

8,1% 30,6% 7,2% 6,3% 52,3% 

Feminino 4 29 17 3 53 

3,6% 26,1% 15,3% 2,7% 47,7% 

Total 13 63 25 10 111 

11,7% 56,8% 22,5% 9,0% 100,0% 
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   A análise da Tabela 5, permite verificar que a maior percentagem (83%) dos utentes portadores 

de feridas crónicas, são reformados. E, em média, cada utente portador de feridas crónicas tem 

um rendimento mensal de €366,23. 

 

Tabela 5 - Distribuição dos utentes segundo a profissão 

Profissão N % 

Agricultor 
3 2,7 

Auxiliar Acção Educativa 
1 0,9 

Bancário 
1 0,9 

Desempregado 
2 1,8 

Doméstica 
6 5,4 

Empresário 
1 0,9 

Enfermeiro 
1 0,9 

Pedreiro 
2 1,8 

Reformado 
93 83,8 

Vendedor 
1 0,9 

Total 
111 100,0 

 

   Os utentes portadores de feridas crónicas possuem um baixo nível de escolaridade, sendo que 

35,1% são analfabetos e 55,9% apenas frequentaram o 1ºciclo do ensino básico (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Distribuição dos utentes segundo a escolaridade 

Escolaridade         N             % 

Analfabeto 39 35,1 

1º ciclo ensino básico 62 55,9 

2º ciclo ensino básico 3 2,7 

3º ciclo ensino básico 4 3,6 

Ensino secundário 2 1,8 

Ensino superior 1 0,9 

Total 111 100,0 
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   Podemos constatar na Tabela 7, que os utentes portadores de feridas crónicas com o 1º ciclo do 

ensino básico padecem principalmente de úlceras varicosas, bem como os analfabetos, se bem 

que no caso destes últimos, também as úlceras por pressão são consideráveis. 

 

Tabela 7 - Tipo de ferida crónica e escolaridade 

  Tipo de ferida crónica 

Total  Escolaridade Pé diabético Úlcera varicosa Úlcera por pressão Outra 

 Analfabeto 5 16 13 5 39 

4,5% 14,4% 11,7% 4,5% 35,1% 

1º ciclo ensino básico 8 41 10 3 62 

7,2% 36,9% 9,0% 2,7% 55,9% 

2º ciclo ensino básico 0 2 1 0 3 

0,0% 1,8% 0,9% 0,0% 2,7% 

3º ciclo ensino básico 0 3 0 1 4 

0,0% 2,7% 0,0% 0,9% 3,6% 

Ensino secundário 0 1 0 1 2 

0,0% o,9% 0,0% 0,9% 1,8% 

Ensino superior 0 0 1 0 1 

0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 0,9% 

Total 13 63 25 10 111 

11,7% 56,8% 22,5% 9,0% 100,0% 

 

   Os utentes portadores de feridas crónicas, maioritariamente (82%) provêm de zonas rurais 

(Tabela 8). E em todos os tipos de feridas crónicas a zona de residência é marcadamente rural 

(Tabela 9). 

 

Tabela 8 - Participantes do estudo distribuídos por zona de residência 

Zona de residência N % 

Rural 91 82,0 

Urbana 20 18,0 

Total 111 100,0 
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Tabela 9 - Tipo de ferida crónica e zona de residência 

  Tipo de ferida crónica 

Total 

 Zona de 
residência 

Pé diabético Úlcera varicosa 

Úlcera por 

pressão Outra 

 
Rural 13 53 17 8 91 

11,7% 47,7% 15,3% 7,2% 82,0% 

Urbana 0 10 8 2 20 

0,0% 9,0% 7,2% 1,8% 18,0% 

Total 13 63 25 10 111 

11,7% 56,8% 22,5% 9,0% 100,0% 

 

   De acordo com a Tabela 10, os utentes portadores de feridas crónicas realizam o tratamento 

mais frequentemente no Centro de Saúde (71,2%), sendo que também um número significativo de 

utentes tem acompanhamento domiciliário. 

 

Tabela 10 - Participantes do estudo distribuídos por local de tratamento 

Local de tratamento N % 

Centro de saúde 79 71,2 

Domicilio 29 26,1 

Lar de idosos 3 2,7 

Total 111 100,0 

 

   Relativamente aos factores precipitantes das feridas crónicas (Tabela 11), podemos concluir que 

para 61,3% dos casos não existe factor precipitante. No entanto, o traumatismo é a causa para 

24,3% de feridas crónicas seguida pela imobilidade (10,8%).  Em relação às patologias associadas 

64% dos utentes portadores de feridas crónicas têm doenças do aparelho circulatório, seguidas de 

19,8% de utentes que têm doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas.  

   Maioritariamente os doentes com úlcera varicosa têm associadas doenças do aparelho 

circulatório, e no caso do pé diabético, como é óbvio, têm associadas doenças endócrinas, 

nutricionais e metabólicas. É interessante, também, verificar que o factor precipitante das úlceras 

varicosas são os traumatismos e no caso das úlceras de pressão é a imobilidade (Tabela 12). 
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Tabela 11 - Distribuição dos utentes pelo factor precipitante da ferida crónica 

Factor precipitante da ferida  N      % 

Traumatismo 27 24,3 

Imobilidade 12 10,8 

Dificuldade na deambulação 3 2,7 

Rejeição do material de osteossíntese 1 0,9 

Sem factor precipitante 68 61,3 

Total 111 100,0 

 

Tabela 12 - Tipo de ferida crónica e factor precipitante da ferida 

 
 

Tipo de ferida crónica 

Total  Factor precipitante da ferida crónica 
Pé diabético Úlcera varicosa Úlcera por pressão Outra 

 
Traumatismo 2 22 0 3 27 

4,7% 51,2% 0,0% 7,0% 62,8% 

Imobilidade 0 0 12 0 12 

0,0% 0,0% 27,9% 0,0% 27,9% 

Dificuldade na deambulação 0 0 3 0 3 

0,0% 0,0% 7,0% 0,0% 7,0% 

 Rejeição do material de osteossíntese 0 0 0 1 1 

0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 2,3% 

Total 2 22 15 4 43 

4,7% 51,2% 34,9% 9,3% 100,0% 

 

   17,1% dos utentes portadores de feridas crónicas, realiza tratamento à ferida 1 vez por semana, 

44,1% realiza-o 2 vezes por semana; 33,3%, 3 vezes por semana, 3,6%, 5 vezes por semana e uma 

percentagem de residual de 0,9%, realiza-o 6 vezes por semana ou todos os dias. 

33,3 dos utentes portadores de feridas crónicas, quando vão fazer o tratamento à ferida, têm um 

tratamento inferior a 15 minutos, 61,3% têm um tratamento de 15 a 30 minutos, e 5,4% de 30 a 

60 minutos (Tabela 13). 
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Tabela 13 - Distribuição dos utentes pelo tempo médio de execução do tratamento 

Tempo médio de execução do tratamento  N      % 

<15 minutos 37 33,3 

15-30 minutos 68 61,3 

30 - 60 minutos 6 5,4 

Total 111 100,0 

 

   Podemos observar através da Tabela 14, que 58,6% dos utentes portadores de feridas crónicas 

têm a ferida há menos de um ano, sendo que também é importante referir que 11,7% dos utentes 

portadores de feridas crónicas têm a ferida há mais de 5 anos. 

   A maioria das feridas crónicas está activa há pelo menos 6 semanas e há menos de 1 ano, e é 

necessário ressalvar que 11,7% são portadoras de ferida crónica há mais de 5 anos, sendo que 

8,1% são portadores de úlcera varicosa (Tabela 15). 

 

Tabela 14 - Distribuição dos utentes pelo tempo da ferida crónica 

Tempo da ferida  N      % 

<1 ano 65 58,6 

1 - 2 anos 14 12,6 

2 - 3 anos 10 9,0 

3 - 4 anos 6 5,4 

4 - 5 anos 3 2,7 

> 5 anos 13 11,7 

Total 111 100,0 
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Tabela 15 - Tipo de ferida crónica e tempo de ferida 

  Tipo de ferida crónica 

Total 
 Tempo de 

ferida Pé diabético Úlcera varicosa Úlcera por pressão Outra 

 
<1 ano 6 36 19 4 65 

5,4% 32,4% 17,1% 3,6% 58,6% 

1 - 2 anos 3 9 2 0 14 

2,7% 8,1% 1,8% 0,0% 12,6% 

2 - 3 anos 3 5 1 1 10 

2,7% 4,5% 0,9% 0,9% 9,0% 

3 - 4 anos 1 3 0 2 6 

0,9% 2,7% 0,0% 1,8% 5,4% 

4 - 5 anos 0 1 0 2 3 

0,0% 0,9% 0,0% 1,8% 2,7% 

> 5 anos 0 9 3 1 13 

0,0% 8,1% 2,7% 0,9% 11,7% 

Total 13 63 25 10 111 

11,7% 56,8% 22,5% 9,0% 100,0% 
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4 – NOTA CONCLUSIVA 

 

   O impacto na qualidade de vida dos portadores de feridas crónicas é enorme e multifacetado, 

sendo que os desconfortos mais comuns são, a dor, o odor e o exsudado. 

   Normalmente os utentes portadores de feridas crónicas têm alterações do sono, perda de 

mobilidade e isolamento social, além do encargo económico que o tratamento de feridas crónicas 

acarreta. 

 

   A gestão e prevenção das feridas crónicas representam um problema de saúde pública cuja 

dimensão e repercussões sociais e económicas merecem uma atenção particular quer por parte 

dos profissionais de saúde, quer por parte do Ministério da Saúde, que reconhece como 

necessidade repensar as práticas assistenciais num contexto marcado por uma gestão criteriosa 

dos recursos em saúde.  
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