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Introdução: As lesões crônicas de pele são consideradas um grande problema de saúde pública, 
onerando os sistemas de saúde, os efeitos das lesões afetam não somente o portador como 
também o seu núcleo familiar. As redes de cuidado em saúde nos últimos anos ressaltam os 
aspectos vinculados à rede e apoio social que o portador e família buscam no cotidiano de vida e 
saúde. Objetivo: caracterizar as redes sociais de portadores de lesões crônicas de pele. 
Metodologia: estudo qualitativo utilizando como referencial teórico a abordagem de rede social 
de Lia Sanicola, realizado entrevistas semiestruturadas com 09 portadores de lesões crônicas de 
pele. O cenário da pesquisa foi uma Unidade de Saúde da Família da Gerência Sul/Centro/Sul do 
município de Porto Alegre - RS. Resultados e discussão: Ao analisar os mapas evidenciou-se uma 
rede primária pequena, na maioria das vezes formadas por familiares com vínculos fragilizadas, o 
que pode estar relacionado com a característica de cronicidade dos cuidados despendido a estas 
pessoas e ainda por que muitas vezes o familiar não está preparado para lidar com o cuidado 
prolongado que as lesões de pele necessitam. As redes secundárias são formadas quase que 
exclusivamente, por serviços de saúde, reforçando o isolamento social do portador de lesão 
crônica de pele configurando como um limitador de atividades de recreação, lazer, trabalho e 
socialização. Considerações finais: Embora o portador de lesão crônica apresente aspectos de 
isolamento, as redes sociais são alicerces fundamentais na busca de cicatrização, cuidados 
comprometidos e na melhoria da qualidade de vida destes usuários, assim os serviços de saúde, 
especialmente as Unidades de Saúde da Família pelo vinculo e empatia que o caracterizam devem 
configurar como rede social de apoio a este indivíduo estando preparados para fortalece-
la.Palavra-chave: úlcera varicosa; cuidado de enfermagem; rede social. 

 


