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Resumo: Objetivou-se identificar o perfil sociodemográfico dos pacientes atendidos no ambulatório de feridas 

de um Hospital de Ensino, bem como avaliar a qualidade de vida dos mesmos por meio da aplicação do 

questionário WOUN-QoL. Estudo de caráter transversal, quantitativo e exploratório descritivo; utilizando um 

questionário estruturado, contendo características sociodemográficas dos portadores de lesões crônicas e 

avaliação de qualidade de vida pelo instrumento Wound-Qualityoflife (WOUND-QoL). Os resultados apontam 

que o percentual de qualidade de vida médio foi de 61,76%, observou-se que as variáveis sexo feminino 

(p=0,000) e sedentarismo (p=0,019) apresentaram p ≤0,05. Conclui-se através desse estudo que o sexo feminino 

e sedentarismo tem correlação com redução de qualidade de vida e a questão financeira pode interferir também 

na qualidade de vida dos pacientes. 
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JUSTIFICATIVA 

 No Brasil, as lesões crônicas atingem milhares de pessoas, prejudicando a qualidade 

de vida da população, gerando dor, sofrimento e isolamento social. Tendo em vista essa alta 

prevalência, é de extrema importância conhecer o perfil da população atingida, fatores que 

interferem na cicatrização dessas lesões e como elas afetam qualidade de vida dessas pessoas, 

para conseguir traçar estratégias de tratamento adequado á essa população. Atualmente, não 

há uma literatura ampla e de relevância para subsidiar novos estudos referentes a esse tema, o  

impedindo os profissionais de atuar de maneira correta frente a essa temática (ALMEIDA 

2018). Espera-se que o presente estudo possa fornecer dados relevantes tanto para a literatura 

quanto para os profissionais que estão envolvidos com essa temática, auxiliando-os no 

tratamento mais adequado para cada tipo de paciente. 

  

OBJETIVOS 

 Identificar o perfil sociodemográfico dos pacientes atendidos no ambulatório de 

feridas de um Hospital de Ensino, bem como avaliar a qualidade de vida dos mesmos por 

meio da aplicação do questionário WOUN-QoL. 

METODOLOGIA 

Tipo de estudo, população, critério de eligibilidade e coleta de dados 

Trata-se de um estudo transversal, quantitativo e exploratório descritivo. A coleta de 

dados foi desenvolvida junto aos pacientes portadores de lesões que foram atendidos nos 

ambulatórios de um hospital universitário público por livre aceitação em participação do 

estudo. Foram considerados como critérios de inclusão: apresentar lesão de pele com tempo 

de evolução da mesma por mais de 30 dias. Foram excluídos indivíduos que não aquiesceram 

com a participação no estudo. Desenvolveu-se um questionário estruturado em conjunto com 

o enfermeiro e as acadêmicas, contendo características sociodemográficas dos portadores de 

lesões crônicas e avaliação de qualidade de vida pelo instrumento WOUND QoL (SANTOS 

et al, 2017),  versão traduzida para o português, esse questionário sobre qualidade de vida é 

composto por 17 itens, divididos em questões relacionadas á parte física, psicológica, 

atividades de vida diária e peso financeiro, os pacientes eram questionados em relação a 
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última semana que passaram e para cada item perguntado eles respondiam conforme a 

intensidade com que eram afetados em seu dia a dia (de modo nenhum, um pouco, 

moderadamente, bastante e muito).  Foi considerando o percentual de 100% como sem 

nenhum comprometimento de qualidade de vida relacionado à lesão. Os dados foram 

coletados por meio de preenchimento de dados pelo profissional através de entrevista 

estruturada com o paciente. A coleta de dados ocorreu no interstício compreendido entre 

dezembro de 2019 a março de 2020. Após explicação sobre os objetivos e metodologia de 

realização da pesquisa, os pacientes manifestaram o aceite em participar da pesquisa por meio 

de assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido anexo ao questionário. 

Análise e tratamento dos dados 

 Inicialmente os dados foram analisados descritivamente por meio de frequência 

absoluta e relativa. A variável de qualidade de vida foi medida a partir da análise das 

respostas estratificadas com o escore médio da soma dos domínios do corpo, psicológico, 

atividade de vida diária e financeira. Foram consideradas como características 

sociodemográficas: idade, sexo, escolaridade, profissão, renda, estado civil, cidade de 

residência, uso de medicamentos, nível de atividade física, hábitos alimentares, presença ou 

não de comorbidades, uso ou não de tabaco. Para testar a associação entre a variável 

dependente “percentual de qualidade de vida” e as variáveis independentes 

sociodemográficas, realizou-se análise não paramétrica pelo teste Kruskall-Wallis. Avaliou-se 

também a variável qualidade de vida isoladamente dos pacientes buscando analisar qual 

variável estava se diferenciando das demais, através do teste ANOVA e pós teste Tukey. As 

variáveis que apresentaram valor de p ≤0,05 na análise foram classificadas como diferença 

significativa. Os dados foram analisados utilizando o software estatístico SPSS® 

(StatisticalPackage for the Social Sciences) 20.  

RESULTADOS 

 Compuseram a amostra final 35 pacientes que aceitaram participar da pesquisa em um 

total de 37 pacientes atendidos nos ambulatórios de Cirurgia Vascular. 

 O percentual de qualidade de vida médio foi de 61,76%. A maioria da amostra foi 

composta por homens com idade entre 60 a 69, casados, com ensino fundamental incompleto, 

com renda de até 2 salários mínimos e aposentados. A maioria dos participantes da pesquisa 
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residia na cidade de realização do estudo (54,29%).Sobre as doenças crônicas, 82,86% (29) 

dos pacientes tinham algum tipo de cronicidade, sendo a doença mais prevalente a hipertensão 

arterial (62,86%), 48,57% dos pacientes apresentaram diabetes mellitus e apenas 42,86% dos 

pacientes apresentava multimorbidade (presença das duas ou mais patologias, a exemplo das 

citadas anteriormente). No item relacionado aos hábitos de vida 25 deles (71,43%) eram 

sedentários, apenas 4 (11,43%) eram tabagistas. Sobre os hábitos alimentares: 57,14% (20) 

consumiam carne e frutas até 4 vezes por semana, 51,43% (18) consumiam algum tipo de 

carboidrato até 4 vezes por semana, 48,57% (24) consumiam verduras mais de 4 vezes por 

semana.  Ainda, 88,57% (31) faziam uso de algum medicamento de uso contínuo; 31,43% 

(17) afirmaram precisar de ajuda para realizar alguma atividade de vida diária. Observa-se 

que as variáveis sexo (p=0,000) e sedentarismo (p=0,019) apresentaram p≤0,05. Estas e as 

demais características sociodemográficas estão descritas na tabela 1.  

Tabela 1. Perfil sociodemográfico de pacientes atendidos em um hospital de ensino com o percentual de qualidade de vida, em 

Ponta Grossa – PR (2020). (n=35),  média, p valor. 

Variáveis   n (%) 
 

Média (SD) p valor 

Percentual de Qualidade de Vida 35 (100)  61,76 (±20,97)  

Idade 

Menor de 60 anos 11 (31,43) 
 

50,00 (±15,39) 

0,093 

60 a 69 anos 15 (42,86) 
 

76,46 (±21,40) 

70 anos ou mais 9 (25,71) 
 

52,21 (±18,93) 

 

Sexo 

Masculino 21 (60,00) 
 

77,94 (±17,10) 

0,000 

Feminino 14 (40,00) 
 

45,59 (±12,74) 

Escolaridade 

Até Ensino. Fundamental 

Incompleto 
23 (65,71) 

 

60,29 (±20,90) 

0, 754 
Ensino Fundamental Completo 

ou mais 
12 (34,29) 

 

66,91 (±21,94) 

Profissão 

Autônomo 9 (31,43) 
 

75,00 (±19,85) 

0, 283 Aposentado 20 (20,00) 
 

61,03 (±20,73) 

Desempregado 6 (47,57) 
 

50,00 (±22,23) 

Renda  

Até 2 Salários Mínimos 31 (88,57) 
 

60,29 (±21,42) 

0,378 

Mais de 2 Salários Mínimos 4 (11,43) 
 

74,26 (±16,83) 

Estado Civil 

Casado 19 (54,29) 
 

58,82 (±21,10) 

0,466 
Outros (viúvo, solteiro, 

divorciado) 
16 (45,71) 

 

63,97 (±21,31) 

Cidade de Residência Ponta Grossa 19 (54,29) 
 

66,18 (±18,97) 0, 281 
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Outros Municípios 16 (45,71) 
 

51,47 (±23,10) 

Doença Crônica 

Ausente 6 (17,14) 
 

66,91 (±17,88) 

0,776 

Presente 29 (82,86) 
 

61,76 (±21,79) 

Hipertensão 

Sim 22 (62,86) 
 

62,50 (±23,16) 

0,707 

Não 13 (37,14) 
 

61,76 (±20,61) 

Diabetes mellitus 

Sim 17 (48,57) 
 

61,76 (±21,43) 

0,947 

Não 18 (51,43) 
 

62,50 (±20,81) 

Multimorbidade 

Sim 15 (42,86) 
 

66,18 (±23,91) 

0,815 

Não 20 (57,14) 
 

61,03 (±19,10) 

Sedentarismo 

Sim 25 (71,43) 
 

60,19 (±20,43) 

0,019 

Não 10 (28,57) 
 

84,56 (±20,61) 

Tabagismo 

Sim 4 (11,43) 
 

56,62 (±19,52) 

0,836 

Não 31 (88,57) 
 

64,71 (±21,42) 

Consumo Carne Semanal 

Até 4 vezes 20 (57,14) 
 

56,62 (±22,07) 

0,278 

Mais de 4 vezes 15 (42,86) 
 

75,00 (±19,03) 

Consumo Frutas Semanal 

Até 4 vezes 20 (57,14) 
 

66,91 (±22,24) 

0,453 

Mais de 4 vezes 15 (42,86) 
 

61,76 (±19,53) 

Consumo Carboidrato 

Semanal 

Até 4 vezes 18 (51,43) 
 

59,56 (±21,98) 

0,908 

Mais de 4 vezes 17 (48,57) 
 

64,71 (±20,49) 

Consumo Verduras Semanal 

Até 4 vezes 11 (31,43) 
 

57,35 (±20,72) 

0,957 

Mais de 4 vezes 24 (48,57) 
 

67,65 (±21,50) 

Uso de Medicamentos 

Sim 31 (88,57) 
 

64,71 (±21,71) 

0,392 

Não 4 (11,43) 
 

50,00 (±13,87) 

Necessidade de Ajuda para 

AVD 

Sim 17 (31,43) 
 

50,00 (±20,74) 

0,064 

Não 18 (48,57) 
 

72,06 (±19,77) 

 

 Em análise dos domínios estratificados pelo escore de qualidade de vida, o peso 

financeiro teve pior média de 50%, seguido pelo domínio de atividade de vida diária 54,17%, 

domínio corpo 65% e o domínio do corpo que obteve a melhor média, de 75%. As variáveis 
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não apresentaram diferença significativa (p ≤0,05). Os resultados descritivos encontrados 

estão representados no gráfico abaixo. 

Gráfico1. Percentual de qualidade de vida em cada domínio dos portadores de lesões crônicas, em Ponta Grossa 

– PR (2020). (n=35). 

  

Fonte: O autor, 2020. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo possibilitou identificar o perfil sociodemográfico dos pacientes portadores 

de lesões crônicas, evidenciando que a maioria era do sexo masculino, pertencendo a faixa 

etária dos 60 aos 69 anos, com nível de escolaridade baixo, casados, com renda de até 2 

salários mínimos, aposentados, sedentários, em uso de medicamentos contínuos. A 

comorbidade mais frequente nessa população foi a hipertensão arterial.  Em avaliação da 

qualidade de vida dos mesmos, observou-se que a variável sexo feminino e sedentarismo 

demonstrou interferir negativamente na qualidade de vida e domínio peso financeiro foi o que 

obteve o menor percentual.  
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