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Resumo: A úlcera hipertensiva é uma complicação da hipertensão arterial sistêmica e tem predominância 

em mulheres, sendo de origem isquêmica e extremamente dolorosa. Cabe ao enfermeiro realizar o processo 

de enfermagem atendendo as necessidades dos pacientes com úlceras hipertensiva, e de seus familiares. 

Objetivo: Elaborar diagnósticos e intervenções de enfermagem para paciente com úlcera hipertensiva. 

Método: pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso. Os dados foram coletados em 2018 por meio do 

prontuário eletrônico e de entrevista semiestruturada.  A paciente fez parte do projeto de extensão de um 

ambulatório de feridas no interior do Paraná. Resultado: a adesão as atividades propostas pela enfermagem, 

vínculo profissional, controle pressórico, controle da lesão em relação ao local e características, extensão, 

profundidade, secreção, pus, sangue, dor, odor, realizar os curativos com analgesia e de acordo com a 

evolução da lesão e protegendo os tecidos sadios, orientações e o acompanhamento de enfermagem, foram 

essenciais para a melhora da lesão inclusive a cicatrização. Conclusão: A determinação dos diagnósticos 

de enfermagem auxilia no planejamento das intervenções específicas para a problemática das ulceras 

hipertensivas, favorecendo uma assistência eficaz e com qualidade. 

 

Palavras-chave: Estudo de caso. Cuidados de enfermagem. Úlcera da perna. 
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Projeto de Extensão: Ensinando e aprendendo com as feridas 

 
1 Professora Me. do departamento de enfermagem e saúde pública da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, participante do projeto de extensão “Ensinado e aprendendo com as feridas”; 

analuzia64@hotmail.com 
2 Bacharel em enfermagem pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, participante do projeto de extensão 

“Ensinando e aprendendo com as feridas”; jullycaroline@hotmail.com 
3 Professora Me. do departamento de enfermagem e saúde pública da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, participante do projeto de extensão “Ensinado e aprendendo com as feridas”; nurse67@live.com 
4 Professora Me. do departamento de enfermagem e saúde pública da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, coordenadora do projeto de extensão "Ensinado e aprendendo com as feridas"; 

sbastospires@gmail.com. 
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PÚBLICO-ALVO  

Foram atendidos pacientes oriundos da comunidade referenciados para o 

ambulatório de angiologia e cirurgia vascular do Hospital Universitário Regional dos 

Campos Gerais (HURCG), que atende às quintas feiras no período vespertino. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Municípios da região dos Campos Gerais. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Ambulatório do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais. 

JUSTIFICATIVA 

O processo histórico do cuidado em feridas mostra que a humanidade sempre 

esteve em busca da cura de suas enfermidades. Os diferentes tratamentos tópicos 

utilizados revelam a realidade de cada época, os recursos disponíveis, as crenças ou novas 

descobertas.  

Com o atendimento esperamos minimizar o sofrimento dos pacientes portadores 

de feridas, por meio de um atendimento interdisciplinar e acompanhamento individual. 

As atividades desenvolvidas implicam diretamente em vislumbrar a recuperação, 

promoção da saúde, preservar a vida e o bem estar do ser humano 

INTRODUÇÃO 

Pacientes com hipertensão arterial sistêmica tem transformações que 

comprometem o funcionamento arteriolar, apresentando espasmos, inicialmente, seguida 

de hipertrofia da camada média e hiperplasia da endotelial, com isso diminui, ou até 

mesmo, pode ocorrer a oclusão do vaso, levando a isquemia no local. (ESTRELA et 

al,2016) 

Por essa interrupção parcial ou total do fluxo arterial, se tem a úlcera hipertensiva, 

que no início aparece uma placa avermelhada, dolorosa e evolui para púrpura seguida de 
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uma vesícula hemorrágica, depois de um tempo adota um aspecto isquêmico com 

coloração pálida e pouco tecido de granulação. (MELLO, 2002) 

Um dos objetivos da enfermagem, ao prestar cuidados à pacientes portadores de 

ulceras da perna é sistematizar a assistência, com levantamento dos diagnósticos, a fim 

de planejar as intervenções e avaliar a qualidade dos cuidados prestados.   Inserir 

Diagnósticos de Enfermagem (DE) no cuidado desses pacientes é uma importante 

contribuição para uma avaliação contínua do tratamento instituído, pois esta etapa do 

Processo de Enfermagem (PE) irá direcionar a prática da assistência, permitindo 

acompanhar a evolução da ulcera e a resposta do paciente frente ao tratamento. 

(OLIVEIRA IC. et al, 2014). 

A partir do diagnóstico o enfermeiro constrói planos de cuidados cujos objetivos 

são proporcionar condições que minimizem o tempo de cicatrização da ulcera, reduzem 

os riscos de infecções, prevenção de recidivas, garantam a segurança e conforto do 

paciente, dentre outros. (COFEN-195/1997) 

           Assim como cada pessoa tem suas características, cada ferida tem suas 

particularidades e deve ser tratada como tal, razão pela qual é necessária a 

interdisciplinaridade para um bom diagnóstico a fim de definir um adequado tratamento 

(MALAQUIAS et al, 2012).  

No cotidiano, quando cuidamos de pacientes com feridas crônicas normalmente 

temos à nossa frente um ser humano fragilizado que pode apresentar odores e secreções, 

com dores tanto no corpo quanto na “alma”, o que torna essencial a realização de uma 

avaliação global do paciente através da coleta de dados sobre a história clínica completa 

e exame físico. (RODRIGUES, L.M.; SOUZA, C.J 2010).  

Diante do exposto, sentimos a necessidade de relatar este caso que teve como 

objetivo de elaborar diagnósticos e intervenções de enfermagem para paciente com úlcera 

hipertensiva.  

METODOLOGIA 

Pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso. Os dados foram coletados em 2018 

por meio do prontuário eletrônico e da realização de curativos semanais. 
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RELATO DO CASO 

S.M.C, sexo feminino, 36 anos, casada, mora com o marido e 1 filho de 12 anos, 

reside na área rural do município de Ipiranga. Chega ao Ambulatório de feridas do 

HURCG encaminha pela unidade de saúde do município que reside. Na coleta de dados 

paciente relata que possui a ulcera há 6 anos, tem insônia, irritação, recusa participar das 

atividades religiosas, diz ter perdido a fé, relata muita dor, desinteresse sexual devido a 

lesão, a enfermeira verifica a pressão arterial (PA) 160x120mmhg, pulso 76, com 

temperatura normal, apresenta lesão em membro inferior direito na região posterior 

abaixo da panturrilha. A enfermeira estabelece os seguintes diagnósticos de enfermagem: 

ansiedade, angústia espiritual, dor, sexualidade prejudicada.  As intervenções foram: 

curativo no ambulatório de feridas semanalmente com uso de anestésico tópico; fazer 

exercícios em MMII para auxiliar o retorno venoso. Paciente é inserida nos ambulatórios 

de angiologia e cardiologia devido ao aumento da PA. Após investigação recebe o 

diagnóstico médico de úlcera hipertensiva. Frequentou o ambulatório de feridas 

semanalmente e apresentando lesão limpa e com discreta aproximação das bordas, 

ansiedade diminuída, começa a mencionar que Deus relata que ele está ajudando a sua 

recuperação, dor diminuída pelas atividades com os membros propostas no ambulatório, 

e sem preocupação com a sua sexualidade pois a lesão não apresenta odor. Recebeu alta 

após seis meses de acompanhamento e com ulcera cicatrizada. Agendado para retorno 

seis meses no ambulatório de feridas, segue em tratamento clínico com a finalidade de 

manter a pressão em níveis normais, e com cuidados oportunizados no ambulatório de 

feridas. Sendo assim, a paciente foi orientada quanto à importância do controle da pressão 

arterial, com uso de medicações, exercícios regulares e alimentação saudável em cada 

encontro, durante a realização dos curativos. 

CONCLUSÃO 

Diante dos resultados obtidos com o caso relatado e da completa cura da úlcera da 

paciente, que vinha tentando cicatrização da lesão há seis anos, Conclui-se a necessidade 

do acompanhamento criterioso do enfermeiro para possibilidade de diagnóstico que 

podem com intervenções adequadas ajudar na cicatrização mais rápida e adequada da 

ferida. 
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