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RESUMO 

Introdução: As úlceras arteriais são caracterizadas pela aterosclerose que leva a obstrução progressiva das
artérias, acarretando em isquemia. É uma doença extremamente incapacitante e que reduz qualidade de vida dessa
clientela, devido presença de muita dor. (Iponema & Costa, 2007) A partir dessa caracterização é fundamental a
realização dos diagnósticos de base e diferencial das úlceras para a melhor opção terapêutica, prevenção das
complicações decorrentes e recuperação do paciente. (Gamba, 2005) Objetivo: Descrever as formas de avaliação
para diagnóstico de úlceras arteriais. Métodos: Trata-se de uma revisão sistemática de literatura realizada por meio
da análise retrospectiva de estudos primários que focalizam úlceras vasculogênicas e a abordagem adequada do
profissional de enfermagem. Os estudos foram identificados nas seguintes bases de dados: LILACS, SCIELO,
MEDLINE, PubMed, BVS, DEDALUS. Foram consultadas monografias, trabalhos de conclusão de curso e literatura
presentes no acervo da biblioteca Pe. Inocenti Radrizzani do Centro Universitário São Camilo, por meio de consultas
no catálogo On Line Quíron e acervo da biblioteca Wanda de Aguiar Horta da Escola de Enfermagem da
Universidade de São Paulo. Discussão: Para o diagnóstico diferencial de úlceras arteriais é necessário uma
anammese detalhada com busca no histórico do cliente; focar nos fatores de risco como tabagismo, etilismo crônico,
sedentarismo, idade, e ocupação; doenças prévias como: vasculites, doenças vasoespásticas, hipertensão arterial,
diabetes mellitus e demais doenças relacionadas à lesão de artérias (Iponema & Costa, 2007); histórico familiar,
estado nutricional e condições alimentares; exame físico minucioso das características clínicas da lesão, utilizando o
sistema de avaliação MEASURE Keast, et al (2004) apud Dealey (2008), além da avaliação dos MMII como
coloração da pele adjacente, pulsos, perfusão periférica, edema, turgor e hidratação de modo comparativo do
membro com a lesão e outro; coleta de exames laboratoriais que analisem aporte nutricional, sistema vascular,
imunológico e metabólico e exames complementares como realização do Doppler que caracteriza local de redução
de fluxo e grau de obstrução (COREN-SP CAT nº 019/2010) e ITB - Índice Tornozelo Braço, responsável por definir
a localização da doença arterial e
quantificá-la (Giollo Jr & Martin, 2010), ambos confirmam o diagnóstico de Úlcera Arterial e auxiliam na escolha do
tratamento adequado. Conclusão: A capacidade para a realização de avaliação acurada de uma ferida é uma
aptidão importante e necessária do enfermeiro
Descritores: enfermagem, avaliação, úlcera arterial

Referências Bibliográficas: 

DEALEAY, Carol. Cuidando de Feridas – Um Guia para as Enfermeiras. 3ªEd. Atheneu. São Paulo. 2008. pg. 
240. 

GAMBA, Mônica Antar. Úlceras Vasculogênicas – Úlcera Aterial. In: JORGE, Silvia Angélica & DANTAS, Sônia 
Regina Luiz Evangelista. Abordagem Multiprofissional ao Tratamento de Feridas. 1ª Ed. Atheneu. São Paulo, 
2005. pg. 241-246. 

GIOLLO JUNIOR, Luiz Tadeu & MARTIN, José Fernando Vilela. Índice tornozelo-braquial no diagnóstico da 
doença aterosclerótica carotídea. Revista Brasileira de Hipertensão. V. 17. n. 2. pg. 117-118 2010. Disponível em: 
http://departamentos.cardiol.br/dha/revista/17-2/13-indice.pdf 

HARADA, Maria de Jesus Castro S. et al. Doppler para avaliação de feridas Parecer COREN-SP CAT nº 
019/2010. Disponível em: http://inter.coren-sp.gov.br/sites/default/files/019_2010_Doppler.pdf 

IPÓNEMA, Elizabeth Conceição & COSTA, Márcia Martins da. Úlceras Vasculogênicas. In: SILVA, Roberto Carlos 
Lyra da; FIGUEIREDO, Níbia Maria de & MEIRELLES, Isabella Barabosa. Feridas Fundamentos e Atualizações 
em Enfermagem. Yendis. São Caetano do Sul, 2007. pg. 337-350. 


