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O presente estudo teve como objetivo identificar a demanda dos pacientes 

acometidos por úlceras venosas em atendimento nas Unidades Básicas de Saúde do 
município de Bauru. Tratou-se de um estudo exploratório descritivo, que foi realizado 
nas Unidades Básicas de Saúde de Bauru, onde em primeiro momento houve o 
levantamento bibliográfico e coleta de dados. A coleta de dados foi realizada no período 
de julho a setembro de 2017, em agosto foram visitadas todas as unidades apresentadas 
no artigo, onde foram entrevistados 14 indivíduos sendo os 14 do sexo feminino. A 
partir de setembro foram feitos os levantamentos bibliográficos complementares sobre 
úlceras venosas e os tratamentos e curativos adequados e iniciada a tabulação dos dados 
coletados, essa análise e tabulação foi realizada durante um período de 
aproximadamente 3 meses. Os dados foram submetidos à análise estatística e 
confeccionaram-se tabelas com os resultados que subsidiaram a discussão e as 
considerações finais. O estudo pode avaliar a demanda de pacientes acometidos pela 
doença e o tratamento realizado pelas unidades do município. Também foi possível a 
partir do estudo identificar déficits com relação a avaliação realizada pelo enfermeiro 
para o tratamento das feridas e utilização correta dos curativos adequados. Dentre os 
resultados, a dificuldade do enfermeiro pela falta de curativos que são colocados a 
pedido nas contra referências de receitas médicas, bem como a falta de estrutura das 
unidades e falta de atualização profissional. 
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