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RESUMO 
 

INTRODUÇÃO:  As úlceras vasculares constituem um importante problema de 
saúde pública, afetam em torno de 1% da população em geral, sendo mais 
presentes entre os idosos. Seu tratamento é demorado e oneroso. Podem acarretar 
problemas físicos, sociais, econômicos e emocionais. Consideradas feridas 
complexas e de difícil cicatrização, apresentam elevado número de recidivas, e, a 
maioria delas é colonizada criticamente ou infectada. A assistência a pessoas com 
úlceras vasculares constitui um desafio aos profissionais de saúde e para o poder 
público, em virtude de sua complexidade, que abrange ausência de políticas 
públicas voltadas para essa população, estruturação dos serviços, acesso ao 
atendimento, qualificação profissional, insumos apropriados.  OBJETIVO GERAL: 
Analisar a resolutividade da assistência à saúde a pessoas com úlceras vasculares 
atendidas em salas de curativo da rede de atenção primária, na perspectiva de 
evolução da cicatrização no período de seis meses. METODOLOGIA: Estudo 
analítico longitudinal, com estudos transversais nele aninhados, nas salas de 
curativo da rede municipal de saúde de Aparecida de Goiânia, Goiás, Brasil, no 
período de agosto de 2012 a outubro de 2013. A população consiste de usuários 
que receberam atendimento de enfermagem e profissionais que prestaram o 
atendimento de enfermagem no cenário de estudo. A coleta de dados se deu por 
meio da observação estruturada não participante, entrevista, exame físico, utilização 
da Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH), planigrafia das úlceras e registro 
fotográfico. Para análise de dados utilizaram-se frequências absolutas e percentuais. 
O estudo atende às diretrizes de ética em pesquisa, sendo aprovado sob protocolo 
085/2012. RESULTADOS: As três salas destinadas ao atendimento de pessoas 
com úlceras vasculares no cenário estudado apresentaram paredes não laváveis, 
janelas não teladas, sem recursos adequados à higienização das mãos, sem 
padronização adequada de higienização e desinfecção do ambiente e 
desabastecidas de insumos indispensáveis e com suprimento descontinuado. 
Quanto aos usuários, houve paridade de gênero, predominância entre os de 60 anos 
ou mais e condições sociais e econômicas compatíveis com as classes C e D. A 
maioria das lesões possuía duração superior a um ano e geralmente dolorosas. Ao 
exame microbiológico predominaram os bastonetes Gram-negativos, entre os quais 
Pseudomonas aeruginosa. Quanto aos profissionais, a maioria era do gênero 
feminino, com faixa etária entre 18 e 36 anos e “razoável experiência” no atendido a 
pessoas com úlceras vasculares.  CONCLUSÃO: O cenário estudado não apresenta 
condições adequadas para atendimento a pessoas com úlceras vasculares e 
corroboram uma prática assistencial discordante com as recomendações atuais, o 
que implica na descontinuidade do cuidado e diminuição da resolutividade da 
assistência à saúde. Diante disso, é necessário estruturar o serviço voltado para 
pessoas com úlceras crônicas, qualificação profissional e manter insumos e recursos 
apropriados para atendimento.  
 
Descritores: Úlcera Varicosa, Cicatrização, Avaliação de Resultados (Cuidados de 
Saúde), Cuidados de Enfermagem, Infecções Bacterianas.  



 

ABSTRACT 
 

INTRODUCTION: Vascular ulcers are a major public health problem, affecting 
around 1% of the general population, with a higher prevalence among the aged. 
Treatment is time consuming and costly, they can cause physical, social, economic 
and emotional problems. They are considered complex and difficult to heal, have a 
high number of relapses, and most of them are critically colonized or infected. 
Service to people with vascular ulcers is challenging to both health professionals and 
the public administration by virtue of its complexity, including the absence of public 
policies for this population, structuring services, access to care, professional 
qualification, and appropriate resources. GENERAL OBJECTIVE: To analyze the 
outcomes of healthcare for people with vascular ulcers treated in the examination 
rooms of the primary care system from the perspective of the evolution of healing 
over a period of six months. METHODOLOGY: Analytic longitudinal study with 
nested cross-sectional studies, in the examination rooms of the public health service 
of the city of Aparecida de Goiania, Goias, Brazil, from August 2012 to October 2013. 
Population consists of users receiving treatment by nurses, and professionals who 
provided nursing care in the study setting. Data collection occurred through 
structured nonparticipant observation, interview, physical examination, and use of 
Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH), planigraphy of ulcers, and photographic 
record. Absolute frequencies and percentages were used for data collection. The 
study complies with guidelines for research ethics, being approved under protocol 
085/2012. RESULTS: The three rooms designed to care for people with vascular 
ulcers in the studied scenario showed non-washable walls, windows not screened, 
without adequate hand hygiene resources, without proper procedures for cleaning 
and disinfection of the environment, and lack of essential resources and inconsistent 
supply thereof. As for users, there was gender parity, prevalence among 60 years or 
older, and social and economic conditions in the lower middle class and below. The 
majority had lesions for more than one year, which were usually painful. 
Microbiological examination showed predominantly Gram-negative rods, including 
Pseudomonas aeruginosa. Among professionals, most were females, aged between 
18 and 36 years and "reasonable experience" in treating people with vascular ulcers. 
CONCLUSION: Conditions were inadequate for serving people with vascular ulcers 
and contribute to care not compliant with current recommendations, which creates a 
discontinuity of care and diminished capacity to resolve these issues. Therefore, it is 
necessary to structure the service with respect to people with chronic ulcers, and 
maintain supplies and appropriate resources for care. 
 
 
Keywords: Varicose Ulcer, Wound Healing, Outcome Assessment (Health Care), 
Nursing Care, Bacterial Infections.  



 

RESUMEN 
 

INTRODUCCIÓN: Las úlceras vasculares constituyen un importante problema de 
salud pública, afectando a alrededor del 1% de la población, presentándose más 
entre los adultos mayores. Su tratamiento es lento y caro. Puede acarrear problemas 
físicos, sociales, económicos y emocionales. Son consideradas heridas complejas y 
de difícil cicatrización, presentan un elevado número de reincidencias, y la mayoría 
de ellas es críticamente colonizada o infectada. La asistencia entregada a las 
personas con úlceras vasculares constituyó un desafío para los profesionales de la 
salud y para el poder público, en virtud de su complejidad, que incluye la ausencia 
de políticas públicas dirigidas a esta población, la estructura de los servicios, acceso 
a la atención médica, calificación profesional, e insumos apropiados. OBJETIVO 
GENERAL: Analizar la resolución de la asistencia médica prestada a personas con 
úlceras vasculares atendidas en salas de curación de la red de atención primaria, 
desde la perspectiva de la evolución de la cicatrización en un período de seis meses. 
METODOLOGÍA: Estudio analítico longitudinal, con estudios transversales 
anidados, en las salas de curación de la red municipal de salud de Aparecida de 
Goiânia, Goiás, Brasil, durante el período de agosto de 2012 a octubre de 2013. La 
población consistió en usuarios que recibieron atención de enfermería y 
profesionales que se ocuparon de la atención de enfermería en el escenario del 
estudio. La recolección de datos se dio por medio de la observación estructurada no-
participante, entrevista, examen físico, utilización de la Pressure Ulcer Scale for 
Healing (PUSH), planigrafía de las úlceras y registro fotográfico. Para el análisis de 
datos se utilizaron frecuencias absolutas y porcentuales. El estudio sigue las pautas 
de ética en la investigación, siendo aprobado bajo el protocolo 085/2012. 
RESULTADOS: Las tres salas destinadas a la atención de personas con úlceras 
vasculares en el escenario estudiado presentaron paredes no lavables, ventanas sin 
cortinas, sin recursos adecuados para la higienización de las manos, sin un padrón 
adecuado de higienización de manos, sin un padrón adecuado de higienización y 
desinfección del ambiente, y desabastecidas de insumos indispensables y con 
suministro discontinuo. En cuanto a los usuarios, hubo paridad de género, 
predominancia de mayores de 60 años, y condiciones sociales y económicas 
compatibles con las clases C y D. La mayoría de las lesiones tuvo una duración 
superior a un año y fueron generalmente dolorosas. En el examen microbiológico 
predominaron las bacterias Gram negativas con forma de bastoncillo, dentro de los 
cuales se presentó Pseudomonas aeruginosa. En cuanto a los profesionales, la 
mayoría era de género femenino, con un rango etáreo entre los 18 y 36 años y 
“experiencia razonable” en la atención de personas con úlceras vasculares. 
CONCLUSIÓN: El escenario estudiado no presenta condiciones adecuadas para la 
atención de personas con úlceras vasculares y corroboran una práctica asistencial 
discordante con las recomendaciones actuales, lo que implica la discontinuidad del 
cuidado y disminución de la resolución de la asistencia sanitaria. Dado esto, es 
necesario estructurar el servicio dirigido a las personas con úlceras crónicas, la 
calificación profesional y mantener insumos y recursos apropiados para la atención. 
 
Palabras-clave: Úlcera Varicosa; Cicatrización de Heridas; Evaluación de Resultado 
(Atención de Salud); Atención de Enfermería; Infecciones Bacterianas. 
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Estou inserida em projetos de investigação na área de avaliação e 

tratamento de pessoas com úlceras vasculares, desde 2009, como aluna de 

iniciação científica e bolsista do PIBIC/CNPq. Nesse período, o cenário das 

pesquisas abrangia a cidade de Goiânia. Em 2011, passei a trabalhar como 

enfermeira no município de Aparecida de Goiânia, e assim ampliou-se o contexto da 

minha participação em investigações na área.  

Ao longo da minha participação nas pesquisas, pude perceber que as 

úlceras vasculares representam a principal classe entre as úlceras de perna tratadas 

na atenção primária de saúde. São feridas de difícil cicatrização, com altas taxas de 

recidivas, susceptíveis a colonização crítica e infecção. Podem prejudicar a 

capacidade das pessoas acometidas para realização de atividades básicas e 

instrumentais de vida diária, gera dor, sofrimento, desconforto, ônus financeiro e 

necessitam de ações multidimensionais em seu tratamento, tanto por parte de 

profissionais quanto das pessoas acometidas pelas lesões.  

O atendimento a estas pessoas nem sempre é adequadamente registrado 

de modo a traduzir a situação de saúde dos usuários, o tratamento realizado, sua 

resolutividade e os recursos disponíveis para o seu atendimento. Assim, esse grupo 

permanece invisível nas estatísticas, estando à margem no planejamento e 

avaliação das redes de atenção. Esse cenário despertou o interesse para 

desenvolver o presente projeto de pesquisa, que tem como tema central a avaliação 

e tratamento de pessoas com úlceras vasculares na atenção primária à saúde, 

incluindo aspectos relacionados à dimensão sociodemográfica, clínica dos usuários, 

estrutura e insumos disponíveis para o atendimento e as ações desenvolvidas pelos 

profissionais de enfermagem no cuidado a essa população no contexto das salas de 

curativos. 
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As úlceras crônicas de membros inferiores apresentam etiologias diversas: 

podem advir de insuficiência venosa, insuficiência arterial, neuropatia, artrite 

reumatóide, traumas, osteomielite, tumores cutâneos, doenças infecciosas, entre 

outras (ABBADE; LASTÓRIA, 2006; DEALEY, 2008; MIOT, et al., 2009). 

Por sua vez, a maioria das úlceras crônicas de perna tem origem vascular, 

seja relacionada a problemas de circulação venosa, arterial ou mista (FRADE et al., 

2005). Entre elas, a úlcera ocasionada por insuficiência venosa representa 47,6% a 

90,0% dos casos (AEEV, 2004; FRADE et al., 2005; ZUFFI, 2009; ABBADE, 2011a; 

KÖRBER et al., 2011; WACHHOLZ et al., 2014). As úlceras arteriais com associação 

de comprometimento venoso representam em torno de 17,6% e as úlceras arteriais 

representam torno de 14,5% (KÖRBER et al., 2011).  

A literatura aborda com mais ênfase a problemática de úlceras venosas, 

talvez pela sua maior magnitude no contexto das úlceras vasculares (CONUEI, 

2009; BARBOSA; CAMPOS, 2010; WACHHOLZ et al., 2014).  

Nesse sentido, estudos epidemiológicos apontam que as úlceras venosas 

atingem de 0,06% a 3,6% da população (AEEV, 2004; FERREIRA et al. 2006; 

CONUEI, 2009; ZUFFI, 2009; FIEBIG et al. 2010; TAKAHASHI et al., 2010), sendo 

mais comum a citação de prevalência de 1,0% da população em geral. A cada ano 

ocorre de dois a cinco novos casos em mil pessoas (CONUEI, 2009). O percentual 

aumenta de acordo com a faixa etária, sendo maior na população entre 60 a 80 anos 

(FRADE et al., 2005; MARTINS; SOUZA, 2007; ZUFFI, 2009; TAKAHASHI et al., 

2010; SALOMÉ; BLANES; FERREIRA, 2012). 

Sobre elas, sabe-se que apresentam elevado número de recidivas, que 

atingem cerca de 70,0 % dos casos (AEEV, 2004; KELECHI; BONHAM, 2008). Seu 

tratamento é demorado e oneroso (FRADE et al., 2005; ZUFFI, 2009). Levam a 

implicações físicas, sociais, econômicas, emocionais, além de interferirem na 

qualidade de vida e na produtividade dos portadores (ABBADE; LASTÓRIA, 2006; 

LUCAS; MARTINS; ROBAZZI, 2008; ZUFFI, 2009). 

De modo geral, as úlceras venosas afetam a vida dos pacientes em 

decorrência da dor crônica, desconforto (LUCAS; MARTINS; ROBAZZI, 2008), perda 

da autoestima, isolamento social e incapacidade para atividades laborais (LUCAS; 

MARTINS; ROBAZZI, 2008; SALOMÉ; BLANES; FERREIRA, 2012).  

Apesar da cicatrização de úlceras venosas representarem um grande 

desafio, devido à sua cronicidade, recorrência e impacto negativo na vida das 
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pessoas acometidas, na opinião de Abbade e Lastória (2006) não é dada a devida 

importância a este agravo e, por isso, o tratamento ainda é inadequado.   

O atendimento as pessoas com úlceras venosas, considerando e clínica e a 

sua magnitude, se constitui um desafio para os profissionais de saúde (LUCAS; 

MARTINS; ROBAZZI, 2008; BARBOSA; CAMPOS, 2010; BIRGIT; HANS-JOACHIM; 

GEORG, 2011; SALOMÉ; BLANES; FERREIRA, 2012) e para o poder público, para 

que de fato torne resolutiva a assistência ofertada a essa população. 

 

 

1.1. Fatores que podem influenciar a resolutividade do atendimento 
 
 

Aos profissionais de saúde cabem oferecer intervenções que evitem o 

retardo da cicatrização, que é marcado por fase inflamatória prolongada, formação 

de radicais livres e diminuição de fatores de crescimento celular e defeito da 

remodelação tecidual (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004). 

As úlceras vasculares são consideradas feridas complexas (FERREIRA et 

al. 2006) de difícil cicatrização por múltiplos fatores (BJARNSHOLT et al. 2008; 

WACHHOLZ et al., 2014), entre eles, a presença de infecção ou colonização, 

umidade indesejada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008; ABBADE, 2011a; 2011b), bem 

como hábitos de vida e nutrição inadequados, higienização precária, corpos 

estranhos, edema, uso de curativos ou técnica equivocada, obesidade, tabagismo, 

alcoolismo, estresse, ansiedade e, também, depressão (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2008).  

A infecção é a complicação mais presente e a principal causa do retardo do 

reparo tecidual (CONUEI, 2009) ao estimular a liberação de enzimas que destroem e 

inibem a ação de precursores presentes na cicatrização, como, por exemplo, os 

fibroblastos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 

A avaliação dos micro-organismos presentes no leito da ferida permite 

melhorar a assistência e acelerar o processo de cicatrização (ABBADE, 2011a; 

VICENTIM et al., 2009). Para o tratamento de ferida colonizada criticamente ou 

infectada pode ser aplicado curativos de ação bactericida e bacteriostática, que 

terão tempo de permanência e ciclos de aplicação controlados. A literatura reforça a 
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contraindicação da antibioticoterapia sistêmica, devido ação ineficiente diante das 

bactérias presentes no leito da ferida (ABBADE, 2011b). 

Visto que a presença de tecido desvitalizado e desequilíbrio da umidade 

dificultam o processo de cicatrização (CONUEI, 2009; ABBADE, 2011a) é 

necessário aplicar curativo com intuito de criar um meio ideal para o reparo tecidual. 

Porém, a utilização desse recurso tópico empregado inadequadamente pode 

retardar a cicatrização e, no caso de feridas colonizadas por micro-organismos, a 

utilização indiscriminada de antissépticos e antibióticos pode causar resistência a 

estes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 

Estudos recentes comentam a relação entre as más condições dos 

ambientes relacionados aos cuidados em saúde e a incidência de Infecção 

relacionada a Assistência à Saúde (IrAS). A participação do ambiente na aquisição 

das IrAS se dá, na maioria das vezes, devido a estrutura física e a quantidade de 

equipamentos e superfícies presentes nas unidades, os quais podem estar 

contaminados com micro-organismos patogênicos (ABREU et al. 2008; OLIVEIRA; 

DAMASCENO; RIBEIRO, 2009; DAMASCENO, 2010; BARBOSA et al. 2011; 

BARDAQUIM, 2011).  

A participação ambiental na disseminação de micro-organismos em 

unidades de saúde ganhou, recentemente, novo destaque, pois diversos estudos 

demonstram que a contaminação de superfícies ambientais é possível reservatório 

para micro-organismos causadores de infecções (DAMASCENO, 2010).  

O ambiente dos serviços de saúde possui elevada carga microbiana, assim 

existe a preocupação de diminuir riscos potenciais para disseminação desses micro-

organismos em todos os serviços de saúde (ANVISA, 2010; 2013).   

O ambiente dos serviços de saúde pode contribuir para a disseminação de 

micro-organismos patogênicos, pois uma vez estando ocupado por pacientes 

colonizados e/ou infectados, geralmente torna-se também contaminado. Superfícies 

inanimadas e equipamentos muito tocados próximos aos pacientes contaminados, 

além dos artigos de uso multiprofissional utilizados durante a assistência ao 

paciente, constituem um inegável reservatório de micro-organismos de importância 

epidemiológica, podendo proporcionar focos de contato e transmissão de agentes 

patogênicos (FREITAS et al., 2007; DAMASCENO, 2010).  

Os profissionais de saúde são as principais fontes de disseminação de 

micro-organismos responsáveis pelas IrAS (ANVISA, 2010).  A contaminação 
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cruzada frequentemente é a causa da disseminação de agentes patogênicos 

causadores de IrAS, sendo que a via mais comum de transferência de micro-

organismos ocorre entre as mãos de profissionais da saúde e os pacientes 

colonizados (FREITAS et al., 2007; DAMASCENO, 2010). No contexto da 

resolutividade dos serviços de saúde, a discussão e a relação entre as más 

condições ambientais e a disseminação de micro-organismos com a resolutividade 

da assistência ofertada torna-se inegável. Além disso, vale ressaltar que a 

disseminação de micro-organismos é considerada um incidente que pode ocasionar 

danos aos pacientes (eventos adversos), os quais podem ser prevenidos (ANVISA, 

2013). 

Considerando a natureza das úlceras vasculares, a abordagem 

multidisciplinar (ABBADE; LASTÓRIA, 2006; SILVA et al. 2010; MALAQUIAS et. al., 

2012; SALOMÉ, BLANES, FERREIRA, 2012), bem como o cuidado integral, 

(MALAQUIAS et al., 2012; WHITE-CHU; CONNER-KERR, 2014) se faz necessário 

para a recuperação e reabilitação do paciente.  

Além disso, na opinião de Abbade (2011a) a abordagem multiprofissional - 

composta por angiologista, dermatologista, enfermeiro, fisioterapeuta e psicólogo - 

pode contribuir com assistência mais adequada ao portador de úlcera venosa, e, por 

conseguinte, melhorar a qualidade de vida dessa população ao oferecer serviços 

baseados na integralidade. 

Carmo et al. (2007) alertam ainda que a prática clínica apoiada na 

integralidade oferece vantagens ao paciente tornando-o ativo na busca pela 

cicatrização e prevenção de novas lesões. É necessário amparo e estímulo para que 

essas pessoas superem as dificuldades, quer seja no lazer, trabalho, fortalecimento 

físico, psíquico e emocional (LUCAS; MARTINS; ROBAZZI, 2008; SALOMÉ; 

BLANES; FERREIRA, 2012). 

As pessoas com úlceras venosas possuem necessidades multivariadas, que 

ultrapassam o campo da realização de curativos, como, por exemplo, o risco 

aumentado para o desenvolvimento de distúrbios psicossociais, com destaque para 

depressão (SALOMÉ; BLANES; FERREIRA, 2012). Essa doença é incapacitante, 

gera distúrbios biopsicossociais, diminui a qualidade de vida e autoestima do 

indivíduo (WACHHOLZ et al., 2014).  Diante desse quadro, é necessário que os 

profissionais de saúde levem em conta também as condições relativas à saúde 
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mental e ofereçam suporte necessário para o enfrentamento (SALOMÉ; BLANES; 

FERREIRA, 2012).  

Considerando a assistência pautada no alcance de resultados, estudos 

apontam que os casos que exigem acompanhamento em outro nível de atenção 

devem ser encaminhados (ROSA; PELEGRINI; LIMA, 2011; TORRES et al., 2012). 

Além disso, esses autores afirmam que a resolução dos problemas dos pacientes 

pode ocorrer durante a consulta, com a utilização de habilidades e competências 

que envolvem a escuta, direcionamento, diálogo e apoio (TORRES et al., 2012) e 

inclui a oferta de conforto, diminuição do sofrimento, promoção e manutenção da 

saúde dos indivíduos (ROSA; PELEGRINI; LIMA, 2011). 

Neste sentido, a enfermagem representa papel importante dentre as 

profissões da área de saúde, pois realiza o cuidado direto, incluindo a avaliação e 

tratamento de feridas. O enfermeiro deve planejar ações respeitando a 

individualidade e integralidade das pessoas (CARMO et al., 2007). Isso contribui 

com a promoção do alcance de resultados, que pode ser representado pela 

aceleração da cicatrização e a prevenção de recidivas. 

Para resolutividade nos serviços de saúde é necessário considerar ainda a 

formação dos recursos humanos (TURRINI; LEBRÃO; CESAR, 2008; REIS, 2008; 

ZUFFI, 2009). Essa percepção é corroborada por Rocha (2012), o qual afirma que o 

alcance de resultados desejados na assistência a pessoas com úlceras crônicas e 

pés diabéticos depende da qualificação e humanização da assistência, e acrescenta, 

também, a questão da estruturação das redes de atenção. Na visão do autor, esses 

elementos são capazes de garantir atendimento de qualidade e continuidade do 

cuidar, possibilitando a diminuição dos casos de complicações agudas e crônicas, 

internações hospitalares e amputações de membros. 

Segundo Carmo et al. (2007) melhores resultados podem ser alcançados 

mediante ações de educação em saúde para indivíduos com úlcera vascular, ao 

oportunizar a participação do paciente no processo de recuperação, devendo ser 

realizadas pelo enfermeiro com linguagem de fácil compreensão. As ações de 

educação em saúde são também eficientes na prevenção de recidivas (BULLOCK et 

al., 2006). Entre as estratégias de educação em saúde, a educação grupal foi 

apontada por Silva e Lopes (2006) como uma ferramenta eficaz para pessoas com 

úlcera venosa, que pode permitir a melhoria da qualidade de vida e diminuir casos 

de recidivas. Essa estratégia influenciou na mudança de comportamento das 
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pessoas com úlcera vascular, as tornando mais comprometidas com a saúde e com 

a maior adesão ao tratamento (SILVA; LOPES, 2006). 

 Em relação ao uso de curativos no tratamento de feridas para alcance de 

resultados desejados, tal qual a cicatrização das lesões, os profissionais de saúde 

devem avaliar custo e efetividade para direcionar a escolha por curativos tradicionais 

versus curativos tecnologicamente mais avançados. Avaliados unicamente pelo 

valor, estes se tornam inviáveis para uso; porém, avaliado conjuntamente a partir do 

valor, tempo permitido para ser mantido na lesão e efeito na lesão, o resultado da 

avaliação tende a ser diferente (CARMO et al., 2007).   

Além disso, um estudo de revisão sistemática da literatura concluiu que o 

monitoramento e controle de variáveis, como a dor, oferecimento de cuidado regular 

e abordagem multiprofissional, possibilitaram melhor satisfação dos usuários, 

adesão à terapia recomendada e a maior qualidade de vida dos indivíduos que 

apresentam úlceras de perna. Por outro lado, a falta de tempo, seguida de doença 

de longa duração e longas distâncias levam a baixa adesão ao regime terapêutico 

(FONSECA et al. 2012), podendo prejudicar a resolubilidade do atendimento.  

Em relação aos fatores que se relacionam a baixa adesão, a literatura 

aponta que a dificuldade de acesso ao serviço pode influenciar na adesão do 

usuário ao tratamento de feridas (MELO et al., 2011), bem como a dificuldade de 

transporte, frustração com o serviço de saúde, (MUDGE et al., 2006) conhecimento 

incipiente acerca do tratamento deste agravo (ANNELLS; O'NEILL; FLOWERS, 

2008; MELO et al., 2011), baixa escolaridade, nível socioeconómico (MELO et al., 

2011), entre outros.  

Para Azoubel et al. (2010) a adaptação à condição vivenciada e à adesão ao 

tratamento indicado para as pessoas com úlcera venosa, pode ser melhorado com a 

interação da tríade profissional-família-paciente, sendo capaz de mudar o 

comportamento dos leigos em tratamento, e até mesmo, favorecer a tomada de 

decisão dos profissionais de saúde, tornando-a mais efetiva.  

Estudo realizado em uma rede hierarquizada de saúde de uma metrópole 

mineira (Centro de Referência em Saúde Mental, Pronto Atendimento Médico, 

Unidade de Pronto-Atendimento e Unidades Básicas de Saúde) aponta que a 

resolutividade dos serviços de saúde é alcançada a partir do atendimento à 

necessidade imediata dos pacientes (TORRES et al., 2012).  Sendo que a resolução 

dos problemas de saúde, o tempo de deslocamento e o respeito à intimidade 



 27 

durante o exame físico associam-se para a satisfação dos usuários e, 

consequentemente, melhor adesão ao serviço (GOUVEIA et al., 2011).  

Nesta perspectiva, estudiosos alertam que os serviços de saúde devem criar 

condições mais favoráveis para rápida contemplação da necessidade do paciente, o 

qual possibilitaria a diminuição dos gastos com transporte e absenteísmo e traria um 

atendimento com maior rapidez e fluidez (GENTIL; LEAL; SCARPI, 2003).  

Muitos outros fatores contribuem com a falta de resolutividade da assistência 

à saúde, como, por exemplo, as informações deficientes, demandas elevadas, 

déficits de infraestrutura, dependência de sistemas de contra-referência, dificuldade 

para os encaminhamentos, transferências dos pacientes (TORRES et al., 2012), o 

acolhimento e a maneira de ser tratado pelo profissional (GOUVEIA et al., 2011), a 

qualificação da assistência integral e humanística, bem como a organização das 

redes assistenciais (ROCHA, 2012), a demanda do serviço, a tecnologia, o sistema 

de referência, a formação dos recursos humanos, as necessidades de saúde da 

população, a satisfação do usuário, a adesão ao tratamento, aspectos culturais e 

socioeconômicos dos usuários (TURRINI; LEBRÃO; CESAR, 2008), acolhimento 

dos usuários (CORRÊA et al., 2011; TORRES et al., 2012), a concessão do acesso 

à saúde (TURRINI; LEBRÃO; CESAR, 2008; CORRÊA et al., 2011; TORRES et al., 

2012) e a continuidade do cuidado em todos os níveis de atenção (TURRINI; 

LEBRÃO; CESAR, 2008; CORRÊA et al., 2011; GOUVEIA et al., 2011). 

Dentre outros fatores que culminam na baixa resolutividade na atenção 

primária, se destaca a longa espera por atendimento, acesso parcial ao serviço de 

saúde e absenteísmo dos profissionais, e isso promove a busca da população por 

outros serviços mais resolutivos, tendo como porta de entrada a atenção secundária 

(CORRÊA et al., 2011). Os autores ainda destacam que a alta taxa 

encaminhamentos a outras instituições comprovam a falta de resolutividade do 

serviço, ou seja, o serviço não está sendo capaz de resolver o problema 

apresentado pelos usuários. O estudo Torres et al., (2012) traz resultado que 

converge para essa afirmação de Corrêa et al., (2011), na qual os indivíduos 

estudados, gestores do serviço, afirmam que a resolutividade contraria a alta taxa de 

encaminhamentos dos pacientes a outros serviços.  

Além do que foi mencionado, no que se refere à assistência a pacientes com 

feridas crônicas, a falta de preparo de profissionais para avaliação e tratamento de 

lesões, a ausência de protocolos de atendimentos, escassez de recursos materiais 



 28 

de consumo e permanentes são vistos como contribuintes em potencial para baixa 

ou falta de resolutividade da assistência ofertada (REIS, 2008; ZUFFI, 2009). 

No que diz respeito à presença de protocolos de atendimento, destaca-se a 

utilização do processo de enfermagem que permite cuidado individualizado e de 

qualidade, é dinâmico e, quando devidamente documentado, proporciona dados 

importantes que podem direcionar a prática no futuro, considerando pacientes em 

situações semelhantes (ALFARO-LEFEVRE, 2005). Essa ferramenta da gestão do 

cuidado pode contribuir com processo de trabalho da equipe de enfermagem, 

tornando-o mais eficaz (PIMPÃO et al., 2010) e possibilita abordagem adequada e 

melhores resultados. 

O enfermeiro deve realizar julgamento clínico embasado nos dados 

coletados, incluindo sinais e sintomas das pessoas com úlcera vascular. 

Posteriormente, e a partir da definição do diagnóstico de enfermagem, deve-se 

realizar o plano de cuidados a fim de acelerar o processo de cicatrização, reduzir 

risco para infecção e prevenir recidivas (CARMO et al., 2007).  

A utilização da consulta de enfermagem no atendimento ao indivíduo com 

úlcera vascular colabora para a caracterização dos usuários, os dados coletados 

permitem reorganizar a gestão do cuidado, bem como a gestão dos recursos 

necessários para o manejo clínico das lesões, no qual poderá diminuir o tempo para 

cicatrização e gastos para o tratamento (OLIVEIRA et al., 2012).  

A resolutividade ainda é um tema a ser explorado nos estudos que envolvem 

a assistência à saúde, bem como assistência voltada aos pacientes que possuem 

feridas vasculares.  

Trata-se de um termo comumente referido nos estudos, que envolve a 

avaliação dos serviços de saúde, como correspondente a resolubilidade, porém 

mesmo que este termo seja o único dicionarizado (HOUAISS, 2001), optou-se pela 

utilização da palavra resolutividade, devido a inúmeras produções que fazem 

referência à palavra resolutividade.  

Para Turrini, Lebrão e Cesar (2008) a resolutividade compreende uma forma 

para avaliar a efetividade dos serviços de saúde a partir do alcance de resultados no 

atendimento ao usuário. Já para Degani (2002) resolutividade é a capacidade dos 

serviços de saúde de resolver os problemas do usuário, conforme a sua capacidade 

tecnológica e complexidade. Esse autor, afirma ainda, que a resolutividade nos 
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serviços de saúde só pode ser produzida pelo acesso, acolhimento humanizado, 

equidade, competência, agilidade, qualidade e participação dos usuários.  

A resolutividade das intervenções em saúde, por sua vez, direciona os 

esforços das instituições públicas para gestão de qualidade pautada na efetividade 

da gestão institucional, bem como para gestão do cuidado (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2007).  

Em relação ao entendimento da resolutividade dos serviços de saúde na 

perspectiva de todos os atores envolvidos - pacientes, profissionais e gestores – ela 

é pautada na resolução dos problemas dos indivíduos. Assim sendo, os gestores 

podem fazer uso dos dados que apresentam o alcance de resultados para planejar e 

avaliar as ações de saúde desenvolvidas (ROSA; PELEGRINI; LIMA, 2011). 

Estudo desenvolvido no sul do país mostra que, na visão dos usuários, a 

assistência à saúde na atenção primária é capaz de contemplar a necessidade do 

paciente na maioria das vezes, podendo chegar a 61,3% de capacidade de 

resolução dos problemas de saúde apresentados pela população (ROSA; 

PELEGRINI; LIMA, 2011).  Resultado semelhante foi encontrado no estudo realizado 

por meio de inquérito domiciliar por Turrini, Lebrão e Cesar (2008), no qual mostra 

que capacidade resolutiva das necessidades do pacientes chegou a 97,8%, tendo a 

atenção primária à saúde como a principal porta de entrada no sistema de saúde.  

A produção de dados sobre a evolução das lesões tratadas e fatores 

intervenientes a resolutividade pode ser útil para o planejamento da aquisição, 

distribuição e controle dos materiais e insumos utilizados; para adequação das salas 

de curativos; capacitação dos recursos humanos; readequação de processos de 

trabalho e a organização do fluxo de atendimento, contribuindo assim, com a gestão 

adequada dos recursos para atendimento a pessoas com úlcera vascular e com 

atendimento mais resolutivo.  

Essa pesquisa tem como finalidade contribuir para a produção de 

conhecimento sobre o alcance de um dos resultados esperados na assistência 

oferecida a essa população, mediante análise da situação de pessoas com úlceras 

vasculares e seu atendimento, incluindo as condições do ambiente onde os 

curativos são realizados, as ações desenvolvidas pelos profissionais de enfermagem 

junto a essa população e tratamento utilizado para controlar esse agravo à saúde.  

Além disso, poderá fornecer subsídios capazes de melhorar a qualidade da 

assistência de enfermagem oferecida a pacientes que possuem úlceras vasculares, 
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além de promover reflexões que possibilitem influenciar as políticas públicas 

voltadas a esses indivíduos. 
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2. OBJETIVOS 
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2.1. Objetivo geral 
 
 

• Analisar a resolutividade da assistência a saúde à pessoas com úlceras 

vasculares atendidas em salas de curativo da rede de atenção primária, na 

perspectiva de evolução da cicatrização no período de seis meses.  

 

 

2.2. Objetivos específicos 
 
 

• Descrever a evolução da organização, condições de infraestrutura e insumos 

de salas de curativos destinadas ao atendimento de pessoas com úlceras 

vasculares. 

• Descrever características socioeconômicas, demográficas e clínicas das 

pessoas com úlceras vasculares atendidas em salas de curativo na rede de 

atenção primária à saúde.  

• Identificar o perfil microbiológico e de suscetibilidade antimicrobiana de 

espécimes coletadas de úlceras vasculares de pessoas atendidas em salas 

de curativo na rede de atenção primária. 

• Comparar o perfil microbiológico inicial das úlceras vasculares que 

cicatrizaram com aquelas que não cicatrizaram no seguimento.  

• Analisar a evolução clínica de pessoas com úlceras vasculares atendidas nas 

salas de curativo na rede de atenção primária à saúde, num seguimento de 

seis meses. 

• Descrever as intervenções de enfermagem referidas no atendimento às 

pessoas com ulceras vasculares nas salas de curativos da rede de atenção 

primária.
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3. METODOLOGIA 
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3.1. Tipo de estudo e informações gerais 
 
 

Trata-se de estudo de delineamento analítico longitudinal, com estudos 

transversais nele aninhados.   

 

 

3.2. Local do estudo e período 
 

 

O estudo foi realizado nas salas de curativo da rede municipal de saúde de 

Aparecida de Goiânia, Goiás, Brasil, no período de agosto de 2012 a outubro de 

2013.  
Nessa cidade, com população de 455.657 habitantes (IBGE, 2010), há três 

serviços de atenção primária à saúde que prestam atendimento à população: Centro 

de Assistência Integral de Saúde (CAIS) Nova Era, CAIS Garavelo e CAIS Colina 

Azul. O atendimento dessas unidades ocorre através de uma demanda espontânea. 

No período matutino, realiza-se somente atendimento às pessoas com 

feridas consideradas limpas, tais como: feridas traumáticas, feridas cirúrgicas, 

tratamento ortopédico, queimaduras, retirada de pontos. Já no período vespertino, é 

realizado atendimento para pessoas com feridas crônicas, consideradas 

contaminadas, criticamente contaminadas ou infectadas, dentre elas destaca-se 

feridas de etiologia neuropática (diabetes e hanseníase) e vascular.  

A assistência de enfermagem para avaliação e tratamento de feridas no 

cenário de estudo é representada pela realização do curativo, na qual o profissional 

observa os sinais clínicos da lesão, e, posteriormente, realiza julgamento para 

tomada de decisão frente à necessidade do paciente, sem a utilização de protocolo 

para atendimento. 

O registro da assistência de enfermagem é realizado em um livro ata 

contendo o data de atendimento, profissional escalado, nome, data de nascimento, 

gênero, membro afetado/região afetada e etiologia da ferida. Esses dados são 

utilizados pelo setor de estatística. 
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3.3. População alvo e critérios de inclusão na amostra 
 
 
A população alvo consistitue de usuários que receberam atendimento de 

enfermagem e profissionais que prestaram o atendimento de enfermagem nas 

respectivas salas. 

Em relação aos usuários, na fase de recrutamento inicial, todos os 

pacientes com úlceras vasculares no cenário de estudo foram convidados a 

participar da pesquisa, e, em caso de aceite e atendimento aos critérios de inclusão, 

fizeram parte da população de estudo e assinaram o termo de consentimento livre 

esclarecido - TCLE (APÊNDICE A). 

Os critérios de inclusão para os usuários na amostra intencional foram: 

indivíduos de ambos os sexos, independente da raça, escolaridade, estado civil, 

renda, com úlcera vascular em tratamento nas salas de curativo da rede municipal 

de saúde de Aparecida de Goiânia, com capacidade de expressar sua anuência 

para participar do estudo, mediante assinatura do TCLE ou impressão datiloscópica 

no mesmo. Os critérios de exclusão foram: ter idade menor que 18 anos ou 

apresentar úlcera de etiologia que não era vascular. Foram consideradas perdas, os 

casos que, por qualquer motivo, não completaram os procedimentos de coleta de 

dados.  

No cenário estudado, foram identificadas 36 pessoas com úlceras 

vasculares em tratamento, destes, cinco negaram participação no estudo e sete não 

foram localizados no endereço oferecido e não retornaram à unidade para nova 

abordagem, um referiu cicatrização da ferida no momento da primeira abordagem 

(não atendeu ao critério de inclusão) e um faleceu anteriormente à primeira 

abordagem, assim, foram incluídos 22 pacientes na avaliação inicial do estudo. Dos 

22 incluídos no estudo, todos completaram a avaliação, de maneira que a amostra 

intencional foi constituída por 22 participantes. 

Após seis meses da avaliação inicial, todos os usuários que aceitaram 

participar do estudo foram convidados a concluir a coleta de dados compondo o eixo 

longitudinal. Porém, em decorrência de um óbito houve perda de um participante. 

Assim, foram incluídos na população do eixo longitudinal 21 pacientes que recebiam 

atendimento nas três salas de curativo do serviço municipal de saúde. Destes, todos 

completaram a avaliação seis meses após.  
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Em relação aos profissionais de saúde, na fase de recrutamento foram 

identificados 18 profissionais que atuavam nas três salas de curativo do serviço 

municipal de saúde de Aparecida de Goiânia, sendo 09 Enfermeiros e 09 Técnicos 

de Enfermagem.  

Foram incluídos aqueles que atuam nas salas de curativo no período 

estudado, mediante anuência por escrito. Para eles, foram estabelecidos como 

critérios de exclusão: estar de férias ou afastado das atividades laborais no período 

de coleta de dados. Todos profissionais que prestavam atendimento nas salas de 

curativos foram abordados, atenderam aos critérios de inclusão e aceitaram 

participar do estudo. 

Assim, a população alvo relativa aos profissionais foi composta por 18 

profissionais que foram convidados a participar da pesquisa e orientados nos 

procedimentos envolvidos, e, diante disso, assinaram o TCLE (APÊNDICE B).  

 

 
3.4. Instrumento de coleta de dados 

 
 

3.4.1. Avaliação da estrutura física e insumos da sala de curativo  

 

 

Para coleta de dados dos elementos relacionados à estrutura física e 

insumos da sala de curativo foi elaborado instrumento (APÊNDICE C), considerando 

a NR 50 e Normas do Ministério da Saúde relacionadas às estruturas físicas das 

unidades básicas de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006), além da literatura na 

área de avaliação e tratamento de feridas crônicas (CARMO et al., 2007; QUEGE, 

2008; ALMEIDA, 2010; ANVISA, 2010; ANDRADE, 2011; SASSERON, 2011) e 

devidamente refinado por integrantes da Rede Goiana de Tratamento de Feridas, 

obedecendo a uma estrutura de check list para observação. Contribuiu ainda na 

elaboração desse protocolo, a professora Euzeli da Silva Brandão, da Universidade 

Federal Fluminense.  

Esses dados sobre a estrutura física e insumos da sala de curativo contêm: 

a identificação da unidade (nome, padrão de dias e horário de funcionamento), 

profissionais de enfermagem que atuam na sala de curativo (enfermeiros, técnicos e 
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auxiliares de enfermagem), padrão da oferta do atendimento (somente supervisão, 

atendimento direto e continuo, exclusivo ou recorrente, fluxo médio de atendimento 

por período), tipo de atendimento oferecido nas salas de curativo (curativos, 

administração de medicamentos, pequenas cirurgias, coleta de exames, pré-

consultas).  

O check list da estrutura física, dos equipamentos e disponibilização dos 

resíduos e recursos materiais de consumo elencou as variáveis a serem 

identificadas e oportunizou o registro do estado ou condições e quantidade dos 

recursos disponíveis.  

As variáveis da estrutura física estudadas equivalem a dimensões da sala, 

condições do piso, parede, iluminação, ventilação, ponto de água fria, pia para 

acondicionamento de instrumentais sujos e bancada ou carrinho lavável.  

As variáveis dos equipamentos e disponibilização dos resíduos referem-se a 

mobiliários, equipamentos, insumos utilizados no tratamento de feridas e existência 

de plano de gerenciamento de resíduos que contemple a sala de curativo da 

Unidade de Saúde.  

Os materiais de consumo investigados dizem respeito às roupas, EPI e 

materiais básicos, como soro fisiológico e ataduras.  

As coberturas investigadas incluem: a disponibilidade de colagenase, 

sulfadiazina de prata, hidrogel, carvão ativado, carvão ativado com prata, alginato de 

cálcio em gel, alginato de cálcio em fita, alginato de cálcio impregnado com prata, 

hidrocolóide em placa, solução com ácidos graxos essenciais (AGE), bota de unna, 

filme transparente, hidrofibra, hidrofibra impregnada com prata, polihexamida 

biguanida, barbatimão, vaselina sólida estéril, entre outros.  

Além disso, foram observadas informações sobre a limpeza das salas de 

curativo, tais como: a presença de rotina estabelecida para limpeza do ambiente, 

existência de responsável pela realização da limpeza, utilização de Equipamento de 

Proteção Individual durante a realização da limpeza, substâncias utilizadas para a 

limpeza da sala de curativos e lugar que foi utilizado (pisos, paredes, mobiliário, 

bancadas), entre outras variáveis julgadas importantes pela pesquisadora. 
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3.4.2. Avaliação específica sobre úlceras vasculares 
 

 

Para coleta de dados das características clínicas e sociodemográficas dos 

usuários, foi elaborado pela Rede Goiana de Pesquisa e Tratamento de Feridas um 

protocolo de avaliação específica de pessoas com úlceras vasculares composto por 

questões fechadas e abertas, que, após um processo de refinamento, foi utilizado no 

estudo de Nunes (2012) e na presente pesquisa (ANEXO 1).  

Esse protocolo é dividido em 5 partes, a primeira contempla os dados 

sociodemográficos (aspectos de identificação, aspectos socioeconômicos, aspectos 

ocupacionais e econômicos). Para determinação dos dados econômicos, foi utilizado 

a escala de acordo com o Critério de Classificação Brasileira Econômica 

Brasil/Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa - CCEB/ABEP (ABEP, 2008). 

A segunda parte contempla os dados clínicos do indivíduo antes do 

surgimento da primeira lesão e/ou atual. Os dados clínicos específicos à úlcera 

vasculogênica incluem história pregressa da lesão atual, história familiar de lesões 

dos membros inferiores. 

A terceira parte, por sua vez, inclui os aspectos clínicos gerais do 

participante antes do surgimento da primeira úlcera ou atual: problemas de saúde 

relatados, história de tabagismo ou etilismo, medicamentos utilizados, práticas 

usuais de atividades físicas e exercício físico, meio de transporte utilizado, gestação 

anterior, caso do gênero feminino, diagnóstico médico de alteração circulatória e 

exames diagnósticos complementares.  

A quarta parte compõe-se das condições clínicas atuais do indivíduo: 

problemas de saúde relatados, hábitos de tabagismo ou etilismo, uso de 

medicamentos, condições da pele e anexos dos membros inferiores, sensibilidade, 

circulação, estado de nutrição e hidratação, condições psicoemocionais e 

conhecimento. Para determinação da condição clínica relacionada à sensibilidade 

dolorosa, foi aplicada a escala de copos, instrumento que permite a quantificação 

eficiente da intensidade. 

Por fim, a quinta parte contempla aspectos relacionados às condições atuais 

da lesão, na qual abrange número de lesões, localização da ferida, histórico da 

lesão atual, condições da pele perilesional, condições das bordas, condições do 

leito, características do tecido de granulação, nível de profundidade, mensuração da 
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ferida (planigrafia), aspectos do curativo externo, características do exsudato, odor, 

cuidados com a lesão, intervenções realizadas na Unidade Básica de Saúde, 

intervenções realizadas em casa e em outra instituição. Nesta parte foi aplicada a 

Pressure Ulcer Scale for Healing – PUSH (SANTOS et al., 2005).  

Trata-se de instrumento utilizado para avaliar o processo de cicatrização de 

úlceras por pressão.  Para a avaliação, é considerada a área da ferida (largura 

versus comprimento em cm quadrados) que varia de 0 a > 24cm, os quais são 

subvidividos em classes que correspondem a escores de 0 a 10; quantidade de 

exsudato presente na ferida classificada como ausente, pequena, moderada e 

grande, correspondendo respectivamento, a escores de 0 a 3 e aparência do leito da 

ferida, na qual verifica-se a presença de crosta, esfacelo, granulação e tecido 

epitelial. Para cada tipo de tecido há um escore estabelecido, que  podem variar de 

0 a 4. É atribuído zero para ferida epitelizada e quatro para presença de crosta O 

escore total oferecido pela soma desses parâmetros indica a condição da ferida, que 

pode variar de 0 a 17; escores maioresindicam piores condições da ferida, enquanto 

os menores apontam melhores condições de cicatrização (SANTOS et al., 2005). 

 

 

3.4.3. Identificação das atividades realizadas pela equipe de enfermagem 
 

 

Para identificação das atividades realizadas pela equipe de enfermagem no 

atendimento a pessoas com úlceras vasculares na sala de curativo foi elaborado um 

protocolo pela Rede Goiana de Pesquisa e Tratamento de Feridas e refinado por 

nove especialistas que possuíam conhecimento sobre a NANDA – Internacional e 

sobre a Nursing Intervention Classification (NIC), tendo sido utilizado em pesquisa 

anterior (SANTANA, 2012) e na presente pesquisa, sendo considerado adequado 

para os seus propósitos.  

Para primeira etapa foi utilizado formulário (ANEXO 2) dividido em duas 

partes: 

• Parte 1: dados relativos às informações pessoais e profissionais. 

• Parte 2: levantamento das atividades indicadas pelos profissionais de 

enfermagem como realizadas por eles no atendimento às pessoas com 

úlceras vasculares.  
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3.5. Procedimentos de coleta de dados 
 
 
Para iniciar o recrutamento da população do estudo, foi realizada 

identificação das salas de curativos que ofertavam atendimento aos usuários com 

feridas junto a Secretaria Municipal de Aparecida de Goiânia.  

Em seguida, o pesquisador se apresentou a cada uma das unidades 

ambulatoriais da rede municipal de saúde de Aparecida de Goiânia que possui salas 

de curativos ativas para atendimento às pessoas com úlceras vasculares, de modo a 

divulgar a proposta de pesquisa e estabelecer comum acordo as atividades 

operacionais de coleta de dados, sem interferir na dinâmica do serviço. 

Foi realizada a apresentação da pesquisa e procedimentos envolvidos ao 

Diretor e Coordenador de enfermagem, que consistiu: na entrega da minuta do 

projeto, cópias de encaminhamento de pesquisa, autorização do Secretário 

Municipal de Saúde, aprovação em Comitê de Ética e carta de apresentação. 

Posteriormente, foi realizada a apresentação aos profissionais que ofereciam 

atendimento nas respectivas salas de curativos e dado início ao recrutamento de 

usuários que recebiam atendimento. Para fins de organização, serão dispostos os 

procedimentos de coleta das condições físicas e infraestrutura, dos usuários e dos 

profissionais, separadamente.  

 

 
3.5.1. Procedimentos de coleta das condições físicas e infraestrutura  

 

 

A coleta de dados relacionada às condições físicas e infraestrutura ocorreu 

no período de agosto de 2012 a janeiro de 2013, sendo realizada após a coleta de 

dados dos usuários em dois períodos distintos, constituindo-se de observação inicial 

e, após seis meses, observação final. 

Foi realizada a observação estruturada não participante das condições 

físicas e de infraestrutura das salas de curativos da rede de atenção primária à 

saúde nas quais se realiza o atendimento de enfermagem às pessoas com úlceras 

vasculares.  
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Para Polit e Beck (2011) esse método de coleta adotado é realizado com a 

utilização dos sentidos humanos, sendo que neste estudo a coleta se deu por meio 

da observação estruturada não participante.  

A coleta de dados teve, em média, duração de 40 a 60 minutos e ocorreu em 

dois momentos: observação inicial e, seis meses após, a observação final. Os dados 

coletados foram digitados em uma planilha eletrônica, tabulados e apresentados por 

meio de frequência absoluta. 

 

 

3.5.2. Procedimentos de coleta usuários 

 
 

A coleta de dados dos usuários com úlceras vasculares em atendimento no 

cenário de estudo ocorreu no período de setembro de 2012 a outubro de 2013. Em 

conformidade com critérios de inclusão participarão deste estudo, no eixo descritivo.  

Tal coleta consistiu em duas etapas. 

A primeira etapa iniciou com o delineado do fluxo de atendimento de 

pessoas com úlceras vasculares nas unidades.  

O pesquisador estabeleceu um cronograma específico de abordagem para 

cada uma das salas em termos de periodicidade para comparecer à unidade, 

quando então, tendo em vista os objetivos da pesquisa, buscou entre os usuários 

agendados para a sala de curativos os casos de úlcera vascular para avaliação 

específica. Confirmado o atendimento aos critérios de inclusão, foi entregue o TCLE 

aos usuários, e, nos casos de aceite, foi agendado dia e horário para a coleta de 

dados, de modo a coincidir com o próximo retorno de cada um (que é desde diário a 

semanal). Foi garantido o sigilo e o anonimato, bem como o direito a buscar 

indenização, em caso de se sentirem lesados. 

O instrumento destinada a coleta dos usuários compõe a entrevista, exame 

clínico, escalas, planigrafias, informação de exame e diagnóstico realizado.  

Segundo Polit e Beck (2011), a entrevista é realizada a partir da indagação 

do pesquisador ao pesquisado, podendo ser conduzida oralmente face a face ou por 

telefone. Neste estudo, a entrevista foi realizada face a face entre pesquisador e 

pesquisado.  
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A segunda etapa consistiu na manutenção de contato mensal, por telefone, 

com os usuários participantes do estudo pelos pesquisadores. No quinto mês após a 

avaliação, foi verificada a data prevista de retorno do mesmo à unidade onde realiza 

o curativo. Assim, nova avaliação após seis meses de atendimento foi realizada pelo 

pesquisador, na própria unidade onde o usuário recebe o tratamento ou no domicilio, 

caso o usuário não estivesse mais recebendo tratamento em alguma unidade da 

rede de atenção à saúde. Os procedimentos de coleta foram os mesmos da primeira 

avaliação. 

 

 

3.5.2.1. Avaliação específica sobre úlceras vasculares 
 
 
O mesmo método de coleta para avaliação específica sobre úlceras 

vasculares foi utilizado nas duas etapas da pesquisa – avaliação inicial e avaliação 

após seis meses.  

Empregou-se na primeira etapa entrevista, exame clínico dos membros 

inferiores e da lesão, além do registro fotográfico, planigrafia da lesão e coleta de 

amostra de material biológico  por meio de swab da(s) lesão (ões).  

Foram utilizados em média, quatro encontros com os pacientes: um para o 

convite e entrega do TCLE, dois para o recebimento do termo assinado e entrevista, 

um para exame clínico dos membros inferiores, da lesão, fotografia, planigrafia e 

coleta de swab da(s) lesão (ões). Neste último encontro, o próprio pesquisador 

realizou o curativo, de modo a obter as condições locais apropriadas para a coleta 

de espécime para análise microbiológica, realização da planigrafia e da fotografia.   

A entrevista foi realizada pelo pesquisador no próprio cenário do estudo e 

garantiu privacidade e conforto ao entrevistado.  

Os critérios utilizados na determinação do tipo de comprometimento 

vascular, arterial, venoso ou misto, foram: 

• Úlceras Venosas: Úlceras, geralmente, localizadas na região periomaleolar 

com ITB ≥ 0,8 a < 1,3, associado a presença de sinais clínicos de 

insuficiência venosa (edema, hemossiderose, atrofia branca 

lipodermatoesclerose, úlceras com bordas regulares, não circunscritas, alívio 
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da dor à elevação do membro afetado ) e/ou ecodopler com laudo de 

comprometimento venoso. 

• Úlceras Arteriais: Úlceras, geralmente, localizadas nos artelhos lateral ou 

calcâneo, com ITB ≥ 0,5 a < 0,8 ou ≥1,4, associado a sinais clínicos de 

insufuciência arterial (claudicação intermitente, cianose de extremidades, 

diminuição de pulsos arteriais periféricos, alívio da dor na posição pendente, 

unhas espessadas e/ou irregulares, pele seca e/ou descamativa, extremidade 

fria em relação ao membro não acometido e/ou ecodopler com laudo de 

comprometimento arterial. 

• Úlceras Mistas: Associação de sinais de componente venoso e componente 

arterial, ou ecodopler com laudo de componente arterial. 

Para o registro fotográfico da lesão, foi utilizada uma máquina digital Sony® 

(modelo DSC-HX1; 6.8V; optical zoom 20X). Adotou-se a distância de duas medidas 

proximais, sendo elas a de 40 centímetros - que visou o registro dos membros 

inferiores - e 20 centímetros, buscando o registro fotográfico do membro afetado. 

A planigrafia da lesão foi realizada com a utilização de filme transparente de 

acetato estéril, contornando a borda da ferida. Após isso, o desenho foi transferido 

para papel milimetrado, escaneado e a área foi calculada com a utilização do Image 

J®.  

A coleta de material para exame microbiológico foi realizada com técnica 

asséptica. A limpeza exaustiva da lesão, com a utilização de soro fisiológico em jato, 

foi realizada previamente à coleta do material biológico. O material para exame 

microbiológico foi coletado com swab alginatado esterilizado, girando-o em um 

ângulo de 360° em um único ponto da ferida que havia tecido viável (granulação), 

conforme técnica de Levine (LEVINE et al. 1976). Caso a ferida possuísse tecido 

inviável (esfacelo e necrose), foi condicionado preparo adequado para debridamento 

mecânico com a utilização de SF 0,9% em jato e fricção com gaze estéril.  

O swab com o material coletado é inoculado em tubo para transporte e 

devidamente identificado com a data da coleta, nome do paciente, data de 

nascimento e registro geral de identificação do paciente. Logo a seguir, foi 

acondicionado em caixa de isopor e encaminhado ao laboratório de análises clínicas 

contratado para teste microbiológico e de sensibilidade. Essa instituição possui 

certificação International Organization for Standardization (ISO) 9001, concedido 

pelo British Standards Institution, e Programa de Acreditação de Laboratórios 
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Clínicos (PALC) concedido pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina 

Laboratorial. Foi solicitado ao laboratório descrição do método de isolamento e 

identificação das bactérias e antibiograma utilizado.  

 

 

3.5.3. Procedimentos de coleta de dados dos profissionais 

 
 

A coleta de dados dos profissionais com úlceras vasculares em atendimento 

no cenário de estudo ocorreu no período de setembro de 2012 a novembro de 2012. 

Consistiu em duas etapas, sendo que na primeira foi realizada para determinação 

das atividades de enfermagem indicadas pelos profissionais, perfil demográfico e 

profissiográfico dos profissionais de enfermagem e, na segunda etapa, foi realizado 

o mapeamento das atividades referidas na NIC. 

 

 
3.5.3.1. Primeira etapa 

 
 
Em relação aos profissionais, todos foram convidados a participar, 

independente do sexo, idade ou tempo de atuação no setor.  O pesquisador 

compareceu às unidades de saúde e se apresentou aos profissionais antes dos 

deles iniciarem o atendimento aos usuários, no intervalo do atendimento, ou então 

ao término do atendimento do dia, com o objetivo de lhes apresentar os propósitos e 

natureza do estudo, bem como dos procedimentos envolvidos. Foi entregue TCLE e 

combinado dia e horário para receber a reposta dos participantes. Nos casos de 

concordância, o TCLE devidamente assinado foi recolhido pelo pesquisador e uma 

via foi entregue ao sujeito. Assim, todos os profissionais que atuam nas salas de 

curativos, no período estabelecido para a coleta de dados desse contingente, foram 

incluídos mediante assinatura do TCLE.  

Após anuência para participação, esclarecimento acerca dos objetivos e 

procedimentos envolvidos no estudo, foi iniciada a coleta de dados junto a este 

grupo, sendo realizada em duas etapas.  
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Na primeira etapa, foi utilizado formulário (ANEXO 2) para coleta de dados 

relativos às informações pessoais e profissionais e para levantamento das atividades 

indicadas pelos profissionais de enfermagem como realizadas por eles no 

atendimento à pessoas com úlceras vasculares. 

O preenchimento do formulário de coleta de dados ocorreu na presença do 

pesquisador, ou seja, caso o participante apresentasse dúvidas em relação a 

alguma questão, ele possuía a liberdade de solicitar auxilio do pesquisador para 

esclarecimentos. O tempo médio de preenchimento do questionário foi de 20 

minutos.  

Nessa etapa, foram identificadas 230 atividades ou ações de enfermagem 

referidas pelos profissionais de enfermagem. Dessas, 87 atividades ou ações de 

enfermagem diferentes. 

 

 

3.5.3.2. Segunda etapa: mapeamento das atividades da NIC 
 

 

A segunda etapa consistiu na realização do mapeamento das atividades 

referidas, que constitui na organização das atividades indicadas pelos profissionais e 

realização de mapeamento dos mesmos entre aquelas indicadas pela NIC como 

prioritárias para os diagnósticos de integridade da pele prejudicada e 
integridade tissular prejudicada e perfusão tissular periférica ineficaz, que são 

os achados mais prováveis em pessoas com úlceras vasculares. 

Com base nas regras utilizadas por Lucena e Barros (2005), adotou-se as 

seguintes regras básicas iniciais para realização do mapeamento cruzado:  

• Para cada item referido como atividade do profissional de enfermagem, 

selecionou uma intervenção da NIC, com a atividade correspondente, 

baseada na semelhança entre o item e a definição da intervenção da NIC e 

atividades prioritárias;  

• Para cada item referido como atividade do profissional de enfermagem, foi 

selecionada uma intervenção da NIC, baseada na semelhança entre o item e 

a definição da intervenção da NIC e atividades sugeridas;  
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• Foi determinada uma palavra chave para cada item referido como atividade 

do profissional de enfermagem para auxiliar na identificação das intervenções 

apropriadas da NIC. 

• Foram utilizados os verbos de cada item referido como atividade do 

profissional de enfermagem para selecionar a intervenção apropriada da NIC, 

sendo que quando houve dois verbos, foram mapeada duas intervenções 

diferentes da NIC.  

• As Intervenções prioritárias que foram consideradas para este estudo são: 

• Cuidados com lesões 

• Cuidados com úlceras de pressão 

• Cuidados circulatórios: insuficiência venosa 

• Cuidados circulatórios: insuficiência arterial 

• Supervisão da pele 

• Controle da sensibilidade periférica 

As intervenções prioritárias a seguir foram desconsideradas neste estudo de 

mapeamento, por não fazerem parte do atendimento às pessoas com úlceras de 

origem vascular com base na definição destas duas intervenções trazidas pela NIC, 

assim como a lista de atividades.  

• Cuidados com o local de incisão 

• Monitoração neurológica 

Foi considerada a intervenção cuidados com úlceras de pressão, que, 

embora não seja uma intervenção específica para as pessoas com úlceras de 

origem vascular, grande parte das atividades nela contidas não são contempladas 

na lista de atividades da intervenção cuidados com lesões e são atividades comuns 

e realizadas tanto para pessoas com úlceras de origem vascular quanto por pressão, 

ou seja, existe a necessidade de revisão da taxonomia. 

O mapeamento foi validado por um pesquisador que não participou da coleta 

de dados. 

Com base no mapeamento cruzado (comparação dos dados de enfermagem 

não padronizados com a linguagem padronizada da NIC) das intervenções e 

atividades da NIC, a partir dos três diagnósticos de interesse para o estudo, foi 

elencando atividades previstas nas intervenções prioritárias que não foi mencionado 

pelos servidores ao realizarem atendimento nas salas de curativos. Foram 
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desconsideradas intervenções que não se aplicavam aos usuários do serviço, ou 

seja, pessoas que possuíam úlceras vasculares. 

Verificaram-se 71 atividades de enfermagem não referidas pelos 

profissionais. 

Todas as etapas da pesquisa foram realizadas por apenas um pesquisador 

de campo, que recebeu treinamento para a realização de observação das salas de 

curativos, entrevista e avaliação clínica dos usuários e orientação para 

preenchimento do instrumento voltado para os profissionais de enfermagem que 

atuam no cenário de estudo. 
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Figura 1. Esquema de coleta de dados da pesquisa realizada nas salas de curativo na rede de atenção primária à saúde. 
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3.6. Aspectos éticos 
 
 
Esta pesquisa deriva do projeto “Úlceras vasculares: situação de 

atendimento, prevalência e condições dos usuários após 6 meses de atendimento 

de enfermagem nas salas de curativo da rede municipal de Aparecida de Goiânia – 

GO” aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás 

(protocolo 085/2012) (Apêndice D) e pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Aparecida de Goiânia. Foram respeitadas as diretrizes éticas atendendo à 

Resolução 466/2012. 
O referido projeto, financiado pelo CNPq, está aninhado no estudo “Úlceras 

vasculares: situação de atendimento, prevalência e condições dos usuários após 6 

meses de atendimento de enfermagem nas salas de curativo da rede municipal de 

saúde em três municípios do estado de Goiás”. 

 

 

3.7. Análise dos dados 
 
 
Os dados coletados foram digitados em um banco no software Statistical 

Package of Social Sciences for Windows®, versão 17.0.  

Para análise dos dados foi utilizado frequência absoluta, estatística 

descritiva e medidas de tendência central. 

A análise de resolutilidade ocorreu com a utilização de frequência simples, 

percentual, e, após dicotomização de variáveis, empregaram-se os testes X2 (qui-

quadrado) ou exato de Fischer, com intervalo de confiança (IC) de 95% e p≤0,05, 

por meio do programa SPSS (Statistical Package of Social Sciences for Windows®) 

versão 17.0 e foram considerados: 

• Desfecho primário:  

o Cicatrização completa da úlcera, verificada macroscopicamente pela 

epitelização completa da lesão.  

• Desfecho secundário:  

o Condição de evolução da cicatrização, verificada por meio de 

pontuação da escala PUSH; 
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o Dor nos membros inferiores, verificada por meio da escala numérica (0 

a 5) 

o Status de infecção, definida mediante exame clínico das lesões e 

resultado do exame microbiológico.  
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4.1. Artigo 1 
 
 
Funcionamento, infraestrutura e insumos em salas de curativos da rede de 
atenção primária de uma cidade do interior de Goiás: estudo longitudinal 
 
 
Queiliene Rosa Santos1, Silvana de Lima Vieira dos Santos2, Rayana Gomes 

Oliveira Loreto3, Maria Márcia Bachion4 
1 Enfermeira da SMS de Aparecida de Goiânia. Mestranda em Enfermagem 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPG-ENF) da Faculdade de 

Enfermagem (FEN) da Universidade Federal de Goiás (UFG). 
2 Doutora em Ciências da Saúde. Professora Assistente da FEN/UFG 
3 Enfermeira. Mestranda em Enfermagem no PPG da FEN-UFG. Bolsista CNPq. 
4 Doutora em Enfermagem. Professora Titular da Faculdade de Enfermagem (FEN) 

da UFG. Bolsista Produtividade em Pesquisa 1D do CNPq. 

 

RESUMO: Analisaram-se a evolução da organização, condições de infraestrutura e 

insumos de salas de curativos destinadas ao atendimento de pessoas com úlceras 

vasculares.  Desenvolveu-se estudo observacional, longitudinal, de agosto de 2012 

a janeiro de 2013, em salas de curativo de um município do interior de Goiás. Para 

coleta de dados, realizou-se observação direta guiada por roteiro estruturado. Para 

análise, utilizou-se frequência simples. Verificaram-se três salas destinadas ao 

atendimento de pessoas com úlceras venosas no município. Uma delas possuía 

área menor que o recomendado. Todas apresentavam paredes não laváveis, janelas 

não teladas, sem recursos adequados à higienização das mãos e sem padronização 

adequada de higienização e desinfecção do ambiente. Estavam desabastecidas de 

insumos indispensáveis e com suprimento descontinuado. O panorama encontrado 

denota precárias condições das salas, o que pode dificultar abordagem segura e 

resolutiva a pessoas com úlceras vasculares.  

Palavras-chave: Infraestrutura, úlcera varicosa, infecções bacterianas. 
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INTRODUÇÃO  
As úlceras de membros inferiores constituem um grave problema de saúde 

pública1-2, apresentam causas variadas e, entre elas, destacam-se as úlceras 

vasculares, que podem chegar a 90,0% dos casos1. 

Pesquisa indica que, mediante tratamento adequado, podem demandar até 

um ano ou mais para cicatrização3.  

Para prover tratamento adequado a pessoas com úlceras vasculares, em 

consonância com as metas almejadas pelas políticas públicas de saúde no Brasil, 

devem-se organizar os serviços de modo que favoreçam o acesso ampliado4, 

disponham de condições adequadas de estrutura física conforme a legislação 

específica5 e de recursos humanos, material permanente e insumos adequados6. 

O ambiente dos estabelecimentos de assistência à saúde possui elevada 

carga microbiana que, uma vez associada à qualidade insuficiente da assistência, 

pode ocasionar infecções cruzadas5. Porém, essas infecções podem estar 

relacionadas à estrutura física e à quantidade de equipamentos e superfícies 

presentes nas unidades contaminados com micro-organismos patogênicos7-9. 

Estudos relacionados à organização da estrutura e ambiência, bem como 

insumos e organização do funcionamento das salas de curativos, têm sido pouco 

explorados na literatura. Os dados produzidos nessa temática referem-se ao 

município de Niterói, no Rio de Janeiro10 e de Juazeiro do Norte, no Ceará11. Essa 

lacuna pode comprometer a análise da resolutividade da assistência prestada.  

Estudos sobre a temática poderão contribuir com a melhoria da gestão 

adequada dos recursos para atendimento à população com úlcera vascular, na 

perspectiva de favorecer o atendimento de qualidade e o alcance de melhores 

resultados.  

Por outro lado, sabe-se que as condições de funcionamento de serviços de 

saúde podem se modificar ao longo do tempo. Assim, objetivou-se analisar a 

evolução da organização, condições de infraestrutura e insumos de salas de 

curativos destinadas ao atendimento de pessoas com úlceras vasculares.  

 

METODOLOGIA  
Trata-se de um estudo descritivo, observacional e longitudinal, realizado em 

um município do interior do estado de Goiás, no período de agosto de 2012 a janeiro 

de 2013.  
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Este estudo deriva de uma pesquisa maior “Úlceras vasculares: situação de 

atendimento, prevalência e condições dos usuários após 6 meses de atendimento 

de enfermagem nas salas de curativo da rede municipal de Aparecida de Goiânia – 

GO” aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás 

(protocolo 085/2012) e pela Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia. 

Integra projeto maior que recebeu financiamento do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. 
Para realização do estudo, foram identificadas as salas de curativos da rede 

de atenção primária à saúde nas quais se realizava o atendimento às pessoas com 

úlceras vasculares no município estudado. Realizou-se mapeamento da demanda 

de atendimento nessas salas, relativo ao período de seis meses, de modo a realizar 

uma adequada aproximação ao campo. 

Verificou-se que as três salas de curativos do município estudado que 

estavam destinadas ao atendimento de pessoas com úlceras vasculares 

apresentaram alta demanda. Segundo registros dos cenários estudados, 

considerando um período de seis meses, foram realizados aproximadamente 7.500 

atendimentos voltados a tratamento de feridas agudas e crônicas, correspondendo a 

média de 450 pessoas ao mês. As salas não apresentavam uso exclusivo, além do 

tratamento de úlceras vasculares e demais feridas crônicas e agudas, eram 

realizadas drenagem de abscesso e troca de sonda vesical de demora. 

Para a obtenção de informações relativas às condições de funcionamento 

diário, estrutura física e insumos, realizou-se coleta de dados por meio da 

observação estruturada não participante, com a utilização de instrumento que 

continha dados relativos aos dias e horários de atendimento, categoria de 

profissionais que atuavam nas salas, condições de ambiência, recursos materiais 

permanentes e insumos disponíveis e informações sobre limpeza e desinfecção das 

salas.  

Esse roteiro foi desenvolvido pelos pesquisadores com base na legislação e 

literatura pertinentes4-5,10,12. A coleta de dados teve, em média, duração de 40 a 60 

minutos e ocorreu em dois momentos: observação inicial e, seis meses após, a 

observação final. Os dados coletados foram digitados em uma planilha eletrônica, 

tabulados e apresentados por meio de frequência absoluta. 
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RESULTADOS 
Em relação ao período de funcionamento das salas de curativo, percebeu-se 

na observação inicial, que duas das três unidades existentes realizavam 

atendimentos diariamente, exceto nos finais de semana. Na observação após seis 

meses, todas as três unidades existentes realizavam atendimento diário, exceto nos 

finais de semana. 

Tanto na observação inicial como na final, os enfermeiros prestavam 

atendimento eventual nas salas de curativos, quando julgado necessário pelos 

técnicos de enfermagem que atuavam de modo fixo.  

Quanto às características físicas das salas, tanto na observação inicial 

quanto na observação após seis meses, observou-se que uma das salas não 

apresentou área física em conformidade com o recomendado, de 9m2; em todas as 

salas as paredes não eram laváveis e as janelas não eram teladas. Em duas delas, 

a ventilação era inadequada, ou seja, não havia circulação natural de ar no ambiente 

(Tabela 1).  

 
Tabela 1: Estrutura física das salas de curativo (N =3) de um município do interior de Goiás, 
na observação inicial e final. AGO 2012 - JAN 2013. 

Estrutura física das salas de curativo 
Observação inicial Observação final 

f f 

Área da sala ≥9 m2 2 2 
<9m2 1 1 

Paredes laváveis Sim 0 0 
Não 3 3 

Ventilação adequada Sim 1 1 
Não 2 2 

Janelas Teladas Sim 0 0 
Não 3 3 

Piso antiderrapante Sim 3 3 
Não 0 0 

Iluminação adequada Sim 3 3 
Não 0 0 

 

Todas as salas possuíam pias para lavagem das mãos, porém nelas não 

havia torneira que dispensasse o uso das mãos para acionamento. Em relação ao 

dispensador de sabão, na primeira abordagem somente uma sala o possuía e, na 

segunda abordagem, duas salas dispunham desse dispositivo (Tabela 2). 
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Tabela 2: Condições físicas e materiais relacionadas à prevenção de infecções associadas 
a cuidados em saúde, segundo a sua disponibilidade usual para realização do tratamento de 
feridas nas salas de curativo (N =3) de um município do interior de Goiás, na observação 
inicial e final. AGO  2012 - JAN 2013. 

 
Na observação inicial, todas as salas possuíam papeleira e, na segunda, 

somente duas possuíam esse dispositivo. Mesmo havendo papeleira nesses 

CONDIÇÕES FÍSICAS E MATERIAIS 
Observação 

inicial 
Observação 

final 
f f 

CONDIÇÕES PARA HIGIENE DAS MÃOS   
Papel toalha 3 3 
Pia para higiene das mãos 3 3 
Papeleira 3 2 
Dispensador de sabão líquido 1 2 
Dispensador de álcool  0 0 
Torneiras com fechamento que dispense o uso das mãos 0 0 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL   
Gorro 3 3 
Luvas de procedimento 3 3 
Máscara 3 3 
Luvas estéreis 3 1 
Capote de algodão ou descartável 0 1 
Óculos de proteção 0 1 

CONDIÇÕES PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIO   
Material permanente   

Maca 3 3 
Colchão 3 1 
Mesa de Mayo  1 1 
Suporte para as pernas 0 0 
Lava-pé  0 0 

Insumos   
Papel para maca ou lençol para troca a cada 
atendimento 

3 3 

ORGANIZAÇÃO DA AMBIÊNCIA   
Bancada ou carrinho de materiais resistentes e laváveis 3 3 
Saco de lixo hospitalar 3 3 
Armário fechado para guarda de insumos utilizados nos 
curativos 

2 2 

Pia (apoio para acondicionamento e lavagem de 
instrumentos sujos) 

1 1 

Caixa para material perfurocortante  1 1 
Lixeira com tampa e acionamento por pedal para 
descarte de material infectante 

1 1 

Vasilhame adequado para imersão de pinças em solução 
com desincrostante 

0 1 

Lixeira exclusiva para descarte de resíduos comuns com 
tampa e acionamento por pedal 

0 1 

Plano de Gerenciamento de Resíduos  0 0 
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setores, estavam em estado de má conservação, o que comprometeu o uso. Além 

disso, a disponibilização de sabão e papel toalha não era regular, o que 

comprometia a higienização das mãos dos profissionais que oferecem intervenções 

nessas salas.  

Em relação aos equipamentos de proteção individual encontrados nos dois 

momentos estudados, todas as salas possuíam luvas de procedimento, máscara e 

gorro. Entretanto, nem todas as salas possuíam capote de algodão, e óculos de 

proteção. 

Quanto às condições para atendimento do usuário nos dois momentos de 

observação, foi identificada a presença de maca acolchoada em todas as salas, 

mesa, em apenas uma delas e ausência de suporte para pernas e lava pés, em 

todas elas.  

Das salas estudadas, duas possuíam armários fechados para a guarda de 

insumos, os quais também eram organizados tanto dentro dos armários quanto em 

cima da bancada e do carrinho lavável. Um dos armários estava em má 

conservação, apresentando ferrugem.  

Todas as salas possuíam recipiente para descarte de perfurocortante, porém 

em duas os dispositivos eram improvisados com caixa de papelão e saco leitoso. 

Somente uma sala possuía lixeira com tampa e acionamento por pedal para 

descarte de lixo contaminado. Em uma das salas, o lixo comum e contaminado era 

descartado em um único recipiente, no qual utilizava um saco branco leitoso com 

símbolo de infectante. 

Quanto ao tratamento dos instrumentais utilizados nos curativos, nenhuma 

das salas possuía vasilhame com solução desincrostante para acondicionamento 

das pinças, para serem encaminhadas a posteriori ao expurgo. Os materiais eram 

depositados em vasilhame sem solução alguma e depois eram levados ao expurgo. 

Nenhuma das salas possuía plano de gerenciamento de resíduos nos 

momentos estudados. Em relação ao material disponível para registro do 

atendimento nas salas de curativo da rede municipal, todas as unidades de saúde 

possuíam sistema de registro para a anotação do atendimento, porém os registros 

continham informações mínimas do usuário (identificação, local da ferida e menção 

ao procedimento realizado). Somente uma sala dispunha de mesa e cadeira de 

escritório. 
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Em relação à limpeza e desinfecção das salas, conforme observado na 

Tabela 3, eram realizadas por empresas contratadas (terceirizadas) em uma das 

unidades e por servidores da prefeitura em duas unidades. Essa situação persistiu 

nos dois momentos do levantamento dos dados. Em relação à rotina desse 

procedimento, observou-se, no primeiro momento, realização de mais de uma vez 

por dia em duas delas; e, no segundo momento, em todas as salas eram realizadas 

a limpeza e desinfecção mais de uma vez por dia.  Em nenhuma foi mencionada 

limpeza ao término de cada curativo julgado contaminado.  

 
Tabela 3: Condições de realização de limpeza e desinfecção das salas de curativos (N=3) 
de um município do interior de Goiás, na observação inicial e final. AGO 2012 - JAN 2013. 

Condições de realização de limpeza e desinfecção 
Observação 

inicial 
Observação 

final 
f f 

Limpeza realizada segundo padronização   
Diariamente 0 0 
Mais de uma vez ao dia 2 3 
Ao término de cada curativo julgado contaminado 0 0 
Ao julgamento do profissional da sala 1 0 

Pessoal que realiza a limpeza   
Quadro da SMS 2 2 
Empresa terceirizada 1 1 

Superfícies e substâncias utilizadas para limpeza e desinfecção  

Paredes 
Água e sabão 0 1 

Álcool 70% e/ou hipoclorito 1% 0 0 

Piso 
Água e sabão 3 3 

Álcool comum ou hipoclorito 1% 2 3 

Mobiliário 
Água e sabão 0 1 

Álcool 70% e/ou hipoclorito 1% 0 1 

Bancada 
Água e sabão 0 1 

Álcool 70% e/ou hipoclorito 1% 0 1 
 

No que diz respeito à limpeza dos pisos, todas as unidades utilizavam água 

e sabão e duas delas se valiam de hipoclorito ou álcool comum. Não foi mencionado 

utilização de água e sabão e hipoclorito ou álcool nos mobiliários ou bancadas na 

observação inicial, porém no segundo momento foi observada a utilização de água, 

sabão, hipoclorito ou álcool nos mobiliários e bancadas em uma unidade. No 

segundo momento de observação, foi identificado utilização de solução desinfetante 

no piso para aromatização. A limpeza do ambiente e dos mobiliários era realizada 

com mais rigor a cada 15 dias, os profissionais lavavam paredes, mobiliários e piso 

utilizando água e sabão em abundância. 
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A limpeza e desinfecção das superfícies onde ficam os produtos e curativos 

era realizada pelos profissionais de saúde que atuavam nesse ambiente. Vale 

ressaltar que a desinfecção da maca era realizada a cada troca de pacientes, 

entretanto nem todas as vezes empregavam movimentos unidirecionais.  

Em relação aos materiais considerados básicos para o tratamento de 

feridas, tanto na observação inicial quanto na observação final havia, em todas as 

salas, atadura de crepom, esparadrapo comum, gaze estéril, soro fisiológico, luva de 

procedimento e mesa de exame (TABELA 4). 

 
Tabela 4: Materiais básicos e coberturas disponíveis para o tratamento de feridas nas salas 
de curativo de um município do interior de Goiás, na observação inicial e final. AGO 2012 - 
JAN 2013.  

Materiais básicos para o tratamento de feridas 
disponíveis nas salas de curativo 

Observação 
inicial 

Observação 
final 

f f 
Atadura de crepom 3 3 
Esparadrapo comum 3 3 
Gaze estéril 3 3 
Lâmina de bisturi 3 3 
Luva de procedimento 3 3 
Mesa de exame 3 3 
Luva estéril 3 1 
Mesa auxiliar de apoio 2 2 
Agulha 40x12 3 1 
Soro Fisiológico 0,9% -500 ml 2 1 
Soro Fisiológico 0,9% -250 ml 1 2 
Tesoura (mayo e iris) 0 3 
Bacia inox para limpeza das feridas 0 1 
Escadinha auxiliar 1 1 
Seringa 20 ml 1 1 
Pacote de curativo estéril 0 2 
Compressa cirúrgica estéril 0 1 

Coberturas disponíveis nas salas de curativo   
Solução com Ácidos Graxos Essenciais (AGE) 3 3 
PVPI 1 1 
Outros (película protetora em creme) 1 1 
Alginato de cálcio impregnado com prata 0 1 
Sulfadiazina de Prata 0 1 

 

Todas as salas de curativos estavam extremamente desabastecidas em 

relação a coberturas para o tratamento de feridas, sendo disponível em todas elas, 

tanto na observação inicial quanto na observação seis meses após, apenas a 

solução à base de Ácido Graxo Essencial (AGE). 
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DISCUSSÃO  
Neste estudo, foi observado que as pessoas acometidas por úlceras 

vasculares possuíam acesso limitado ao serviço que se caracterizava pelo 

atendimento restrito nos finais de semana e pela suspensão recorrente do 

atendimento nas salas de curativo, em virtude do deslocamento do profissional 

escalado na sala atual para outros setores, devido à falta de pessoal. Isso gerava 

um quadro de desassistência que levava os pacientes a assumirem seu tratamento 

no próprio domicílio, mesmo sem o preparo adequado e insumos necessários para 

tal.  

Conforme recomendações instituídas, a programação de horário de 

funcionamento das unidades básicas de saúde não deve restringir o acesso da 

população4. O acesso aos estabelecimentos de assistência à saúde tem sido 

amplamente discutido na literatura, a qual mostra que algumas variáveis, como por 

exemplo, o acolhimento, vínculo e barreiras arquitetônicas podem influenciar na 

ampliação ou limitação do mesmo aos serviços assistências à saúde13-14. 

Em relação à estrutura física das salas de curativos das Unidades Básicas 

de Saúde, devem respeitar a legislação específica11. No cenário estudado, uma das 

salas apresentou área menor que o recomendado na RDC 505, que determina que a 

área mínima de uma sala de curativos, no âmbito de atendimento ambulatorial, deva 

ter 9,0m2.  

Além disso, essas salas devem possuir paredes laváveis e janelas teladas 

para garantia de segurança do paciente no que se refere ao risco de infecção e 

contaminação5.  

No caso de úlceras vasculares, por tratar-se de feridas geralmente 

contaminadas ou criticamente colonizadas, inclusive por micróbios 

multirresistentes15-16, a prevenção e controle de infecções devem ser motivos de 

preocupação especial.  

Os materiais adequados para o revestimento de paredes, pisos e tetos de 

ambientes de áreas críticas e semicríticas devem ser resistentes à lavagem e ao uso 

de desinfetantes, os pisos devem ser de material antiderrapante com o intuito de 

diminuir o risco de acidentes4-5. 

A ambiência de uma UBS deve proporcionar uma atenção acolhedora e 

humana, tanto para os trabalhadores e profissionais de saúde, quanto para os 

usuários. Nesse sentido, a ventilação adequada é imprescindível para se manter a 
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salubridade e melhor acolher os usuários que frequentam os ambientes dos serviços 

de assistência à saúde4. 

 Em função dos grupos populacionais que frequentam esses ambientes, das 

atividades que neles se desenvolvem e das características de seus equipamentos, 

diversos ambientes dos serviços de assistência à saúde demandam sistemas de 

controle das condições de conforto higrotérmico e de qualidade do ar distintos5. Isso 

inclui as salas de curativo, onde há necessidades particulares em relação às 

possibilidades de propagação de micro-organismos presentes nas lesões dos 

usuários.  

Conforme descrito no Pacto de Gestão em 2006, acordado entre as três 

esferas governamentais (Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde), são necessários garantir a infraestrutura adequada, recursos materiais, 

equipamentos e insumos suficientes para atendimento4-11 seguro, resolutivo e de 

qualidade11.  

Nesse sentido, para assegurar a prevenção e controle de infecções 

associados aos cuidados em saúde, é necessário que algumas outras condições 

sejam observadas, entre elas a presença de recursos que contribuem com a 

higienização das mãos. No entanto, nenhuma das salas possuía todos os recursos 

que garantem a realização da higienização das mãos, o que compromete a 

assistência oferecida a essas pessoas. 

A literatura mostra que a infraestrutura dos estabelecimentos assistenciais 

possui falhas quanto à prática da higienização das mãos, corroborando com a baixa 

adesão dos profissionais à prática e com o comprometimento com a qualidade da 

assistência e segurança do paciente11-17. 

Considerando a existência de microbiota própria das lesões, assim como a 

ocorrência de infecções, a preocupação com higienização das mãos entre os 

profissionais que atendem a essa população deve ser condição essencial para as 

boas práticas de biossegurança. É sabido que essa ação é a maneira mais eficiente 

e econômica para a prevenção de infecções associadas aos cuidados em saúde17 e 

entre os fatores que inviabilizam sua realização destacam-se os relacionados ao 

processo de gestão, operacional ou inerentes ao servidor11. 

Nesse contexto, é necessário que todos os envolvidos no processo de cuidar 

empreendam esforços para o acesso aos equipamentos, condições e insumos 
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necessários para essa ação, a fim de viabilizar a realização de higienização das 

mãos antes e após qualquer procedimento realizado.  

Quanto às medidas de segurança voltadas aos profissionais de saúde, 

nenhum dos trabalhadores possuía todos os recursos para proteção individual 

descritos em legislação específica. Sabe-se que é obrigatório o uso de equipamento 

de proteção individual para os profissionais como forma de prevenção de agravos ao 

trabalhador. Sendo que esses equipamentos devem ser utilizados de forma 

criteriosa frente à abordagem do paciente ao tratamento de feridas18. 

Outro importante fato que coloca em risco a saúde do trabalhador e dos 

usuários no cenário estudado, é a presença de recipientes improvisados com caixa 

de papelão e saco leitoso para descarte de perfurocortante, o que coloca sob risco 

de acidente de trabalho tanto os profissionais da saúde quanto os da higienização.  

Os profissionais da saúde estão constantemente expostos a uma 

diversidade de riscos, especialmente os biológicos e, para minimizá-los, torna-se 

imprescindível a adoção de medidas voltada para prevenção e redução dos riscos 

ocupacionais18. 

Nem todas as salas realizam a segregação do lixo produzido e somente uma 

delas possuía lixeira com tampa e acionamento por pedal para descarte de lixo 

contaminado. Diante disso, é importante ressaltar que o lixo hospitalar exige cuidado 

e atenção especial em relação à sua coleta, acondicionamento, transporte e destino 

final por conter substâncias prejudiciais à saúde humana19. 

Nenhuma das salas possuía sistema de armazenamento e organização 

capaz de garantir a qualidade dos insumos utilizados. Esses eram organizados em 

armários em duas das salas, porém, em nenhuma delas, dispensavam a 

manutenção e acúmulo desses recursos em bancadas e carrinhos, implicando na 

exposição deles às intempéries do ambiente. Todo material esterilizado deve possuir 

um local próprio e adequado de armazenamento de forma a restringir o tráfego de 

pessoas e minimizar a contaminação20. 

A sala de curativo deve conter um armário para guarda dos produtos 

estéreis e esse armário/prateleiras deverá possuir superfícies lisas, duradouras e de 

fácil limpeza e desinfecção, deverá também ser interna e externamente liso, 

preferencialmente protegido por pintura lavável ou outro material que possibilite a 

fácil limpeza; recomenda-se que esteja suspenso ou apoiado (revestido com o 

mesmo material de acabamento do piso) a 1m do piso19. 



 64 

Em relação à limpeza das salas de curativos, embora ocorresse segundo 

uma rotina em algumas unidades, ela não obedecia à padronização correta.  

A limpeza consiste na remoção da sujidade e do mau odor por meios físicos, 

químicos e/ou mecânicos, de forma a reduzir a população microbiana no ambiente e 

promover o bem estar dos pacientes e usuários21. 

Conforme a recomendação, a sala de curativo, por ser considerada área 

crítica, deve ser objeto de limpeza concorrente diária, limpeza intermediária, 

conforme necessidade, e a limpeza terminal em períodos definidos21. 

A limpeza é um dos elementos primários e eficazes nas medidas de controle 

para romper a cadeia epidemiológica das infecções, pois está diretamente ligada à 

remoção da sujidade e contaminação dos artigos e das superfícies do hospital, como 

forma de garantir aos usuários uma permanência em local asseado e em ambiente 

com menor carga de contaminação possível. Isso contribui para reduzir a 

possibilidade de transmissão de infecções oriundas de fontes inanimadas12-22. 

Em função do risco presente nas salas de curativo, é necessário que os 

profissionais recebam treinamento especializado sobre a contaminação e a 

desinfecção de resíduos e instruções para a autoproteção. Além disso, é obrigatório 

que todo o pessoal envolvido na higienização e no manuseio de resíduos de serviço 

de saúde receba treinamento, cuidados médicos e equipamentos de segurança e 

proteção individual12-23. 

Em relação aos materiais considerados básicos para o tratamento de 

feridas, nos dois momentos de observação havia mesa de exame, soro fisiológico, 

luva de procedimento, gaze estéril, atadura crepom e esparadrapo comum em todas 

elas, resultados que se aproximavam aos estudos realizados11-24. No entanto, nem 

todas possuíam materiais considerados importantes para a avaliação e tratamento 

das lesões. No Manual de Estrutura Física de Unidades Básicas de Saúde4, é 

previsto que a sala de curativo/procedimento esteja equipada com foco de luz; 

balança antropométrica; instrumentais cirúrgicos; balde cilíndrico; porta detritos com 

pedal; escada de dois degraus; mesa auxiliar; mesa para exames; suporte de soro; 

armário vitrine; estetoscópio; esfigmomanômetro, entre outros. Além dos recursos 

mencionados, o espaço destinado ao tratamento de lesões deve possuir recursos 

permanentes, tais como mesa de escritório com gavetas, cadeiras, mesa de exame 

clínico, mesa auxiliar ou carro de curativo, escada de degraus, biombo, mocho, foco 

com haste, lava-pés com ducha manual e saída de esgoto4. 



 65 

Alguns equipamentos não são descritos nas resoluções e normativas como 

requisitos para sala de curativos, no entanto, observa-se a necessidade deles no 

atendimento a pessoas com úlceras vasculares, incluindo dispositivo para 

aquecimento de soro fisiológico e apoio para membros inferiores, os quais eram 

inexistentes. O apoio para as pernas possibilita conforto tanto para o usuário como 

também para o profissional que realizará o curativo, além de conferir maior 

segurança ao procedimento. 

As salas de curativos de todos os cenários estavam extremamente 

desabastecidas em relação às coberturas para o tratamento de feridas, sendo 

disponível em todas elas, apenas, à solução a base de Ácido Graxo Essencial (AGE) 

nos dois momentos do estudo. A literatura mostra achados semelhantes nas salas 

de curativos, nas quais encontravam coberturas insuficientes para o tratamento das 

feridas crônicas24. 

O AGE foi encontrado em três salas de curativos. De acordo com o Manual 

do Ministério da Saúde4, é indicado na prevenção e tratamento de dermatites, 

úlceras por pressão, venosa e neurotrófica; tratamento de úlceras abertas com ou 

sem infecção. 

Em consonância com a maior presença de úlceras venosas no serviço, é 

importante ressaltar que a hipertensão venosa em pacientes com insuficiência 

venosa crônica provoca várias alterações funcionais, mas com a aplicação da 

compressão externa (terapia compressiva) se iniciam diversos efeitos benéficos 

afetando o sistema venoso, arterial e linfático, que consequentemente, auxiliam na 

cicatrização de úlceras venosas. Porém, esse tipo de produto não foi encontrado em 

nenhuma das salas estudadas18. 

Quando a ferida apresentar sinais de infecção, os curativos devem ser feitos 

de acordo com os princípios da cicatrização de feridas, usando produtos 

selecionados para tratar os sintomas do paciente e, ao mesmo tempo, favorecer a 

cicatrização de feridas; quando for necessário, para reduzir a carga microbiana, 

devem ser escolhidos curativos com prata (ação antimicrobiano)18. 

Quanto aos recursos para registro de atendimento nas salas, nenhuma delas 

possuía um instrumento adequado. As dimensões diminutas das salas de curativos 

encontradas nesta pesquisa, a ausência de móveis para acomodar o profissional na 

atividade de registrar e a ausência de adequado registro demandam reflexões sobre 

as limitações nas possibilidades de desempenho das atividades dos profissionais 
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que podem comprometer a qualidade e resolutivilidade da assistência e o 

acolhimento do usuário.   

Essa falta de registro gera a invisibilidade tanto da especificidade da 

demanda como das ações realizadas, limitando ações de gestão do trabalho e do 

serviço, incluindo atividades de avaliação da qualidade e evolução da cicatrização. 

A falta de produção de dados acerca da avaliação dos pacientes pode 

comprometer a avaliação e continuidade do tratamento, além de comprometer a 

tomada de decisão em saúde24.  

 

CONCLUSÃO  
Este é o primeiro estudo longitudinal de avaliação da estrutura física das 

salas de curativo da rede da atenção básica de um município no Brasil. 

Os resultados denotam a falta de condições adequadas para atendimento de 

qualidade, o que dificulta o alcance de resultados desejados no atendimento à 

população com úlceras vasculares e compromete a segurança dos usuários e dos 

trabalhadores. 

Os gestores municipais e locais devem repensar práticas organizacionais 

desse cenário e oferecer recursos que permitam a realização de abordagem de 

qualidade, segura e resolutiva.  

Estudos que avaliem a estrutura física e materiais disponíveis e seu impacto 

na resolutividade da assistência ainda são incipientes, diante disso, é necessária a 

realização de novos estudos a fim de contribuir com a formulação de legislação 

direcionada à população com feridas crônicas, incluindo as úlceras vasculares.  
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RESUMO 
Analisaram-se as características socioeconômicas, demográficas e clínicas das 

pessoas com úlceras vasculares atendidas em salas de curativo da rede de atenção 

primária à saúde de uma cidade do interior de Goiás. Trata-se de estudo descritivo 

realizado nas três salas de curativo da rede municipal, entre setembro de 2012 a 

outubro de 2013. Para coleta de dados utilizou-se protocolo de avaliação clínica. 

Participaram do estudo 22 pessoas com 32 úlceras vasculares. O perfil identificado 

revelou: distribuição semelhante entre os sexos, predominância da idade entre 60 

anos ou mais (72,7%) e das classes C e D (95,5%). As lesões eram 

majoritariamente únicas (86,4%), duração superior a um ano (78,1%) e geralmente 

dolorosas (54,5%), e o ITB era compatível com a etiologia venosa (70,5%). Os 
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resultados apontam especificidades do perfil demográfico, socioeconômico e clínico 

que indicam a necessidade de continuarem pesquisas nessa abordagem e aspectos 

que devem ser considerados para direcionar uma abordagem apropriada.  

Descritores: Úlcera Varicosa; Cicatrização; Cuidados de Enfermagem. 

 

 

INTRODUÇÃO  
Embora as úlceras vasculares constituam relevante problema de saúde 

pública, pouco se conhece sobre sua distribuição na população brasileira, bem como 

nas diferentes regiões do país(1-2). 

Diversos estudos sobre etiologia, características sociodemográficas e 

clínicas das pessoas com úlceras de perna (as quais incluem úlceras vasculares), 

têm sido feitos no Brasil(3-5) e em outros países(6-8), porém ainda não podem ser 

considerados suficientes para se ter um panorama preciso e completo da 

caracterização de pessoas acometidas pelo principal tipo de úlcera de perna: as 

úlceras vasculares.  

Além disso, têm-se evidenciado aspectos que são ora convergentes em 

alguns estudos e ora divergentes em outros. 

Na pesquisa realizada com 124 pessoas atendidas em unidades de saúde 

da região de Juiz de Fora, Minas Gerais(3), no estudo realizado com 113 pessoas em 

Londres, Inglaterra(6), assim como no estudo que utilizou um banco de dados com 

mais de 14.000 pacientes com diagnóstico de úlcera venosa, realizado em 

Cambridgeshire, Inglaterra(8) predominou o sexo feminino, enquanto que no estudo 

realizado com 42 pessoas atendidas em uma metrópole da região Centro-Oeste(4), e 

na pesquisa realizada com 41 pessoas de Bauru, São Paulo(5), foi encontrado 

predomínio do sexo masculino. Por outro lado, há estudo que mostra paridade 

quanto ao sexo das pessoas que apresentam estas úlceras(7). 

Em relação à idade, o perfil se apresenta desde uma distribuição equitativa 

entre pessoas idosas e não idosas(4,7) até o predomínio leve(5) ou forte de idosos(5-

6,8). 

A duração das lesões também é variada, estudos mostram predomínio de 

tempo de duração das lesões maior que um ano(3,5-6) e em outros casos, tempo de 

duração das lesões menor que um ano(4). 
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Em relação ao número de lesões e área das feridas, estudos identificaram 

presença mais frequente de única lesão(3-4) e de múltiplas lesões(5) e área variando 

entre 0,5cm2 a 171,0cm2(6). A maioria das lesões identificada é referida ora como 

média ou grande(3) ou  lesões menor que 4,0cm2(5). Outo perfil foi identificado em 

estudo realizado na região Centro-Oeste, que encontrou maior número de lesões 

com maior que 1cm2 a menor igual a 8cm2e maior que 24,0cm2(4). 

Essas diferenças indicam que ainda é necessário continuar produzindo 

pesquisas para estudar a caracterização da população e entender os fatores que 

podem contribuir para as especificidades nas diferentes regiões geográficas. 

Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar 

características socioeconômicas, demográficas e clínicas das pessoas com úlceras 

vasculares atendidas em salas de curativo da rede de atenção primária à saúde de 

um município do interior de Goiás, na região Centro-Oeste do Brasil, com a 

finalidade de agregar novas informações ao  conhecimento sobre o perfil de pessoas 

com úlceras vasculares, fornecendo subsídios tanto aos gestores quanto aos 

profissionais que atendem a essa clientela. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo realizado em uma cidade do 

interior do estado de Goiás, na rede municipal de saúde, no período de setembro de 

2012 a outubro de 2013. 

A população do estudo foi constituída por pessoas com úlceras vasculares 

crônicas (definidas como aquelas com duração de seis semanas ou mais), idade a 

partir dos 18 anos e que eram atendidas nas três salas de curativo da rede municipal 

do cenário estudado.  

Verificaram-se entre os usuários que aguardavam atendimento nas salas de 

curativos os possíveis casos de úlcera vascular. Confirmada a elegibilidade para o 

estudo, mediante o atendimento aos critérios de inclusão, foi realizado o convite 

para participação do estudo e entregue o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) para manifestação de aceite mediante assinatura. Foram 

agendados, então, o dia e horário para a coleta de dados, de modo a coincidir com o 

próximo retorno para tratamento na unidade. Foram necessários, em média, quatro 

encontros para completar a coleta de dados. Para as informações passíveis de 

alteração, era realizada a atualização dos dados.  



 73 

Foram identificadas, nos registros das salas, 36 pessoas com úlceras 

vasculares em tratamento, das quais sete não retornaram à unidade no período de 

realização do estudo e não foram localizados no endereço cadastrado; uma não 

atendeu ao critério de inclusão (havia apresentado cicatrização da ferida no 

momento da primeira abordagem); uma havia falecido e cinco se recusaram a 

participar. Assim, foram incluídas no estudo 22 participantes. 

Para coleta de dados, foi utilizado um protocolo desenvolvido pela Rede 

Goiana de Pesquisa em Avaliação e Tratamento de Feridas, o qual vem sendo 

constantemente refinado quanto à organização dos itens desde sua primeira 

utilização(9). Incluiu: entrevista, com questões abertas e fechadas, com dados de 

caracterização demográfica e socioeconômica, no qual constava o Critério de 

Classificação Econômica Brasil, da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa; 

exame físico, a escala de avaliação da cicatrização – Pressure Ulcer Scale for 

Healing(10) e planigrafia e registro fotográfico das úlceras.  

As variáveis do estudo incluíram: dados demográficos e socioeconômicos 

(sexo, procedência, idade em anos, estado civil, anos de estudo, ocupação atual, 

classe econômica, número de moradores do domicílio, estado de posse, tipo de 

construção, saneamento básico e energia elétrica); história de tabagismo e etilismo;  

dados clínicos do indivíduo (alterações circulatórias, hipertensão arterial sistêmica, 

dislipidemia, esclerose vascular, problema renal, problema hematológico, sobrepeso 

e obesidade, cardiopatia, história de cirurgia vascular, diabetes, acidente vascular 

encefálico, doença pulmonar obstrutiva crônica, presença e descrição de dor) e 

dados da úlcera vascular [número de lesões, tempo de duração das lesões, 

localização, Índice Tornozelo-Braquial (ITB) e características clínicas nos membros.  

Para determinação do tipo de comprometimento vascular, arterial, venosa ou mista, 

foi utilizado variáveis relativas a Índice Tornozelo-Braquial (ITB) associadas a 

presença de características clínicas, conforme as seguintes descrições: - Úlceras 
Venosas: Úlceras, geralmente, localizadas na região periomaleolar com ITB ≥ 0,8 a 

< 1,3, associado a presença de sinais clínicos de insuficiência venosa (edema, 

hemossiderose, atrofia branca lipodermatoesclerose, úlceras com bordas regulares, 

não circunscritas, alívio da dor à elevação do membro afetado ) e/ou ecodopler com 

laudo de comprometimento venoso. - Úlceras Arteriais: Úlceras, geralmente, 

localizadas nos artelhos lateral ou calcâneo, com ITB ≥ 0,5 a < 0,8 ou ≥1,4, 

associado a sinais clínicos de insufuciência arterial (claudicação intermitente, 
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cianose de extremidades, diminuição de pulsos arteriais periféricos, alívio da dor na 

posição pendente, unhas espessadas e/ou irregulares, pele seca e/ou descamativa, 

extremidade fria em relação ao membro não acometido e/ou ecodopler com laudo de 

comprometimento arterial. - Úlceras Mistas: Associação de sinais de componente 

venoso e componente arterial, ou ecodopler com laudo de componente arterial. 

O presente estudo faz parte de pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (protocolo 085/2012). Ela, por sua vez, 

é um subprojeto aninhado no estudo “Úlceras vasculares: situação de atendimento, 

prevalência e condições dos usuários após 6 meses de atendimento de enfermagem 

nas salas de curativo da rede municipal de saúde em três municípios do estado de 

Goiás” que contou com financiamento do CNPq. Os dados coletados foram digitados 

em um banco no software Statistical Package of Social Sciences for Windows®, 

versão 17.0. Para análise dos dados, foram utilizados procedimentos de estatística 

descritiva e medidas de tendência central.   

 

RESULTADOS 
Participaram do estudo 22 pessoas com úlceras vasculares, das quais 19 

(86,4%) eram procedentes do mesmo município estudado que, apesar de ser uma 

cidade do interior, também recebeu usuários de cidades vizinhas, do mesmo estado 

(Tabela 1).  



 75 

Tabela 1: Distribuição das pessoas com úlceras vasculares (N=22), segundo aspectos 
demográficos, socioeconômicos e condições do domicílio. Salas de curativo de um 
município do interior de Goiás. SET 2012 - JAN 2013. 

Variáveis demográficas e 
socioeconômicas f % Variáveis demográficas e 

socioeconômicas f % 

Gênero   Anos de Estudo   
Feminino 11 50,0 Nenhum  5 22,7 
Masculino 11 50,0 De 1 até 7  14 63,6 

Procedência   Mais de 7 a 11 3 13,6 
O próprio cenário 19 86,4 Ocupação atual   

Outra cidade (GO) 3 13,6 
Não está inserido no 
mercado de trabalho* 

13 59,1 

Outro estado 0 0,0 Em atividade 5 22,7 
Idade   Afastado 2 9,1 

Abaixo de 40 anos 4 18,2 Desempregados 2 9,1 
40-59 6 27,3    
60 anos ou mais 12 54,5 Classe social   

Estado Civil   B1 e B2 1 4,5 
Casados/União consensual 13 59,2 C1 E C2 10 45,5 
Divorciados/Separados/viúvos/solteiro

s 
9 40,8 D 11 50,0 

Condições no domicilio f % Condições no domicilio f % 
Número de moradores    Tipo de construção   
1 4 18,2 Alvenaria 22 100,0 
2 a 4 8 36,4 Saneamento Básico 

     Coleta de lixo 
 

22 
 

100,0 Mais de 4  10 45,5 
Estado de posse        Água tratada 18 81,8 
Própria 14 63,6 Rede de esgoto 9 40,9 
Alugada  6 27,3 

Energia elétrica 22 100,0 
Cedida/outra** 2 9,0 
*Aposentado, pensionista, do lar.**Área de invasão. 

 

Houve igual distribuição para o sexo masculino e feminino entre os 

participantes, a faixa etária fortemente preponderante foi de 60 anos ou mais 

(72,7%), em relação à estado marital, 13 (59,2%) tinham companheiro fixo (Tabela 

1).  

Um contingente considerável (86,3%) apresentou escolaridade de menos de 

oito anos de estudo.  

Entre os participantes, 15 (68,2%) não estavam inseridos no mercado de 

trabalho, dos quais 13 (59,1%) eram aposentados, pensionistas ou do lar e dois 

(9,1%) estavam desempregados. 

Em relação à ocupação, nove (40,9%) executavam tarefas domésticas, 

quatro (18,2%) realizavam serviços rurais, três (13,6%) trabalhavam na construção 
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civil, dois (9,1%), em carpintaria, dois (9,1%), na área de segurança, um (4,5%), em 

serviços gerais e um (4,5%) atuava como eletricista. 

Vinte e dois (95,5%) apresentavam condições sociais e econômicas que são 

compatíveis com as classes C e D, classificadas como baixo poder aquisitivo. 

Entre os participantes 14 (63,6%) dispunham de casa própria, de alvenaria 

(100%), com abastecimento com água tratada para 81,8% e cobertura da rede de 

esgoto 40,9% e 18 (81,9%) moravam com pelo menos mais uma pessoa. 

O tabagismo foi referido por 12 (54,5%) participantes em algum momento da 

vida e destes, cinco (22,7%) informaram ainda consumirem o tabaco.  

Consumo de bebidas alcoólicas antes do surgimento da lesão foi 

mencionado por 13 (59,1%) dos participantes, sendo que o tipo de bebida ingerida 

era a destilada e fermentada. Deste último grupo, seis (46,2%) mantiveram o hábito 

por mais de 10 anos. Todos alegaram abandono do consumo de bebidas alcoólicas 

(Tabela 2).  
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Tabela 2: Distribuição das pessoas com úlceras vasculares (N=22), segundo a história de 
tabagismo, etilismo e agravos relatados. Salas de curativo de um município do interior de 
Goiás. SET 2012 a JAN 2013. 

História de Tabagismo antes do 
surgimento da primeira lesão 

(N=22) 
f % 

História de etilismo antes do 
surgimento da primeira lesão 

(N=22) 
f % 

Não 10 45,5 Não 9 40,9 
Sim 12 54,5 Sim 13 59,1 

Tempo de tabagismo (n=12)   Tempo de etilismo (n=13)   
Entre 1 a 10 anos 2 16,7 Entre 1 e 10 anos 7 53,8 
Mais de 10 anos 10 83,3 Mais de 10 anos 6 46,2 

História de tabagismo atual 
(N=22)   

História de etilismo atual 
(N=22)   

Não 17 77,3 Não 22 100,0 
Sim 5 22,7 Sim 0 0,0 

Tempo de tabagismo (n=5)      
Entre 1 a 10 anos 1 4,5 
Mais de 10 anos 4 18,2    

Eventos e agravos à saúde auto relatados f % 
Hipertensão arterial sistêmica 12 54,5 

Dislipidemia 5 22,7 
Esclerose Vascular 3 13,6 

Problema renal 3 13,6 
Problemas hematológicos (anemia) 3 13,6 

Sobrepeso ou obesidade 3 13,6 
Cardiopatia 2 9,1 

História de cirurgia vascular 2 9,1 
Diabetes 2 9,1 

Acidente vascular encefálico (AVE) 1 4,5 
Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) 1 4,5 

 

Com relação aos agravos à saúde, além das alterações circulatórias, 

envidenciadas no exame clínico e/ou auto-relato,  as doenças mencionadas pelos 

participantes, predominaram a hipertensão arterial sistêmica (54,5%) e a dislipidemia 

(22,7%). 

O sobrepeso ou obesidade foram relatados por três  (13,6%) dos 

participantes, porém, mediante aferição do peso e altura e cálculo do Índice de 

Massa Corporal (IMC), 15 (68,2%) dos participantes apresentavam essa condição 

clínica.  

Entre os 12 (54,5%) participantes que referiram dor no membro afetado ou 

em ambos os membros, todos possuíam úlcera venosa. Houve predominância as de 

intensidades de muito forte a insuportável (73,4%) e aparecimento progressivo 

(60,0%). Em relação às características da dor, seis (40%) referiram sensação de 
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peso e cinco (33,3%) queimação ou ardência (33,3%); oito (53,3%) alegaram piora 

da dor ao abaixar o membro (Tabela 3).   

 

Tabela 3: Descrição da intensidade, aparecimento, característiva e posição do membro que 
agrava a dor relatada nos membros inferiores,  segundo tipo de úlcera (F=15). Salas de 
curativo de um município do interior de Goiás. SET 2012 - JAN 2013. 

Descrição da dor em membros (F=15) 

Membro afetado 
segundo tipo de úlcera 

 
Membro não afetado 

 
f f % 

Intensidade da dor* 

Dor leve 2 1 6,7 
Moderada 1 1 6,7 
Dor muito 

forte 
3 - - 

Dor 
insuportável 

7 - - 

Aparecimento* 
Progressivo 8 1 6,7 
Repentina 3 1 6,7 
Continua 2 - - 

Característica* 

Sensação de 
peso 

5 1 6,7 

Queimação 
ou ardência 

5 - - 

Dor que 
irradia 

1 1 6,7 

Fisgada 1 - - 
Em pontada 1 - - 

Posição do membro que 
agrava* 

Ao abaixar o 
membro 

8 - - 

A 
deambulação 

5 2 13,3 

Total 15 - - 
*houve mais de uma referência por participante 

 

Entre os participantes, 14 (63,6%) mencionaram o uso de algum tipo de 

medicamento. Nove (64,3%) mencionaram uso de anti-hipertensivo, quatro (28,6%), 

de anticoagulante e três (21,4%), de analgésico. 

Identificaram-se 32 úlceras vasculares entre os participantes, com duração > 

1 ano em 78,1% das lesões. Verificou-se que as úlceras acometiam 

predominantemente apenas um dos membros (86,4%) (Tabela 4). 
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Tabela 4: Distribuição das pessoas com úlceras vasculares (N=22), segundo o membro 
afetado, as características clínicas em membros inferiores, valores de ITB* e duração das 
lesões (F=32). Salas de curativo da rede municipal de saúde de uma cidade do interior de 
Goiás. SET 2012 - JAN 2013. 

*Os participantes apresentaram mais de uma característica 

 

O valor do ITB apresentou-se predominantemente entre ≥ 0,8 a ≤ 

1,3(70,5%). Não foi possível avaliar quatro membros, devido à dificuldade de 

ausculta na verificação da pressão arterial. 

As características clínicas predominantes em membros inferiores foram 

hemossiderose, lipodermatoesclerose, varizes, edema e cicatriz atrófica. 

 

DISCUSSÃO 
Entre os participantes, 19 (84,6%) apresentaram úlceras venosas, 1 (4,5%)  

apresentou úlcera mista e 1 (4,5%) apresentou arterial.  

As úlceras vasculares apresentaram distribuição semelhante em relação ao 

sexo. Resultado próximo foi encontrado em estudo, realizado em uma cidade da 

região Nordeste(2) , na qual 49,1% dos casos estudados eram do gênero masculino e 

Duração das lesões em anos (F=32) f % 
≤ 1 7 21,9 

>1 a ≤ 2 9 28,1 
>2 a ≤ 5 anos 8 25,0 
>5 a ≤10 anos 8 25,0 

Membro afetado (N=22)   
MIE 10 45,5 
MID 9 40,9 
MMII 3 13,6 

Valor do ITB dos membros inferiores (F=22)   
≥ 0,5 a < 0,8 6 13,6 
≥ 0,8 a ≤ 1,3 31 70,5 

≥ 1,4 3 6,8 
Não aferido* 4 9,1 

Total de membros 44 100 
Características clínicas nos membros inferiores (F=22)   

Hemossiderose/Dermatite ocre 18 81,8 
Lipodermatoesclerose 13 59,1 

Varizes 13 59,1 
Edema 11 50,0 

Cicatriz atrófica ou atrofia branca 9 40,9 
Pele fina e brilhante 6 27,3 

Hiperqueratose 6 27,3 
Espessamento ungueal 5 22,7 



 80 

50,9%, do gênero feminino.  Porém, o perfil mais referenciado na literatura é do 

gênero feminino(11-14). Contudo, estudos realizados em uma metrópole da região 

Centro-Oeste encontraram proporção maior em pessoas do gênero masculino(4,15).  

Ter companheiro fixo na maioria dos casos foi um resultado semelhante ao 

encontrado em outras pesquisas(11). Isso é relevante, pois representa a possibilidade 

das pessoas com úlceras vasculares contarem com suporte familiar e receberem 

auxílio para realização de atividades diárias, bem como possuírem apoio emocional.  

A maioria da população desse estudo apresentou baixa escolaridade. 

Estudiosos apontam que a maioria das pessoas acometida por úlceras vasculares 

apresentava poucos anos de estudo, ou seja, a maioria disse ter cursado até o 

ensino fundamental e/ou nenhum ano de estudo(4,11-12). Esse perfil pode estar 

relacionado ao tipo de serviço em que as pesquisas foram realizadas, ou seja, 

unidades básicas de saúde da rede municipal. Esse achado serve de alerta para os 

profissionais de saúde que devem oferecer a essas pessoas ações de educação em 

saúde com abordagem que considere seu contexto de vida,  

A maioria dos participantes ocupava atividades que demandavam postura 

ortostática, o que representa um fator dificultador para a cicatrização de úlceras, 

especialmente, as venosas, mesmo com terapia compressiva. 

Houve predominância das classes econômicas C e D. Resultado semelhante 

foi encontrado no estudo que objetivou delimitar o perfil clínico e sociodemográfico 

das pessoas com doença venosa crônica atendidos em centros de saúde de Maceió 

– AL, com predominância, nesse caso, da classe C(11).  

Em relação às condições de moradia, chama atenção a baixa cobertura de 

rede de esgoto que pode significar residência em áreas mais pobres do município, 

compatíveis com o seu poder econômico. 

 A essas pessoas são exigidos cuidados especiais em relação à 

alimentação, medicamentos tópicos e até mesmo de ação sistêmica, quando 

necessário e repouso, entre outros. Porém, a condição econômica dessa população 

influencia no poder de compra dos indivíduos no que se refere a bens e serviços 

necessários para realização do tratamento e manutenção da qualidade de vida.   

O abandono do uso de tabaco após o surgimento da lesão para a maioria 

dos participantes também foi encontrado em outro estudo(4) no qual identificou-se 

uma redução significativa de 71,4% para 19,0%. Esse achado é positivo,  a uma vez 

que o tabaco pode retardar o processo de cicatrização(16-17). 
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Estudo aponta que o consumo moderado de álcool, 15 g/dia para a mulher e 

30 g/dia para o homem, não traz prejuízos à saúde, podendo até reduzir a incidência 

e a mortalidade por doença cardiovascular, entre outras causas(18). Nesse sentido, 

pode-se inferir que o consumo moderado de bebidas alcoólicas não retardaria o 

processo de cicatrização.  

Com relação aos agravos à saúde relatados, chamou atenção a presença de 

hipertensão arterial sistêmica em 54,5% das pessoas acometidas por úlceras 

vasculares, também encontrada em outro estudo(2), o que mostra uma relação 

estreita com a alteração circulatória alegada por todos os participantes. Esse achado 

se aproxima ao encontrado na literatura, na qual os pesquisadores descobriram uma 

importante associação entre hipertensão e úlceras de perna, o que leva a concluir a 

importância do controle e/ou tratamento dessas disfunções, bem como de outras, 

como, por exemplo, a diabetes e a obesidade(3).  

O sobrepeso e a obesidade, importantes fatores de risco para insuficiência 

venosa crônica(19), identificado em aproximadamente 70,0% dos participantes, são 

fenômenos que merece atenção especial dos profissionais de saúde, os quais 

devem realizar um plano de cuidados capaz de prevenir disfunções vasculares.  

Em relação ao uso de medicamento, os anti-hipertensivos foram os mais 

mencionados pelos participantes, perfazendo 40,9% dos casos. No entanto, o 

resultado da aferição da pressão arterial sistêmica apontou maior número de 

pessoas com alteração vascular sistêmica, perfazendo 68,2% dos casos. Os 

resultados evidenciam o conhecimento da maioria das pessoas estudadas que 

apresentaram  o agravo mencionado e a necessidade de terapia medicamentosa 

para controle, porém ainda, existe  número significativo de pessoas que 

apresentavam o agravo e não mencionaram uso de antipertensivo como medida de 

controle.  

A dor (sensação de peso e dor difusa) é um dos sintomas mais recorrente 

em indivíduos com úlcera venosa(13-14,20), podendo chegar até 87,5% dos relatos(14). 

Dos participantes que afirmaram dor, 73,4% mencionaram dor muito forte à 

insuportável, porém poucos empregaram medidas farmacológicas para alívio. Esse 

tipo de comportamento pode estar relacionado ao convívio prolongado com esse 

sintoma. Entretanto, a literatura aponta que a presença de dor pode acarretar 

disfunções mentais, alteração no padrão sono, entre outras(20). Nesse contexto, é 

necessária a abordagem efetiva durante o tratamento das feridas, no qual devem-se 
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realizar a avaliação e mensuração da dor, adoção de coberturas e terapias com 

funções analgésicas para diminuição da dor e do sofrimento causado(20). 

Entre as pessoas acometidas por úlceras vasculares que participaram desse 

estudo, o membro predominantemente afetado pelas úlceras vasculares foi o MIE. O 

estudo(12) identificou que MIE foi o de maior incidência (65%). Em contrapartida, no 

estudo de(13) identificou-se que o MID foi mais identificado. Entretanto, a literatura 

ainda não aponta explicação para isso.  

O exame recomendado para investigação de disfunção vascular é o Doppler, 

no entanto poucas pessoas têm acesso a esse tipo de tecnologia(8).O mesmo 

ocorreu no cenário de estudo, assim para investigação do comprometimento 

vascular dos indivíduos estudados foram utilizados o ITB e avaliação clínica.  

A literatura não aponta consenso dos valores do ITB para determinação do 

tipo de comprometimento vascular. Neste estudo, foram adotados valores de ITB ≥ 

0,8 a < 1,3 como indicativo de  comprometimento venoso, valores de ITB ≥ 0,5 a < 

0,8 ou ≥1,4,  indicativo de comprometimento arterial.  

Neste estudo houve prevalência de ITB entre 0,8 a 1,3 (70,5%). Outro 

estudo(4) também identificou entre as pessoas estudadas ITB maior que 0,9 em 

90,5% dos casos.  

Com relação ao tempo de duração das úlceras, 78,1% possuíam duração 

maior que um ano, o que converge para resultados encontrados na literatura(2). 

Entretanto, o mesmo não ocorreu em estudos em uma metrópole da região Centro-

Oeste, nos quais se identificou maior prevalência de úlceras com duração menor de 

um ano(4,15). A atividade prolongada das úlceras vasculares pode indicar falha no 

manejo ou tratamento de úlceras refratárias, as quais necessitam de uma 

abordagem mais resolutiva e por profissionais capacitados. 

O tratamento dessas úlceras constitui um processo dinâmico que deve 

incluir avaliações sistematizadas, abordagem terapêutica de acordo com o tipo de 

ferida e de acordo com a fase da cicatrização; deve-se realizar abordagem 

multidisciplinar, integral, considerar todos os fatores individuais (locais e sistêmicos), 

bem como as condições socioeconômicas(21-22) e condições relacionadas aos 

serviços de saúde, como por exemplo, a oferta de assistência humanizada e 

qualificada(23). 

Maior duração das lesões pode estar relacionada à gravidade do 

comprometimento vascular(4) ou, ainda, à falta de preparo de profissionais para 
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avaliação e tratamento de lesões, ausência de protocolos de atendimentos, 

escassez de recursos materiais de consumo e permanente(24), culminando com a 

falta ou baixa resolutividade do tratamento. 

No contexto, dos sinais clínicos característicos de alteração circulatória 

venosa mencionados anteriormente, há de se destacar  a presença de 

lipodermatoesclerose (59,1%), que aponta comprometimento tecidual avançado e 

atrofia branca com (40,9%), o que indica, por sua vez, presença úlcera venosa 

anterior. Estudo mostra que a história de úlcera anterior e a lipodermatoesclerose 

aumentam as chances da não cicatrização (25).  

 
CONCLUSÃO  

Os resultados obtidos indicam semelhança em relação ao sexo das pessoas 

acometidas por úlceras vasculares. A maioria possuía mais de 60 anos, baixa 

escolaridade e pertencia à classe C e ou D.  

Entre os agravos à saúde sobressaui hipertensão arterial. As características 

de alteração venosa foram predominantes, dentre elas destacaram-se ITB ≥ 0,8 a ≤ 

1,3, varizes, dermatite ocre, lipodermatoesclerose e edema. A maior parte das 

feridas tinha mais de um ano de duração e a intensidade de dor mais referenciada 

foi muito forte a insuportável.  

Os resultados encontrados indicam que a maioria dos estudados apresenta 

doenças crônicas e incapacitantes contrariando o processo de envelhecimento 

saudável. Políticas públicas para implementação de ações que promovam o 

envelhecimento saudável e manejo de doenças crônicas e incapacitantes têm sido 

criadas, no entanto o sistema de saúde não oferece indicadores de saúde que 

comprovem sua resolutividade e efetividade. 

O conhecimento dos aspectos demográficos, socioeconômicos e clínicos 

das pessoas com úlceras vasculares deve influenciar na abordagem terapêutica, 

que implica tanto no manejo de doenças apresentadas, como no tratamento tópico 

das úlceras vasculares, com vistas à promoção do processo de cicatrização e 

prevenção de eventuais recidivas. Além disso, deve-se investir no tratamento 

adequado das feridas, visando diminuição de agravos instalados, como a dor 

mencionada pela maior parte dos participantes.  

Este estudo permitiu o conhecimento de variáveis necessárias para 

realização de planejamento da atenção voltada para a população do estudo, no 
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entanto essa pesquisa apresenta como limitação importante o fato de abordar 

apenas pessoas em tratamento nas salas de curativos.  
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RESUMO 
Identificou-se o perfil microbiológico e de suscetibilidade antimicrobiana e comparou 

o perfil microbiológico inicial de úlceras vasculares que cicatrizaram com aquelas 

que não cicatrizaram no seguimento. O estudo de coorte foi realizado de setembro 

de 2012 a outubro de 2013 com pessoas atendidas nas salas de curativo da rede de 

atenção primária em uma cidade de médio porte. Para coleta de dados, foram 

realizadas entrevista, swab das lesões conforme a técnica de Levine e análise 

microbiológica pelo método automatizado. Foram analisadas, na primeira avaliação 

29 lesões, nas quais foram identificados 33 micro-organismos. Na segunda 

avaliação havia 21 lesões remanescentes, nas quais foram identificados 29 micro-

organismos. Os bastonetes Gram-negativos predominaram, entre os quais 
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Pseudomonas aeruginosa. Foram identificados micróbios resistentes a antibióticos 

β-lactâmicos, tais como Imipenem e Meropenen. A presença continuada dos micro-

organismos nas lesões no seguimento de seis meses juntamente com a falta de 

cicatrização das lesões indicam que as escolhas terapêuticas podem não estar 

sendo assertivas. Embora a simples presença dos micro-organismos não seja 

considerada um aspecto negativo a priori, os enfermeiros devem reconhecer o 

processo de infecção para a seleção de coberturas apropriadas e orientação do uso 

e avaliação do efeito esperado de antibióticos prescritos para evitar o fenômeno de 

multirresistência.  

Palavras-chave: Úlcera Varicosa; Cicatrização; Infecções Bacteriana. 

 
INTRODUÇÃO 

As feridas crônicas, entre as quais as úlceras vasculares, são geralmente 

colonizadas por múltiplos micro-organismos1-2 fazendo com que o profissional atente 

para dois grandes desafios:  

• A prevenção de infecções cruzadas, objeto de preocupação crescente nos 

ambientes de saúde3, cuja via mais comum de transferência de micro 

organismos é as mãos de profissionais da saúde e dos pacientes 

colonizados4-5.  

• Evitar a evolução do estado de contaminação para colonização crítica e 

infecção, pois esta última é a complicação mais presente e a principal causa 

do retardo do reparo tecidual de úlceras de perna6. Sua presença pode levar 

ao desequilíbrio da umidade, o que acarreta tanto a inviabilidade do tecido de 

granulação quanto das bordas da ferida7. 

Nesse contexto, a avaliação dos micro-organismos presentes no leito da 

ferida permite direcionar o plano de ação para a aceleração do processo de 

cicatrização8-9. 

São numerosas as pesquisas que analisam o perfil microbiológico de feridas 

crônicas10-16, contudo poucas pesquisas longitudinais analisam a evolução desse 

perfil no contexto do atendimento à saúde no Brasil e sua influência no processo de 

cicatrização.  

O presente estudo visa identificar o perfil microbiológico e de suscetibilidade 

antimicrobiana e comparar o perfil microbiológico inicial das úlceras vasculares que 

cicatrizaram com aquelas que não cicatrizaram no seguimento. Sua finalidade é 
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oferecer subsídios capazes de contribuir para a qualidade da assistência de 

enfermagem oferecida a pessoas com úlceras vasculares, além de promover 

reflexões acerca do risco de contaminação cruzada para a população durante seu 

tratamento nas salas de curativo.  

 

MÉTODO 
Trata-se de estudo de coorte, longitudinal, realizado no período de setembro 

de 2012 a outubro de 2013, nas salas de curativo de unidades básicas de saúde de 

uma cidade de médio porte, localizada no estado de Goiás, região Centro-Oeste do 

Brasil.  

O cenário de estudo constitui-se das salas de curativos da rede municipal de 

saúde que atendem pessoas com feridas complexas.  

A população do estudo foi constituída de pessoas com úlceras vasculares, 

com idade igual ou maior de 18 anos e com capacidade para expressar a sua 

decisão quanto à anuência em participar do estudo. 

Esta pesquisa está aninhada ao projeto matriz, o qual foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (protocolo 

085/2012) e integra uma pesquisa financiada pelo CNPq.  

Foram identificados nos registros das unidades de saúde 36 pacientes em 

atendimento nas salas de curativo do município estudado. Destes, sete não 

retornaram à unidade depois do primeiro atendimento e não foram localizados no 

endereço cadastrado; um referiu cicatrização da ferida na época em que foi 

abordado para participar da pesquisa; um havia falecido anteriormente à abordagem 

para participar do estudo.  

Assim, foram consideradas elegíveis 27 pessoas, as quais se buscaram 

recrutar. Destas, cinco declinaram o convite para participar do estudo e um não 

completou a coleta de dados. Assim, foram incluídos, na primeira avaliação dessa 

pesquisa, considerada com basal, um total de 21 participantes. 

Após seis meses da primeira coleta, todos os participantes da coorte foram 

novamente avaliados. Todos assinaram o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido.  

As avaliações foram realizadas pelo mesmo pesquisador, na própria unidade 

onde o usuário recebia o tratamento ou no domicílio, caso o usuário não estivesse 
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mais frequentando a unidade de saúde. Os procedimentos de coleta foram os 

mesmos da na primeira e segunda avaliações. 

Foi realizada entrevista para caracterização dos pacientes com úlceras 

vasculares, e coleta de material para exame microbiológico, mediante técnica 

asséptica. Foi realizada limpeza exaustiva da lesão previamente à coleta do material 

biológico com a utilização de soro fisiológico em jato. O material para exame 

microbiológico foi coletado com swab alginatado esterilizado, girando-o em um 

ângulo de 360° em único ponto da ferida que havia tecido viável (granulação), 

conforme técnica de Levine17. Caso a ferida possuísse tecido inviável (esfacelo e 

necrose), foi condicionado preparo adequado para debridamento mecânico com a 

utilização de SF 0,9% em jato e fricção com gaze estéril.  

O swab com o material coletado foi inoculado em tubo para transporte e 

devidamente identificado com a data da coleta, nome do paciente, data de 

nascimento e registro geral de identificação. Logo a seguir, foi acondicionado em 

caixa de isopor e encaminhado ao laboratório de análises clínicas contratado para 

teste de análise microbiológica e de perfil de sensibilidade. Tal laboratório possui 

certificação International Organization for Standardization (ISO) 9001, concedido 

pelo British Standards Institution, e Programa de Acreditação de Laboratórios 

Clínicos (PALC), concedido pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina 

Laboratorial. A empresa realizou análise microbiológica pelo método automatizado, 

por meio do equipamento Vitek (Bio-Merieux).   

Os dados coletados foram digitados em um banco no software Statistical 

Package of Social Sciences for Windows®, versão 17.0. Para análise, foram 

utilizados estatística descritiva.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Participaram do estudo 21 pessoas com úlceras vasculares, das quais 11 

(52,4%) eram do sexo masculino e 10 (47,6%), do feminino. A idade dos 

participantes variou de 32 a 76 anos, sendo a média 57,8 anos (DP ±14,0 anos); 

eles pertenciam quase que exclusivamente às classes classe C ou D (95,5%).  

Resultados semelhantes em relação ao perfil etário e socioeconômico foram 

identificados em pesquisa10, realizada com pessoas atendidas em unidades de 

saúde da metrópole goiana. Já em estudo realizado em Santarém, Portugual, 
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identificaram entre os estudados, média de idade de 70,5 anos e maior prevalência 

de pessoas do sexo masculino11. 

Na primeira avaliação (basal), entre os 21 participantes, 16 (76,2%) 

apresentavam uma única lesão, dois (9,5%) apresentavam duas lesões e três 

pessoas (14,3%) tinham três lesões, o que totalizou 29 úlceras.  

Na segunda avaliação, 12 pessoas (57,1%) apresentavam uma única lesão, 

três pessoas (14,3), duas lesões e uma pessoa (4,8%), três lesões. Cinco 

participantes não tinham mais lesão alguma. Assim, o total de lesões, na segunda 

avaliação, foi 21.  

Na primeira avaliação (basal), foram identificados 33 micro-organismos 

diferentes nas 29 lesões estudadas (Tabela 1). Na segunda avaliação, foram 

identificados 25 micro-organismos em 21 lesões. 

 
Tabela 1: Distribuição dos micro-organismos (F=33)  presentes nas úlceras das pessoas 
(N=29) atendidas nas salas de curativos da rede municipal em uma cidade de médio porte, 
Goiás, Brasil, SET 2012 - OUT 2013. 

Micro-organismos identificados* nas 
lesões 

Primeira avaliação Segunda avaliação 
F/N % F/N % 

Pseudomonas aeruginosa 10/29 34,0 6/21 29,0 
Staphylococcus aureus 8/29 28,0 6/21 29,0 

Difteroídes 5/29 17,0 2/21 10,0 
Proteus mirabilis 0/29 0,0 4/21 19,0 

Enterobacter cloacae 3/29 10,0 0/21 0,0 
Aeromonas Hydrophila/caviae 1/29 3,0 1/21 5,0 

Klebsiella pneumoniae 1/29 3,0 1/21 5,0 
Serratia marcescens 0/29 0,0 2/21 10,0 

Enterobactera erogenes 1/29 3,0 0/21 0,0 
Klebsiella sp. 0/29 0,0 1/21 5,0 

Proteus vulgaris 1/29 3,0 0/21 0,0 
Providencia rettgeri 1/29 3,0 0/21 0,0 

Pseudomonas mendocina 1/29 3,0 0/21 0,0 
Escherichia coli 0/29 0,0 1/21 5,0 

Morganella morganii 0/29 0,0 1/21 5,0 
Candida sp. 1/29 3,0 0/21 0,0 

Total (micro-organismos/lesões) 33/29  25/21  
* Numa lesão poderia haver mais de um tipo de micro-organismo. 
**Primeira coleta: não foi realizada a coleta de material biológico na ferida de um paciente 
(presença de crosta aderida na lesão). 
***Segunda coleta: não foi realizada a coleta de material biológico na ferida de cinco 
pacientes (cicatrização de 8 lesões). 
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Das 29 amostras analisadas em laboratório na primeira avaliação, o exame 

bacteriológico foi positivo em 81,6% dos casos e, na segunda avaliação, foi positivo 

em 95% dos casos.  

Em relação aos micro-organismos predominantes, houve destaque para a 

Pseudomonas aeruginosa tanto na primeira avaliação (34,0%) quanto na segunda 

(29,0%).  

Na segunda avaliação, a frequência de Pseudomonas aeruginosa foi igual à 

identificada para o Staphylococcus aureus, presentes em seis (29,0%) casos.  

Resultados semelhantes em relação à prevalência dos micro-organismos 

identificados foram encontrados em pesquisas realizadas em outras cidades do 

Brasil10,15,18-19 e no exterior11-13,16.  

No entanto, em alguns estudos, a bactéria mais prevalente foi o 

Staphylococcus aureus10,12,15-16,18 e, em outros, foi a Pseudomonas aeruginosa11,13. 

Em relação à carga microbiana das espécies mais prevalentes, houve uma 

redução significativa, o que pode favorecer o processo de cicatrização (Tabela 2). 
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Tabela 2: Distribuição de lesões cicatrizadas segundo o tipo de bactérias presentes. Salas 
de curativos de um município do interior do estado de Goiás, SET 2012 - OUT 2013. 
Cicatrização  Primeira Avaliação 

N=29 
Segunda Avaliação 
N=21 

Gram + Gram - Gram + Gram - 
sim 
 
f=8* 

3 
(60%) 
 
Staphylococcus 
aureus 

2 
(40%) 
 
Enterobacter 
cloacae 

- - 

não 
 
f=21** 

5 
(23,8%) 
 
Staphylococcus 
aureus 
 

16 
(76,2%) 
 
Aeromona 
hydrophila/caviae 
Enterobacter 
aerogenes 
Enterobacter 
cloacae 
Klebsiella 
pneumoniae 
Providencia rettgeri 
ProteusVulgaris 
Pseudomonas 
aeruginosa 
Pseudomonas 
mendocina 

5 
(25,0%) 
 
Staphyloccoccus 
aureus 

15 
(75,0%) 
 
Aeromonas 
Escherichia coli 
Hydrophila/caviae 
Klebsiellasp. 
Klebsiella 
pneumoniae 
Morganella 
morganii 
Proteus mirabilis 
Pseudomonas 
aeruginosa 
Serratiamar 
cescens 

Feridas 
novas 
f= 01 - - 

1 
(100%) 

 
Staphylococcus 

aureus 

 
 
- 

* três feridas possuíam difteroídes. 
** um participante possuía duas lesões na primeira avaliação que, após seis meses, houve 
confluência originando uma lesão maior.  

 

Os micro-organismos mais prevalentes nas feridas que se mantiveram foram 

os Gram-negativos, cabendo maior proporção a Pseudemonas aeruginosa. 

Quanto aos micro-organismos Gram-positivos, Staphylococcus aureus foi 

identificado em maior proporção e esteve presente tanto nas feridas que 

cicatrizaram quanto nas feridas que se mantiveram (primeira e segunda avaliações) 

e em novas lesões. Isso pode ser explicado pelo fato dos Staphylococcus aureus 

pertencerem ao grupo de micro-organismos que fazem parte da microbiota da pele e 

frequentemente podem ser isolados nessas feridas.  
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A literatura mostra que a microbiota normal da pele é constituída por 

gêneros como Prorioni bacterium, Staphylococcus, Streptococcus e Bacteróides14. 

Já na microbiota das feridas existem micro-organismos diversificados19, que 

comparados à microbiota normal da pele, apresentam maior carga bacteriana de 

Gram-positivas, como por exemplo, Staphylococcus e Streptococcus, além disso, é 

possível identificar em grande proporção micro-organismos Gram-negativas, como 

por exemplo, Pseudomonas, Proteus, E. coli e Klebsiella14.  

Ao observar mais atentamente a Tabela 2, percebe-se que as feridas que 

não cicatrizaram apresentavam maior diversidade de bastonetes Gram-negativas e, 

principalmente, presença de Pseudomonas aeruginosa. Isso é especialmemte 

relevante uma vez que, que pesquisas anteriores,  identificaram que a presença 

desse micro-organismo é fator preditivo de não cicatrização das úlceras20-21. 

Estudo realizado com 228 pacientes21 aponta fatores predititivos para  a 

retardamento de cicatrização de úlceras. Afirma que a presença de micro-

organismos, como, Strept. Beta-hemolytic, Morganella morganii, Pseudomonas spp., 

Enterococcus spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Escherichia coli, estão ligadas 

a inibição de cicatrização21. A maioria desses micro-organizamos (Pseudomonas 

aeruginosa, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli e 

Morganella morganii) foram encontrados nas úlceras que se mantiveram abertas ao 

longo do presente estudo.  

Dos micro-organismos Gram-negativos isolados na primeira avaliação 

(Tabela  3), todos (100%) mostraram-se resistentes à Ampicilina; sete (87,5%) 

mostraram-se resistentes à Cefalotina; seis bactérias (75%), Ampicilina + Sulbactam, 

Colistina, Imipinem e Meropenem e cinco bactérias (62,5%) mostraram-se 

resistentes à Cefoxitina. Esses antibióticos pertencem à classe das Penicilinas, 

Cefalosporinas de primeira e segunda gerações, Polimixinas e Carbapenêmicos. 
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Tabela 3: Perfil da resistência de micróbios Gram-positivos e Gram-negativos isolados em úlceras vasculares de pessoas atendidas nas salas 
de curativo da rede municipal de saúde de uma cidade de médio porte, Goiás. Avaliação inicial. SET 2012 - MAR 2013. 

Micróbios identificados nas úlceras vasculares 
Perfil de resistência (%) aos antibióticos testados – AVALIAÇÃO INICIAL 

FAS AMI AMP SAM ATM CEL CPM CTX FOX CAZ CIP CLI 

GRAM (-) 

Aeromonas hydriphila - - 100 100 - 100 - - 100 - - - 
Enterobacte raerogenes - - 100 100 - 100  - 100 - - - 

Enterobacter cloacae - - 100 100 33 100 33 - 100 - - - 
Klebsiella pneumoniae - - 100 - - - - - - - 100 - 

Proteus vulgaris - - 100 - - 100 - - - - - - 
Providencia rettgeri   100 100  100 - - - - - - 

Pseudomonas aeruginosa - - 100 100 54 100 8 100 100 - 23 - 
Pseudomonas mendocina - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 

GRAM (+) Staphylococcus aureus 25 - - - - - - - - - 25 62 

Micróbios identificados nas úlceras vasculares 
Perfil de resistência (%) aos antibióticos testados 

GEN IMI LNZ MPM MOX NOR OXA PEN RIF TIG COL ERI 

GRAM (-) 

Aeromonas hydriphila - - - - - - - - - - - - 
Enterobacter aerogenes - 100 - 100 - - - - - - 100 - 

Enterobacter cloacae - 100 - 100 - - - - - - 100 - 
Klebsiella pneumoniae - 100 - 100 - - - - - - 100 - 

Proteus vulgaris - - - - - - - - - - 100 - 
Providencia rettgeri 100 - - - - - - - - 100 100 - 

Pseudomonas aeruginosa 8 100 - 100 - - - - - 67 - 8 
Pseudomonas mendocina - 100 - 100 - - - - - - 100  

GRAM (+) Staphylococcus aureus - - 12 - 37 25 50 100 38 37 - 75,0 
Legenda: FAS – Acidofusídico; AMI – amicacina; AMP – ampicilina; SAM – Ampicilina + Sulbactam ; ATM - aztreonam; CEL – Cefalotina; 
CPM– Cefepime; CTX - cefotaxima; FOX – Cefoxitina; CAZ – Ceftazidima; CIP – Ciprofloxacina; CLI - Clindamicina; COL – Colistina; ERI- 
eritromicina; ERT – Ertapenem; GEN - gentamicina; IMP – Imipenem; LNZ– Linezolida; MPM– Meropenem; MOX – Moxifloxacina; NOR – 
Norfloxacino; OXA – Oxacilina; PEN – Penicilina; PIT– Piperacilin + Tazobactan; RIF – Rifampcina; TEC– Teicoplanina; TIG – Tigeciclina; TRS 
– Trimetoprina - Sulfam; VAN- Vancomicina. 
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Considerando que a multirresistência microbiana caracteriza-se pela 

resistência de micro-organismos a diferentes classes de antimicrobianos testados 

em exames microbiológicos22, as bactérias Gram-negativas identificadas nesse 

estudo apresentam perfil de multirresistência, o que pode estar associado ao uso 

indiscriminado de fármacos. 

A literatura mostra resultados semelhantes aos encontrados nesse estudo, 

nos quais identificou-se multirresistência de micro-organismos Gram-negativos 

(Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis) na maior parte 

aos antibióticos testados11. 

Em relação às bactérias Gram-positivas,  Staphylococcus aureus teve 

resistência total (100%) total à Penicilina, pertencente à classe das Penicilinas.  

Estudo evidenciou perfil de resistência dessas bactérias semelhante ao 

encontrado, no qual 69,6% delas se mostraram resistentes à Eritromicina e à 

Clindamicina10. 

Em relação ao perfil de suscetibilidade dos micro-organismos Gram-

negativos encontrados na segunda avaliação das lesões estudadas, sete bactérias 

(87,5%) mostraram resistência total e uma, resistência parcial (50%) à Ampicilina; 

cinco bactérias (62,5%) mostraram resistência total (100%); quatro bactérias (50%) 

mostraram resistência total (100%) à Cefalotina, Cefoxitina, Colistina, pertencente às 

classes das Cefalosporinas de primeira e segunda gerações, Penicilina e Polimixina, 

o que pode caracterizar manutenção da resistência bacteriana nas lesões estudadas 

(Tabela 4). 
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Tabela 4: Perfil da resistência de micróbios Gram-positivos e Gram-negativos isolados em úlceras vasculares de pessoas atendidas nas salas de 
curativo da rede municipal de saúde de uma cidade de médio porte, Goiás. Segunda avaliação, seis meses após avaliação basal.  ABR – OUT 2013. 
Micróbios identificados nas úlceras 
vasculares 

Perfil de resistência (%) aos antibióticos testados –APÓS SEIS MESES da primeira avaliação 
FAS AMP SAM ATM CEL CPM CTX CFX CRXo CRX FOX CAZ CLI COL 

GRAM (-) 

Aeromonas hydriphila - 100 100 - 100 - - - - - 100 - - - 
Escherichia coli - 100 - - - - - - - - - - - - 
Klebsiellasp. - 100 - - 100 - - - - - 100 - - 100 
Klebsiella pneumoniae - 100 100 100 - - 100 - - - 100 100 - - 
Morganella morganii - 100 100 17 50 - 50 - 100 100 100 - - 100 
Proteus mirabilis - 50 25 -  - - - 25 25 - - - 100 
Pseudomonas 
aeruginosa 

- 100 100 54 100 - 100 50 50 50 50 - - - 

Serratia marcescens - 100 100 50 100 - 100 - - - 50 - - 100 
GRAM (+) Staphylococcus aureus 20 - - - - - - - - - - - 60  
Micróbios identificados nas úlceras 
vasculares 

Perfil de resistência (%) aos antibióticos testados 
CIP CLI COL ERI IMI LNZ MPM NOR OXA PEN PIT RIF TIG  

GRAM (-) 

Aeromonas hydriphila - - - - - - - - - - - - - - 
Escherichia coli 100 - - - - - - - - - - - - - 
Klebsiellasp. 100 - 100 - - - - - - - - - - - 
Klebsiella pneumoniae 100 - - - - - - - - - - - - - 
Morganella morganii - - 100 - - - - - - - - - 100 100 
Proteus mirabilis - - 100 - 75 - 100 - - - - - 75 75 
Pseudomonas 
aeruginosa 

23 
- - - 100 - 100 - - - 17 - 83 83 

Serratia marcescens - - 100 - - - - - - - 100 - - - 
GRAM (+) Staphylococcus aureus 20 60 100 40 - 60 - 20,0 60 100 - 40 - - 
Legenda: FAS – Acidofusídico; AMI – amicacina; AMP – ampicilina; SAM – Ampicilina + Sulbactam ; ATM - aztreonam; CEL – Cefalotina; CPM– 
Cefepime; CTX - cefotaxima; FOX – Cefoxitina; CAZ – Ceftazidima; CFX - Ceftriaxona - CRXo – cefuroximaaxetil; CRX – cefuroxima sódica CIP – 
Ciprofloxacina; CLI - Clindamicina; COL – Colistina;; ERI- eritromicina; ERT – Ertapenem; GEN - gentamicina; IMP – Imipenem; LNZ– Linezolida; 
MPM– Meropenem; MOX – Moxifloxacina; NOR – Norfloxacino; OXA – Oxacilina; PEN – Penicilina; PIT– Piperacilin + Tazobactan; RIF – Rifampcina; 
TEC– Teicoplanina; TIG – Tigeciclina; TRS – Trimetoprina - Sulfam; VAN- Vancomicina. 
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Visto que a estirpe Pseudomonas identificada tanto na primeira quanto na 

segunda avaliações apresentaram resistência total (100%) à antimicrobianos β-

lactâmico, como por exemplo, Imipenem e Meropenen. O perfil de resistência a 

esses antibióticos é preocupante, pois os antibióticos β-lactâmico apresentam amplo 

espectro de ação bactericida em relação a qualquer outro antibiótico estudado23. 

Além disso, o micro-organismo Pseudomonas mendocina apresentou 

resistência à maior parte dos antibióticos testados, seguido do Pseudomonas 

aeruginosa. Essas bactérias chamam atenção por apresentarem um perfil de 

resistência ao longo do tratamento que podem acontecer nos três a quatro primeiros 

dias de tratamento com agentes antimicrobianos24 e podem estar localizadas nas 

regiões mais profundas do leito da lesão, desempenhando um papel importante na 

manutenção do processo inflamatório2,25. 

Esse perfil microbiológico encontrado nas lesões compõe um cenário 

desafiador para os profissionais e gestores. Estudiosos alertam que a presença de 

germes resistentes na comunidade pode representar infecção cruzada, proveniente 

inclusive de outras instituições onde os profissionais trabalham ou de hospitais onde 

os pacientes são atendidos18. 

Em relação às bactérias Gram-positivas, Staphylococcus aureus, 

identificadas na segunda avaliação, houve resistência total (100%) a antibiótico da 

classe das Penicilinas (Penicilina), mantendo o perfil encontrado na primeira 

avaliação.  

O perfil de resistência apresentado pelos micro-organismos presentes nas 

lesões tanto na primeira quanto na segunda avaliação é preocupante, pois evidencia 

a presença de múltiplos micro-organismos multirresistentes nas lesões. Diante disso, 

novos estudos devem ser realizados para compreender melhor os eventos que 

contribuem para o panorama identificado. 

A literatura mostra que as técnicas-padrão para identificação dos micro-

organismos são limitadas, em média, três gêneros por ferida14. Por outro lado, com a 

adoção de tecnologia mais avançada pode-se detectar até 17 gêneros em cada 

ferida14. 

Entre as tecnologias mais sensíveis para investigação microbiana das lesões 

destacam-se as de identificação microbiana molecular12. 

A utilização de tecnologia avançada na identificação do perfil microbiológico 

de úlceras vasculares é de suma importância, pois pode direcionar a prática dos 
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profissionais de saúde ao ofertar informações mais precisas acerca dos tipos de 

micro-organismos nas lesões. Isso viabilizaria escolhas mais seguras de agentes 

microbianos sistêmicos e tópicos e, por conseguinte, direcionaria a prescrição 

apropriada de antimicrobianos, corroborando a diminuição de resistência microbiana.  

Nesse contexto, a literatura alerta que a formação de biofilmes de bactérias 

altamente organizadas14,19 pode ser a explicação para a falta de resotividade frente 

aos cuidados dispensados aos pacientes com úlceras crônicas. Diante disso, é 

necessário se avançar em pesquisas que investiguem o perfil desses micro-

organismos, para que a tomada de decisão seja realizada diante de evidências 

científicas, o que torna o manejo mais resolutivo e sem danos aos pacientes. 

As tecnologias potencializam o manejo das úlceras vasculares, entretanto é 

necessário que os profissionais de saúde sejam capazes de identificar sinais que 

caracterizam a infecção dessas lesões10 e instituir coberturas apropriadas, avaliando 

o efeito das mesmas e a necessidade de encaminhar os pacientes para avaliação 

especializada, o que poderia contribuir para a diminuição do uso de antibióticos que 

acarrete a geração de micro-organismos resistentes. 

Nesse contexto, é preciso atenção especial às medidas de prevenção e 

controle de infecções relacionadas à assistência à saúde. Um panorama como o que 

foi encontrado no cenário estudado deveria ser discutido por toda a equipe 

multiprofissional que presta atendimento a essa população, pelos gestores das 

instituições e do município como um todo. 

 

CONCLUSÃO  
A maioria das úlceras vasculares analisadas, apresentaram agravos 

associadas disfunção venosa (90,0%)  e demonstrou um perfil que aponta múltiplos 

micro-organismos. Houve maior prevalência de micro-organismos Gram-negativos. 

A espécie Pseudomonas aeruginosa foi mais frequentemente encontrada, seguida 

de Staphylococcus aureus.  

Os micro-organismos identificados apresentaram perfil de multirresistência a 

várias classes de antibióticos. Entre os micro-organismos que mais apresentaram 

resistência aos antibióticos testados foram o da estirpe Pseudomonas, sendo 

identificado resistência a antibióticos β-lactâmicos, Imipenem e Meropenen, nos dois 

momentos estudados. 
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 Diante do perfil apresentado pelos micro-organismos, pode-se inferir que a 

abordagem às pessoas com úlceras vasculares constitui um desafio para os 

profissionais de saúde, os quais devem adotar um manejo clínico que assegure a 

não evolução da multirresistência. Além disso, é necessária a realização de 

pesquisas que investiguem os fatores que podem estar contribuindo com o perfil 

microbiológico de multirresistência. Em estudo realizado em ambiente hospitalar26, 

foi identificado que os fatores preditivos para colonização e infecção por micróbios 

resistentes foram a internação anterior em UTI e transferência de outras instituições 

hospitalares. Isso não foi objeto da presente investigação, mas emerge como tema 

de pesquisa futura.   
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Resumo 
Objetivou-se analisar a situação clínica de pessoas com úlceras venosas atendidas 

nas salas de curativo na rede de atenção primária à saúde, num seguimento de seis 

meses. Trata-se de um estudo clínico, analítico, longitudinal, em salas de curativo de 

da rede de atenção primária, de setembro de 2012 a outubro de 2013. Realizou-se 

entrevista, exame clínico, aplicação da escala PUSH, escala de copos para dor e 

planigrafia das lesões. Participaram 20 indivíduos, deste 10 (50,0%) possuíam 

aproximadamente 60 anos (± 14), 11 (55,0%) do sexo masculino, com lesões únicas 

(76,2%) e duração maior de um ano (85,8%). Não houve diferença entre as 

características clínicas da área perilesional (p=0,794), bordas (p=0,977), escore da 

PUSH (p=0,386), presença (p=0,405) e intensidade (p=0,335) de dor nos dois 

períodos estudados. Esses achados não evidenciam características clinicas que 

indiquem boa evolução da doença. 

Descritores: Úlcera Varicosa; Cicatrização; Avaliação de Resultados (Cuidados de 

Saúde); Cuidados de Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO 
A discussão em torno da problemática das úlceras vasculares crônicas é 

mundial, necessitando de estratégias que impliquem em ações resolutivas.  

A causa mais comum das úlcera vasculares é a insuficiência venosa crônica 

(IVC)1-4. Embora consideradas curáveis, são feridas complexas e de difícil 

cicatrização4-5. Representam um grave problema de saúde pública1, uma vez que 

seu tratamento é lento, oneroso2,6-7  estando essas úlceras relacionadas à 

morbidades e amputações2. 

As características mais marcantes dos indivíduos com úlceras venosas  

relacionam-se as dificuldades de cicatrização, a múltipla e longa duração das 

lesões4, altas taxas de recidivas1 e a presença de dor8-9. Além disso, esses 

pacientes podem apresentar desconforto, vergonha, déficit de autoestima, 

depressão, isolamento social, sofrimento e angústia, o que corrobora com a 

diminuição da qualidade de vida1-2,9. 

Geralmente esse agravo é gerenciado por enfermeiros10, que devem 

planejar ações respeitando a individualidade e integralidade das pessoas11.  

Entre as necessidades mais desejadas pelas pessoas que possuem feridas 

crônicas, destaca-se a cicatrização das lesões12; e o alívio do sintoma mais 

incapacitante, que é a presença de dor9. 

Nesse contexto, as medidas que implicam na aceleração da cicatrização e 

manutenção do conforto merecem atenção especial. A mensuração da dor e da 

cicatrização são importantes para o planejamento da assistência, bem como para a 

avaliação dos resultados frente a intervenção realizada. Nesse sentido, este estudo 

visa analisar a situação clínica de pessoas com úlceras venosas atendidas nas salas 

de curativo na rede de atenção primária à saúde num seguimento de seis meses. 

 

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo clínico, analítico, observacional, longitudinal, 

realizado no período de setembro de 2012 a outubro de 2013, nas três salas de 

curativo das unidades básicas de saúde de uma cidade da região metropolitana de 

Goiânia, Goiás.  

A população alvo do estudo foi composta por pessoas com úlceras venosas  

(com ou sem compomente arterial) em atividade por um período de seis semanas ou 

mais13, com idade igual ou maior a 18 anos, e que completaram a avaliação inicial e 
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a final (realizadas com um intervalo de 6 meses entre si). A inclusão ocorreu à 

medida que foram sendo identificadas nas salas de curativos do município as 

pessoas com estas características.  

Os critérios utilizados na identificação do tipo de comprometimento venoso 

(com ou sem componente arterial) foram: 

- Úlceras Venosas: Úlceras, geralmente, localizadas na região periomaleolar com 

ITB ≥ 0,8 a < 1,3, associado a presença de sinais clínicos de insuficiência venosa 

(edema, hemossiderose, atrofia branca lipodermatoesclerose, úlceras com bordas 

regulares, não circunscritas, alívio da dor à elevação do membro afetado ) e/ou 

ecodopler com laudo de comprometimento venoso. 

- Úlceras Arteriais: Úlceras, geralmente, localizadas nos artelhos lateral ou 

calcâneo, com ITB ≥ 0,5 a < 0,8 ou ≥1,4, associado a sinais clínicos de insufuciência 

arterial (claudicação intermitente, cianose de extremidades, diminuição de pulsos 

arteriais periféricos, alívio da dor na posição pendente, unhas espessadas e/ou 

irregulares, pele seca e/ou descamativa, extremidade fria em relação ao membro 

não acometido e/ou ecodopler com laudo de comprometimento arterial. 

- Úlceras Mistas: Associação de sinais de componente venoso e componente 

arterial, ou ecodopler com laudo de componente arterial. 

Inicialmente, se buscaram entre os profissionais da sala de curativo os 

usuários em tratamento que atendiam aos critérios de inclusão. Estes foram 

abordados nos locais de espera das unidades de saúde, enquanto aguardavam a 

realização do curativo. A eles foram apresentados os objetivos e procedimentos 

envolvidos na pesquisa e aqueles que aceitaram participar assinaram o Termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE). Identificou-se 36 indivíduos em tratamento 

no período de setembro de 2012 a outubro de 2013. Destes 20 apresentaram 

comprometimento venoso (com ou sem comprometimento arterial) e completaram a 

avaliação inicial e a avaliação final.  

Para a coleta de dados foi utilizado protocolo que incluiu entrevista, exame 

físico, a Pressure Ulcer Scale for Healing – PUSH14 e escalas de dor (escalas de 

copos para avaliação da dor – intensidade de 0 a 5). Utilizou-se ainda registro 

fotográfico e planigrafia das lesões, as quais foram analisadas no software Image J® 

para o cálculo da área das lesões.  
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Realizaram-se de dois a quatro encontros para completar a avaliação inicial 

e a mesma quantidade para a avaliação final do estudo, uma vez que os 

procedimentos de coleta de dados eram extensos.   

A variável considerada como desfecho primário foi a cicatrização completa 

das lesões dos participantes, verificada macroscopicamente pela epitelização 

completa. E o desfecho secundário foi a identificação da condição de evolução de 

cicatrização, verificada por meio de pontuação da escala PUSH e presença e 

intensidade da dor nos membros inferiores, verificada por meio da escala numérica 

(1 a 5). b 

 As variáveis independentes foram: aspectos clínicos dos membros 

inferiores, incluindo presença de varizes, hemossiderose, lipodermatoesclerose, 

edema, número de lesões apresentadas pelos participantes na avaliação inicial e 

seu tempo de duração, área das lesões, tecidos presentes no leito da lesão, escore 

total da PUSH na avaliação inicial, quantidade de exsudato das úlceras na avaliação 

inicial, condição da borda das úlceras na avaliação inicial.  

Para a análise dos dados, foi utilizada a frequência simples, percentual, e, 

após dicotomização de variáveis, empregaram-se os testes X2 (qui-quadrado) ou 

Exato de Fisher, com intervalo de confiança (IC) de 95% e p≤0,05, por meio do 

programa SPSS (Statistical Package of Social Sciences for Windows®) versão 17.0.  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás (protocolo 085/2012), atendendo as diretrizes éticas de pesquisa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Participaram deste estudo 20 pessoas com úlceras venosas (com ou sem 

comprometimento arterial), das quais 11 (55,0%) eram homens e 9 (45,0%) 

mulheres. Destes 10 (50,0%) tinham 60 anos ou mais (Média: 57,6 anos; desvio 

padrão: ±14,0; com variação: 32 – 76) e pertenciam as classes C ou D (95,0%). Das 

20 pessoas estudadas 19 (95,0%) possuíam úlceras venosas sem comprometimento 

arterial e uma (5,0%) possuíam úlcera comprometimento arterial. 

Em relação ao número de lesões, na avaliação inicial, 15 pessoas (75,0 %) 

apresentava uma única lesão, três pessoas (15,0%) possuíam três lesões e duas 

pessoas (10,0%) possuíam duas lesões.  

Foi observado, no presente estudo, variação de uma a três lesões, havendo 

predomínio de uma única lesão entre os participantes. Esse achado ocorreu em 
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outros estudos4-5,15-17. Isso pode estar relacionado ao menor comprometimento da 

disfunção vascular instalada ou a longos períodos de atividade das úlceras, que 

levaram a junção das lesões. 

O membro mais afetado pelas úlceras venosas foi o MIE (57,1%) (Tabela 1), 

achados semelhantes foram encontrados na literatura18. Em contrapartida, outros 

estudos apontam o MID como o mais afetado5. Entretanto, ainda não há explicação 

para isso.  

Quanto à localização das feridas, a literatura mostrou resultados próximos aos 

encontrados neste estudo4-15-16-19, no qual coube à zona 2 o maior acometimento, 

sendo que, de modo isolado, essa ocorrência correspondeu a 46,4% e, em conjunto 

com outras áreas, esse achado correspondeu a 78,6%. Esse resultado justifica-se 

pelo fato da maioria das lesões vasculares serem de etiologia venosa, que, em 

regra, acometem a zona 26. 

 
Tabela 1: Distribuição das úlceras venosas (F=28) segundo membro afetado, zona 
acometida e duração das lesões. Salas de curativo de um município do interior de Goiás. 
SET 2012 a JAN 2013. 

Localização e duração lesões 
Úlcera venosa 

F=28 
f % 

Membro afetado*   
MIE 16 57,1 
MID 12 42,9 

Zona acometida   
1 5 17,9 
2 13 46,4 
3 1 3,6 
1 e 2 6 21,4 
2 e 3 3 10,7 

Duração das lesões em anos   
≤ 1 4 14,3 
>1 a ≤ 2 8 28,6 
>2 a ≤ 5 anos 8 28,6 
>5 a ≤10 anos 8 28,6 

*Três pacientes possuíam feridas nos dois membros. 

 

Em relação as 28 feridas identificadas, as com duração maior que um ano 

somaram mais de 85,8% das lesões, achados que convergem com os de outros 

estudos4,15,17. A longa duração das lesões estudadas pode estar ligada ao fato da 

maioria delas serem de etiologia venosa, comprometimento que apresentam maior 
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cronicidade. Além disso,  pode indicar tratamento  inadequado das lesões e/ou 

acompanhamento ineficiente de lesões que cicatrizaram, evoluindo para casos de 

recidivas.   

A longa duração das lesões das pessoas estudadas pode estar associada, 

também,  à dificuldade de acesso dessas pessoas a serviços especializados, como, 

por exemplo, a angiologia, o que compromete a abordagem sistêmica e contribui 

para agravamento da condição clínica19 . Nesse sentido, para que a assistência seja 

resolutiva é indiscutível a pertinência da garantia e ampliação de acesso a serviços 

que possibilitem abordagem de qualidade. 

Em contrapartida aos resultados encontrados, outros estudos mostram 

achados divergentes, nos quais a maioria das úlceras venosas possui duração 

menor do que um ano16,19, o que indica um melhor manejo das feridas nos cenários 

estudados. 

Dentre as características clínicas da área perilesional, a hemossiderose, 

característica marcante das úlceras venosas,  foi a mais prevalente, ela esteve 

presente em 22 lesões (78,6%) na primeira avaliação e em 21 lesões (100,0%) na 

avaliação seis meses após, seguida de pele fina em 12 lesões (42,9%) na primeira 

avaliação e nove lesões (42,9%) na avaliação após seis meses (Tabela 2).  

Diante da análise das características clínicas da área perilesinal nos dois 

momentos estudados, não foi encontrada diferença significativa (p=0,794). 
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Tabela 2: Distribuição das úlceras vasculares segundo as características da área 
perilesional e das bordas na avaliação inicial (F=28) e após 6 meses (F=21). Salas de 
curativo de um município do interior de Goiás. SET 2012 a JAN 2013. 

Características da pele 
perilesional 

Avaliação inicial 
(F=28) 

Avaliação após 6 
meses (F=21) p* 

f % f % 
Hemossiderose 22 78,6% 21 100,0 0,794 

Pele fina 12 42,9% 9 42,9  
Hierqueratose 10 35,7% 8 38,1  
Pele brilhante 9 32,1% 7 33,3  
Atrofia branca 7 25,0% 5 23,8  

Hipopigmentação 6 21,4% 8 38,1  
Hiperemia 4 14,3% 5 23,8  

Descamação 3 10,7% 4 19,0  
Epitelização 3 10,7% 2 9,5  
Vegetações 3 10,7% 2 9,5  

Exulcerações 2 7,1% - -  
Eczema 1 3,6% 3 14,3  

Condições da borda      
Aderida 28 100,0 21 100,0 0,977 

Circunscrita 28 100,0 19 90,5  
Regular 27 96,4 19 90,5  
Elevada 11 39,3 10 47,6  

Endurecida 11 39,3 10 47,6  
Dolorosa 8 28,6 4 19,0  

Queratose 7 25,0 6 28,6  
Epitelização 4 14,3 2 9,5  
Hiperemia 4 14,3 2 9,5  

Edemaciada 3 10,7 2 9,5  
Exsudante 3 10,7 3 14,3  

Friável 3 10,7 - -  
Macerada 2 7,1 3 14,3  

 

O agravamento da condição clínica dos pacientes com úlceras venosas 

pode ser evidenciado pela presença de hemossiderose, cabendo a essa 

característica uma alta prevalência neste e em outros estudos15,17. As características 

da pele perilesional, e não apenas as condições do leito da ferida, são indicadores 

da vitalidade dos tecidos adjacentes, condição necessária ao processo de 

cicatrização. Sinais de deterioração importantes como hemossiderose, pele fina e 

brilhante, indicam a necessidade de se considerar a área perilesional ao se realizar 

o manejo das lesões.  

A maioria das lesões possuíam bordas aderidas, circunscritas e regulares 

nos dois momentos do estudo (Tabela 2), resultado semelhante foi identificado na 
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literatura20. Em relação a essas características, não foi encontrado diferença 

significativa (p=0,977) nos dois momentos estudados.  

A avaliação das bordas das feridas e manutenção da sua viabilidade é 

imperativa para a aceleração da cicatrização. A observação de bordas inviáveis, 

como, por exemplo, bordas maceradas, indicam manejo inadequado, que pode ser 

representado por escolha errônea da cobertura utilizada e deficiência no 

autocuidado e no cuidado dos profissionais20.  

Considerando a área das úlceras venosas, na primeira avaliação, 15 (53,6%) 

delas apresentaram área ≤ 25cm2 e, na segunda avaliação, 11 (52,3%) delas 

(Tabela 3).  

Quanto a área não há um consenso sobre o que seria considerado uma 

lesão pequena, média, grande ou muito grande16, sabe-se, no entanto, que quanto 

maior a úlcera mais tempo será necessário para sua cicatrização, sendo comumente 

encontrado nos estudos resultados próximos ao deste trabalho19.  

A maioria das lesões apresentou exsudato de intensidade pequena (60,7%) 

na avaliação inicial e moderada (42,9%) na avaliação após seis meses. O tipo de 

exsudato predominante foi o purulento/fibrinoso tanto na avaliação inicial (35,7%) 

quanto na avaliação seis meses após (52,4%). Em relação ao odor, a maioria das 

pessoas estudadas apresentou odor discreto (35,7%) e moderado (35,7%), 

perfazendo 69,0% dos casos, na primeira avaliação. Já segunda avaliação, na 

maioria dos casos o odor se referido foi o discreto, perfazendo 71,4%. 
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Tabela 3: Distribuição das áreas das úlceras vasculares segundo características da lesão. 
Salas de curativo de um município do interior de Goiás. SET 2012 a JAN 2013. 

Características da lesão 
Avaliação inicial  

(F = 28) Avaliação após 6 meses (F = 21) 
p* 

f % f % 
Área em cm2      
≤ 5 8 28,6 7 33,3 0,484 
> 5 a ≤ 10 5 17,9 0 0,0  
> 10 a ≤ 25 2 7,1 4 19,0  
> 25 a ≤ 50 6 21,4 4 19,0  
> 50 a ≤ 100 3 10,7 2 9,5  
> 100 a ≤ 200 2 7,1 3 14,3  
>200 2 7,1 1 4,8  

Características do exsudato Intensidade 
Ausente 1 3,6 3 14,3 0,059 
Pequeno 17 60,7 6 28,6  
Moderado 5 17,9 9 42,9  
Grande 5 17,9 3 14,3  

Tipo      
Seroso 8 28,6 7 33,3 0,594 
Purulento/Fibrinoso 10 35,7 11 52,4  
Purulento esverdeado 7 25,0 2 9,5  
Piossanguinolento 2 7,1 1 4,8  
Sem exsudato 1 3,6 - -  

Intensidade de odor      
Moderado 10 35,7 5 23,8 0,172 
Discreto 10 35,7 13 61,9  
Sem odor 8 28,6 3 14,3  

Características do tecido      
Proporção de crosta/escara      

Ausente 26 92,8 17 81,0 0,162 
< 50% 0 0,0 3 14,3  
≥ 50% 2 7,14 1 4,8  

Proporção de Esfacelo      
Ausente 10 35,8 3 14,3 0,130 
< 50% 9 32,1 12 57,1  
≥ 50% 9 32,1 6 28,6  

Proporção de Tecido de granulação 
Ausente 2 7,1 1 4,8 1,0 
< 50% 7 25,0 5 23,8  
≥ 50% 19 67,9 15 71,4  

Tipo de tecido de granulação      
Vermelho escuro 8 25,0 2 10,0 0,369 
Vermelho vivo, brilhante 15 53,6 8 40,0  
Descorado ou róseo 7 25,0 10 50,0  
Sangramento fácil 4 14,3 1 5,0  
Endurecido 3 10,7 3 15,0  
Friável 1 3,6 1 5,0  
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Características da lesão 
Avaliação inicial  

(F = 28) Avaliação após 6 meses (F = 21) 
p* 

f % f % 
Proporção de tecido de epitelização 

Ausente 24 85,7 13 61,9 0,002 
< 50% 3 10,7 0 -  
≥ 50% 1 3,6 8 38,1  

* Refere-se ao odor percebido na realização do curativo de cada participante. 
 

Os tecidos comumente encontrados no leito das úlceras foram o tecido de 

granulação, tanto na avaliação inicial (92,9%) quanto na avaliação após seis meses 

(95,2), seguido de esfacelo, perfazendo 64,2% na avaliação inicial e 85,7% na 

avaliação após seis meses. 

Em relação ao tipo de tecido mais recorrente, a literatura tem evidenciado 

resultados próximos aos encontrados neste estudo19. Já no que se refere à presença 

exsudato, a literatura aponta múltiplas características, sendo encontrado em grande 

proporção o exsudato fibrinoso5, bem como purulento esverdeado e 

serossanguinoleto20, odor forte20, discreto a ausente15. 

O tipo tecido de granulação mais presente na primeira avaliação foi o 

vermelho vivo e brilhante, o que indica condição ideal da ferida. Já na segunda 

avaliação, o tecido de granulação mais evidenciado foi o róseo ou descorado, que 

pode ser considerado para julgamento de presença de colonização crítica ou 

infecção. Foi encontrado na literatura resultado semelhante, no qual o tecido de 

granulação foi identificado em 98,4% das úlceras na primeira avaliação e 98,7% na 

segunda avaliação15. 

As frequências das variáveis macroscópicas foram obtidas e comparadas, 

não havendo diferença significativa nos dois períodos de estudo para a maioria 

delas. Foi encontrada diferença significativa somente para a proporção de tecido de 

epitelização (p=0,002).  

A maioria das lesões dos participantes apresentaram área >24cm2 e 

esfacelo nos dois momentos do estudo. Quanto ao exsudato na primeira avaliação, 

foi identificada na maioria das lesões (60,7%) pequena quantidade e, na segunda 

avaliação, a maioria das lesões apresentou pequena a moderada quantidade de 

exsudato, correspondendo a 71,5% das lesões estudadas.  

Mediante essas características, aproximadamente metade das úlceras tanto 

na avaliação inicial (46,4%) quanto na final (52,4%) atingiram escores mais altos na 
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PUSH, denotando piores condições de cicatrização. O resultado se assemelha aos 

identificados na literatura, no qual a maioria das lesões apresentavam altos escores 

na PUSH19-20.  

Os profissionais de saúde que oferecem assistência a esses pacientes 

devem monitorar todos os sinais clínicos locais e sistêmicos apresentados. Estudo 

desenvolvido numa metrópole do centro-oeste alerta sobre a necessidade dos 

enfermeiros desenvolverem intervenções juntamente com outros profissionais, com 

preceitos baseados na prevenção e reabilitação19. Além disso, esse autor discorre 

sobre a necessidade de organização de um serviço que permita a abordagem a 

grupos específicos, com características comuns apresentadas pela maioria das 

pessoas que são acometidas por úlceras vasculares. Esses elementos podem gerar 

grande impacto no tratamento das lesões, contribuindo com melhores resultados 

(Tabela 4). 

 
Tabela 4: Distribuição das úlceras venosas segundo as variáveis previstas na PUSH na 
avaliação inicial (F=28) e após 6 meses (F=21). Salas de curativo de um município do 
interior de Goiás. SET 2012 a JAN 2013. 

Intervalos previstos na PUSH 
Avaliação inicial 

(F = 28) 
Avaliação após 6 

meses (F = 21) p* 
f % f % 

Área em cm2      
> 0 a ≤ 2 3 10,7 5 23,8 0,523 
> 2 a ≤ 8 7 25,0 2 9,5  
> 8 a ≤ 24 4 14,3 4 19,0  
> 24 14 50,0 10 47,6  

Intensidade de exsudato       
Ausente 1 3,6 3 14,3 0,059 
Pequeno 17 60,7 6 28,6  
Moderado 5 17,9 9 42,9  
Grande 5 17,9 3 14,3  

Característica do tecido       
Cicatrizada - - 8 27,6 0,006 
Tecido de granulação  7 25,0 4 13,8  
Esfacelo 19 67,9 17 58,6  
Escara 2 7,1 - -  

Escore total       
1 a 4 - - - - 0,386 
5 a 8 4 14,3 5 23,8  
9 a 13 11 39,3 5 23,8  
14 a 17 13 46,4 11 52,4  

Total 28 100,0 21 100,0  
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Comparando as variáveis presentes na PUSH nos dois períodos estudados, 

foi encontrada diferença significativa somente para o tecido presente na lesão (p= 

0,006). Essa evidência pode estar relacionada com a cicatrização de oito lesões no 

período estudado. No entanto, as feridas que se mantiveram apresentam 

características semelhantes nos dois momentos do estudo.  

Dos pacientes que participaram do estudo, 11 (39,2%) refereriram dor na 

primeira avaliação, destes 10 (47,6%) a informaram na avaliação após seis meses 

(Tabela 5). Dentre os que não referiram dor na primeira avaliação, três referiram na 

avaliação após seis meses. Os pacientes referiram maior presença de dor nos 

membros acometidos, tanto na primeira avaliação quanto na segunda avaliação, 

perfazendo 11 casos (73,3%) e 13 casos (92,8%), respectivamente.  

 
Tabela 5: Intensidade da dor nos membros inferiores de pessoas com úlceras venosas na 
avaliação inicial (F=56) e após 6 meses (F=42). Salas de curativo de um município do 
interior de Goiás. SET 2012 a JAN 2013. 

Intensidade da dor no 
membro 

Avaliação inicial 
(F=56) 

Avaliação após 6 meses 
(F=42) p* 

f % f % 
Dor ausente 42 75,0 30 66,7  

Dor leve 3 5,4 4 7,1 0,335 
Moderada 1 1,8 5 11,9  

Dor muito forte 4 7,1 2 4,8  
Dor insuportável 6 10,7 4 9,5  

Total 56 100,0 42 100,0  
 

No que se refere à intensidade da dor relatada, a maioria dos pacientes 

mencionaram dor ausente tanto na primeira avaliação (75,0%) quanto na segunda 

avaliação (66,7%). Dos que mencionaram dor, poucos pacientes mencionaram 

presença de dor leve, tanto na avaliação inicial (5,4%) quanto na avaliação após seis 

meses (7,1%). 

Neste estudo foi identificado maior prevalência de pessoa que referiu dor 

moderada a insuportável nos dois momentos estudados. A presença de dor tem sido 

identificada em vários estudos4,15, e esse sinal subjetivo indica piora do quadro 

clínico das pessoas acometidas pelas úlceras vasculares. Dentre as pessoas 

estudadas que referiram dor, uma minoria alegou dor leve nos dois momentos, o que 

indica uma tolerância dos participantes em relação à dor que pode ser evidenciada 

pelo longo período de convivência com a mesma. 
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Em relação à presença e local da dor nas pernas e sua intensidade, não foi 

encontrada diferença significativa nos dois períodos estudados. 

Juntamente com altos escores encontrados e características clínicas que 

evidenciavam a criticidade e cronicidade das lesões estudadas, a dor é considerada 

uma importante variável de avaliação do estado dos pacientes estudados, bem 

como da resolutividade da assistência prestada, evidenciada principalmente pela 

evolução das lesões.  

A literatura aponta que a dor relacionada às lesões interfere na qualidade de 

vida dos pacientes4 e pode ser causada pela agressão do tecido, inflamação, 

infecção e aderência de curativos no leito das lesões, entre outras18. Além disso, 

pode levar a alteração do humor, diminuição das atividades de vida diárias, perda da 

mobilidade, perturbação do sono e isolamento social21. 

Nesse sentido, a mensuração e avaliação da dor torna-se importante por 

permitir um plano adequado para o manejo desse fenômeno22, e, por conseguinte, 

melhorar a qualidade de vida do paciente.  

Diante dos resultados encontrados neste estudo, a literatura alerta que é 

necessário repensar a organização dos serviços para que seja ofertada assistência 

adequada16  e resolutiva. Além disso, estudos alertam que o alcance de resultados 

será viabilizado mediante a presença de recursos materiais adequados, capacitação 

dos profissionais e realização de educação em saúde5,7 

 

CONCLUSÃO 

Na primeira avaliação dos 20 participantes foram identificadas 28 úlceras 

venosas e, após seis meses, 21 úlceras. Houve predomínio de uma única úlceras 

entre os participantes, a maioria delas possuíam duração ≤ 1 ano. Entre as 

características da área perilesional e das bordas, foram identificadas uma maior 

prevalência de hemossiderina e bordas aderidas, circunscritas e regulares nos dois 

momentos do estudo. 

Tanto na avalição inicial quanto na avalição após seis meses, a maioria das 

úlceras possuía área ≤ 25cm2; tecido de granulação em grande extensão; exsudato 

de pequena intensidade a moderado, purulento/fibrinoso e odor discreto a 

moderado. 

Segundo padrão da PUSH, aproximadamente metade das úlceras atingiram 

escores mais altos, denotando piores condições de cicatrização.  
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Em relação à dor, aproximadamente metade das pessoas a refiram. Destas, 

a maioria mencionou a presença de dor moderada a insuportável nos dois 

momentos do estudo.  

O tratamento e acompanhamento inclui alguns pontos básicos: identificar e 

tratar os mecanismos fisiopatológicos, identificar e corrigir os fatores predisponentes 

e contribuintes, decidir/proporcionar/providenciar medidas que promovam a 

cicatrização das úlceras e avaliar e mensurar essa cicatrização. 

Diante dos resultados encontrados neste estudo, pode-se concluir que as 

pessoas com úlceras venosas atendidas nas salas de curativo, num seguimento de 

seis meses, não apresentaram características clínicas que indicassem evolução 

favorável de suas condições clínicas.   
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4.5. Artigo 5  
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RESUMO 
Objetivou-se analisar o perfil profissiográfico de profissionais de enfermagem e 

mapear as intervenções referidas por eles no atendimento às pessoas com úlceras 

vasculares nas salas de curativos da rede de atenção primária à saúde de um 

munícipio do interior de Goiás. Realizou-se estudo descritivo transversal de 

setembro/2012 a outubro/2013. Na primeira aplicou-se questionário contendo itens 

sobre características profissionais e uma questão aberta, sobre as intervenções 

realizadas. Realizou-se mapeamento cruzado das intervenções referidas utilizando a 

NIC. Participaram da amostra18 profissionais, com faixa etária entre 18 e 36 anos 

(72,2%) e auto relato de “razoável experiência” (61,1%) no atendimento a pacientes 

com úlceras vasculares. Esse contingente referiu 87 atividades distintas no 

atendimento às pessoas com úlceras vasculares em salas de curativos A 
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intervenção predominante foi “cuidados com lesões” (93,0%). Observou-se uma 

abordagem restrita ao cuidado com a lesão, dificultando um atendimento integral aos 

pacientes com úlceras vasculares.  

Descritores: Úlcera Varicosa; Cuidado de Enfermagem; Terminologia como 

assunto.   

 
 
INTRODUÇÃO 

As úlceras vasculares são consideras altamente incapacitantes, podendo 

acarretar diminuição da qualidade de vida e produtividade das pessoas por elas 

vitimadas(1), além de gerar relevante impacto socioeconômico e sanitário(2). 

Os prejuízos causados pela presença dessas lesões alcançam tanto as 

pessoas acometidas quanto seus familiares(1), gerando distúrbios biopsicossociais, 

diminuindo a qualidade de vida e autoestima do indivíduo(3).   

Em busca de resolutividade da assistência prestada e melhoria da qualidade 

de vida das pessoas com úlceras vasculares, é necessária abordagem 

multiprofissional, individualizada e integral(4-5), bem como acesso a assistência 

especializada(6-7), estrutura de atendimento adequada, qualificação e humanização 

dos prestadores do serviço(8).  

De modo geral, os enfermeiros são referidos como profissionais que 

realizam a gestão desse agravo(7) e o cuidado direto, incluindo a avaliação e 

tratamento de lesões.  

Nos países desenvolvidos a assistência de enfermagem à essa população 

tem sido objeto de ações para sua qualificação, e, embora não se apresente a 

caracterização do tipo de ações realizadas antes da capacitação, o que se avalia 

como desfecho é a taxa de cicatrização(9-10). 

Estudos voltados à caracterização profissiográfica dos profissionais de 

enfermagem que realizam atendimento às pessoas com úlceras vasculares nas 

salas de curativos e das atividades por eles desenvolvidas nesse espaço terapêutico 

ainda são escassos. Identificou-se apenas um estudo no Brasil, realizado em uma 

metrópole da região Centro-Oeste do Brasil(11).  

Nas grandes cidades supõem-se mais acesso dos profissionais aos centros 

de ensino e atividades de qualificação e capacitação, mas o perfil identificado no 

estudo anteriormente referido mostrou que aproximadamente 60% dos profissionais 
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de enfermagem que atendem pessoas com úlceras vasculares na atenção primária 

nunca realizaram cursos sobre essa temática. Frente ao exposto emerge a questão 

da presente pesquisa: Numa cidade de médio porte, qual seria o perfil dos 

profissionais de enfermagem que atuam em salas de curativo da atenção básica? 

Quais atividades eles realizam no atendimento à essa população? 

Diante disso, esta pesquisa teve como objetivo analisar as características 

profissiográficas dos profissionais de enfermagem e descrever as intervenções de 

enfermagem referidas no atendimento às pessoas com ulceras vasculares nas salas 

de curativos da rede de atenção primária à saúde de um munícipio do interior de 

Goiás. 

 

METODOLOGIA  
Trata-se de um estudo descritivo, transversal, realizado de setembro de 

2012 a outubro de 2013 nas três unidades de serviço de atenção primária à saúde 

que possuem salas de curativo e oferecem atendimento às pessoas com úlceras 

vasculares em uma cidade do interior de Goiás, de médio porte.  
A população consistiu dos 18 profissionais da enfermagem, que, 

independente da idade, sexo e tempo de atuação no setor, prestavam atendimento 

às pessoas com úlceras vasculares, na época de realização do estudo. Todos os 

profissionais foram orientados sobre os procedimentos da pesquisa e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  
Para identificação das atividades realizadas pela equipe de enfermagem no 

atendimento a pessoas com úlceras vasculares na sala de curativo, foi elaborado um 

protocolo pela Rede Goiana de Pesquisa e Tratamento de Feridas e refinado por 

nove especialistas que possuíam conhecimento sobre a NANDA – Internacional e 

sobre a Nursing Intervention Classification (NIC), sendo utilizado em pesquisa 

anterior(12) e, considerando a pertinência dos propósitos, neste estudo. 
A coleta de dados ocorreu em duas etapas. Na primeira etapa, foram 

coletados dados relativos às informações pessoais e profissionais e realizado 

levantamento das atividades indicadas pelos profissionais de enfermagem como 

realizadas por eles no atendimento às pessoas com úlceras vasculares.  Na 

segunda etapa, foram levantadas 228 atividades de enfermagem, as quais foram 

submetidas ao processo de normalização de conteúdo e posteriormente ao 
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mapeamento cruzado. Nessa etapa, as ações foram submetidas a um processo de 

agrupamento de ações com significado igual para eliminação de repetições.  

Após o agrupamento das ações repetidas e/ou com significado igual, foi 

realizada a nomeação de uma única ação para representar o grupo de ações 

repetidas e posteriormente elas foram submetidas ao processo de normalização de 

conteúdo(13). Nesse último processo, obteve-se 84 atividades distintas para o 

mapeamento cruzado e três não puderam ser mapeadas. 
O mapeamento cruzado foi realizado entre as atividades indicadas pelos 

profissionais e as recomendadas pela NIC como prioritárias para os diagnósticos de 

integridade da pele prejudicada e integridade tissular prejudicada e perfusão tissular 

periférica ineficaz, que são os achados mais prováveis em pessoas com úlceras 

vasculares. 
Para realização do mapeamento cruzado, foram adotados os procedimentos 

em conformidade com a metodologia de pesquisa recomenda na área(14-15) e em 

estudo realizado utilizando esta metodologia (16). O mapeamento foi realizado por 

duas pesquisadoras de forma independente, ambas utilizando as mesmas regras. 

Na presença de desacordos entre as atividades mapeadas, uma terceira 

pesquisadora foi consultada para definir as divergências, visando maior 

confiabilidade ao mapeamento.  

Os dados obtidos na pesquisa foram organizados no Word for Windows® e 

posteriormente transferidos e analisados pelo software Statistical Package of Social 

Sciences for Windows® (SPSS versão 17.0) e também analisados com estatística 

descritiva com distribuição da frequência absoluta e percentual. Por fim, este estudo 

atende às diretrizes éticas, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás (protocolo 085/2012) e pela Secretaria Municipal de 

Saúde de Aparecida de Goiânia.  
 

RESULTADOS  
Dos 18 profissionais de enfermagem, nove (50,0%) atuavam como técnicos 

de enfermagem e nove (50,0%) como enfermeiros. O gênero feminino foi o 

predominante, totalizando 17 (93,8%) profissionais. Em relação à idade, nove (50%) 

dos profissionais tinham entre 26 a 33 anos e quatro (22,2%) tinham entre 18 e 25 

anos (22,2%) (Tabela 1). 
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Tabela 1: Distribuição dos profissionais de enfermagem (n=18) de acordo o sexo, faixa 
etária, tempo de atuação profissional, tempo de atuação na unidade e nas salas de curativo 
em um município do interior de Goiás. NOV-DEZ 2012. 

Características dos 
profissionais de enfermagem  

Auxiliar ou técnico de 
enfermagem 

n=09 

Enfermeiro 
n=09 

 

Total 
n=18 

 
n % n % n % 

Sexo 
Feminino 09 100 08 87,5 17 93,8 
Masculino 00 0,0 01 12,5 01 6,2 
Subtotal 09 100 09 100 18 100 

Faixa etária 
      18 – 25 anos 2 22,2 2 22,2 4 22,2 

26 – 33 anos 3 33,3 6 66,7 9 50,0 
34 – 41 anos 1 11,1 1 11,1 2 11,1 
42 – 48 anos 3 33,3 0 0,0 3 16,7 

Subtotal 9 100,0 9 100,0 18 100,0 
Tempo de atuação profissional 

< 5 anos 5 55,6 8 88,9 13 72,2 
5 ├─ 10 anos 2 22,2 1 11,1 3 16,7 

10 ├─ 15 anos 1 11,1 0 0,0 1 5,6 
≥ 15 anos 1 11,1 0 0,0 1 5,6 
Subtotal 9 100,0 9 100,0 18 100,0 

Tempo de atuação na sala de curativos 
< 5 anos 5 55,6 8 88,9 13 72,2 

5 ├─ 10 anos 2 22,2 1 11,1 3 16,7 
10 ├─ 15 anos 1 11,1 0 0,0 1 5,6 
≥ 15 anos 1 11,1 0 0,0 1 5,6 
Subtotal 9 100,0 9 100,0 18 100,0 

 

Quanto ao tempo de atuação profissional e de atividades na sala de curativo, 

13 (72,2%) dos profissionais de enfermagem referiram atuação em período menor 

que cinco anos. Esse achado ocorreu de modo mais acentuado entre os 

enfermeiros, pois oito (88,9%) profissionais referiram atuação em período menor que 

cinco anos. 

Em relação ao tempo decorrido do último atendimento a pessoa com úlcera 

vascular, sete (77,8%) dos técnicos/auxiliares de enfermagem disseram ter atendido 

algum caso em até sete dias, enquanto cinco (55,6%) dos enfermeiros, haviam 

atendido há mais de um mês (Tabela 2).  
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Tabela 2: Características profissiográficas de enfermeiros e técnicos/auxiliares de 
enfermagem (n=18). Salas de curativo de um município do interior de Goiás. NOV 2012 – 
DEZ 2012. 

Função na 
unidade 

Tempo decorrido desde o último atendimento a pessoa com úlceras 
vasculares (em dias) 

≤1  
f 

(%) 

2-7  
f 

(%) 

8 – 14  
f 

(%) 

15 – 
30 
f 

(%) 

>30 
f 

(%) 

Total 
f 

(%) 

Auxiliar/técnico 
de enfermagem 

05 
(55,6) 

02 (22,2) 01 (11,1) 
00       

(0,0) 
01 

(11,1) 
09 

(100,0) 

Enfermeiro 02 
(22,2) 

02 (22,2) 00 (0,0) 
00      

(0,0) 
05 

(55,6) 
09 

(100,0) 

 
Experiência auto-relatada no tratamento de úlceras vasculares ( 

Pouca Razoável Muita Total 
f % f % f % f % 

Auxiliar/técnico 
de enfermagem 02 22,2 04 44,4 03 33,3 09 100,0 

Enfermeiro 02 22,2 07 77,8 00 0,0 09 100,0 
 Curso/atualização no tratamento de feridas 

 
Não Sim Total 

f % f % F % 
Técnico de enfermagem 06 66,7 03 33,3 09 100 

Enfermeiro 03 33,3 06 66,7 09 100 
Total 09 50,0 09 50,0 18 100 

 

No que se refere a auto avaliação dos profissionais de enfermagem sobre 

sua experiência na área de avaliação e tratamento de úlceras vasculares, 11 

(61,1%) deles afirmaram “razoável experiência”, três (33,3%) técnicos/auxiliares de 

enfermagem referiram “muita experiência”. Considerando a formação desses 

profissionais, metade relatou ter realizado curso ou outra atividade de atualização na 

área de avaliação e tratamento de feridas. Dos que disseram nunca ter participado 

de algum curso ou afim sobre o tema, seis (66,7%) eram técnicos de enfermagem e 

três (33,3%), enfermeiros.  

Verificou-se que eram executadas pelos profissionais de enfermagem 

atividades relativas a seis das oito intervenções prioritárias para os diagnósticos 

estudados. Foram identificadas 228 atividades referidas, das quais 87 eram 

distintas. Destas, 84 atividades foram mapeadas (61 atividades de enfermagem NIC 

e 23 atividades contextuais) e três atividades não foram mapeadas. As atividades 

mapeadas se distribuíram em seis domínios, 15 classes da NIC e 24 intervenções 

de enfermagem. Vale lembrar que na NIC estão catalogadas 514 intervenções, 

agrupadas em 30 classes, distribuídas em sete domínios(17). Algumas atividades 
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pertenciam a intervenções que eram prioritárias para um dos diagnósticos de 

interesse e, ao mesmo tempo, sugeridas ou opcionais para outro. Assim, não foi 

utilizada frequência percentual para a descrição, segundo a categoria “prioritária”, 

“sugerida” ou “opcional”. 

A Tabela 3 mostra que a maior frequência de atividades relatadas foi 

encontrada no domínio fisiológico complexo, que é definido na NIC como os 

cuidados que dão suporte à regulação homeostática.  



 128 

Tabela 3: Distribuição das intervenções mapeadas (F= 84) segundo domínios e classes da NIC. Salas de curativo de um município do interior 
de Goiás. NOV-DEZ 2012. 

DOMÍNIOS 
f  (%) 

Domínio 1 
Fisiológico 

Básico 
7 (8,3) 

Domínio 2 
Fisiológico 
complexo 

24 (28,6%) 

Domínio 3 
Comportamental 

15 (17,9%) 

Domínio 4 
Segurança 
10 (11,9%) 

Domínio 5 
Família 
0 (0,0) 

Domínio 6 
Sistema de Saúde 

19 (22,6) 

Domínio 7 
Comunidade 

9 (10,7) 

CLASSES 
f (%) 

Facilitação do 
auto cuidado 

3 (3,6) 
Controle da 
imobilidade 

2 (2,4) 
Promoção do 
Conforto físico 

1(1,2) 
Apoio Nutricional 

1 (1,2) 

Controle de 
pele/feridas 

23 (27,4) 
Controle da 

perfusão tissular 
1 (1,2) 

 

Educação do paciente 
8 (9,5%) 

Assistência ao 
enfrentamento 

6 (7,1) 
Promoção do conforto 

psicológico 
1 (1,2) 

Controle de 
riscos 

10 (11,9) 
 

0 (0,0) 

Mediação com o 
sistema de saúde 

9 (10,7) 
Controle de 
Informação 

5 (6,0) 
Controle do 

sistema de saúde 
4 (4,8) 

Controle de 
suprimentos 

1(1,2) 

Promoção da Saúde 
da comunidade 

9 (10,7) 
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Nesse domínio, foram mapeadas 24 (28,6%) atividades de enfermagem 

distintas. Nele está incluído a classe controle da pele/feridas, que correspondeu a 23 

(27,6%) das atividades mapeadas.  O segundo maior volume de ações mapeadas foi 

classificado no domínio Sistema de Saúde, que é definido na NIC como os cuidados 

que dão suporte ao uso eficaz do sistema de atendimento à saúde.  

Nesse domínio, 19 (22,6%) atividades foram mapeadas e a classe instituída 

como mediação com o sistema de saúde apareceu em 10 (11,9%) atividades. O 

terceiro domínio em volume de atividades mapeadas foi domínio comportamental, na 

qual identificou 15 atividades, destacando-se a classe de Educação do paciente, 

observada em oito (9,5%) atividades mapeadas.  

Entre as 84 atividades relatadas, a intervenção com maior número de 

atividades mapeadas (Tabela 4) foi o cuidado com lesões, estando vinculada ao 

domínio fisiológico complexo e classe controle da pele/feridas. 

 
Tabela 4: Atividades predominantes nas quatro intervenções mais frequentes para o 
atendimento de enfermagem às pessoas com úlceras vasculares. Salas de curativo de um 
município do interior de Goiás. NOV-DEZ 2012. 

DOMÍNIO 
Classes 

Intervenção de 
enfermagem 

 
Atividades mapeadas - NIC 

 
f 

 
% 

 
FISIOLÓGICO 
COMPLEXO 

Controle da pele/feridas 
Cuidados com lesões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitorar as características da lesão, inclusive 
drenagem, cor, tamanho e odor 

Examinar a lesão a cada troca de curativo 
18 20,5 

Aplicar curativo adequado ao tipo de ferida 14 15,9 
*Utilizar produtos na ferida conforme apropriado 10 11,4 

Limpar a lesão com soro fisiológico ou limpador não-
tóxico quando adequado 

8 9,1 

*Utilizar produtos na ferida conforme 
apropriado/disponível 

6 6,8 

Retirar o curativo e a fita adesiva 5 5,7 
Manter técnica asséptica durante a realização do 

curativo para cuidar da lesão, se adequado 
Limpar a lesão da área mais limpa para a mais 

contaminada 

4 4,5 

*Fixar o curativo com esparadrapo 3 3,4 
Aplicar agente tópico (unguento) adequado à 

pele/lesão conforme recomendado 
2 2,3 

*Aplicar ataduras 2 2,3 
*Aplicar cobertura secundaria com gazes/coxin e 

ataduras 
2 2,3 

*Avaliar bordas da lesão 1 1,1 
*Coletar dados sobre higienização da lesão 1 1,1 
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DOMÍNIO 
Classes 

Intervenção de 
enfermagem 

 
Atividades mapeadas - NIC 

 
f 

 
% 

 
 

Atividades contextuais 
28 (31,7%) 

*Elaborar formas alternativas para limpeza da ferida 1 1,1 
Encorajar a ingestão de líquidos, conforme apropriado 1 1,1 

*Lavar a ferida com espátula e gaze montada na 
espátula 

1 1,1 

*Lavar a ferida com SF 0,9% e sabão 1 1,1 
Limpar a lesão com soro fisiológico ou limpador não-

tóxico, quando adequado 
1 1,1 

Remover material inserido, quando necessário 1 1,1 
Total/Frequência relativa expressa no total (88) de 

atividades encontradas no domínio 
82 93,0 

COMUNIDADEPromoção 
da Saúde da 
comunidade 

Gerenciamento de CASO 
 
 
 
 

Atividades contextuais 
01 (4,8%) 

Investigar dados sobre o estado de saúde, estado 
mental, capacidade funcional, o sistema de apoio 

formal e informal, os recursos financeiros, as condições 
ambientais do paciente, conforme necessário 

10 47,6 

*Buscar pomada na farmácia 1 4,8 
Avaliar continuamente o progresso em relação às 

metas estabelecidas 
6 28,6 

Determinar o plano de tratamento com a colaboração 
do paciente e/ou da família 

3 14,3 

Coordenar os cuidados com outros provedores de 
saúde pertinentes (técnico de enfermagem) 

1 4,8 

Total/Frequência relativa expressa no total (21) de 
atividades encontradas no domínio 

21 100,0 

SEGURANCA 
Controle de riscos 
Controle de infecção 

 

Lavar as mãos antes e após cada atividade de cuidado 
ao paciente 6 30,0 

Manter a sala organizada e limpa para limitar 
contaminação 

5 25,0 

Usar luvas conforme exigências das preconizações 
padronizadas 

5 25,0 

Limpar adequadamente o ambiente após o uso de 
cada paciente 

4 20,0 

Total/Frequência relativa expressa no total (20) de 
atividades encontradas no domínio 

20 100,0 

COMPORTAMENTAL 
Educação ao paciente 
Ensino:Procedimento 

Tratamento 
 
 

Atividades contextuais 
07(36,9%) 

Explicar o procedimento/tratamento 1 5,3 
Informar ao paciente/pessoas significativas sobre a 

duração prevista do procedimento/tratamento 
1 5,3 

*Orientar o paciente sobre a higiene 5 26,3 
*Orientar o paciente na implicação de não realização 

de curativo diariamente 
1 5,3 

*Orientar o paciente sobre cuidados pessoais 1 5,3 
Total/Frequência relativa expressa no total (19) de 

atividades encontradas no domínio 
9 47,4 

*Atividades contextuais: atividades que foram mapeadas pelo significado e finalidade no 
contexto do cuidado realizado pelos profissionais no atendimento as pessoas com úlceras 
vasculares. 
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Foram mapeadas 82 (93%) atividades das 88 encontradas nesse domínio. 

Monitorar as características da lesão, inclusive drenagem, cor, tamanho e odor 

contemplou 18 (20,5%) atividades, e examinar a lesão a cada troca de curativo 

contemplou 14 (15,9%) das atividades relacionadas a essa intervenção. 

A intervenção de Gerenciamento de caso foi mapeada a partir de 21 (100%) 

atividades identificadas no domínio Comunidade e Classe Promoção da saúde da 

comunidade, destacando-se a intervenção “investigar dados sobre o estado de 

saúde, estado mental, capacidade funcional, o sistema de apoio formal e informal, 

os recursos financeiros, as condições ambientais do paciente, conforme necessário”, 

que apareceu em 10 (55,6%) atividades mapeadas, seguida de “avaliar 

continuamente o progresso em relação às metas estabelecidas” que  surgiu em 6 

(33,4) das atividades mapeadas. 

No cenário estudado, identificaram-se apenas seis (30%) relatos, quanto a 

“lavar as mãos antes e após cada atividade de cuidado ao paciente”.  

Em relação à intervenção Ensino: Procedimento/Tratamento, foram 

mapeadas nove (47,4%) atividades vinculadas ao domínio comportamental. A mais 

referida foi “orientar o paciente quanto a higiene”. 

Algumas atividades que não constavam nas intervenções da NIC foram 

mapeadas pelo significado e finalidade no contexto do cuidado realizado pelos 

profissionais nas salas de curativos, tendo elas sido denominadas de atividades 

contextuais. A partir disso, foram observadas 28 (31,7%) atividades contextuais 

identificadas no domínio fisiológico complexo que pertenciam a intervenção 

“cuidados com lesões”, sete (36,9%) atividades contextuais identificadas no domínio 

comportamental pertenciam a intervenção “Ensino: procedimento/tratamento” e uma 

(4,8%) atividade contextual identificada no domínio comunidade pertencia a 

“intervenção gerenciamento de caso”.  

Entre as atividades referidas pelos profissionais de enfermagem, algumas 

não foram mapeadas: lavar a ferida com bastante sabão (barra ou líquido anti-

séptico ou degermante), secar bem a ferida e utilizar óleo de girassol para 

tratamento da ferida. 

 

DISCUSSÃO 
Neste estudo, os resultados encontrados associados ao gênero são 

semelhantes aos encontrados em um estudo realizado anteriormente, quando, na 
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ocasião, o gênero feminino foi predominante(18). No entanto, se difere em relação à 

faixa etária encontrada na literatura, que compreendeu entre 34 a 41 anos(11). 

Estudos que buscaram verificar o conhecimento dos enfermeiros na gestão 

de úlcera de perna mostraram que a maioria dos profissionais era mulher(7-19) e com 

idade entre 40 a 59 anos(7). 

Os enfermeiros referiram atuação nas salas mediante realização de 

supervisão dos casos que os técnicos julgavam necessário, resultado semelhante foi 

descrito em estudo(11-18). Esse resultado foi mais bem evidenciado ao identificar que 

a maioria dos enfermeiros alegou atendimento às pessoas com úlceras vasculares a 

mais de um mês, enquanto os técnicos afirmaram atendimento em até sete dias.  

Este estudo mostrou que a assistência voltada às pessoas com úlceras 

vasculares era frequentemente realizada pelos técnicos de enfermagem. O 

distanciamento do enfermeiro da prática do cuidar pode inviabilizar o planejamento 

da assistência e comprometer sua resolutividade. 

A maioria dos profissionais afirmou atuação profissional e atendimento a 

pessoas com ulceras vasculares em período menor do que cinco anos, achado que 

se aproxima ao de estudos anteriores(7-11). Além disso, os resultados convergem em 

relação à experiência em avaliação e tratamento de feridas, em que a maioria referiu 

“razoável experiência”(11). 

Quanto à formação desses profissionais, a maioria dos enfermeiros recebeu 

capacitação especifica, achado identificado na literatura(7). Entretanto, o que chamou 

atenção foi o fato da maioria dos técnicos de enfermagem, profissionais mais 

atuantes nas salas de curativo, não terem participado de nenhum curso de 

atualização em avaliação e tratamento de feridas, enquanto a maioria dos 

enfermeiros, que se mantiveram afastados por aproximadamente um mês, 

afirmaram participação nesse tipo de curso.  

Profissionais qualificados e atualizados contribuem para que o tratamento 

seja menos oneroso e tenham melhores resultados(19), porém a literatura tem 

mostrado que os profissionais que atuam nas salas de curativo não têm recebido 

formação especifica para avaliação e tratamento de feridas(18). Nesse sentido, é 

importante oferecer ações de educação permanente para todos os profissionais 

atuantes e melhor aproveitamento dos capacitados, pois a falta de preparo pode 

implicar em baixa resolutividade da assistência e em danos aos pacientes(11).  
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Estudos apontam que os enfermeiros não costumam realizar avaliação para 

identificar o tipo de comprometimento vascular instalado. Além disso, o 

conhecimento que eles possuem acerca da gestão de casos de úlceras de perna é 

incompatível com as diretrizes de gerenciamento(7) e insuficiente para realização de 

tratamento específico exigido por este tipo de úlcera, o que acarreta retardo do 

processo de cicatrização e aumento de recidivas(19). 

Estudos relativos à caracterização dos profissionais que atuam na avaliação 

e tratamento de lesões ainda são escassos e necessitam de maior exploração(7), 

pois oferecem informações que podem ser utilizadas para planejamento de ações 

educativas que poderão contribuir com a atualização dos profissionais, e, por 

conseguinte, em assistência de qualidade e em melhores resultados.  

Em relação ao mapeamento de atividades, foi observada uma maior 

frequência de atividades relatadas no domínio fisiológico complexo, que é definido 

na NIC como “os cuidados que dão suporte à regulação homeostática”, seguido do 

domínio Sistema de Saúde, definido como “os cuidados que dão suporte ao uso 

eficaz do sistema de atendimento à saúde”(17). Resultados semelhantes foram 

encontrados em um estudo pioneiro em mapeamento das atividades de enfermagem 

nas pessoas com úlceras vasculares, no qual se encontrou maior número de 

atividades mapeadas no domínio fisiológico básico(12). 

Ao verificar as atividades predominantes nas quatro intervenções mais 

frequentes para o atendimento de enfermagem às pessoas com úlceras vasculares, 

“cuidados com lesões” foi a intervenção com maior número de atividades mapeadas. 

Isso indica maior enfoque voltado à lesão, que envolvia monitoramento de 

características clínicas e macroscópicas da lesão.  

Esses achados indicam que a assistência de enfermagem está focada na 

recuperação da integridade tissular de modo muito restrito, ou seja, o foco dos 

profissionais parece ser a obtenção da cicatrização da lesão, em detrimento da 

abordagem integral dos usuários.  

 O cuidado integral é capaz de acelerar o processo de cicatrização, reduzir 

os gastos públicos com o tratamento, além de melhorar a qualidade de vida e 

adesão dos pacientes ao tratamento(19).  

Embora os profissionais de enfermagem saibam da pertinência do cuidado 

integral no tratamento desses pacientes, a assistência tem sido voltada para fatores 

biológicos(19). A dificuldade apresentada pelos profissionais na realização de 
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intervenções baseada na integralidade pode estar relacionada com a formação 

desses profissionais no tratamento de úlceras vasculares(19).   

Por outro lado, o conjunto de intervenções indicadas pela NIC como 

prioritárias, sugeridas e optativas para os diagnósticos de enfermagem estudados 

também está voltado especificamente a esse mesmo aspecto. Nesse caso, ao usar 

a taxonomia, o profissional deve estar atento para atender às pessoas com 

determinados diagnósticos de enfermagem e não simplesmente atender aos 

diagnósticos identificados nas pessoas. 

Neste estudo houve referência a atividades identificadas no domínio Sistema 

de Saúde, isso mostra que os profissionais de saúde estão utilizando ações 

informativas e de controle voltadas ao uso correto do serviço, o que pode corroborar 

a reorientação desses pacientes na rede de atenção, levando a diminuição da 

demanda nas salas de curativo e melhoria do acesso a outros setores.  

Estudos alertam que erros relacionados ao sistema de referência e contra-

referência dificultam a continuidade do tratamento, podendo elevar a possibilidade 

de recidivas(19).  

“Gerenciamento de caso” foi a segunda intervenção com maior número de 

atividades mapeadas, sendo referida em maior proporção pelos profissionais, 

aquelas que envolviam a intervenção: “investigar dados sobre o estado de saúde, 

estado mental, capacidade funcional, o sistema de apoio formal e informal, os 

recursos financeiros, as condições ambientais do paciente, conforme necessário”. 

Mesmo que incipiente, esse resultado aponta a busca desses profissionais pela 

integralidade da assistência. 

 A assistência a essa população não se resume somente na realização de 

curativos, porque deve ser oferecida assistência mais ampliada, que envolva 

aspectos psicossociais e psicoespirituais(12). 

Para “intervenção controle de infecção” foram mapeadas 20 atividades de 

enfermagem, nas quais foram identificados apenas seis (30%) relatos dentro das 

respectivas ações de enfermagem e mapeamento para a atividade da NIC “Lavar as 

mãos antes e após cada atividade de cuidado ao paciente”. Esse dado é 

preocupante, pois pode indicar a baixa adesão desses profissionais à higienização 

das mãos, o que corrobora a infecção cruzada.  
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A atividade de enfermagem “orientar o paciente quanto à higiene” foi mais 

frequentemente referida pelos profissionais, sendo mapeada na intervenção Ensino: 

procedimento/tratamento.  

Entre os profissionais de saúde que ofertam atendimento nas salas de 

curativos, o enfermeiro, enquanto educador, pode promover ações educativas 

voltadas à prevenção e preparo do paciente para participar de forma ativa no seu 

tratamento e realizar o autocuidado(19). 

Neste estudo, foi identificado maior volume de atividades contextuais na 

intervenção de cuidados com lesões. Já em estudo realizado em uma metrópole da 

região Centro-Oeste, foi identificado maior volume de atividades contextuais na 

intervenção assistência no autocuidado: banho/higiene (12). Conforme já descrito, o 

cuidado dos profissionais de enfermagem nas salas de curativo estava voltado para 

aspectos relacionados à lesão.  

Atividades como lavar a lesão com bastante sabão (barra ou líquido anti-

séptico ou degermante) e secar bem, utilizar óleo de girassol para tratamento, foram 

referidas pelos profissionais estudados, porém não foram mapeadas, por se tratar de 

práticas ultrapassadas ou contraindicadas na abordagem ao paciente com feridas 

crônicas. A literatura mostra que em outros cenários os profissionais de enfermagem 

mantem conduta semelhante à encontrada no presente estudo, como a utilização de 

sabão no leito da ferida e secagem do leito e bordas após a limpeza(18). Esses 

resultados indicam a necessidade de atividades de capacitação e atualização a fim 

de oferecer maiores possibilidades de atuação do profissional no cuidado direto às 

pessoas com úlceras vasculares, tornando a abordagem mais resolutiva.  

 

CONCLUSÃO 
Este estudo evidenciou que assistência a essa população era 

frequentemente realizada pelos técnicos em enfermagem, cabendo ao enfermeiro 

somente supervisão de casos julgados necessários. 

Em relação ao tempo de atuação nas salas, a maioria dos profissionais 

possuía menos de cinco anos e alegaram “razoável experiência” na atenção voltada 

às pessoas com úlceras vasculares. Porém, a maior parte dos profissionais mais 

atuantes nas salas de curativo, os técnicos de enfermagem, não receberam 

capacitação específica. 
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A alta frequência de atividades mapeadas para as intervenções da NIC nos 

domínios “fisiológico complexo”, indica que o “fazer” da enfermagem nesses 

cenários está mais voltado ao cuidado com a lesão e a evolução da cicatrização. 

Entretanto, foram identificadas atividades de enfermagem na intervenção 

“Gerenciamento de caso” que evidenciam a busca por um atendimento integral por 

parte dos profissionais. Essa afirmação é contraditória, repensar 

 Houve identificação de atividades referidas pelos profissionais que 

estavam ultrapassadas e eram contraindicadas no tratamento a pacientes com 

feridas crônicas, como, por exemplo, “lavar a úlcera com sabão” e “secar a lesão”. 

A organização do processo de trabalho nas salas de curativo denota 

possíveis fragilidades na assistência de enfermagem a essa clientela, o que é 

evidenciada pelo distanciamento do enfermeiro do cuidado e à prática de tratamento 

das úlceras vasculares.  

Este estudo possibilitou um melhor conhecimento das potencialidades e 

fragilidades dos profissionais de saúde que oferecem atendimento às pessoas com 

úlceras vasculares, o que possibilita o direcionamento de ações educativas capazes 

de promover mudanças significativas na prática do cuidado.  
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Em relação a avaliação da estrutura física das salas de curativo do cenário 

estudado, os resultados denotam a falta de condições adequadas para atendimento 

de qualidade, o que dificulta o alcance de resultados desejados no atendimento à 

população com úlceras vasculares. 

Quanto a caracterização das pessoas com úlceras vasculares os resultados 

obtidos indicam similaridade na distribuição em relação ao sexo, predomínio da 

idade maior que 60 anos (72,7%), presença de união estável/casamento (59,2%), 

baixa escolaridade e predomínio à classe socioeconômica C e D (95,5%).  

As pessoas acometidas por úlceras vasculares frequentemente apresentam 

hipertensão arterial (54,5%), dislipidemia (22,7%), esclerose vascular (13,6%), 

problema renal (13,6%), hematológico (13,6%), cardiopatia (9,1%), diabetes (9,1%), 

acidente vascular encefálico (4,5%) e doença pulmonar obstrutiva crônica (4,5%).  

As características mais predominantes apontam alteração venosa, na qual 

foi identificado ITB ≥ 0,8 a ≤ 1,3, varizes (70,5%), dermatite 

ocre/lipodermatoesclerose (81,8%), varizes (59,1%) e edema (59,1%). A maior parte 

das feridas apresenta mais de um ano de duração (78,1%). Metade das pessoas 

com úlceras vasculares apresentaram dor (54,5%), especialmente no membro 

afetado, de intensidade de dor muito forte a insuportável (73,4%).  

O perfil microbiológico das úlceras vasculares é caracterizado por múltiplos 

micro-organismos, especialmente os Gram-negativos, sendo mais comuns 

Pseudomonas aeruginosa tanto na primeira (34,4%) quanto na segunda avaliação 

(29,9%). 

Os micro-organismos identificados apresentam perfil de multirresistência a 

várias classes de antibióticos, notadamente a estirpe Pseudomonas.  

Destaca-se pela relevância clínica, a ocorrência de resistência a antibióticos 

β-lactâmicos, Imipenem e Meropenen, nos dois momentos estudados. 

Em relação a caracterização clínica das pessoas das pessoas com úlceras 

venosas no segmento de seis meses, apresentam a maioria das lesões com área ≤ 

25cm2: tecido de granulação em grande extensão; exsudato de pequena intensidade 

a moderado, purulento/fibrinoso e odor discreto a moderado. 

Segundo a PUSH, aproximadamente metade das lesões alcançam escores 

mais altos da PUSH, denotando piores condições de cicatrização. E 

aproximadamente metade das pessoas com úlceras vasculares referem presença de 

dor moderada a insuportável nos dois momentos do estudo.  
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Em relação ao perfil das profissionais de enfermagem envolvidos no 

atendimento às pessoas com úlceras vasculares nas salas de curativos da rede de 

atenção primária à saúde foi identificado predominância do gênero feminino (93,8%). 

A assistência a essa população era frequentemente realizada pelos técnicos em 

enfermagem, cabendo ao enfermeiro somente supervisão de casos julgados 

necessários. 

A maioria dos profissionais (72,2%) possuía menos de cinco anos e 

alegaram “razoável experiência” (61,1%) na atenção voltada às pessoas com 

úlceras vasculares. Porém, a maior parte (66,7%) dos profissionais mais atuantes 

nas salas de curativo, os técnicos de enfermagem, não receberam capacitação 

específica.  

O atendimento de enfermagem esteve mais voltado ao cuidado com a lesão 

e a evolução da cicatrização. Além disso, apresentou atividades contraindicadas no 

tratamento a pacientes com feridas crônicas, como, por exemplo, “lavar a úlcera com 

sabão” e “secar a lesão”. 

Visto que o cenário estudado não apresenta condições adequadas para 

atendimento a pessoas com úlceras vasculares e corroboram uma prática 

assistencial discordante com as recomendações atuais, o que implica na 

descontinuidade do cuidado e diminuição da resolutividade da assistência à saúde.  

Para alcance de resultados no tratamento de pessoas com úlceras 

vasculares os atores (profissionais de saúde, pacientes, familiares e gestores) 

envolvidos nessa problemática devem empreender esforços para realização de 

planejamento capaz de contemplar as necessidades dessa população. Além disso, 

as estratégias de controle e tratamento das úlceras no contexto dos cuidados devem 

ser repensadas para que seja melhorado o acesso dessas pessoas aos serviços de 

saúde e garantido o seguimento do tratamento, e, por conseguinte, seja alcançado 

resultados, que podem ser expressos através da cicatrização da lesão e diminuição 

de sintomas presentes em decorrência da úlcera vascular, como por exemplo, a dor.  

Diante do perfil apresentado pelos micro-organismos identificados no 

presente estudo, os profissionais de saúde devem adotar estratégia que assegure a 

não evolução da multirresistência. Aos profissionais de enfermagem cabe a 

monitoração e orientação do uso correto das antibióticos prescritos, e, avaliação das 

úlceras para escolha e aplicação correta das coberturas.  



 142 

Em relação ao estudo longitudinal que buscou identificar a situação clínica 

das pessoas com úlceras venosas atendidas nas salas de curativo, num seguimento 

de seis meses, não apresentaram características clínicas que indicassem boa 

evolução da doença.   

Quanto aos profissionais que atendem a pessoas acometidas por úlceras 

vasculares a organização do processo de trabalho nas salas de curativo denota 

fragilidades na assistência prestada, que pode ser evidenciada pelo distanciamento 

do enfermeiro da prática do cuidado. No entanto esse profissional deve refletir sobre 

o atendimento prestado às pessoas com úlceras vasculares, na qual deve realizar o 

plano de cuidados com a participação dos pacientes, familiares e outros 

profissionais, previamente a intervenção, que contemple avaliação e tratamento das 

lesões, prevenção de recidivas entre outros.  

A falta de resolutividade tem acarretado problemas emocionais, econômicos, 

perda da qualidade de vida e sofrimento aos pacientes e seus familiares. Além 

disso, a longa duração das úlceras tem contribuído com altos gastos públicos, o que 

fortalece a necessidade de se avaliar a conduta e participação dos enfermeiros no 

manejo clínico das úlceras vasculares.  

Este estudo permitiu o conhecimento de variáveis relacionadas a estrutura 

física e insumos disponíveis para tratamento das lesões, ao perfil das pessoas 

acometidas por úlceras vasculares, ao perfil dos profissionais que atenderam nas 

salas de curativos, ao perfil microbiológico e de suscetibilidade das lesões e a 

condições das lesões, que no entanto são necessárias para realização de 

planejamento que direcione a assistência a pessoas com úlceras vasculares.  

Visto que estudos voltados para a estrutura física e materiais disponíveis e 

seu impacto na resolutividade da assistência, e, estudos voltados a caracterização 

dos profissionais que atendiam nas salas ainda são incipientes. Diante disso, é 

necessária a realização de novos estudos a fim de contribuir com a formulação de 

legislação direcionada às pessoas com úlceras vasculares e com a padronização 

das ações de enfermagem, favorecendo a implantação da sistematização da 

assistência.  

Por outro lado existe muitos estudos voltados a caracterização 

sociodemográficas das pessoas com úlceras vasculares e perfil microbiológico e de 

suscetibilidade dos micro-organismos identificados nas lesões, porém ainda é 
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necessário desenvolver pesquisas nessa área, já que as os estudos realizados 

apresentam resultados que se divergem.   

Além disso, é necessária a realização de pesquisas que investiguem os 

fatores que podem estar contribuindo com o perfil microbiológico de 

multirresistência. Isso não foi objeto da presente investigação, mas emerge como 

tema de pesquisa futura.   

Esse estudo permitiu compreender as dificuldades e agravos apresentados 

pelas pessoas com úlceras vasculares, bem como a necessidade de se reorganizar 

o serviço de assistência à saúde voltada para essas pessoas.  

É preciso que a gestores municipais e locais trace plano de ação que 

contemple essa população mediante a garantia de: 

• Recursos humanos suficientes para atendimento da demanda e qualificados;  

• Recursos materiais de consumo e permanentes suficientes e adequados; 

• Estrutura física que apresente ambiência acolhedora e acesso adequado;  

• Assistência Social voltado às pessoas mais carentes. 

3Aos profissionais de enfermagem cabe fortalecer o compromisso com as 

pessoas com úlceras vasculares e com seus familiares, através da realização do 

planejamento da assistência de enfermagem baseado na integralidade, segurança e 

qualidade.  

Essa pesquisa apresenta limitações importantes quanto ao cenário escolhido 

da mesma, na qual não foram abordadas pessoas da Estratégia da Saúde da 

Família e Atenção domiciliar e não foi realizado exame considerado padrão ouro 

(Doppler vascular) para determinação da disfunção vascular. Entretanto, foi a 

primeira pesquisa desse segmento realizada no município, sendo importante para o 

desenvolvimento de outros estudos que constituem outras estratégias de 

identificação de pacientes com úlceras vasculares. Além disso, as pessoas em 

atendimento não apresentam um comportamento de regularidade ao tratamento, o 

que dificultou a abordagem dos mesmos, principalmente, no segundo momento da 

pesquisa.  
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Apêndice A 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O (a) Sr.(Sra.) está sendo convidado (a) para participar, como voluntário(a), em uma 

pesquisa. Meu nome é __________________________, sou _____________________ 

ligada à Rede Goiana de Pesquisa em Avaliação e Tratamento de Feridas, que é formada 

pela Universidade Federal de Goiás, Secretaria Municipal de Saúde e Associação de 

Combate ao Câncer de Goiás.  

Após ler com atenção este documento e ser esclarecido (a) sobre as informações a 

seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, por gentileza, assine ao final deste 

documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável, que se chama Maria Márcia Bachion, é enfermeira, e coordena a Rede de 

pesquisa.  

Em caso de recusa, o (a) Sr. (Sra.) não será penalizado (a) de forma alguma em seu 

tratamento. Em caso de dúvida sobre a pesquisa, o (a) Sr. (Sra.) poderá entrar em contato 

comigo, no telefone: __________________ em ligações a cobrar. Em caso de dúvida sobre 

seus direitos, o (a) Sr. (Sra.) pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás/ UFG, pelos telefones: 3521 1076/ 3521 1215. Este Comitê está situado 

no Campus II da UFG (Campus Samambaia), no prédio da Reitoria.  

Informações sobre a pesquisa: 

Título – ÚLCERAS VASCULOGÊNICAS: SITUAÇÃO DOS USUÁRIOS APÓS 6 MESES 

DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

APARECIDA DE GOIÂNIA. 

Nessa pesquisa, estamos dando continuidade à um estudo anterior, sobre ulceras 

vasculares, que são feridas localizadas nas pernas, provocadas por problemas na circulação 

do sangue das veias e/ou das artérias. Nosso objetivo agora é avaliar a prevalência de 

pessoas que estão em tratamento para úlceras nas pernas, nas salas de curativo do serviço 

de saúde municipal. Isto quer dizer que precisamos identificar o número de pessoas que 

estão sendo tratadas nas salas de curativo da rede municipal, e descobrir quantos estão 

sendo atendidos para cada tipo de lesão. 

Nossa finalidade é contribuir para gerar informações que possam ser utilizadas pelos 

administradores dos diversos níveis de decisão, do serviço municipal, para melhorar o 

atendimento à saúde e a qualidade de vida da população com feridas.  
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Para isso, precisaremos coletar algumas de suas informações pessoais de 

identificação, além de dados clínicos, informações gerais sobre a sua saúde, descrição da 

(s) sua (s) ferida(s), descrição do curativo realizado, condições da lesão e da pele ao redor 

da ferida.  

Caso sua ferida seja úlcera na perna, de origem vascular, a coleta de seus dados será 

mais detalhada, e será necessário fotografar a lesão, para tirar qualquer dúvida durante a 

pesquisa. Esta abordagem diferenciada leva em média 40 a 50 minutos, e necessita de 2 a 

3 encontros, que coincidem com suas datas de retorno à unidade de saúde. Depois, em 

aproximadamente 6 meses o(a) Senhor(a) será procurado novamente, para verificarmos a 

evolução das condições descritas anteriormente.  

Caso sua ferida não seja de origem vascular, apenas uma avaliação será realizada, de 

modo a possibilitar a estimativa do número de pessoas atendidas com cada tipo de ferida. O 

tempo previsto para preenchimento do formulário será de 20 a 25 minutos, e precisamos 

observar a ferida durante seu atendimento. 

 Nenhuma dessas ações oferece risco à sua segurança, porém, pode ser que o (a) Sr. 

(Sra.) tenha algum desconforto durante a coleta,  deve avisar, e se quiser, o (a) Sr. (Sra.) 

pode desistir de continuar participando da pesquisa, sem que isso prejudique a continuidade 

do seu tratamento. 

Se for verificada alguma alteração do seu estado de saúde e no processo de 

cicatrização da lesão, o (a) Sr. (Sra.) será comunicado, assim como o (a) enfermeiro (a) da 

Unidade Básica de Saúde (UBS), o qual se encarregará de tomar as devidas providências.  

Não haverá qualquer tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua 

participação na pesquisa. Faremos as próximas abordagens, caso o(a) Sr(a) aceite 

participar, nos dias normais de seu retorno. O (a) Sr. (Sra.) tem o direito de buscar 

indenização em caso de danos que julgue ter acontecido por causa de sua participação na 

pesquisa.  

É assegurado ao Sr. (Sra.) a preservação do seu anonimato na apresentação dos 

resultados desta pesquisa, que serão divulgados em eventos e/ ou revistas científicas da 

área de saúde. Estamos disponíveis para fornecer-lhes informações quando julgar 

necessário, nos comprometendo a proporcionar respostas adicionais sobre qualquer dúvida 

que por ventura venha a ter sobre o desenvolvimento do estudo.    

Os dados relativos à avaliação da sua saúde em geral ficarão guardados, pelo 

coordenador da pesquisa, em local privativo, por 5 anos e serão destruídos após este 

período. As fotografias serão arquivadas, como documentação científica, preservando a sua 

identidade, e poderão ser usadas, em aulas ou apresentações científicas.  
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Consideramos benefícios diretos da participação na pesquisa a avaliação detalhada, 

da condição da evolução da ferida, bem como da presença de infecção na lesão, que 

favorece a identificação precoce de agravos. Seus dados relativos à avaliação da ferida 

serão anotados em seu prontuário, de modo a contribuir com o acompanhamento de sua 

ferida pelos profissionais desta unidade de saúde.  

Informamos ainda, que os resultados desta pesquisa serão levados à conhecimento 

das autoridades responsáveis pelos serviços de atendimento à pessoas com feridas, para 

discussão e reflexão que possam contribuir para que os profissionais da equipe de saúde 

tenham maior conhecimento para cuidar e tratar daqueles que possuem feridas, e assim, 

poderem oferecer melhor assistência a pessoas como o (a) Sr. (Sra.). 

 

___________________________________________________                                                  

Nome do pesquisador que prestou os esclarecimentos                      

Pesquisadora participante 

Telefone para contato:  ____________________ 

 

 

_____________________________________________ 

Profª Drª Maria Márcia Bachion - Pesquisadora responsável 

Telefone para contato: 9146 4878 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (continuação) 
 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA 
Eu, ________________________________________________, RG 
___________________ CPF _______________________, abaixo assinado, concordo em 
participar do estudo: “ÚLCERAS VASULOGÊNICAS: SITUAÇÃO DOS USUÁRIOS 
APÓS 6 MESES DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM NA REDE MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE  APARECIDA DE GOIÂNIA” como sujeito. Fui devidamente 
informado e esclarecido pela pesquisadora ________________________________, sobre a 
pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 
decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 
qualquer momento, sem que isto leve à qualquer penalidade ou interrupção de meu 
tratamento e que, em caso de sentir-me lesado, posso procurar meus direitos de 
indenização. Foi-me assegurado a preservação de meu anonimato perante os resultados 
desta pesquisa que forem divulgados em eventos e/ ou registros científicos da área de 
saúde e publicados em revista científica. 

Local e data: ____________________________________________________ 
Assinatura do sujeito: _____________________________________________ 
 
 
Em caso da pessoa não conseguir ler/escrever. 
 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa e aceite do 
sujeito em participar. 

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

Nome: ________________________________ Assinatura: _______________ 

Nome: ________________________________ Assinatura: _______________ 

Observações complementares: ______________________________________ 

 

 

  

 
*Local reservado para 

impressão dactiloscópica, se 

for o caso. 
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Apêndice B 

 

 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. 

Meu nome é __________________________, sou _____________ e pesquisadora ligada à 

Rede Goiana de Pesquisa em Avaliação e Tratamento de Feridas, que é formada pela 

Universidade Federal de Goiás, Secretaria Municipal de Saúde e Associação de Combate 

ao Câncer de Goiás.  

Após ler com atenção este documento e ser esclarecido (a) sobre as informações a 

seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está 

em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável.  

Em caso de recusa, você não será penalizado (a). Em caso de dúvida sobre a 

pesquisa, poderá entrar em contato comigo, no telefone: __________________ em ligações 

a cobrar. Em caso de dúvida sobre seus direitos, pode procurar o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás/ UFG, pelos telefones: 3521 1076/ 3521 1215. 

Este Comitê está situado no Campus II da UFG (Campus Samambaia), no prédio da 

Reitoria.  

 

Informações sobre a pesquisa: 

Título - ÚLCERAS VASCULOGÊNICAS: SITUAÇÃO DOS USUÁRIOS APÓS 6 MESES DE 

ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA 

DE GOIÂNIA. 

 

As úlceras vasculogênicas afetam aproximadamente 1% da população, aumentando a 

incidência com a idade. Constituem problema de saúde pública devido ao tratamento de 

longa duração, impacto na qualidade de vida e capacidade funcional das pessoas afetadas 

pelo agravo e alto índice de recidiva. A enfermagem atua de forma preponderante no 

tratamento destas lesões, contudo, o atendimento realizado pelo conjunto dos trabalhadores 

de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde, que atua nas salas de curativo não é 

conhecido. Assim, a profissão não possui a visibilidade necessária, para a compreensão da 

natureza de seu trabalho. Esta pesquisa apresenta três eixos de objetivos: 1- analisar a 

situação das úlceras vasculogênicas, após pelo menos 6 meses de atendimento na rede 

básica municipal Em Aparecida de Goiânia, 2- analisar o atendimento dispensado aos 
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usuários, pela enfermagem nas salas de curativo, 3- mapear as intervenções e atividades de 

enfermagem no atendimento aos usuários com úlceras vasculogênicas nas salas de 

curativo, tendo como referência uma classificação internacional, chamada NIC – Nursing 

Interventions Classification. 

Trata-se de estudo com dois grupos de sujeitos: usuários do serviço e profissionais 

que prestam atendimento.  

No seu caso, como profissional de enfermagem, o procedimento de coleta de dados 

será composto por duas etapas. Na primeira etapa será utilizado um formulário dividido em 

duas partes: a primeira parte você deverá responder o formulário contendo dados relativos 

às informações pessoais e profissionais. A segunda parte é composta pelo preenchimento 

do formulário com relação às atividades que você realiza quando atende uma pessoa com 

úlcera vascular na sala de curativo, nesta unidade de saúde. O tempo estimado para 

preenchimento do formulário nesta primeira etapa será de 20 a 25 minutos. 

De posse do conjunto das atividades referidas por todos os profissionais que aceitarem 

participar do estudo, os pesquisadores mapearão estas respostas na classificação 

internacional de atividades e intervenções de enfermagem. A seguir elaborarão uma lista de 

atividades que constam da classificação, mas que não foram mencionadas pelos 

participantes, e apresentarão, no segundo encontro, este formulário, para que o participante 

indique, entre estas novas atividades, aquelas que realiza quando atende pessoas com 

úlceras vasculares. O tempo previsto para a segunda abordagem será de 15 a 20 minutos. 

A denominação de fenômenos que são objetos das ações dos profissionais de 

enfermagem ao prestarem atendimento ao paciente portador de úlceras vasculogênicas 

poderá contribuir para a visibilidade das ações de enfermagem no campo da própria 

profissão, além das demais categorias que prestam atendimento no campo da saúde.                                               

Este projeto foi analisado e aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo 

Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás. 

Os resultados da pesquisa destinar-se-ão a elaboração e publicação de caráter 

cientifico, sendo garantidos sigilo e anonimato dos participantes. Os participantes serão 

identificados por números, para preservar a identidade dos sujeitos. 

 Estamos disponíveis para fornecer-lhes informações quando julgar necessário, nos 

comprometendo a proporcionar respostas adicionais sobre qualquer dúvida que por ventura 

venha a ter sobre o desenvolvimento do estudo.    

Sua retirada do consentimento para participar do presente trabalho de pesquisa 

poderá ocorrer quando considerar conveniente, sendo que isso não lhe acarretará nenhum 

dano pessoal e/ou profissional. Informamos que não estão previstos riscos ou danos 

relacionados à sua participação na pesquisa.  
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Não haverá qualquer tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua 

participação na pesquisa e como a coleta de dados será realizada nos dias em que você 

estiver trabalhando, no horário que melhor lhe convier, não estão previstos ressarcimentos.  

Informamos ainda, que os resultados desta pesquisa, mantendo o anonimato dos 

participantes, serão levados à conhecimento dos gestores responsáveis pelos serviços de 

atendimento à pessoas com feridas, para discussão e reflexão que possam contribuir para 

que haja melhorias no cuidado e tratamento daqueles que possuem úlcera vascular, no 

serviço municipal de saúde de Aparecida de Goiânia. 

___________________________________________________                                                  
Nome do pesquisador que prestou os esclarecimentos                      

Pesquisadora participante 

Telefone para contato:  ____________________ 

 

 

________________________________________ 

Profª Drª Maria Márcia Bachion - Pesquisadora responsável 

Telefone para contato: 9146 4878 
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Apêndice B 

 

 

Termo de consentimento (continuação)  

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA 

Eu, ________________________________________________, matricula ou RG 

___________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo: “ÚLCERAS 

VASCULOGÊNICAS: SITUAÇÃO DOS USUÁRIOS APÓS 6 MESES DE ATENDIMENTO DE 

ENFERMAGEM NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DE GOIÂNIA ” como sujeito. 

Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora 

________________________________ , sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. 

Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto 

leve à qualquer penalidade e em caso de sentir-me lesado(a) posso procurar meus direitos 

de indenização. Foi-me assegurado a preservação de meu anonimato perante os resultados 

desta pesquisa que forem divulgados em eventos e/ ou registros científicos da área de 

saúde e publicados em revista científica. 

Local e data: ____________________________________________________ 

Assinatura do sujeito: _____________________________________________ 

 

! !
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APENDICE C 

 
 

CONDIÇÕES DE ESTRUTURA DA SALA DE CURATIVO – CHECK LIST PARA OBSERVAÇÃO 
Data: ___/___/____   
1.Idenficação: 
1.1-Nome da unidade: 
_______________________________________________________________________ 
1.2-Padrão de dias e horário de funcionamento: 
___________________________________________________ 
 
2.Profissionais que atuam na sala: 
2.1-Há enfermeiros que atuam na sala no atendimento ao cliente com feridas?   (   ) Sim (   ) 
Não 

(   ) supervisiona, comparece à sala quando solicitado pelo técnico/auxiliar de enfermagem 
(   ) permanece na sala prestando atendimento a todos os clientes 

2.2-Há técnicos ou auxiliares de enfermagem que atuam na sala de curativo?   (   ) Sim (   ) 
Não 

(   ) presta atendimento na sala de curativo e também em outros locais     
(descrever quais: 
______________________________________________________________________________) 
2.3-Há técnicos ou auxiliares de enfermagem que atuam na sala, de modo fixo?(   ) Sim (  ) Não  
Fluxo médio de atendimentos por período: 
_________________________________________________________ 
 
3.Atendimento oferecido nesta sala (pode ser assinalado mais de uma opção): 
(  ) Curativos  (  ) Administração de medicamentos  (  ) Pequenas cirurgias  (  ) Coleta de exames (  ) 
Pré-consultas 
 

 4.Check-list - ESTRUTURA FÍSICA  SIM NÃO Observações 
quanto ao 
estado ou 
condições/ 
quantidade 

4.1 Localização – térreo, próximo à entrada de unidade ou áreas de  
fácil acesso   

   

4.2 Área do ambiente – perfaz no mínimo 9m2? 
medida: comprimento____________x largura_____________ 

   

4.3 Vão livre das portas    
4.4 Peitoril das janelas    
4.5 Pé direito mínimo - altura _________    
4.6 Paredes laváveis (  ) azulejo   (  )  pintura     (  ) não  lavável     
4.7 Piso – antiderrapante     
4.8 Piso - lavável    
4.9 Janelas teladas    

4.10 Ventilação adequada     
4.11 Teto – pintura acrílica ou lavável    
4.12 Pia para higiene das mãos, com torneira     
4.13 Pia (apoio para acondicionamento de instrumentais sujos)    
4.14 Bancada ou carrinho de materiais resistentes e laváveis  

Material: 
   

4.15 Iluminação: - pode ser assinalada mais de uma opção:  
(  ) lâmpada incandescente (  ) lâmpada fluorescente (  ) 
iluminação natural 

   

4.16 Torneiras com fechamento que dispense o uso das mãos    
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4.17 Outras observações:     
 5. Check-list – EQUIPAMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DOS 

RESÍDUOS  
SIM NÃO  

5.1 Mesa de exame    
5.2 Mesa de escritório    
5.3 Cadeira de escritório    
5.4 Impressos para anotação do atendimento    

5.5 Apoio para as pernas    
5.6 Foco de luz auxiliar    

5.7 Mesa auxiliar de apoio     
5.8 Armário fechado para guarda de insumos utilizados no tratamento 

de feridas. Descrever material: 
______________________________ 

   

5.9 Escadinha    
5.10 Vasilhame para imersão de pinças: 

material______________________________________________ 
(  ) sem solução  (  ) com detergente comum  (   ) com 
desincrostante 

   

5.11 Bacia inox para limpeza das feridas    
5.12 Pacote de curativo estéril (pinça kelly,anatômica e ou dente de 

rato) 
   

5.13 Tesoura (mayo e iris)    
5.14 Lâmina de bisturi     
5.15 Lixeira com tampa e acionamento no pedal para descarte de 

resíduos infectantes 
   

5.16 Lixeira com tampa e acionamento no pedal para descarte de lixo 
comum 

   

5.17 Recipiente de paredes rígidas para descarte de perfurocortantes 
Descrever: 

   

5.18 Plano de Gerenciamento de Resíduos que contempla a Sala de 
Curativo da Unidade de Saúde?  
Disponível para consulta: 
__________________________________ 

   

5.19 Dispositivo para aquecimento de soro  
Obs: _________________________________________________ 

   

5.20 Lava-pé que possibilite a higienização de pés dos pacientes. 
Descrever: 
______________________________________________ 

   

5.21 Papeleira e papel toalha    

5.22 Dispensador de sabão liquido    

5.23 Papel para maca ou lençol. Descrever: 
_______________________ 

   

6.Check-list – Material de consumo 
disponível: 

Quantitativo considerado Ideal. Especificar, caso 
necessário 

Sim Não 

(   )Capote de algodão (  ) capote descartável   

(   )Óculos de proteção    

(  )Máscara   

(  ) gorro   
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(   )Soro Fisiológico 0,9% 500 ml (   ) 250 ml   (  
) 100 ml 

  

(   )Seringa 20 ml   

(   ) Agulha 40x12   

(   )Caixa para material perfuro cortante   

(  )Luva de procedimento   

(  )Luva estéril   

(   )Gaze estéril   

(   )Compressa cirúrgica estéril   

(  )Atadura de crepom   

(  )Esparadrapo comum   

(  )Esparadrapo hipoalergênico   

(  )Saco de lixo hospitalar   

(  )Lençol   

7. Check-list – Coberturas 

(    )Colagenase   

(    )Sulfadiazina de Prata   

(    )Hidrogel   

(    )Carvão Ativado    

(    ) Carvão ativado com prata   

(    )Alginato de Cálcio em gel   

(    ) Alginato de cálcio em fita   

(    ) Alginato de cálcio impregnado com prata   

(    )Hidrocolóide em placa   

(    ) Solução com Ácidos Graxos Essenciais 
(AGE) 

  

(    )Bota de Unna   

(    )Filme transparente   

(    ) Hidrofibra   

(    ) Hidrofibra impregnada com prata   

(    ) Polihexamida Biguanida   

(   ) Barbatimão    

(   )Vaselina sólida estéril   

(  )Outros   

 
8. Aspectos sobre a limpeza realizada na sala de curativos 
8.1 - A limpeza do ambiente (sala de curativo) é realizada com rotina estabelecida? 
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(   ) sim, especificar: (   ) rotina diária (especificar período) 
_________________________________________________________________________________
_____________ 

  (   ) mais de 1 vez ao dia (especificar período) 
____________________________________________ 

  (   ) a cada paciente atendido  (   ) a cada curativo considerado contaminado 
(   ) não, descrever como ocorre a limpeza: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________ 
8.2 - Quem realiza a limpeza: 
_________________________________________________________________________________
_____________ 
8.3 -Utiliza-se EPI? (   ) não    (   )sim, qual (is): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________ 
 
8.4-Materiais/substâncias utilizados para limpeza da sala de curativos: 
Substâncias:! Momento!em!que!foi!utilizado:!
(!!!)!Água!e!sabão! (!!!)Pisos!!!!!(!!!)Paredes!!!!!!!(!!!)Mobiliário!!!!!(!!!

)Bancadas!
(!!!)Álcool!70%!e/ou!hipoclorito!de!sodio!a!1%! (!!!)Pisos!!!!!(!!!)Paredes!!!!!!!(!!!)Mobiliário!!!!!(!!!

)Bancadas!
Outras!substâncias:!
________________________________________________________________________________!
!
Obs:!
__________________________________________________________________________________
_______________!
__________________________________________________________________________________
______________!
 
 
9.Para o pesquisador: Considera ser necessário algo mais referente à estrutura da sala para 
assegurar tratamento de qualidade nesta sala de curativo? (se necessário usar o verso) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

                                                            PARTE I – Dados sócio-demográficos 
CÓDIGO DO PARTICIPANTE: _________ 

PACIENTE NOVO 
Data: ___/___/__ da coleta  
Distrito de Saúde: _____________________________ 
Unidade de Saúde: ( 1 ) CIAMS      ( 2  ) CAIS      (  3) CS             (   4 )  UABSF           (  5  ) CRASPI  (6) CRDT                         

Nome da unidade  _________________________________________________________________ 
 
1.1 Aspectos Gerais de Identificação 

− Nome: ________________________________________________________________________________________________ 
− Sexo: masculino (1)    feminino (2)     Idade em anos: _________ anos  Data de nascimento____/____/____ 
− Endereço completo/ telefone de contato: _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
− Nacionalidade: Brasileira (1)    Não- brasileira (2) _______________________________________________________________ 
− Procedência (cidade em que mora): Goiânia (1)   Outro município do estado de Goiás (2) ________________  
Outro estado (3)  __________________ 
− Estado civil: Solteiro (1) Casado   (2)  União consensual   (3) Viúvo   (4) Separado/ Divorciado   (5)Outro __________________ 

 
1.2. Aspectos socioeconômicos: 

− Número de Moradores no domicílio (1) um morador (2) dois a quatro moradores (3) mais de quatro moradores _____________ 
− Composição dos moradores 

  (1) Mora sozinho (a) 
  Mora com outras pessoas: 
  (2) familiares: especificar número de pessoas ______________________________________________________________   
  (3) não familiares especificar número de pessoas ___________________________________________________________   

 (4) familiares e não familiares: total de pessoas ____________________________________________________________ 
  

─ Escolaridade DO SUJEITO (paciente): CHEFE DA FAMÍLIA? (1) não (2) sim   
(1) Analfabeto/ sem escolaridade 
(2) Até 3ª Série fundamental ______________________ 
(3) 4ª a 7ª Série Fundamental 
_____________________________________________       
(4) Ensino fundamental completo 
(5) Ensino médio incompleto ______________________                             

(6) Ensino Médio completo    
(7) Ensino Superior incompleto (número de anos e 
curso)________________________________________ 
(8) Ensino Superior completo. Especificar curso: 
_____________________________________________ 

 
Número de anos de escolaridade do sujeito: _____________________________________________ 

 
─ Escolaridade do (a) chefe da família: 

(1) Analfabeto/ sem escolaridade 
(2) Até 3ª Série fundamental ______________________ 
(3) 4ª a 7ª Série Fundamental 
_____________________________________________       
(4) Ensino fundamental completo 
(5) Ensino médio incompleto ______________________                             

(6) Ensino Médio completo    
(7) Ensino Superior incompleto (número de anos e 
curso)________________________________________ 
(8) Ensino Superior completo. Especificar curso: 
_____________________________________________ 

 
Número de anos de escolaridade do chefe da família: _____________________________________________ 

 
 

1.3. Aspectos ocupacionais: 
─ Situação atual de trabalho 

(0) não está inserido no mercado de trabalho (especificar: do lar, estudante, aposentado, pensionista)_________________________ 
(1) está desempregado  
(2) está afastado (licença) 
(3) está em atividade (estando aposentado ou não) _________________________________________________________________  

 
─ Qual atividade de trabalho que exerceu/ tem exercido a maior parte da vida?  

(1) Pedreiro/servente de pedreiro/pintor             
(2) serviços gerais (limpeza) 
(3) empregada doméstica 
(4) segurança 

(5) marceneiro 
(6) caminhoneiro 
(7) feirante 
(8) outro_____________________________________

 
1.4. Aspectos econômicos: 

─ Renda pessoal: ______________________  
─ Em salários mínimos ___________< 1 salário-mínimo (1)  1 a menos de 3 salários-mínimos (2)   3 ou + salários-mínimos (3) 
 
─ Renda familiar/moradores do domicílio: ______________________  
─ Em salários mínimos _____________< 1 salário-mínimo (1)  1 a menos de 3 salários-mínimos (2)   3 ou + salários-mínimos (3) 
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  *(salário de referência 465,00 reais) 
 
 

─ Quantas pessoas contribuem para a obtenção dessa renda familiar? 
(1) uma  (2) duas   (3) três    (4) quatro    (5) cinco ou mais 

─ Renda per capita por mês: valor absoluto em reais________________________________ 
(1) até 100,00  
(2) de 100,00 até menos de 200,00 
(3) de 200,00 até menos de 300,00 

(4) de 300,00 até menos de 400,00 
(5) igual ou maior a 400,00 

 
─ Condições de moradia: 

a) Estado de posse: (1) própria  (2) alugada  (3) cedida  (4) outra__________________________________________________ 
b)Tipo de construção: (1) alvenaria  (2) madeira (3) outra ________________________________________________________ 

 
─ Condições de saneamento: 

a) Rede de esgoto (1) não (2) sim  
b) Água encanada (rede pública) (1) não (2) sim 
c) Eletricidade (1) não (2) sim 
d) Coleta de lixo pública (1) não (2) sim 

 
─ Dispõe, em casa, de (colocar quantidade e especificar pontuação obtida de acordo com o CCEB/ABEP): considerar as condições de 
uso e o tempo de disponibilidade do recurso. 

(    ) TV em cores (__________) 
(    ) Rádio (qualquer tipo, menos em automóvel) (__________) 
(    ) Banheiro dentro de casa (existência de vaso sanitário, sem ser coletivo) (__________) 
(    ) Automóvel (__________) 
(    ) Empregada mensalista (5 dias/semana) (__________) 
(    ) Máquina de lavar (não considerar tanquinho) (__________) 
(    ) Vídeo cassete e/ou DVD (__________) 
(    ) Geladeira – de uma porta (  ) duplex (  ) (__________) 
(    ) Freezer(aparelho independente ou parte de geladeira duplex) (__________) 

 
 

 
 

 Quantidade de itens 
0 1 2 3 4 ou mais 

Televisão em cores 0 1 2 3 4 
Rádio 0 1 2 3 4 

Banheiro 0 4 5 6 7 
Automóvel 0 4 7 9 9 

Empregada mensalista 0 3 4 4 4 
Máquina de lavar 0 2 2 2 2 

Videocassete e/ou DVD 0 2 2 2 2 
Geladeira 0 4 4 4 4 
Freezer 0 2 2 2 2 

 
Pontuação obtida: ______________________ 

 
─ Classificação segundo CCEB/ABEP: 

(1) Classe A1           
(2) Classe A2 
(3) Classe B1           
(4) Classe B2 

(5) Classe C1           
(6) Classe C2 
(7) Classe D             
(8) Classe E 

 
  

CLASSE PONTOS 
A1 42-46 

A2 35-41 

B1 29-34 

B2 23-28 

C1 18-22 
C2 14-17 

D 8-13 

E 0-7 

 

Analfabeto/ Primário 
incompleto 

Analfabeto/ até 3ª série 
fundamental 

0 

Primário completo/ ginasial 
incompleto 

Até 4ª série fundamental 1 

Ginasial completo/ colegial 
incompleto 

Fundamental completo 2 

Colegial completo/ superior 
incompleto 

Médio completo 4 

Superior completo Superior completo 8 

 

Posse de itens Grau de instrução do chefe da 
família 

Cortes do 
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PARTE II – DADOS CLÍNICOS 

Aspectos clínicos específicos à úlcera vasculogênica

2.1. Histórico pregresso a lesão ATUAL:

a) Relato de outra (s) úlcera venosa (s) em MMII antes desta (s)? 
(0) Não 

Sim. Uma vez: local _____________________________________________ 
Sim. Duas vezes: locais __________________________________________ 
Sim. Mais de duas vezes ________ locais: ___________________________ 
Não se lembra ou não sabe informar 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

b) Caso positivo, há quanto tempo ocorreu a última lesão, antes da (s) ferida (s) atual? (considerar o final da duração) ___________________
(1) menos de 1 mês       
(2) de 1 mes a menos de 6 meses   
(3) de 6 meses a menos de 1 ano 
(4) de 1 ano a menos de 5 anos      
(5) de 5 anos a  menos de 10 anos  
(6) De 10 anos e mais  

c) Caso positivo, por quanto tempo a úlcera (última) ficou em atividade? _______________________________________________________
(1) menos de 1 mês       
(2) de 1 meses a menos 6 meses   
(3) de 6 meses a menos de 1 ano 
(4) de 1 ano a menos de 5 anos     
(5) de 5 anos a menos de 10 anos  
(6) De 10 anos e mais  

2.2. Histórico familiar de lesões de MMII: 

─ Tem algum caso conhecido na sua família, de ferida na perna devido à problema de circulação? Caso 
positivo, grau de parentesco.

(0) Não  
(1) Sim. Mãe e/ou pai  
(2) Sim. Irmãos   
(3) Sim. Avós 

(4) Sim. Tios 
(5) Sim. Primos 
(6) Não sabe

─ Se sim, tipo de úlcera: (registrar as características mencionadas) 
_____________________________________ 

(1) Úlcera venosa 
(2) Úlcera arterial 
(3) Não sabe identificar     

III- Aspectos clínicos gerais do  participante 

3.1. Problemas de saúde relatados ANTES do surgimento da primeira úlcera/ ou atual (no caso desta ser a 
primeira): 
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─ Assinalar a presença ou não de algum dos seguintes problemas de saúde: 

CONDIÇÃO NÃO 

(0) 

SIM 

(1) 

Tempo de 
diagnóstico 

NÃO 
SABE 

(2) 

a) Cardiopatia (doença do coração)

b) Hipertensão arterial (pressão alta)

c) Problemas respiratórios/ pulmonares (incluindo DPOC)

d) Reumatismo ___________________________________________________

e) Má circulação em MMII (isquemia/trombose, insuficiência venosa,
obstrução arterial) __________________________________________ 

f) Diabetes

g) Obesidade (peso acima do recomendado)
___________________________________________ 

h) AVC isquêmico ou hemorrágico (Derrame)

i) Osteoporose

j) Dislipidemia (colesterol, triglicérides aumentado)

k) Câncer _______________________________________________________

l) Problemas hematológicos (problemas/ alterações no sangue, anemias)
________________________________________________________________ 

m) Cirurgias cardiovasculares (cirurgias no coração ou nos vasos
sanguíneos) _______________________________________ 

n) Esclerose vascular (endurecimento de artérias, placas de gordura
grudada na parede dos vasos) 
_____________________________________________________________ 

o) Problema renal _________________________________________________

p) Problema hepático (alterações no fígado)
________________________________________ 

q) Lupus Eritematoso Sistêmico

r) Outras: trauma cirúrgico ou acidental
_________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

3.2. História dos seguintes hábitos ANTES do surgimento da primeira lesão (em caso de única: atual): 
─ Tabagismo: (0) não    (1) sim    (2) não lembra 
Se sim: * tipo - (1)cigarro  ( 2) cachimbo (3) fumo de rolo   (4)outro ___________________________________________________  

*quantidade __________(1) < 10 cigarros/ dia      ( 2) entre 10 cigarros e 1 maço/ dia    (3) 1-3 maços/ dia    (4) > 3 maços/ dia 
* tempo _______ (1) por mais de 10 anos      (2) por entre 5 e 10 anos      (3) por entre 1 a 5 anos        (4) por menos de 1 ano 

─ Etilismo: (0) não    (1) sim    (2) não lembra
Se sim: Tipo da bebida: _____________________________________________________________________________________
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(1) bebida destilada (aguardente)                 
(2) destilo-retificadas (vodka)  

(3) bebida fermentada (cerveja, vinho)         
(4) por mistura (licor, aguardente composta) 

Freqüência: 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(1) até 3 vezes/ mês                          (2) todos os finais de                          (3) mais de 3 vezes/ semana                        (4) diariamente 
Quantidade:______________________________________________________________________________________ 

(1) 1 dose (2) mais de 3 doses                                 (3) 1taça/ copo (4) mais de 3 taças/copos   
(5) 1 garrafa  (6) 2-5 garrafas                ( 7) mais de 5 garrafas       (8) 1-5 latas  (9)mais de 5 latas          

Tempo___________(1) por mais de 10 anos   (2) por entre 5 e 10 anos     (3) por entre 1 a 5 anos   (4) por menos de 1 ano     

*Em caso de participante do sexo feminino:
─ Uso de anticoncepcional?  (tipo, duração) ________________________________________________________________ 

(0) Não      (1) sim, monofásico (Diane, Selena)           (2) sim, bifásico (Gracial)           (3) sim, trifásico (Trinovum, Triquilar, Trinordiol)        
Via de administração: (1) via oral    (2) parenteral       (3) monofásico via vaginal (Lovelle)    (4) cutâneo    

Tempo: ___________ (1) há mais de 10 anos        (2) entre 5 e 10 anos       (3) entre 1 a 5 anos        (4) < 1 ano 

─ Terapia de reposição hormonal: (Especificar nome/tipo)______________________________________________________ 
(0) Não            (1) sim, há mais de 10 anos              (2) sim, entre 5 e 10 anos               (3) sim, entre 1 a 5 anos         (4) < 1 ano  

─ Medicamentos que fazia uso na época do surgimento da lesão: _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

(0) não fazia uso de nenhum                 (1) fazia uso mas não se lembra 

─ Classificação a posteriori  
(2) Anti-hipertensivo _______________________________________________________________________________________ 
(3) Hipoglicemiante oral ____________________________________________________________________________________ 
(4) Analgésico ____________________________________________________________________________________________ 
(5) Digitálico _____________________________________________________________________________________________ 
(6) Anti-arritmico __________________________________________________________________________________________ 
(7) Psicotrópico ___________________________________________________________________________________________ 
(8) Corticóide _____________________________________________________________________________________________ 
(9) Anti-inflamatório ________________________________________________________________________________________ 
(10 )Fitoterápco ___________________________________________________________________________________________ 
(11) Anticoagulante_________________________________________________________________________________________ 
(12) Antimicrobiano_________________________________________________________________________________________ 

3.3.  Práticas usuais de atividades físicas anterior ao surgimento da primeira lesão 
(1) passava a maior parte do tempo sentado, na mesma posição 
(2) passava a maior parte do tempo de pé, parado 
(3) passava a maior parte do tempo andando de um lado para outro, mas sem realizar grande esforço físico 
(4) passava a maior parte do tempo andando de um lado para outro, realizando grande esforço físico 
(5) outro ________________________________________________________________________ 

3.4. Praticava exercícios físicos regularmente anterior ao surgimento da lesão atual: 
(0) Não                      (1) Sim. 1x/ semana (2) Sim. Entre 2 e 3x/ semana             (3) Sim. Mais de 3x/ semana 
Tipo: (4) Caminhada          (5)Hidroginástica             (7) Outro __________________________________________________ 

3.5. Meio de transporte utilizado para locomover-se de modo geral anterior ao surgimento da lesão atual: 
(0) não utilizava meios de transporte, locomovia-se caminhando 
(1) bicicleta 
(2) veiculo automotivo próprio 
(3) ônibus ou similar 
(4) outro ____________________________________________________________________ 

3.6. Se participante do sexo feminino, houve gestações anteriores ao aparecimento da lesão atual: 
(0) Não       (1) Sim. Uma gestação    (2) Sim. Duas gestações     (3) Sim. Três gestações     (4)Sim. Mais de três gestações  

3.7. Diagnóstico médico de Alteração circulatória na época do surgimento da lesão:  
(0) Não           (1) Sim ___________________________________________________________________________________ 
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3.8. Exames diagnósticos complementares da anterior ao surgimento da lesão: 
(0) Não           (1) Sim ___________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

PARTE IV – CONDIÇÕES CLÍNICAS ATUAIS DO INDIVÍDUO  

 

4. Problemas de saúde relatados: 

─ Assinalar a presença ou não de algum dos seguintes problemas de saúde: 
!

 
4.1- Hábitos: 

 Relato de: considerar os últimos 30 dias 
Tabagismo: (0) não   (1) sim      
Se sim: Tipo: (1) cigarro  (2) cachimbo (3) fumo de rolo   (4)outro ________________________  
Quantidade: ____________________(1) < 1 maço/ dia    (2) 1-3 maços/ dia    (3) > 3 maços/ dia  
Há quanto tempo: ____________(1) há mais de 10 anos        (2) entre 5 e 10 anos       (3) entre 1 a 5 anos       (4) < 1 ano 
 
Em caso negativo, perguntar se fez uso de tabaco anteriormente:  (0) não (1) sim  
Se sim: Tipo: (1) cigarro  (2) cachimbo (3) fumo de rolo   (4)outro ________________________  
Quantidade: ____________________(1) < 1 maço/ dia    (2) 1-3 maços/ dia    (3) > 3 maços/ dia  
Há quanto tempo: ____________(1) há mais de 10 anos        (2) entre 5 e 10 anos       (3) entre 1 a 5 anos       (4) < 1 ano 
 
Etilismo: (0) não  (1) sim      
Se sim: Tipo da bebida: _______________________________________ 
(1) bebida destilada (aguardente)                                                             (2) destilo-retificadas (vodka)  
(3) bebida fermentada (cerveja, vinho)                                                      (4) por mistura (licor, aguardente composta) 

CONDIÇÃO NÃO  

(0) 

SIM 

(1) 

NÃO SABE 

(2) 

a) Cardiopatia (doença do coração)    

b) Hipertensão arterial (pressão alta)    

c) Problemas respiratórios/ pulmonares (incluindo DPOC)    

d) Reumatismo ___________________________________________________    

e) Má circulação em MMII (isquemia/trombose, insuficiência venosa, obstrução arterial) 
__________________________________________ 

   

f) Diabetes    

g) Obesidade (peso acima do recomendado) 
___________________________________________ 

   

h) AVC isquêmico ou hemorrágico (Derrame)    

i) Osteoporose    

j) Dislipidemia (colesterol, triglicérides aumentado)     

k) Câncer _______________________________________________________    

l) Problemas hematológicos (problemas/ alterações no sangue, anemias) 
________________________________________________________________ 

   

m) Cirurgias cardiovasculares (cirurgias no coração ou nos vasos sanguíneos) 
_______________________________________ 

   

n) Esclerose vascular (endurecimento de artérias, placas de gordura grudada na 
parede dos vasos) 
_____________________________________________________________ 

   

o) Problema renal _________________________________________________    

p) Problema hepático (alterações no fígado) 
________________________________________ 

   

q) Lupus Eritematoso Sistêmico    

r) Outras: trauma cirúrgico ou acidental 
_________________________________________ 
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Freqüência: ___________________(1) até 3 vezes/ mês  (2) todos os finais de semana   (3) 3 vezes ou mais/ semana  (4) diariamente  
Quantidade: ________________________ 
(1) 1 dose                       (2) mais de 3 doses              (3) 1taça/ copo              (4) mais de 3 taças/copos                             (5) 1 garrafa     
(6) 2-5 garrafas              (7) mais de 5 garrafas           (8) 1-5 latas                   (9)mais de 5 latas     
  Há quanto tempo: _________________(1) há mais de 10 anos        (2) entre 5 e 10 anos       (3) entre 1 a 5 anos        (4) < 1 ano 
 
 
 
Em caso negativo, investigar etilismo anterior:  (0) não   (1) sim 
Se sim: Tipo da bebida: _______________________________________ 
(1) bebida destilada (aguardente)                                                             (2) destilo-retificadas (vodka)  
(3) bebida fermentada (cerveja, vinho)                                                      (4) por mistura (licor, aguardente composta) 
Freqüência: ___________________(1) até 3 vezes/ mês  (2) todos os finais de semana   (3) 3 vezes ou mais/ semana  (4) diariamente 
Quantidade: ________________________ 
(1) 1 dose                       (2) mais de 3 doses              (3) 1taça/ copo              (4) mais de 3 taças/copos                             (5) 1 garrafa     
(6) 2-5 garrafas              (7) mais de 5 garrafas           (8) 1-5 latas                   (9)mais de 5 latas         
Há quanto tempo: _________________(1) há mais de 10 anos        (2) entre 5 e 10 anos       (3) entre 1 a 5 anos        (4) < 1 ano 
 
Em caso de participante do sexo feminino e apresentar idade menor do que 50 anos: 
Uso de anticoncepcional?    
(0) Não   (  )  sim - (tipo, duração) ________________________________________________________ 
(1) monofásico (Ciclo 21, Diane, Selena)        (2) bifásico (Gracial)         (3) trifásico (Trinovum, Triquilar, Trinordiol)         
(1) via oral               (2) parenteral                 (3) monofásico via vaginal (Lovelle)           (4)  cutâneo 
(1) há mais de 10 anos         (2) entre 5 e 10 anos       (3) entre 1 a 5 anos        (4) < 1 ano 
 
*Em caso de maior de 40 anos investigar terapia de reposição hormonal: (Especificar nome/tipo) 
_______________________________________________ 
(0) Não           (1) < 1 ano      (2) entre 1 a 5 anos        (3) entre 5 e 10 anos       (4) há mais de 10 anos          

Medicamentos de uso atual no domicílio: 
(0) não faz uso  (1) faz uso, mas não se lembra      (2)  usa os seguintes medicamentos especificados abaixo:  
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
  
Classificação a posteriori  
(2)Anti-hipertensivo  _________________________________________________________________________________ 
(3)Hipoglicemiante oral ______________________________________________________________________________ 
(4)Analgésico _____________________________________________________________________________________ 
(5)Digitálico ______________________________________________________________________________________ 
(6)Antiarrítmico ____________________________________________________________________________________ 
(7)Psicotrópico ____________________________________________________________________________________ 
(8)Corticoide ______________________________________________________________________________________ 
(9)Anti-inflamatório __________________________________________________________________________________ 
(10)Fitoterápico ____________________________________________________________________________________ 
(11)Anticoagulante__________________________________________________________________________________ 
(12)Antimicrobiano__________________________________________________________________________________ 
(13)Outro ________________________________________________________________________________________ 
 
4.2- Apresenta prurido em MMII? 
(0) Não  (1) Sim.  
Caso sim - Especificar local:      ( 1 ) membro afetado pela lesão   ( 2  ) contralateral    ( 3 ) ambos  
tempo ________________________ e intensidade de (zero a 10) _____________________________________________ 
 
4.3- EXAME FÍSICO – indicar membro afetado: (1) MID (2) MIE (3) ambos  
 
4.4- Condições atuais da pele e anexos de pernas e pés (avaliação bilateral): 
4.4.1- Presença de deformidades nos pés: (0) Não  
Caso sim - Especificar  
A)  dedos em garra:                   ( 1  ) membro afetado pela lesão  ( 2) contralateral           (  3  ) ambos 
B) atrofia dos artelhos               ( 1  ) membro afetado pela lesão  ( 2) contralateral           (  3  ) ambos 
C) pé equino                              ( 1  ) membro afetado pela lesão  ( 2) contralateral           (  3  ) ambos 
D) hálux valgo                            ( 1  ) membro afetado pela lesão  ( 2) contralateral           (  3  ) ambos 
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E) outro  _______________      ( 1  ) membro afetado pela lesão  ( 2) contralateral           (  3  ) ambos 
4.4.2- Presença de marcha claudicante: 
(0) Não           (1) Sim. Especificar ___________________________________ (  ) Membro afetado   (  ) contralateral 
Ausência de estruturas de MMII: 
(0) Não           (1) Sim. Especificar___________________________________ (  ) Membro afetado   (  ) contralateral 
 
4.4.3- Uso de órteses/próteses: 
(0) Não           (1) Sim. Especificar____________________________________ (  ) Membro afetado   (  ) contralateral 
 
4.4.4- Descrição de outras características observadas de dificuldade motora em MMII? 
____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
4.4.5- Temperatura ao toque (face palmar, usando luva), comparação entre MMII: 
I - Em perímetro maior que 10 cm da lesão:                  
(1) isotérmicos      (2)  temperatura no membro afetado  > que  no contralateral         (3) temperatura no contralateral   > que  membro afetado  (4) um dos 
membros afetados com temperatura maior do que o outro 

 
II - Em perímetro de até 10 cm da lesão:    
(1) isotérmicos (2)  temperatura no membro afetado  > que  no contralateral     (3) temperatura no contralateral   > que  membro afetado (4) um dos 
membros afetados com temperatura maior do que o outro 

   
4.4.6- Tax: _______ ºC   Temperatura de região poplítea – membro afetado : _________ ºC  contralateral __________ºC 

 
*Diferença entre MMII: (0) Não   (1) Sim ______ºC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Condição 

 
Ausência 

(0) não 

Localização (usar opções da legenda) 

Membro afetado Contralateral 

a.  Hemossiderose 
(Cor acinzentada) ou dermatite ocre 

   

b. Atrofia branca    
c. Eritema    
d. Linfedema    
e. Cianose de extremidades    
f. Telangectasia    
g. Equimose/hematoma    

Localização – Legenda: 
 

Zona 1: área correspondente ao pé 

Zona 2: área compreendida pela metade 

distal da perna e tornozelo 

Zona 3: metade proximal da perna 

Zona 

Zona 2 

Zona 1 



 

Fonte: NUNES CAB. Evolução de úlceras vasculares em pessoas tratadas na atenção 
primária: abordagem sociodemográfica, clínica e terapêutica [dissertation]. Goiânia: 
Faculdade de Enfermagem/UFG; 2012. 322p.  
 
 

176 

h. Pigmentação artificial (devido ao uso se substâncias no local: iodo, 
violeta, etc) 

   

i. Quelóide 
 

  
j. Eczema (vermelhidão acompanhada de descamação, erupções, 

vesículas, com ou sem coceira) 

 
  

k. Hiperqueratose (indicar se com ou sem descamação) 
 

  
l. Liquenificação/ maceração 

 
  

m. Fissura  
 

  
n. Cicatriz atrófica 

 
  

o. Ressecamento (indicar se com ou sem descamação) 
 

  
p. Lipodermatoesclerose 
(endurecimento da pele, com estreitamento da região do tornozelo e inchaço na 
panturrilha, dando à perna aspecto de uma garrafa invertida) 

 
 

 

q. Hipertermia  
 

  
r. Varizes  

 
  

s. Outro: especificar  
 

  
 

 

UNHAS NÃO 
Espessamento ungueal  PÉ DIREITO                 PÉ ESQUERDO 

(1) Hálux                  (1) Hálux 
(2) 2º artelho             (2) 2º artelho 
(3) 3º artelho             (3) 3º artelho 
(4) 4º artelho             (4) 4º artelho 
(5) 5º artelho             (5) 5º artelho 

 

Onicólise (descolamento com elevação) PÉ DIREITO                 PÉ ESQUERDO 
(1) Hálux                   (1) Hálux 
(2) 2º artelho             (2) 2º artelho 
(3) 3º artelho             (3) 3º artelho 
(4) 4º artelho             (4) 4º artelho 
(5) 5º artelho             (5) 5º artelho 

 

Outro  PÉ DIREITO                 PÉ ESQUERDO 
(1) Hálux                   (1) Hálux 
(2) 2º artelho             (2) 2º artelho 
(3) 3º artelho             (3) 3º artelho 
(4) 4º artelho             (4) 4º artelho 
(5) 5º artelho             (5) 5º artelho 

 

 
4.5- Sensibilidade:  
Apresenta nas duas últimas semanas (15 dias) alguma das seguintes sensações em MMII: 
a) Formigamento/ adormecimento: 
 Não (0)         Não se lembra ou não sabe especificar (1)         
Em caso afirmativo:  (2) Perna Afetada  ( 3 )Perna Contralateral ( 4 ) ambas 
b) Queimação:   
Não (0)              Não se lembra ou não sabe especificar(1)       
Em caso afirmativo: ( 2 ) Perna Afetada ( 3 ) Perna Contralateral ( 4 ) ambas 
 
c) Dor: (aplicar diretamente a Escala de Copos):  
Não (0)           Não se lembra ou não sabe especificar(1)          Sim (2) 
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Se sim:  

c.1) Perna Afetada 
c.1.1) Local: (1) Zona 1     (2) Zona 2      (3) Zona 3  _____________________  
c.1.2) Aparecimento:     (1) repentina           (2) progressivo      (3) contínua/ não se aplica           
c.1.3) Freqüência:         (1) contínua             (2) intermitente     (3)esporádica 
c.1.4) Intensidade: Dor ausente (1)        Dor leve(2)      Dor moderada (3)         Dor muito forte (4)         Dor insuportável (5) 
 
 
 
 
 
 
 
*Legenda: 
Dor ausente (1)              Dor leve(2)                    Dor moderada (3)                Dor muito forte (4)                Dor insuportável (5) 
c.1.5) Característica: (1)ardência  (2)pulsátil (3)queimação (4)dor que irradia (5)fisgada (6)em pontada  (7)sensação de peso 
*Em caso positivo, responder abaixo os fatores que agravam esta sensação: 
c.1.6) Posição do membro:        (1 )ao elevar MMII           (2) ao abaixar MMII         (3) em repouso             (4) à deambulação 
c.1.7) Períodos de maior intensidade:     :         (1)  manhã          (2)  tarde         (3) à noite             (4) O dia todo 
 *Informações complementares:__________________________________________________________________________ 

 
c.2) Perna Contralateral 
c.2.1) Local: (1) Zona 1     (2) Zona 2      (3) Zona 3  _____________________ 
c.2.2) Aparecimento:     (1) repentina           (2) progressivo      (3) contínua/ não se aplica           
c.2.3) Freqüência:         (1) contínua             (2) intermitente     (3)esporádica 
c.2.4) Intensidade Dor ausente (1)        Dor leve(2)      Dor moderada (3)         Dor muito forte (4)         Dor insuportável (5)   
 
 
 
 
 
 
 
 
*Legenda: 

Dor ausente (1)                Dor leve(2)                    Dor moderada (3)                Dor muito forte (4)         Dor insuportável  (5) 
c.2.5) Característica: (1)ardência  (2)pulsátil  (3)queimação  (4)dor que irradia  (5)fisgada  (6)em pontada  (7)sensação de peso 
*Em caso positivo, responder abaixo os fatores que agravam esta sensação: 
c.2.6) Posição do membro:        (1 )ao elevar MMII           (2) ao abaixar MMII            (3) em repouso       (4) à deambulação 
c.2.7) Períodos de maior intensidade:     :         (1)  manhã          (2)  tarde         (3) à noite             (4) O dia todo 
 *Informações complementares:____________________________________________________________________________ 
 
4.6- Circulação 
 
Inspeção de MMII  
a) Pele fina e brilhante:           Não (0)                       Sim (1) 
Se sim:  

a.1) Perna afetada  a.1.1) Local: (1) Zona 1     (2) Zona 2      (3) Zona 3  _____________________ 
a.2) Perna contralaterral  a.2.1) Local: (1) Zona 1     (2) Zona 2      (3) Zona 3  ___________________ 
 
b) Perfusão periférica (verificação do retorno venoso em 3 segundos) 

 Perfusão periférica membro afetado   (  ) Sem alterações         (  ) Diminuída       Especificar segundos______________ 
 Perfusão periférica membro contralateral    (  ) Sem alterações            (  ) Diminuída        Especificar segundos______________ 
 
c)  Avaliação dos pulsos periféricos (avaliar pulsos proximais APENAS se os outros pulsos distais forem palpáveis com 
dificuldade ou não forem palpáveis e não detectados com o Doppler vascular): 
Membro afetado: _______________________ 
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Poplíteo (4) Pulsátil, intenso, vigoroso  (3) Cheio, aumentado ( 2) Cheio  (1) Diminuído, palpável com dificuldade  (0) 

Ausente  

Tibial posterior (4)Pulsátil, intenso, vigoroso (3)Cheio, aumentado (2)Cheio (1)Diminuído, palpável com dificuldade(0) 

Ausente        

Pedioso (4) Pulsátil, intenso, vigoroso  (3) Cheio, aumentado ( 2) Cheio  (1) Diminuído, palpável com dificuldade  (0) 

Ausente                

 

Membro contralateral: ________________________ 

Poplíteo (4) Pulsátil, intenso, vigoroso   (3) Cheio, aumentado ( 2) Cheio  (1) Diminuído, palpável com dificuldade  (0) 

Ausente 

Tibial posterior(4)Pulsátil, intenso, vigoroso (3)Cheio, aumentado (2)Cheio (1)Diminuído, palpável com dificuldade(0) 

Ausente        

Pedioso (4) Pulsátil, intenso, vigoroso  (3) Cheio, aumentado ( 2) Cheio  (1) Diminuído, palpável com dificuldade  (0) 

Ausente     

 
 c) Perimetria (medida em cm das circunferências dos MMII):  
Tornozelo !  Perna afetada = _______  Perna contralateral = ________   
Panturrilha!  Perna afetada = _______  Perna contralateral = ________ 
*Período em que foi realizada perimetria: (   ) matutino   (   ) vespertino 
 
d)  PA: ________X________ mmHg (na posição sentada em MSD) 
 
e) PAS (verificada com Doppler vascular): 
MS D _______________ mm Hg                 MS E ____________________ mm Hg     
Membro Inferior Afetado: 
Pedioso ____________________ mm Hg              Tibial Posterior  ____________________ mm Hg     
Membro Inferior Contralateral: 
Pedioso ____________________ mm Hg              Tibial Posterior  ____________________ mm Hg  
    
PAS maior MI Afetado: tornozelo  __________ Braço _______________       - ITB: _____________ 
PAS maior MI Contralateral: tornozelo  __________ Braço _______________       - ITB: _____________ 
 
 
f) Avaliação para edema de MMII:   
f.1) Perna afetada 

Localização (verificar em 
região anterior) 

Intensidade (indicar profundidade 
em mm e tempo de 
desaparecimento) 

Outros itens de Investigação semiológica [(a) duração na semana 
e no dia, quando alivia] 

Zona 3 

 

 

 

Depressível: (0) não  (1) sim 

(0)  (1+)  (2+)  (3+)  (4+)   

Profundidade_________ 

 Tempo ___________ 

 

Duração no dia: 

(1) o dia todo  (2) só no inicio do dia  (3) só ao final do dia      

 
Ao realizar repouso com pernas elevadas, o edema: 

(0) não altera (1) melhora (2) desaparece 

 

Ao ficar de pé ou sentada por mais de uma ou duas horas, o 

Zona 2 
 
 

Depressível: (0) não  (1) sim 
(0)  (1+)  (2+)  (3+)  (4+)   

Profundidade_________ 
 Tempo ___________ 

Zona 1 Depressível: (0) não  (1) sim 
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(0)  (1+)  (2+)  (3+)  (4+)  
Profundidade_________ 
 Tempo ___________ 

edema: 

(0) não sofre alterações 

(1) piora 

 
 
 
 
 
 
f.2) Perna contralateral 

Localização (verificar em região 
anterior) 

Intensidade (indicar profundidade em 
mm e tempo de desaparecimento) 

Outros itens de Investigação semiológica [(a) duração 
na semana e no dia, quando alivia] 

Zona 3 

 

 

 

Depressível: (0) não  (1) sim 

(0)  (1+)  (2+)  (3+)  (4+)   

Profundidade_________ 

 Tempo ___________ 

Duração no dia: 

(1) o dia todo  (2) só no inicio do dia  (3) só ao final do 
dia      

Ao realizar repouso com pernas elevadas, o edema: 
(1) não altera (1) melhora (2) desaparece 

(2)  

Ao ficar de pé ou sentada por mais de uma ou duas 
horas, o edema: 

(2) não sofre alterações 

(3) piora 

 

Zona 2 
 
 

Depressível: (0) não  (1) sim 
(0)  (1+)  (2+)  (3+)  (4+)   

Profundidade_________ 
 Tempo ___________ 

Zona 1 
 
 
 
 

Depressível: (0) não  (1) sim 
(0)  (1+)  (2+)  (3+)  (4+)   
Profundidade_________ 
 Tempo ___________ 

*Intensidade do edema: 
(1+) Quase imperceptível, desaparecimento < 10 segundos, com profundidade de até 4 mm 
(2+) Sinal de cacifo de profundidade maior que 4 a 6 mm com desaparecimento entre 10 segundos e menos de 1 minuto 
(3+) Sinal de cacifo de profundidade maior que 6 a 8 mm com desaparecimento entre 1 e menos de 2 minutos 
(4+) Sinal de cacifo de profundidade maior que 8 mm com desaparecimento entre 2 – 5 minutos 
 
 
g) Avaliação da palidez após elevação dos MMII em 60 graus: 
Membro afetado:  
sem palidez (0)       com palidez em : 25 segundos (1) entre 25 – 40 segundos (2) entre 40 – 60 segundos (3)  
 
Membro contralateral 
sem palidez (0)       com palidez em : 25 segundos (1) entre 25 – 40 segundos (2) entre 40 – 60 segundos (3)  
 
 
h) Práticas atuais de atividades físicas (considerar os últimos 3 meses):  
(1) passa a maior parte do tempo sentado, na mesma posição 
(2) passa a maior parte do tempo de pé, parado 
(3) passa a maior parte do tempo andando de um lado para outro, mas sem realizar grande esforço físico 
(4) passa a maior parte do tempo andando de um lado para outro, realizando grande esforço físico 
(5) outro ________________________________________________________________________ 
 
 
i) Práticas de exercícios físicos nos últimos seis meses: 
_____________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________________
_______________ 
 
 
j) Diagnóstico médico de alteração circulatória: 
___________________________________________________________________________________________________
______________ 
 
 
k) Exames complementares disponíveis para consulta: (0) Nenhum         (2) Não o (s) tem em sua posse  
(1) Sim 
___________________________________________________________________________________________________
_______ 
___________________________________________________________________________________________________
_______________ 
 
 

5- Estado de nutrição e hidratação 
 
5.1- Dados Antropométricos: 

Peso ____________    Altura ______________   IMC _______________ 
 

5.2- Apetite usual: 
(1) Bom    (2) Diminuído     (3) Aumentado 
 
 

5.3- Perda de peso nos últimos 6 meses?    (0) Não    (1)Sim  
Se sim: Quantos Kg em quanto tempo?_____________________ 
Na preparação dos alimentos, costuma usar, atualmente. Preencher cada um (marcar itens):  

( 1 ) óleo vegetal         (  2 ) gordura de porco                      (  3 ) açúcar                                  (  4 ) adoçante   
 

5.4- Ingestão diária atual de água (medida de 1 copo americano – 200 ml).  Especificar____________________________ 

(1) até 1 copo                       (2) de 1 a 5 copos                         (3) de 6 a 10 copos                        (4) mais de 10 copos 

 
 
 
5.5- Hábito/ freqüência dos seguintes alimentos, atualmente: 

CODIFICAÇÃO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Alimento NUNCA RARAMENTE 

(Menos q/ 1X 
MÊS) 

1X/ 

MÊS 

2 a 3 

X 
MÊS 

1 a 2 

X 
SEM. 

3 a 4 

X 
SEM. 

5 a 6 X/ 

SEM. 

1 X/ 

DIA 

2 X 

ou + 
DIA 

Hambúrguer           

Carnes gordurosas (gordura aparente)           

Frango frito          

Embutidos (salsicha , lingüiça, 

mortadela/presunto) 

         

Bacon          
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Vísceras (coração, moela, fígado 

bovino ou de aves) 

         

Maionese          

Margarina          

Manteiga de leite          

Ovos (cozido, frito, omelete, mexido)          

Banha de porco/ toucinho/torresmo          

Queijos e requeijão          

Leite desnatado          

Leite integral          

Batata, mandioca frita (palito e palha)          

Salgadinho de pacote (skinny)          

Sorvetes, chocolates e doces caseiros          

Tortas, massas, bolos e biscoitos e 

quitandas 

         

Refrigerantes normais          

Refrigerantes diet/light 

 

         

Sucos naturais de frutas          

Frutas           

Vegetal A (ex: folhas, pepino, tomate, 

rabanete) 

         

Vegetal B (ex: cenoura, vagem, 

beterraba, abobrinha, etc.) 

         

Azeite de oliva extra-virgem (ver 

rótulo)  
         

Feijão/soja          

Cereais integrais (aveia, farelos, arroz 

integral) 

         

Pão integral           

Pães convencionais (francês, italiano, 

forma, bisnagas) 

         

 

6- Condições Psicoemocionais 
 

Obs.: perguntar e observar impressões não verbais do indivíduo, especificando as particularidades, se necessário. 

 

6.1- O (a) senhor (a) tem algum problema que interfere nos cuidados necessários com a ferida?  
(0) Não        (1) Sim (especificar) 
_______________________________________________________________________________________ 
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# Interferência da ferida no relacionamento interpessoal 
6.2- A ferida afeta (para melhor ou para pior) seu relacionamento com as demais pessoas a sua volta? 

(0) Não        (1) Sim (especificar) 

______________________________________________________________________________________ 

Atualmente você (sr/ sra) costuma sentir: 
 

Sentimentos Descrição Relação com a 

ferida* 

Tristeza     (0) (1) (2) 

Raiva    (0) (1) (2) 

Inquietação/ preocupação    (0) (1) (2) 

Contrariedade/aborrecimento   (0) (1) (2) 

Tranqüilidade   (0) (1) (2) 

Apatia/ desmotivação  (0) (1) (2) 

Outro  (0) (1) (2) 

 
* (0) para ausente  (1)  não relacionada à ferida  (2)  relacionada à ferida 
 

 
7 -Conhecimento 

7.1- Sabe, explicar basicamente a doença que causou o aparecimento da úlcera? 

(0)Não   (1)Sim. Especificar ___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

7.2- Sabe “como prevenir o aparecimento de novas lesões como esta”?  

(0) Não (1) Sim. Especificar ___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

7.3- Sabe “quais são os fatores que podem favorecer ou prejudicar a cicatrização desta (s) ferida(s)”? 
(0) Não    (1) Sim. Especificar __________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
7.4- O que acha mais importante para cuidar de sua saúde, atualmente? 
 _________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
2.10.5- Dos fatores mencionados anteriormente, o (a) senhor (a) tem dificuldades em relação à algum deles? 
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 
 

8- Mobilidade - Escala de Katz e de Lawton 
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Legenda: Perguntar se o paciente necessidade de ajuda, se houver necessidade de auxílio, perguntar se está 
relacionado com a ferida e preencher os itens de dependência com:  (1) não relacionado à ferida  e (2) relacionado à 
ferida 
Especificar o grau de interferência da (s) ferida (s) em cada atividade (básicas e instrumentais) de vida diária e nível de independência do indivíduo 
relacionado a presença da ferida. Perguntar: A) ferida interfere/atrapalha/dificulta ATUALMENTE em alguma destas atividades?Como interfere (tipo de 
interferência)? 
 
 
 
 
 
8.1- Formulário de avaliação das atividades básicas de vida diária, Katz 

Para cada área de funcionamento listada abaixo assinale a descrição que melhor se aplica.  
A palavra “assistência” significa supervisão, orientação ou auxílio pessoal. 

Banho – a avaliação da atividade “banhar-se” é realizada em relação 

ao uso do chuveiro, da banheira e ao ato de esfregar-se em qualquer 

uma dessas situações. Nessa função, além do padronizado para todas 

as outras, também são considerados independentes os idosos que 

recebem algum auxílio para banhar uma parte específica do corpo 

como, por exemplo, a região dorsal ou uma das extremidades. 

    Não recebe assistência (entra e sai do 

banheiro sozinho se essa é usualmente utilizada 

para banho). 

    Recebe assistência no banho somente para 

uma parte do corpo (como costas ou uma perna). 

 

    Recebe assistência no banho em mais de uma 

parte do corpo. 

Vestir – para avaliar a função “vestir-se” considera-se o ato de pegar 

as roupas no armário, bem como o ato de se vestir propriamente dito. 

Como roupas são compreendidas roupas íntimas, roupas externas, 

fechos e cintos. Calçar sapato está excluído da avaliação. A 

designação de dependência é dada às pessoas que recebem alguma 

assistência pessoal ou que permanecem parcial ou totalmente 

despidos.   

    Pega as roupas e se veste completamente 

sem assistência. 

    Pega as roupas e se veste sem assistência, 

exceto para amarrar os sapatos. 

    Recebe assistência para pegar as roupas ou 

para vestir-se ou permanece parcial ou 

totalmente despido. 

Banheiro – a função “ir ao banheiro” compreende o ato de ir ao 

banheiro para excreções, higienizar-se e arrumar as próprias roupas. 

Os idosos considerados independentes podem ou não utilizar algum 

equipamento ou ajuda mecânica para desempenhar a função sem que 

isso altere sua classificação. Dependentes são aqueles que recebem 

algum auxílio direto ou que não desempenham a função. Aqueles que 

utilizam “papagaios” ou “comadres” também são considerados 

dependentes. 

    Vai ao banheiro, higieniza-se e se veste após 

as eliminações sem assistência (pode utilizar 

objetos de apoio como bengala, andador, barras 

de apoio ou cadeira de rodas e pode utilizar 

comadre ou urinol à noite esvaziando por si 

mesmo pela manhã). 

    Recebe assistência para ir ao banheiro ou para 

higienizar-se ou para vestir-se após as 

eliminações ou para usar o urinol ou comadre à 

noite. 

    Não vai ao banheiro para urinar ou evacuar. 

Transferência – a função “transferência” é avaliada pelo movimento     Deita-se e levanta-se da cama ou da cadeira 
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desempenhado pelo idoso para sair da cama e sentar-se em uma 

cadeira e vice-versa. Como na função anterior, o uso de equipamentos 

ou suporte mecânico não altera a classificação de independência para 

a função. Dependentes são as pessoas que recebem qualquer auxílio 

em qualquer das transferências ou que não executam uma ou mais 

transferências. 

sem assistência (pode utilizar um objeto de apoio 

como bengala ou andador). 

    Deita-se e levanta-se da cama ou da cadeira 

com auxílio. 

    Não sai da cama. 

Continência – “continência” refere-se ao ato inteiramente 

autocontrolado de urinar ou defecar. A dependência está relacionada à 

presença de incontinência total ou parcial em qualquer das funções. 

Qualquer tipo de controle externo como enemas, cateterização ou uso 

regular de fraldas classifica a pessoa como dependente. 

    Tem controle sobre as funções de urinar e 

evacuar. 

    Tem “acidentes” *ocasionais. *acidentes = 

perdas urinárias ou fecais.    

    Supervisão para controlar urina e fezes, utiliza 

cateterismo ou é incontinente. 

Alimentação – a função “alimentação” relaciona-se ao ato de dirigir a 

comida do prato (ou similar) à boca. O ato de cortar os alimentos ou 

prepará-los está excluído da avaliação. Dependentes são as pessoas 

que recebem qualquer assistência pessoal. Aqueles que não se 

alimentam sem ajuda ou que utilizam sondas para se alimentarem são 

considerados dependentes. 

    Alimenta-se sem assistência. 

    Alimenta-se sem assistência, exceto para 

cortar carne ou passar manteiga no pão. 

    Recebe assistência para se alimentar ou é 

alimentado parcial ou totalmente por sonda 

enteral ou parenteral. 

 

Index de AVDs 
(Katz) 

Tipo de classificação 

A Independente para todas as atividades. 

B Independente para todas as atividades menos uma. 

C Independente para todas as atividades menos banho e mais uma adicional 

D Independente para todas as atividades menos banho, vestir-se e mais uma adicional. 

E Independente para todas as atividades menos banho, vestir-se, ir ao banheiro e mais uma adicional. 

F Independente para todas as atividades menos banho, vestir-se, ir ao banheiro, transferência e mais uma adicional. 

G Dependente para todas as atividades. 

Outro Dependente em pelo menos duas funções, mas que não se classificam em C, D, E e F. 
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8.2- Escala de Lawton – Avaliação de atividades instrumentais de vida diária  
Legenda: Perguntar se o paciente necessidade de ajuda, se houver necessidade de auxílio, perguntar se está 
relacionado com a ferida e preencher os itens de dependência com:  (a) não relacionado à ferida  (b) relacionado à 
ferida 

O(a) sr(a) consegue usar o telefone (  ) sem ajuda (3) 

(  ) ajuda parcial (2) 

(  ) não consegue (1) 

O(a) sr(a) consegue ir a locais distantes, usando algum transporte, sem necessidade de 

planejamentos especiais 

(  ) sem ajuda (3) 

(  ) ajuda parcial (2) 

(  ) não consegue (1) 

O(a) sr(a) consegue fazer compras (  ) sem ajuda (3) 

(  ) ajuda parcial (2) 

(  ) não consegue (1) 

O(a) sr(a) consegue preparar suas próprias refeições (  ) sem ajuda (3) 

(  ) ajuda parcial (2) 

(  ) não consegue (1) 

O(a) sr(a) consegue arrumar a casa (  ) sem ajuda (3) 

(  ) ajuda parcial (2) 

(  ) não consegue (1) 

O(a) sr(a) consegue fazer trabalhos manuais domésticos como pequenos reparos (  ) sem ajuda (3) 

(  ) ajuda parcial (2) 

(  ) não consegue (1) 

O(a) sr(a) consegue lavar e passar sua roupa (  ) sem ajuda (3) 

(  ) ajuda parcial (2) 

(  ) não consegue (1) 

O(a) sr(a) consegue tomar seus remédios na dose e horários corretos (  ) sem ajuda (3) 

(  ) ajuda parcial (2) 

(  ) não consegue (1) 

O(a) sr(a) consegue cuidar de suas finanças (  ) sem ajuda (3) 

(  ) ajuda parcial (2) 

(  ) não consegue (1) 

TOTAL _________ pontos (9 – 27) 

 
PARTE V – ASPECTOS RELACIONADOS ÀS CONDIÇÕES ATUAIS DA (S) LESÃO (ÕES) 

DATA DA AVALIAÇÃO:_______________________ 
9.2-  Número de lesões:    (1) uma                 (2) duas            (3) três              (4) quatro  ou mais   
 
9.3 - Localização da ferida:  
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 Ferida 1 Ferida 2  Ferida 3 Ferida 4 Ferida 5 

Membro inferior (1) MID    (2) MIE (1) MID    (2) MIE (1) MID    (2) MIE (1) MID    (2) MIE (1) MID    (2) MIE 

Plano acometido (a) anterior 
(p) posterior 
(m) medial 
(l) lateral 

(a) anterior 
(p) posterior 
(m) medial 
(l) lateral 

(a) anterior 
(p) posterior 
(m) medial 
(l) lateral 

(a) anterior 
(p) posterior 
(m) medial 
(l) lateral 

(a) anterior 
(p) posterior 
(m) medial 
(l) lateral 

Tempo atual da lesão (em meses)      

 
Histórico da lesão atual: 
 

Como esta lesão 
surgiu 

F1 F2 F3 F4 F5 
(1) Trauma/ lesão de 
perna (inclui trauma 

mecânico, corte, 
escoriação, 
queimadura 

(1) Trauma/ lesão de 
perna (inclui trauma 

mecânico, corte, 
escoriação, 
queimadura 

(1) Trauma/ lesão de 
perna (inclui trauma 

mecânico, corte, 
escoriação, 
queimadura 

(1) Trauma/ lesão de 
perna (inclui trauma 

mecânico, corte, 
escoriação, 
queimadura 

(1) Trauma/ lesão de 
perna (inclui trauma 

mecânico, corte, 
escoriação, 
queimadura 

(2) Picada de inseto (2) Picada de inseto 
 

(2) Picada de inseto 
 

(2) Picada de inseto 
 

(2) Picada de inseto 
 

(3) Outro (3) Outro 
 

(3) Outro 
 

(3) Outro 
 

(3) Outro 
 

(4) Não está ligada à 
um evento em 

especial 
 

(4) Não está ligada à 
um evento em 

especial 
 

(4) Não está ligada à 
um evento em 

especial 
 

(4) Não está ligada à 
um evento em 

especial 
 

(4) Não está ligada à 
um evento em 

especial 
 

(5) Não sabe dizer 
 

(5) Não sabe dizer (5) Não sabe dizer 
 

(5) Não sabe dizer 
 

(5) Não sabe dizer 
 

 
 
9.4 – Descrever para cada ferida: 

Preencher cada um: (0) não     (1) sim F1 F2 F3 F4 F5 
a) Condições da pele perilesional  (área de perímetro aproximadamente 10 cm do término do leito da lesão). 
 descamação                    
Hiperemia      
Celulite      
Hiperqueratose      
Escoriações      

hemossiderina – cor _______________________________      
Hipopigmentação      
atrofia branca              
Eczema      
textura fina              
Brilhante      
outras ______________________________________      
b) Condições das bordas. 
borda circunscrita/delimitada               
borda não circunscrita/ não delimitada      
Regular        
Irregular                
Descolada          
Aderida                   

Nodulações/tumefações       
Macerada                 
Edemaciada         
Queratose          
Epitelização             

Friável                  
Elevada              
Dolorosa                
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Hiperemia             

Endurecida          
Vegetação      
Exsudante      
Observações adicionais: ___________________      

c) Condições do leito (indicar coloração e percentual de área ocupada: a= até 25%; b= mais de 25% a menos de 50%; c= de 50% a menos de 75%; d= 75% ou 
mais)): 
Crosta ou Escara  (descrever) ___________________________        
Esfacelos (descrever)   __________________      
Granulação  (descrever )_______________________      
Epitelização   (descrever)_________________________      

d) Características do tecido de granulação. 
Coloração do tecido de granulação brilhante, vermelho vivo          
Vermelho escuro        
Descorado tipo róseo claro       
Aspecto endurecido/ espessado      
Leito de aspecto friável (como carne de peixe)           
Sangramento fácil           
Sangramento espontâneo        
Hipergranulação/ elevação do tecido no interior da lesão, ultrapassando as margens ou 
centralizado 

     

Indícios de epitelização (ilhas)              

PUSH 
F1 F2 F3 F4 F5 

Area 
(cm2) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      

0 <0,3 0,3-

0,6 

0,7-

1,0 

1,1-

2,0 

2,1-

3,0 

3,1-

4,0 

4,1-

8,0 

8,1-

12,0 

12,1-

24,0 

>24,

0 

Quanti 
dade de 
exsudat

o 

0 1 2 3      

Ausente* Pequena** Moderada*** Grande**** 

Tipo de 
tecido 

0 1 2 3 4      

Fechado Tecido Epitelial Tecido de 

Granulação 

Esfacelo Escara 

 
                                                                                    Escore total:  !
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* Nenhuma umidade no curativo, leito da ferida seco 
** Curativo molhado com umidade (33%) distribuída igualmente no leito da ferida 
*** Curativo saturado (mais de 33% a 67 %), com distribuição da umidade variável no leito da ferida 
**** Curativo “embebido” em exsudato (maid de 67%), com distribuição variável no leito da ferida 
 
9.5- Nível de profundidade/ extensão da ferida (estruturas acometidas): 
Ferida 1 Ferida 2  Ferida 3 Ferida 4 Ferida 5 

(1) epiderme 
(2) derme   
(3) tecido subcutâneo 
(4) músculo  
(5) fáscia muscular  
(6) cápsula articular  
(7) osso 
(8) tendão 

(1) epiderme 
(2) derme   
(3) tecido subcutâneo 
(4) músculo  
(5) fáscia muscular  
(6) cápsula articular  
(7) osso 
(8) tendão 

(1) epiderme 
(2) derme   
(3) tecido subcutâneo 
(4) músculo  
(5) fáscia muscular  
(6) cápsula articular  
(7) osso 
(8) tendão 

(1) epiderme 
(2) derme   
(3) tecido subcutâneo 
(4) músculo  
(5) fáscia muscular  
(6) cápsula articular  
(7) osso 
(8) tendão 

(1) epiderme 
(2) derme   
(3) tecido subcutâneo 
(4) músculo  
(5) fáscia muscular  
(6) cápsula articular  
(7) osso 
(8) tendão 

 
9.6- Mensuração da ferida:  

 
9.7- Aspectos do curativo externo/ secundário: 
 Em uso de curativo oclusivo: (0) Não             (1) Sim 
Se sim, usa como curativo secundário: 
(1) Atadura de crepe, gazes de algodão e compressa estéril. Especificar se necessário:_____________________________ 
(2) Atadura de crepe e gazes de algodão. Especificar se necessário:_________________________________ 
(3) Gazes de algodão e esparadrapo. Especificar se necessário: ________________________________________ 
(4) Outro. Especificar: ____________]___________________ 
 
9.8- Características do exsudato: #Tipo/ cor:   
 (1)Seroso (2)Serossanguinolento (3)Sanguinolento  (4)Purulento (5)Piossanguinolenta   (6)Purulento-esverdeado   (7)Outro ______________ 
 
9.9-  Odor (classificação de BaKer e Haig , 2000): 
(1) Forte - Cheiro que envolve todo o ambiente, mesmo com o curativo intacto e fechado                       
(2) Moderado - Odor se dispersa no ambiente no momento que o curativo é removido  
(3) Discreto - Odor sentido quando o cliente está em local fechado no momento da remoção do curativo              
(4) Sem odor -  Quando não há  odor algum no ambiente e nem quando o curativo é removido 
 
9.10-  Uso de cobertura absorvente: 
(1) não está em uso de cobertura absorvente 
(2) em uso de cobertura absorvente 
 
9.11- ASPECTOS SOBRE O CUIDADO COM A FERIDA: 
3.4.1- Tratamento sistêmico em curso: 
# medicação: ______________________________________________________________________________________________ 
 
9.12- # uso de meias elásticas: ______________________________________________________________________ 
(0) não           (1) sim 
Compressivas – tipo: (1) alta compressão   (2) média compressão     (3) leve compressão    
Formato:  (1)meia-calça      (2) 7/8         (3) 3/4                 (4) tornozeleira  
Tempo de uso:      (1) < 1 mês         (2) 1-6 meses       (3) 7-12 meses       (4) mais de 1 ano 
 

9.13-  Intervenções realizadas na UBS: 

F1 F2 F3 F4 F5 

(  ) fotografia 

(  ) planigrafia 

________X ___________  
(comprimento x largura) 

* Área – Imagem J: 
_______________ 

(  ) fotografia 

(  ) planigrafia 

________X ___________  
(comprimento x largura) 

* Área – Imagem J: 
_______________ 

(  ) fotografia 

(  ) planigrafia 

________X ___________  
(comprimento x largura) 

* Área – Imagem J: 
_____________ 

(  ) fotografia 

(  ) planigrafia 

________X ___________  
(comprimento x largura) 

* Área – Imagem J: 
_______________ 

(  ) fotografia 

(  ) planigrafia 

________X ___________  
(comprimento x largura) 

* Área – Imagem J: 
_______________ 
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9.13.1-Tratamento tópico em curso:  
*Com indicação da equipe de saúde:  _______________________________________________________________________ 
(1) AGE      (2)PVP-I    (3) Antibiótico tópico ____________________    (4) Colagenase         (5) Alginato de cálcio             
(6) Hidrogel        (7) Bota de Unna        (8) Fitoterápico (especificar) ___________________________ (9) Outro _______________ 
 
*Sem indicação da equipe de saúde (especificar quem): _________________________________________________________ 
(1) AGE      (2)PVP-I    (3) Antibiótico tópico ____________________    (4) Colagenase         (5) Alginato de cálcio             
(6) Hidrogel        (7) Bota de Unna        (8) Fitoterápico (especificar) ___________________________ (9) Outro ________________ 
 
9.13.2- Acompanhamento atual relacionado à ferida. 
 Preencher cada profissional com (0) não    (1) sim: 
(   ) Médico (especialidade, instituição) ______________________________________________________________ 

           (1) clinico geral      (2) cirurgião vascular/ angiologista         (3) ortopedista          (4) médico da família 
(   ) Enfermeiro __________________ (  ) técnico/auxiliar de enfermagem 
(    ) Outro __________________________________________________________________________________ 
 
9.13.3- Freqüência dos curativos: _______________________________________ 
(   ) diários:      (   ) 1 vez/ dia              (    ) mais de 1 vez/ dia 
(   ) semanais: (   ) mais de 3 vezes/semana    (    ) 1-2 vezes/ semana           
O curativo é realizado: (  ) inclusive nos fins de semana   (    ) com exceção dos finais de semana 
 
9.13.4- Como  o curativo costuma ser realizado: 
*limpeza: Não é feita limpeza (0)          Realizada limpeza com:   (1) água e sabonete comum                 
(2) água e sabão anti séptico ______________________                      ( 3) com SF 0,9%         
*tratamento: produto usado como cobertura primária  na lesão ______________________________________________________ 
(1) não aplica nenhum produto tópico para tratamento          
*tratamento/cobertura:produto usado como cobertura secundária na lesão _____________________________________________ 
(1) não aplica nenhum produto tópico para tratamento          
*oclusão: (última cobertura) descrição do produto para a oclusão da ferida _____________________________________________ 

(1) não oclui                      (2) oclui com gazes e micropore/esparadrapo    (3) oclui com atadura  (4)  outro 

____________________ 

 
 

9.14- Intervenções realizadas em casa: 
9.14.1- Tratamento tópico em curso:  
*Com indicação da equipe de saúde:  _______________________________________________________________________ 
(1) AGE      (2)PVP-I    (3) Antibiótico tópico ____________________    (4) Colagenase         (5) Alginato de cálcio             
(6) Hidrogel        (7) Bota de Unna        (8) Fitoterápico (especificar) ___________________________ (9) Outro _______________ 
 
*Sem indicação da equipe de saúde (especificar quem): _________________________________________________________ 
(1) AGE      (2)PVP-I    (3) Antibiótico tópico ____________________    (4) Colagenase         (5) Alginato de cálcio             
(6) Hidrogel        (7) Bota de Unna        (8) Fitoterápico (especificar) ___________________________ (9) Outro ________________ 
 
9.14.2- Quem é o responsável pela realização do curativo em casa: 
(1) Próprio paciente    (2) Cuidador _________________    (3) Técnico ou auxiliar em enfermagem da família    (4) Médico da família 
(5) Enfermeiro da família      (6) Outro______________________________ 
 
9.14.3- Freqüência dos curativos: _______________________________________ 
(   ) diários:      (   ) 1 vez/ dia              (    ) mais de 1 vez/ dia 
(   ) semanais: (   ) mais de 3 vezes/semana    (    ) 1-2 vezes/ semana           
O curativo é realizado: (  ) inclusive nos fins de semana   (    ) com exceção dos finais de semana 
 
9.14.4- Como  o curativo costuma ser realizado: 
*limpeza: Não faz limpeza (0)          Realiza limpeza durante o banho (1)          Realiza limpeza após o banho (2)   
           Com:   água e sabonete comum (1)               água e sabão anti séptico ______________________ (2)      com SF 0,9% (2)        
           Protege o curativo durante o banho? não (0)  sim (1) 
           Outro (   ) ___________________________________________________________ 
*tratamento: produto usado como cobertura primária  na lesão ______________________________________________________ 
(1) não aplica nenhum produto tópico para tratamento          
*tratamento: produto usado como cobertura secundária na lesão ____________________________________________________ 



 

Fonte: NUNES CAB. Evolução de úlceras vasculares em pessoas tratadas na atenção 
primária: abordagem sociodemográfica, clínica e terapêutica [dissertation]. Goiânia: 
Faculdade de Enfermagem/UFG; 2012. 322p.  
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(1) não aplica nenhum produto tópico para tratamento          
*oclusão: (última cobertura) descrição do produto para a oclusão da ferida _____________________________________________ 

(1) não oclui                      (2) oclui com gazes e micropore/esparadrapo    (3) oclui com atadura  (4)  outro 

____________________ 

 
 

3.15- Intervenções realizadas em outra instituição: 
9.15.1- Tratamento tópico em curso:  
*Com indicação da equipe de saúde:  _______________________________________________________________________ 
(1) AGE      (2)PVP-I    (3) Antibiótico tópico ____________________    (4) Colagenase         (5) Alginato de cálcio             
(6) Hidrogel        (7) Bota de Unna        (8) Fitoterápico (especificar) ___________________________ (9) Outro _______________ 
 
*Sem indicação da equipe de saúde (especificar quem): _________________________________________________________ 
(1) AGE      (2)PVP-I    (3) Antibiótico tópico ____________________    (4) Colagenase         (5) Alginato de cálcio             
(6) Hidrogel        (7) Bota de Unna        (8) Fitoterápico (especificar) ___________________________ (9) Outro ________________ 
 
9.15.2- Acompanhamento atual com motivo relacionado à ferida, considerando o tratamento recebido pelo técnico/ auxiliar de enfermagem.  Preencher 
cada profissional com (0) não    (1) sim: 

(   ) Médico (especialidade, instituição) _______________________________________________________________ 
           (1) clinico geral               (2) cirurgião vascular/ angiologista         (3) ortopedista           
           (1) HGG   (2) HC __________________    (5) Instituição particular ___________________ 
(   ) Enfermeiro  

 (1) HGG   (2) HC   (5) Instituição particular ___________________ (   ) Outro ____________ 
 
9.15.3- Freqüência dos curativos: _______________________________________ 
(   ) diários:      (   ) 1 vez/ dia              (    ) mais de 1 vez/ dia 
(   ) semanais: (   ) mais de 3 vezes/semana    (    ) 1-2 vezes/ semana           
O curativo é realizado: (  ) inclusive nos fins de semana   (    ) com exceção dos finais de semana 
 
9.15.4- Como  o curativo costuma ser realizado: 
*limpeza: Não é feita limpeza (0)          Realizada limpeza durante o banho (1)          Realizada limpeza após o banho (2)           
Com:   água e sabonete comum (1)               água e sabão anti séptico ______________________ (2)            com SF 0,9% (2)        Protege o curativo 
durante o banho? não (0)  sim (1)Outro (   ) ________________________________ 
*tratamento: produto usado como cobertura primária  na lesão. _______________________________________________ 
(1) não aplica nenhum produto tópico para tratamento          
*tratamento: produto usado como cobertura secundária na lesão._______________________________________________ 
(1) não aplica nenhum produto tópico para tratamento          
*oclusão: (última cobertura) descrição do produto para a oclusão da ferida. _____________________________________________ 
(1) não oclui                      (2) oclui com gazes e micropore/esparadrapo              (3) oclui 



 

Fonte: SANTANA, AC. Mapeamento das intervenções e atividades de enfermagem no 
atendimento as pessoas com úlceras vasculares: aplicação da teoria de Wanda Horta. 
[dissertation]. Goiânia: Faculdade de Enfermagem/UFG; 2012. 319p. 
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Anexo 2 
 

Roteiro de Coleta de Dados 
Atividades de Enfermagem 

 
Parte 1 – Dados de caracterização demográfica 

 

1 - Sexo: 1 - (  ) Feminino   2 - (  ) Masculino 

2- Idade em anos completos: 

________________  

 

1- Preenchimento pelo pesquisador  

Faixa etária:  
1- (  ) 18 a 25 anos   
2- (  ) 26 a 33 anos  
3- (  ) 34 a 41 anos  
4- (  ) 42 a 48 anos  
5- (  ) 49 ou mais 

 

Parte 2 – Dados de  caracterização profissional 

 

3 – Atua na unidade: 

1 -(  ) Centro de Assistência Integral a Saúde (CAIS) 

2 -(  ) Centro de Referência em Diagnóstico e Terapia (CRDT) 

3 -(  ) Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (CROF) 

4 -(  ) Centro de Referência em Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (CRASPI) 

5 -(  ) Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (CIAMS) 

6 -(  ) Unidade de Atenção Básica em Saúde da Família (UABSF) 

7 -(  ) Centro de Saúde 

 

4 – Formação profissional (pode marcar mais 
de uma opção) 
1 -(  ) Auxiliar de Enfermagem 
2 -(  ) Técnico de Enfermagem 
3 -(  ) Enfermeiro 
4 -(  ) Outro: 
______________________________ 
 

5 – Exerce nesta unidade de saúde a função 
de:  
1 -(  ) Auxiliar de Enfermagem 
2 - (  ) Técnico de Enfermagem 
3 - (  ) Enfermeiro 
 

 

 

6 - Identifique o período de trabalho nesta unidade: 
1- (     ) matutino de 2ª a 6ª feira 
2- (     ) vespertino de 2ª a 6ª feira 
3- (     ) escala de 12/36h 
4- (     ) escala de 12/60h 
 



 

Fonte: SANTANA, AC. Mapeamento das intervenções e atividades de enfermagem no 
atendimento as pessoas com úlceras vasculares: aplicação da teoria de Wanda Horta. 
[dissertation]. Goiânia: Faculdade de Enfermagem/UFG; 2012. 319p. 
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7 – Em caso de formação como enfermeiro possui: 

 1-(  ) Especialização Área:_____________________ 

(  ) Em andamento (  ) Concluído  Ano:___________ 

2-(  ) Mestrado Área:_________________________ 

(  ) Em andamento (  ) Concluído  Ano:__________ 

3-(  ) Outros 
 Especificar:_______________________________ 

 

8 – Há quanto tempo atua como profissional de enfermagem?___________________________ 

9 – Há quanto tempo atua nesta unidade de saúde? ________________e na sala de curativos? 

_________ 

 

10- Já trabalhou em outras unidades de saúde com o tratamento de feridas? ______por quanto 

tempo? __________________ 

 

11– Qual foi a última vez que você prestou atendimentos a uma pessoa com úlcera vascular? 

1- (  ) hoje                           2 -(  ) um dia (ontem)       3 -(  ) de 2 a 7 dias     4 -(  ) de 8 a 14 dias    

5 -(  ) de 15 dias a 1mês         6 - (  ) mais de 1 mês  

 

12 – Considerando o número de atendimentos que você prestou a pacientes com úlceras nas 

pernas (fotografia para ajudar você a lembrar dos casos iguais ou parecidos) , pode dizer que você 

tem nesta área:1 -(  ) pouca experiência        2 -  (  ) razoável experiência           3 -(  ) muita 

experiência 

 

 
Fonte: Rede Goiana de pesquisa em avaliação e tratamento de feridas 
 

13 – Você já realizou algum curso ou atividade de atualização em tratamento de feridas?    

 1 - (   ) Não  2 - (  ) Sim 

Listar o(s)  curso(s) realizado (s),  a instituição que o promoveu  e respectiva carga horária. 



 

Fonte: SANTANA, AC. Mapeamento das intervenções e atividades de enfermagem no 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

14 – Descreva os conteúdos que foram abordados no (s)  curso (s): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

ATIVIDADES OU AÇÕES DE ENFERMAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fonte: SANTANA, AC. Mapeamento das intervenções e atividades de enfermagem no 
atendimento as pessoas com úlceras vasculares: aplicação da teoria de Wanda Horta. 
[dissertation]. Goiânia: Faculdade de Enfermagem/UFG; 2012. 319p. 
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Se necessário utilize o verso 

15 - Por favor, agora pense nas atividades que você realiza quando atende, aqui na sala de curativos, 

pessoas com feridas nas pernas, de origem vascular (venosa, arterial ou mista). Para ajudar lembrar-

se destas lesões, colocamos algumas fotografias para você olhar. Escreva no espaço abaixo, tudo o 

que você faz, sejam os cuidados diretos às pessoas como um todo, seja aqueles relacionados à 

lesão, ao ambiente ou outros aspectos que você julgar importante.  

 

OBRIGADA! 
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