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RESUMO 
CARNEIRO DA. Práticas de autocuidado de pessoas com úlceras venosas: 
utilização da teoria de enfermagem de Orem. [dissertação] Goiânia: Faculdade de 
Enfermagem/UFG; 2014. 174p.  
 
O autocuidado é direcionado à prevenção de problemas, manutenção, controle e 

recuperação da saúde. Assim, a apropriação da Teoria do Autocuidado de Orem 

pelo enfermeiro o permite compreender o desenvolvimento de práticas de 

autocuidado e com base nisso planejar os sistemas de enfermagem e os métodos 

de ajuda necessários para aumentar a capacidade das pessoas para o autocuidado 

terapêutico. Pessoas com úlceras venosas demandam atendimento de 

enfermagem e as pesquisas disponíveis ainda não permitem compreender as 

práticas de autocuidado desse grupo. Objetivou-se assim, neste estudo, analisar 

as práticas de autocuidado de pessoas com úlceras venosas. Propôs-se ainda 

identificar as informações referidas pelos participantes sobre as orientações 

recebidas de profissionais de saúde em relação ao tratamento da lesão, identificar 

os profissionais referidos como fonte de orientação do tratamento da úlcera venosa, 

e a correspondência das orientações com as ações implementadas pelas pessoas 

com úlceras, os fatores referidos como intervenientes nas práticas de autocuidado, 

e finalmente, a taxa de comparecimento desse grupo aos agendamentos nas salas 

de curativos. Trata-se de um estudo longitudinal com pesquisa descritiva transversal 

de abordagem quantitativa nele aninhado, realizado na cidade de Goiânia, Goiás 

nos meses de agosto de 2012 a abril de 2013. Da população de 167 pessoas com 

úlceras vasculares identificadas em um estudo anterior, após verificação de 

critérios de elegibilidade, 41 foram incluídas. Realizou-se entrevista individual e 

acompanhamento dos comparecimentos aos agendamentos nas salas de curativos 

de quatro unidades básicas de saúde. Realizou-se análise por meio de estatística 

descritiva simples. Para análise das práticas de autocuidado, as ações referidas 

foram comparadas com a literatura especializada e a teoria de Orem (1995) e, para 

análise da correspondência entre as práticas referidas como recomendadas pelos 

profissionais e as implementadas pelas pessoas as ações foram classificadas em 

cinco tipos, de acordo a sua natureza (desejável ou não) e origem (vinculada ou 

não à orientação profissional). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da 

UFG, protocolo 101/2010. Entre os participantes predominou o sexo masculino 

(56,1%), idade igual ou superior a 60 anos (51,2%), escolaridade inferior a sete 

anos (75,6%) e renda entre um a três salários mínimos (80,4%). Todos relataram 

ao menos duas práticas de autocuidado com a saúde por causa da úlcera venosa, 

embora estas se mostraram incompletas e/ou equivocadas. Conforme os relatos, 

as orientações profissionais foram superficiais e algumas vezes equivocadas, e o 

profissional mais referido como fonte de orientação foi o médico.  Entre os fatores 

intervenientes, a dor foi o fator limitante para a maior parte dos requisitos de 

autocuidado de desvio de saúde, sendo para alguns, o fator mais expressivo. Em 

relação aos agendamentos, 76,9% dos participantes compareceram em mais de 

80% dos agendamentos feitos pelos profissionais das salas de curativos. Os 

resultados apontam a necessidade de reflexão sobre os fatores que influenciam o 

papel do enfermeiro no apoio a pessoas com úlceras venosas para o 



desenvolvimento da capacidade de autocuidado, atualização dos profissionais em 

geral sobre o tratamento e diálogo entre os profissionais para o atendimento 

integrado.  

 

Descritores: autocuidado; úlcera venosa; enfermagem. 



ABSTRACT 

 
CARNEIRO DA. Self-care practices of people with venous ulcers: use of Orem's 
nursing theory. [dissertation] Goiania: Nursing Faculty/UFG; 2014. 174p.  
 
Self-care is addressed to prevent problems, maintenance, control and recovery of 

health. Thus, the appropriation of Orem’s Theory Self-care by the nurses help to 

explain self-care practices development and based on this plan, nursing systems and 

methods needed to help to increase the capacity of people for therapeutic self-care. 

People with venous ulcers require nursing care and the available research does not 

provide insight into the self-care practices to this group. The objective in this study is 

to analyze self-care practices of people with venous ulcers. It was also proposed to 

identify the information provided by the participants from the health professional 

guidelines regarding the treatment of  injury, identifying these professionals as a source 

of guidance for treatment for venous ulcers, and  the correspondence with actions 

taken by people with ulcers, such as players in self-care practices, and finally, the 

attendance rate of this. This is a longitudinal study with cross-sectional descriptive 

study of quantitative approach, held in Goiânia, Goiás from August 2012 to April 2013. 

From167 people with vascular ulcers identified in a previous study, after verification of 

eligibility criteria, 41 were included. Individual interview was done and monitoring of  

scheduled appearances to dressing rooms in four basic health units. Analysis was 

performed using descriptive statistics. For the analysis of self-care practices, the 

actions were compared with the literature and Orem's theory (1995) and for analysis 

of the correspondence between the practices cited as recommended by professionals 

and implemented by people's actions were classified into five types according to their 

nature (desirable or not) and origin (linked or not professional guidance). The study 

was approved by the Ethics Committee of UFG, protocol 101/2010. Among the 

participants, they were male (56.1%), 60 years old (51.2%), less than seven years of 

school (75.6%) and income from one to three minimum wages (80, 4%). All of them 

reported at least two health self-care practices due to venous ulcers, although these 

have proved incomplete and / or misleading. The professional guidelines were 

superficial and sometimes misleading, and  the doctor was the professional as a source 

of guidance. Among the factors, the pain was the limiting factor for most of  self-care 

requirements of health disorders, and for some, the most significant factor. Regarding 

monitoring , 76.9% were attended by more than 80% of appointments made by the 

professionals of the dressing rooms. The results show the necessity to reflect about 

factors that influence the nurse's role in supporting people with venous ulcers for the 

development of self-care ability, updating professionals in general about treatment and 

dialogue among professionals for integrated care. 

 

Keywords: self-care; venous ulcer; nursing. 

 



RESUMEN 
CARNEIRO DA. Prácticas de autocuidado de personas con úlceras venosas: 
utilización de la teoría de enfermería de Orem. [disertación] Goiânia: Facultad de 
Enfermería/UFG; 2014. 174p. 
 
El autocuidado está dirigido a la  prevención de problemas, mantenimiento, control 
y recuperación de la salud. Así, la apropiación de la Teoría del Autocuidado de 
Orem por el enfermero, le permite comprender el desarrollo de prácticas de 
autocuidado y con base en eso planear los sistemas de enfermería y los métodos 
de ayuda, necesarios para aumentar la capacidad de las personas para el 
autocuidado terapéutico. Personas con úlceras venosas demandan atendimiento 
de enfermería y las investigaciones disponibles aún no permiten comprender las 
prácticas de autocuidado de ese grupo. Se objetivó, en este estudio, analizar las 
prácticas de autocuidado de personas con úlceras venosas. Se ha propuesto, 
inclusive, identificar las informaciones referidas por los participantes sobre las 
orientaciones recibidas de profesionales de salud en relación al tratamiento de la 
lesión, identificar a los profesionales referidos como fuente de orientación del 
tratamiento de úlcera venosa, y la correspondencia de orientaciones con las 
acciones implementadas por las personas con úlceras, los factores referidos como 
intervinientes en las prácticas de autocuidado, y finalmente, la cantidad de 
comparecencia de las personas con úlceras venosas a las citas en las salas de 
curativos. Se trata de un estudio longitudinal con pesquisa descriptiva transversal de 
abordaje cuantitativo en él, anidado, realizado en la ciudad de Goiânia, Goiás en los 
meses de agosto de 2012 a abril de 2013. De la población de 167 personas con 
úlceras vasculares identificadas en un estudio anterior, después de la verificación 
de criterios de elegibilidad, 41 fueron incluidas. Los datos fueron obtenidos por 
medio de entrevista individual y acompañamiento de los comparecencias a las citas 
en las salas de curativos de cuatro unidades básicas de salud. Se realizó por medio 
de estadística descriptiva simple. Para análisis de las prácticas de autocuidado, las 
acciones referidas fueron comparadas con la literatura especializada y la teoría de 
Orem (1995) y, para análisis de la correspondencia entre las prácticas referidas 
como recomendadas por los profesionales y las implementadas por las personas, 
las acciones fueron clasificadas en cinco tipos, de acuerdo a su naturaleza 
(deseable o no) y origen (vinculada o no a la orientación profesional). La 
investigación fue aprobada por el Comité de Ética de la UFG, protocolo 101/2010. 
Entre los participantes predominó el sexo masculino (56,1%), edad igual o superior 
a 60 años (51,2%), escolaridad inferior a siete años (75,6%) y renta entre uno a 
tres salarios mínimos (80,4%). Todos relataron al menos dos prácticas de 
autocuidado con la salud por causa de úlcera venosa, aunque estas se han 
mostrado incompletas y/o equivocadas. Conforme a los relatos, las orientaciones 
profesionales fueron superficiales y algunas veces equivocadas, y el profesional 
más referido como fuente de orientación fue el médico. Entre los factores 
intervenientes, el dolor fue el factor limitador para la mayor parte de los requisitos 
de autocuidado de desvío de salud, siendo para algunos, el factor más expresivo. 
En relación al acompañamiento de las comparecencias de los participantes en las 
salas de curativos, 76,9% comparecieron en más de 80% de las citas hechas por 
los profesionales de las salas de curativos. Los resultados señalan la necesidad de 
reflexión sobre los factores que influyen el papel del enfermero en el apoyo a 
personas con úlceras venosas para el desarrollo de la capacidad de autocuidado, 



actualización de los profesionales en general sobre el tratamiento el diálogo entre 
los profesionales para el atendimiento integrado.  
 
 
Descriptores: autocuidado; úlcera venosa; enfermería. 
 



APRESENTAÇÃO 

 

Ao me inserir na Rede Goiana de Pesquisa em Avaliação e Tratamento de 

Feridas, a qual está vinculada ao Núcleo de Estudo e Pesquisas em Tecnologias de 

Avaliação, Diagnóstico e Intervenção em Enfermagem e Saúde (NUTADIES), 

participei de estudos envolvendo pessoas com úlceras vasculares. 

Presenciei a queixa de profissionais de enfermagem que atuavam em salas 

de curativos de unidades de saúde municipais nos quais as pessoas com úlcera 

crônica de perna, comumente não realizavam todas as recomendações dos 

profissionais de saúde que as atendiam e que apresentavam absenteísmo nos 

retornos agendados. 

Percebi ainda que não havia busca ativa por parte dos profissionais de saúde 

destas unidades, no sentido de acompanhar e identificar os fatores que contribuíam 

para que elas não comparecessem às salas de curativo para o tratamento da lesão e 

os fatores intervenientes na falta de incorporação da terapêutica adequada pelos 

usuários.  

Por outro lado, observei por meio dos relatos dessas pessoas, os seus 

esforços em relação à assiduidade aos agendamentos, mesmo quando estes referiam 

estar sem condições financeiras para isso e/ou com outras dificuldades para se 

deslocar até a unidade para o tratamento da ferida. 

Com a vontade de compreender melhor sobre o fenômeno do autocuidado e 

colaborar com a obtenção de melhor assistência de saúde para pessoas com úlceras 

venosas, desenvolvi o presente trabalho com a ajuda do grupo de pesquisa do 

NUTADIES. 

 



    
 

24 

1. INTRODUÇÃO 

 

O autocuidado é uma prática que pode ser aprendida no domicílio, na escola 

e por meio de experiências adquiridas pela pessoa, por meio da comunicação, e, 

quando isso não acontece, a saúde da pessoa pode ser prejudicada (OREM, 1995). 

Em presença de condição crônica, compreendida como enfermidade, 

“limitação, incapacidade, doença crônica”, com período superior a três meses 

(FREITAS, MENDES, 2007; MENDES, 2012) o autocuidado adequado depende 

também de ações profissionais as quais podem incluir o autocuidado apoiado 

conforme asseveram Lorig et al. (2006) e Mendes (2012) que tem como eixos a 

orientação, monitoramento de resultados, plano terapêutico e suporte material, 

visando a melhora da saúde.  

Ferida crônica pode ser compreendida como aquela em que o processo de 

cicatrização (restabelecimento da integridade anatômica e funcional) não acontece 

em um intervalo de tempo de três meses (MUSTOE, O’SHAUGHNESSY, KLOETERS, 

2006). 

As úlceras venosas são feridas crônicas (CASTILLO et al., 2004) e são as 

mais frequentes entre as úlceras de perna representando cerca de 80% das úlceras 

encontradas (LÓPEZ et al., 2012). Estas têm como principal etiologia a insuficiência 

venosa crônica (DEALEY, 2008) que apresenta uma prevalência muito alta (SANZ, 

GARCÍA, DÍAZ, PUERTA, 2013) de 60 a 70% (NELSON, SEM, CULLUM, 2012) e 75 

a 80% (BRIGGS, FLEMMING, 2007). 

Essa enfermidade acomete principalmente a população de baixa renda que 

tem sido negligenciada por autoridades e profissionais de saúde (IPONEMA, COSTA, 

2008). 

Nos Estados Unidos, o custo médio por paciente com úlcera venosa ao mês 

é de aproximadamente 925 dólares, o que totaliza 90 milhões de dólares por mês para 

os cofres públicos sem contemplar os dias de afastamento no trabalho e a dor que é 

apresentada por essas pessoas (CHICONE, CARVALHO, 2012).  

O tratamento de pessoas com úlceras venosas envolve alimentação 

adequada (SANTOS, 2001; PATEL, 2005; GREY, HARDING, ENOCH, 2006; 

DEALEY, 2008; GENEUAPP, 2011; SANTOS et al., 2012; WILKINSON, 2014), 

repouso com os membros inferiores elevados acima do nível do coração (GREY, 

HARDING, ENOCH, 2006; AWMA, AMERICAN WOUND MANGMENT 
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ASSOCIATION - NEW ZEALAND WOUND CARE SOCIETY, 2011), exercícios de 

descompressão venosa (GREY, HARDING, ENOCH, 2006; SZEWCZYK et al, 2010; 

AWMA, NEW ZEALAND WOUND CARE SOCIETY, 2011; O’BRIEN, EDWARDS, 

STEWART, GIBBS, 2013) controle de peso (ZIMMET, 1999; RAFFETTO, 2013), 

abandono do tabagismo (ZIMMET, 1999; BRASIL, 2002b; BRASIL, 2013a; BRASIL, 

2014) controle da ingestão de bebida alcoólica (BRASIL, 2002b; NICASTRI, 2011; 

BRASIL, 2014):) ações de manejo do estresse, higiene do sono (HORTA, 1979; 

ROYAL COLLEGE OF NURSING, 2006; CONUEI, 2009), terapia tópica na lesão, 

terapia medicamentosa sistêmica e terapia compressiva (GNEAUPP, 2011; LÓPEZ et 

al., 2012; WILKINSON, 2014), além de frequentar a unidade de saúde para avaliação 

e tratamento (GREY, HARDING, ENOCH, 2006; MALTA, MORAIS NETO, SILVA 

JUNIOR, 2011; SANTOS et al., 2012). 

Estas terapêuticas devem ser instituídas e mantidas, tanto na vigência de 

lesão quanto após a cicatrização.  

Elevação da perna, atividade física, meias de compressão e estratégias para 

melhorar a auto eficácia são recomendadas para prevenir reincidência da úlcera 

venosa, além de que os três primeiros meses de cura revelam um momento vulnerável 

(ROYAL COLLEGE OF NURSING, 2006; CONUEI, 2009; SCOTTISH 

INTERCOLLEGIATE GUIDLINES NETWORK, 2010; AMERICAN WOUND 

MANGMENT ASSOCIATION, NEW ZEALAND WOUND CARE SOCIETY, 2011) 

especialmente os pacientes com doenças cardíacas (FINLAYSON, EDWARDS, 

COURTNEY, 2008).  

Depois de cicatrizada a úlcera, o paciente ainda precisará ser acompanhado 

com regularidade para estímulo e orientação, além de assegurar que compreendeu 

os cuidados para prevenir recorrência, visto que quando não se realiza estes cuidados 

adequadamente, cerca de 30,0% das úlceras venosas cicatrizadas recorrem no 

primeiro ano, e essa taxa sobe para 78,0% após dois anos (ABBADE, LASTÓRIA, 

2006).  

Neste processo, em que a úlcera está cicatrizada recentemente, as pessoas 

se encontram em atendimento no contexto ambulatorial, é de extrema importância o 

acompanhamento adequado, inclusive por parte da enfermagem, de modo a apoiar e 

promover as ações necessárias de autocuidado pelo paciente, reconhecidas como 

determinantes na cicatrização e recorrência de úlcera de perna (HECKE, 

GRYPDONCK, DEFLOOR, 2007). 
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No contexto das práticas de autocuidado, a pessoa toma decisões sobre a 

realização de atividades relacionadas à sua própria saúde e bem-estar (OREM, 1995). 

Quando essas decisões se referem a assumir um plano terapêutico previamente 

combinado com profissionais de saúde configura-se a adesão (WHO, 2001). 

Uma pesquisa realizada com portadores de úlceras venosas atendidas no 

Programa de Saúde da Família em Natal no Rio Grande do Norte identificou a 

descontinuidade do tratamento em 24,3% dos pesquisados, apontando como causa 

uma assistência ruim, em 18,9% (NUNES, 2006). Assim é importante que seja dada 

atenção à formação de profissionais preparados para o atendimento adequado e a 

organização dos serviços para o atendimento de qualidade.  

Diversos fatores podem influenciar a adesão ao tratamento: aqueles ligados 

ao paciente (sexo, idade, etnia, estado civil, escolaridade e nível socioeconômico); 

os relacionados à doença (cronicidade, ausência de sintomas e de complicações); 

os concernentes às crenças de saúde (percepção da seriedade do problema, 

desconhecimento, experiência com a doença no contexto familiar e autoestima), ao 

tratamento (custo, efeitos indesejáveis, esquemas terapêuticos complexos), à 

instituição (política de saúde, acesso ao serviço de saúde, tempo de espera versus 

tempo de atendimento) e ao relacionamento com a equipe de saúde (LIMA, 

MEINERS, SOLER, 2010). A adesão também está diretamente relacionada com a 

atuação/interação da equipe de saúde, do meio familiar e social, bem como da 

estrutura dos serviços (LESCURA, MAMEDE, 1990; COSTA et al., 2011; BOAS et 

al., 2012).  

Pesquisa sobre questões relativas à adesão identificaram frustrações dos 

pacientes com o sistema de saúde, limitações funcionais daqueles que têm úlceras, 

implicando na adaptação em situações da vida quotidiana, reações emocionais que 

prejudicam o bem-estar e a imagem corporal, a utilização de meios de transportes, 

fazer compras e passear (MUDGE et al., 2007).  

Em suma, pesquisas descrevem práticas educativas descontinuadas, pouco 

estruturadas (NUNES, 2006; REIS et al., 2013) e profissionais com níveis diferentes 

de conhecimento sobre a abordagem de pessoas com úlceras venosas de modo geral 

(FLAHERTY, 2005). Assim, pessoas acometidas por úlceras venosas enfrentam a 

perda da integridade cutânea, o desconforto e a dor, mobilizando seu repertório de 

conhecimentos, crenças e atitudes, que emergem em práticas de autocuidado. 
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Percebe-se que entre os fatores associados à adesão estão incluídos 

naqueles denominados por Orem (1995) como condicionantes para o autocuidado, 

tais como, idade, cultura, alterações da saúde, o conhecimento de saúde, fatores de 

sistemas de cuidado da saúde e adequação e disponibilidade de recurso. 

 Nesse contexto, deve ser destacada a atuação do enfermeiro como um 

profissional que deve estar engajado em ações para aumentar a capacidade da 

pessoa para o autocuidado terapêutico.  Para que os enfermeiros possam contribuir 

para a adesão, é necessária a busca de novas competências nos modos de organizar 

o trabalho, as atitudes profissionais integradas aos sistemas sociais de relações e 

interações múltiplas, em suas diversas dimensões, abrangências e especificidades 

(ERDMANN et al., 2006). 

Pesquisas sobre prática de autocuidado de pessoas com úlceras venosas tem 

focalizado eminentemente a adesão ao tratamento e fatores intervenientes 

(MARTINS, SOUZA, 2007; REIS et al., 2013), contudo, são necessários estudos mais 

abrangentes, englobando todas as práticas, incluindo aquelas aprendidas no processo 

de socialização do indivíduo, uma vez que as práticas de autocuidado das pessoas 

com úlceras venosas vão além daquelas recomendadas pelos profissionais. 

A educação para o autocuidado tem sido recomendada pela Organização 

Mundial da Saúde no contexto de prevenção e tratamento das alterações crônicas do 

estado de saúde, pois é um método efetivo para a redução dos custos em saúde, 

contribuindo para a diminuição de internações e atendimentos de urgências, uso 

adequado de medicamentos e maior vínculo do paciente com o profissional de saúde 

(OPAS, 2006).  

Contudo, para atingir o sucesso desse objetivo, é de extrema relevância que 

as orientações fornecidas sejam claras, fáceis de serem compreendidas, pois isso 

favorece o conhecimento e contribui para melhorar o comportamento, a capacidade 

de desenvolver atividades específicas, a ajuda na autonomia, favorecimento à 

adesão, a tomada de decisão e diminuição da busca de serviços de saúde otimizando 

os gastos (SERXNER, 2000). 

 Nessa perspectiva de promover o autocuidado adequado, baseando-se em 

pressupostos da obra de Paulo Freire, para Silva (2012), o profissional de saúde deve 

agir e orientar as pessoas com base no novo modelo de práticas educativas que 

objetiva desenvolver a “consciência crítica” do paciente, se apropriando de novos 

critérios de trabalho e construindo o cuidado junto ao paciente de forma a obter 
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resultados mais assertivos quanto ao modo de orientar e impacto positivo na 

qualidade de vida dessas pessoas. 

Frente ao exposto emergiu o problema de pesquisa que norteou a realização 

deste estudo, expresso pelos seguintes questionamentos: Quais são as práticas de 

autocuidado desenvolvidas pelas pessoas com úlceras venosas? Quais são os fatores 

intervenientes para a realização dessas práticas? Quais profissionais desenvolvem 

orientações sobre o tratamento e realização de curativos para pessoas com úlceras 

venosas? 

Esta pesquisa pretende contribuir para o conhecimento acerca das práticas 

de autocuidado de pessoas com úlceras venosas, de modo a subsidiar os enfermeiros 

e demais profissionais de saúde na compreensão da capacidade desses sujeitos 

como agentes de autocuidado tanto em vigência da lesão como após a cicatrização.  

 No âmbito do ensino, os resultados deste estudo poderão alertar educadores 

quanto à necessidade de preparar melhor os estudantes de enfermagem e de outras 

áreas da saúde, e, contribuir na formação desses alunos no sentido de estimular o 

aprendizado quanto à importância de planejar a assistência à saúde com base em 

teorias, como a de Dorothea Orem e nas necessidades da população, direcionando o 

atendimento de pessoas com úlceras venosas para a prática de autocuidado. 

O estudo pretende alertar os gestores das unidades de saúde quanto à 

importância de prover estrutura e recursos adequados favoráveis à atuação dos 

profissionais de enfermagem no atendimento dessas pessoas ao autocuidado 

apropriado. 

A pesquisa poderá também subsidiar na elaboração de um manual de 

orientações para profissionais de enfermagem abordando o ensino para pessoas com 

úlceras venosas e contribuir como tecnologia educacional para a elaboração de 

políticas públicas que atendam às necessidades dessas pessoas favorecendo o 

autocuidado efetivo. 

Para futuras pesquisas, pretende contribuir para a continuidade e ampliação 

da produção científica sobre a avaliação do autocuidado de pessoas com úlceras 

venosas, tendo em vista a carência de evidências desse assunto fornecendo dados 

para melhor compreensão dessa temática e estratégias de intervenções com potencial 

efetivo junto a essa clientela. 
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2. OBJETIVO 

 

2.1  Objetivo Geral 

 

Analisar as práticas de autocuidado de pessoas com úlceras venosas. 

 
2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar as práticas de autocuidado à saúde, referidas por pessoas com úlcera 

venosa ativa.  

 Identificar as informações referidas pelas pessoas como orientações recebidas de 

profissionais de saúde em relação ao tratamento da úlcera venosa e prevenção de 

complicações e recidivas, incluindo o esquema de retornos para a realização dos 

curativos. 

 Identificar os profissionais referidos como fonte de orientação do tratamento da úlcera 

venosa 

 Identificar a taxa de comparecimento das pessoas com úlceras venosas aos 

agendamentos acordados com profissionais das salas de curativos. 

 Analisar a correspondência entre as ações de cuidado à saúde referidas como 

recomendadas pelos profissionais e as ações de autocuidado mencionadas pelas 

pessoas com úlceras venosas.  

 Descrever os fatores dificultadores e facilitadores da prática de autocuidado relatados 

por pessoas com úlceras venosas. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

Nesta pesquisa, o marco teórico para abordagem do objeto de estudo é 

protagonizado pela Teoria Geral do Autocuidado, de Dorothea Orem (OREM, 1995), 

a qual é composta por três teorias interrelacionadas, sendo: (1) teoria do autocuidado 

(2) teoria do déficit de autocuidado e (3) teoria de sistemas de enfermagem. 

 

3.1  Modelo de Orem numa perspectiva atual 

 

O modelo de Orem teve origem entre 1949 e 1957 a partir de questionamentos 

acerca das particularidades e similaridades da enfermagem com outras áreas do 

conhecimento. Orem observou que os enfermeiros tinham habilidade para exercer a 

enfermagem, mas não sabiam falar sobre a própria profissão. Para ela, o currículo de 

enfermagem só poderia ser definido após a compreensão da enfermagem como um 

todo (HARTWEG, 1991).  

Um dos questionamentos feitos por Orem foi sobre os motivos pelos quais as 

pessoas necessitavam de um enfermeiro, e, sua conclusão foi que, quando as 

pessoas não tem capacidade para cuidar de si mesmas em função do seu estado de 

saúde, estas necessitam de assistência (HARTWEG, 1991). 

 Entre os anos 1960 e 1980, formalizou-se o modelo tendo como marco a 

publicação do livro Nursing: Concepts of practice em 1971 (HARTWEG, 1991). 

Tanto os enfermeiros como outras pessoas da área da saúde precisam ter o 

conhecimento de que o cuidado com a saúde é uma ação que depende do querer das 

pessoas em realizá-lo ou não, mediante avaliações e julgamentos que elas fazem do 

seu próprio estado de saúde (OREM, 1995).  

Além do conhecimento científico e tecnológico que os profissionais de saúde 

devem ter para o exercício da sua profissão, eles precisam também conhecer a 

pessoa em sua unidade biopsicossocial (OREM, 1995).  

O autocuidado deve ir além do foco biomédico, deve englobar esferas mentais 

(visão da pessoa sobre suas próprias capacidades intelectivas), emocionais 

(autorreflexão sobre os modos de atuação e relacionamento consigo e com o outro), 

espirituais e de energia (busca do bem estar físico, emocional e mental além da 

religião). Os autores reforçam ainda que para cuidar, antes, faz-se necessário uma 
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autoanálise por parte de quem direciona o cuidado no sentido de respeitar o espaço 

e o processo de vida do outro (NEVES, WINK, 2007). 

Os profissionais de saúde, principalmente os enfermeiros, julgam a 

capacidade das pessoas e suas necessidades de autocuidado com base no 

conhecimento científico adquirido e, a partir deste, eles devem ser capazes de 

identificar os elementos responsáveis pelas condições de saúde das pessoas, os 

quais irão favorecer o planejamento adequado da assistência de enfermagem. Além 

disso, eles devem conhecer também o estágio cognitivo das pessoas quando 

avaliarem as capacidades para o desempenho de atividades do autocuidado (OREM, 

1995).  

Dessa forma, a enfermagem tem como objetivo identificar os níveis de 

desenvolvimento que cada pessoa apresenta e perceber o que ela já desenvolveu e 

o que está em desenvolvimento e prestar assistência de forma integral às pessoas 

(OREM, 1995).  

Cada pessoa tem uma visão sobre suas responsabilidades em relação à 

própria saúde e apresentam elementos estruturais, funcionais e significados próprios. 

Essa visão que as pessoas têm delas próprias como responsáveis por realizar o seu 

cuidado é um elemento essencial para a construção do autocuidado adequado, sendo 

que há diferenças de uma pessoa para outra quanto aos aspectos biopsicossociais e 

de funcionamento (OREM, 1995).  

A pessoa com úlcera venosa se vê fragilizada, incapacitada para a realização 

de algumas atividades comuns como o seu autocuidado e fica ansiosa pela cura, em 

função das dores, odores e exsudato relacionados à lesão (SILVA, FIGUEIREDO, 

MEIRELES, 2008). Isso pode também gerar sentimento de vergonha em relação a 

sua autoimagem e limitação de sua liberdade social. 

Faz-se necessário o “conhecimento dos saberes, das vozes, da cultura e dos 

esforços em viver das pessoas” no sentido de guiá-las para a sua própria autonomia, 

estimulando-as para serem atores responsáveis do seu autocuidado, assim, o 

enfermeiro educador de práticas de autocuidado atua como sujeito facilitador 

contribuindo com a autonomia de grupos sociais, desempenhando assim uma função 

política (PACHECO, SANTOS, BREGMAN, 2007).   

O autocuidado como o ato das pessoas cuidarem delas mesmas com vistas 

à manutenção da sua saúde, da sua vida e do seu bem estar, possui modelo e 
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organização de modo a contribuir para a saúde tanto nos aspectos que se referem à 

estrutura e funcionamento quanto aos de desenvolvimento (OREM, 1995). 

A pessoa que executa o autocuidado é mencionada como agente de 

autocuidado e, a pessoa que promove o cuidado do outro é mencionada como agente 

de cuidado dependente; pessoas incapacitadas ou doentes que necessitam de 

cuidado total ou parcial precisam de orientações que ajudem na execução do 

autocuidado (OREM, 1995). 

Alguns fatores interferem no autocuidado como a família, cultura, o 

conhecimento de saúde, hábitos inadequados e alterações da saúde (fatores de 

condicionamento); atitudes positivas da pessoa em casos de doenças física ou 

mental; conhecimento acerca do autocuidado e seguimento das orientações e das 

prescrições dos profissionais de saúde - fatores de comportamento e demanda de 

fonte de autocuidado (OREM, 1995).    

Orem (1995) classifica as necessidades das pessoas em grupos os quais 

denomina de requisitos de autocuidado: 

- Requisitos Universais de Autocuidado: são os requisitos apresentados por 

todas as pessoas, ou seja, comum a todas as pessoas em todas as fases do ciclo 

vital, associado à idade, estado de desenvolvimento, ambiente, bem-estar, entre 

outros.    

Esses requisitos são representados por ações essenciais ao processo de 

manutenção da estrutura e do funcionamento humano e desenvolvimento da pessoa 

conforme as suas capacidades.   

Orem identificou oito requisitos de autocuidado universais: 

1. manutenção da respiração por meio da inspiração adequada do ar. 

2. manutenção da ingestão hídrica. 

3. manutenção da ingestão de alimentos. 

4. provisão de cuidado relacionado ao processo de eliminação. 

5. manutenção do equilíbrio entre atividade e repouso. 

6. manutenção do equilíbrio entre ficar só e interagir socialmente. 

7. prevenção de situações de risco à vida e ao bem-estar da pessoa. 

8. promoção do funcionamento e do desenvolvimento da pessoa dentro dos 

grupos sociais de acordo com o potencial, as limitações e o desejo de ser normal da 

pessoa. 
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Esses requisitos se inter-relacionam e, cada um destes deve ser realizado 

conforme os fatores condicionantes.  

- Requisitos de Autocuidado de Desenvolvimento: são requisitos relacionados 

ao desenvolvimento da pessoa mediante eventos que surgem no decorrer da vida, 

compreendem a adaptação da pessoa em determinadas situações. Como exemplo, 

cita-se a gravidez. 

 Segundo OREM (1995) os estágios do ciclo vital, mais, reconhecidos como 

eventos de desenvolvimento são: 

1. estágio de vida intrauterino e o processo de nascimento; 

2. estágio neonatal; 

3. infância; 

4. desenvolvimento da infância incluindo a adolescência e início da idade 

adulta; 

5. estágios de desenvolvimento do adulto; 

6. gravidez na infância ou na idade adulta. 

 

Segundo Orem, os três grupos de requisitos de desenvolvimento são: 

 Provisão de condições que promovem o desenvolvimento: este tem como 

objetivo “promover e manter a adequação dos materiais [...]; das condições físicas, 

ambientais e sociais [...]; manter as condições que previnem perda e sobrecarga 

sensória; promover e sustentar desenvolvimento afetivo e cognitivo; promover 

condições e experiências para facilitar o início e avanços de habilidades [...]; promover 

condições para consciência de posse do eu e de ser uma pessoa dentro do mundo, 

família e comunidade e regular o ambiente físico, biológico e social para prevenir o 

desenvolvimento dos estados de medo, raiva e ansiedade” (tradução livre do autor) 

(OREM, 1995 p.197-198). 

 Engajamento do desenvolvimento do eu, este envolve:  

a) desenvolver ideias sobre o eu. 

b) aceitar sentimentos e emoções sobre as relações com os outros. 

c) utilizar talentos e interesses para preparar e manter um trabalho produtivo 

na sociedade. 

d) engajar nos objetivos e valores do envolvimento pessoal. 

e) agir com responsabilidade em situações da vida. 

f) procurar entender o valor positivo das emoções no desenvolvimento. 
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g) procurar entender as emoções negativas e os impulsos de ação.  

h) promover uma saúde mental positiva por meio de funções como 

integridade, manutenção da ordem e compreensão da humanidade. 

 Prevenção ou superação dos efeitos das condições humanas e situações 

de vida que podem adversamente afetar o desenvolvimento humano. 

 

“As condições e os problemas referem-se à privação educacional, problemas 

de adaptação social, falhas de individualização saudável, perda de parentes, amigos 

e associados, perda de posse [...], mudança abrupta de residência para um meio não 

familiar, problemas associados ao status, incapacidade e saúde precária, condições 

de vida opressiva e doença terminal e tendência à morte.” (tradução livre do autor) 

(OREM, 1995 p. 199). 

Orem (1995) reforça ainda que o enfermeiro deve prover suporte às pessoas 

guiando-as de acordo com as capacidades cognitivas específicas apresentadas por 

elas. 

- Requisitos de Autocuidado de Desvio de Saúde: são requisitos que estão 

associados aos fatores genéticos, estruturais, alterações constitucionais e 

funcionais, ao diagnóstico médico e às medidas de tratamento, ou seja, esses 

requisitos são provenientes das condições das pessoas (OREM, 1995).  

O enfermeiro tem como objetivo atuar na recuperação, reabilitação e 

controle de doenças e ferimentos e atua também na prevenção de futuros desvios 

no funcionamento da pessoa.  

A autora enfatiza que todo enfermeiro e estudante de enfermagem deve 

aprender reconhecer, elaborar e explicar os requisitos de autocuidado de desvio de 

saúde (OREM, 1995). 

Os seis requisitos de autocuidado de desvio da saúde referidos pela autora 

são:  

a) procurar uma assistência médica apropriada 

b) estar ciente dos efeitos e resultados das condições patológicas. 

c) realizar medidas terapêuticas conforme orientação obtida do profissional 

mediante diagnóstico. 

d) estar ciente quanto ao desconforto ou efeito deletério de medidas de 

cuidados com a saúde realizados. 

e) modificar o autoconceito e autoimagem. 
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f) aprender a viver com os efeitos das condições patológicas e os efeitos do 

diagnóstico médico e medidas de tratamento. 

As pessoas possuem fatores internos e externos que interferem nas suas 

capacidades de engajar no autocuidado, estes, são denominados Fatores 

Condicionantes Básicos do Autocuidado ou Fatores de Condicionamento Básico e 

incluem (OREM, 1995): 

1. idade. 

2. sexo. 

3. estado desenvolvimental. 

4. estado de saúde. 

5. orientação sociocultural. 

6. Fatores de sistemas de cuidado da saúde, por exemplo, diagnóstico médico 

e modalidade de tratamento. 

7. fatores familiares  

8. hábitos de vida 

9. fatores ambientais  

10. adequação e disponibilidade do recurso, por exemplo, condições 

financeiras que possibilitem cumprir um determinado requisito de autocuidado. 

 

Há requisitos de desvio de saúde que podem ajudar a controlar os estágios 

iniciais da doença e a prevenir deformidades, dessa forma, os enfermeiros devem 

saber apontar as necessidades das pessoas e utilizarem recursos adequados para 

cada requisito identificado (OREM, 1995).  

Nesse contexto, a representação adequada de todas as necessidades de 

autocuidado é descrita como Demanda Terapêutica de Autocuidado (OREM, 1995). 

O autocuidado e o cuidado dependente só são terapêuticos quando 

favorece os processos vitais, auxiliam nos processos fisiológicos, “prevenir, 

controlar ou curar” doenças, agravos e contribuir para o bem estar (OREM, 1995). 

Diante do exposto, reconhecer o que é bom e o que não é bom é uma reflexão 

essencial para a pessoa pensar sobre o que ela quer e o que não quer (OREM, 1995). 

Desse modo, a ação deliberada descrita pela autora, compreende atitudes simples 

como acender uma lâmpada e complexas as quais podem ser realizadas por uma ou 

mais pessoas. 
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O conhecimento sobre a saúde, o autocuidado e a ação deliberativa é de 

suma importância para o entendimento das situações do cuidado da saúde e da 

enfermagem, uma vez que, para os enfermeiros compreenderem a enfermagem como 

cuidado de saúde, faz-se necessário que eles tenham raciocínio crítico quanto aos 

diferentes requisitos que surgem mediante mudanças no estado de saúde das 

pessoas e da população (OREM, 1995). 

Para Orem (1995) a enfermagem, como cuidado de saúde, exige capacitação 

do enfermeiro para que ele possa prestar assistência adequada de modo a atender 

as pessoas em suas necessidades e ajudá-las na conquista da autonomia e execução 

do autocuidado terapêutico (OREM, 1995).    

Para Orem (1995), o enfermeiro deve avaliar o seu próprio grau de 

competência para atender as necessidades de cuidado de enfermagem das pessoas.  

O enfermeiro deve atuar na prevenção de piora das condições da saúde e 

prover apoio nos aspectos psicológicos (OREM, 1995). 

Segundo OREM (1995), os propósitos da enfermagem são:  

 

 manutenção da saúde (identificar elementos que representem as 

condições de saúde das pessoas, fatores intervenientes e que agravam o estado de 

saúde).  

 promoção da saúde (ações direcionadas a melhorar as condições de saúde 

das pessoas). 

 prevenção primária (foca na manutenção e promoção da integridade da 

estrutura e funcionamento e prevenção de doenças específicas). 

 prevenção secundária (visa prevenir complicações, sequelas, e, 

desabilidade prolongada) e 

 prevenção terciária (destina-se favorecer o funcionamento efetivo conforme 

a capacidade de funcionamento do indivíduo).  

 

Qualquer pessoa pode apresentar necessidades de um ou mais de um tipo de 

requisitos desses níveis de prevenção. Esses níveis de prevenção estão associados 

ao ciclo vital e a saúde das pessoas, daí a sua relevância para a enfermagem. Os 

requisitos para o cuidado com a saúde podem ser relacionados a três níveis de 

prevenção segundo (OREM, 1995), sendo:  
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 Requisitos do cuidado da saúde no nível primário da prevenção referem-se 

ao reconhecimento das condições de “manutenção, promoção e prevenção das 

doenças”. 

 Requisitos do cuidado da saúde nos níveis secundário e terciário de 

prevenção referem-se aos “requisitos para prevenção de doenças complicadas e 

efeitos adversos de doenças específicas” e a “reabilitação no evento de 

deformidades”. 

 

Situações de saúde que podem necessitar de cuidados de enfermagem, ou 

seja, condições as quais inferências sobre aspectos de enfermagem podem ser feitas, 

são descritas por Orem (1995): alterações relacionadas ao ciclo de vida (grupo 1); 

processo de recuperação de uma determinada doença (grupo 2); doença ou 

desordem de origem indeterminada (grupo 3); alterações de natureza genética (grupo 

4); controle do tratamento de uma determinada doença (grupo 5); restauração, 

estabilização e regulação do funcionamento do organismo (grupo 6) e, controle dos 

resultados que interferem na qualidade de vida (grupo 7).  Essa classificação permite 

organizar a informação e os acontecimentos relacionados à saúde favorecendo a 

atuação do enfermeiro em sua prática diária (OREM, 1995).  

Diante do citado, o cuidado de enfermagem é direcionado conforme as 

variações das necessidades apresentadas por cada pessoa, sendo essas variações 

provenientes de requisitos apresentados pelos grupos (OREM, 1995).   

As necessidades com o cuidado global da saúde conforme Orem (1995) 

envolvem “avaliação constante da saúde, manutenção de promoção da saúde, 

proteção contra fatores ambientais e assistência ao paciente e a família.” A 

recuperação da doença envolve o controle contínuo da recuperação, tratamento 

contínuo; prevenção de sequelas e complicações; diagnóstico médico precoce e 

tratamento rápido; reabilitação; manutenção e promoção da saúde, e, assistência ao 

paciente e à família na atribuição das funções específicas no cuidado da saúde.  

Mediante esses fatores, o enfermeiro deve refletir sobre sua atuação e 

contribuição para a saúde das pessoas, tendo em vista as necessidades terapêuticas 

dos indivíduos. 

Conforme Orem (1995) a Demanda Terapêutica do autocuidado é uma 

variável do paciente, ou seja, a Demanda Terapêutica do autocuidado é o conjunto 

das medidas necessárias de autocuidado para atender adequadamente as 
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necessidades ou os requisitos universais, de desenvolvimento e de desvio de saúde 

apresentados pela pessoa em determinado momento ou que ainda poderá surgir.  

O cálculo da demanda terapêutica é feito com base no julgamento de 

elementos prejudiciais à saúde da pessoa (OREM,1995).  

Concordamos com a autora quando esta refere sobre a necessidade de base 

educacional do enfermeiro e de atualização de informação acerca de tecnologias que 

ajudam a detectar alterações nos requisitos, os quais devem ser avaliados no contexto 

sociocultural (OREM, 1995), uma vez que, o julgamento adequado requer 

conhecimento científico prévio do enfermeiro e também conhecimento dos aspectos 

biopsicossociais e culturais para atender a pessoa em sua totalidade.  

As demandas de autocuidado terapêutico podem ser afetadas por fatores 

como o estilo de vida, orientações socioculturais, família e fatores ambientais os quais 

dificultam a identificação adequada das necessidades de cuidado das pessoas 

(OREM, 1995) 

Por isso é de suma importância que os enfermeiros saibam reconhecer os 

efeitos desses fatores sobre determinadas demandas de autocuidado terapêutico, 

pois assim, eles podem ajudar as pessoas tanto a terem bons resultados sobre as 

condições de saúde quanto orientá-las para que também aprendam a identificar a 

interferência desses fatores sobre sua saúde e valorizar as necessidades de 

autocuidado referidas pelos pacientes (OREM, 1995). 

Daí a necessidade de conhecimento do enfermeiro sobre esses aspectos 

culturais internalizados pelas pessoas e pela família para ser capaz de diagnosticar 

as deficiências de autocuidado dos adultos e para obter a demanda real de 

autocuidado terapêutico (OREM, 1995).  

Orem (1995) associa a capacidade que as pessoas têm para desempenhar 

determinadas atividades com a agência de autocuidado e a agência de cuidado 

dependente. Estas agências referem-se a habilidades que as pessoas possuem para 

realizarem o seu próprio cuidado e/ou o cuidado das pessoas sob sua dependência 

(OREM). Esses termos conforme a autora, representam a capacidade da pessoa bem 

como, as ações deliberadas destas em realizar o seu próprio cuidado.  

A Agência de Autocuidado “é um comportamento que resulta de todo o 

aprendizado obtido ao longo da vida”, são as habilidades que as pessoas 

desenvolvem mediante o empenho em ações direcionadas ao seu próprio cuidado 

(OREM, 1995). Essa agência é constituída pela habilidade de identificar as 
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necessidades da pessoa em sua totalidade, o que permite apontar a Demanda de 

Autocuidado Terapêutico e, a capacidade da pessoa se empenhar no autocuidado se 

dá por meio de aprendizado espontâneo.  

Entre os fatores que podem interferir no desenvolvimento da Agência de 

Autocuidado são citados os genéticos, culturais, da própria vida e da própria condição 

de saúde (OREM, 1995). Agente de autocuidado é o sujeito que executa o cuidado, 

sendo este, passivo de conhecimento das necessidades de autocuidado e de como 

identificar essas necessidades. Assim, as atividades desenvolvidas pelo agente de 

autocuidado baseiam-se em orientações internas ou externas (OREM, 1995). 

A Agência de Cuidado Dependente é a capacidade que a pessoa tem para 

identificar e suprir as necessidades da pessoa que não é capaz de realizar seu 

autocuidado (OREM, 1995). 

Os enfermeiros devem ver as pessoas como sujeitos capazes de realizar seu 

próprio cuidado e capacitá-las para o cuidado adequado (OREM, 1995). 

Segundo Orem (1995) a descontinuidade dos serviços de saúde faz com que 

as pessoas realizem atividades em favor da sua saúde, por si mesmas, sem o apoio 

necessário. 

O autocuidado e o cuidado dependente são práticas relacionadas à tomada 

de decisão das pessoas no qual alguns fatores podem interferir, como o ambiente e a 

falta de recurso (OREM, 1995).  

De acordo com Orem (1995) a Agência de Autocuidado desenvolvida ou em 

desenvolvimento pode apresentar duas fases: capacidade de investigação e tomada 

de decisão (fase I) e a capacidade de engajar na produção de autocuidado (fase II). 

Quando a Agência de Autocuidado não é desenvolvida, as habilidades para exercer 

as atividades não são evidentes. A autora descreve três tipos de dificuldades do 

autocuidado: conhecimento deficiente, restrições de julgamento e tomada de decisão 

e limitação de ação de alcançar o resultado.  

A relação entre a Agência de Autocuidado e a Demanda de Autocuidado 

Terapêutico  remete ao julgamento sobre a existência do Déficit de Autocuidado, que 

é o foco de diagnóstico de enfermagem. 

No processo diagnóstico identificam-se os elementos determinantes do déficit 

de autocuidado das pessoas que incluem diversos fatores como: falta de esforço para 

realizar o cuidado próprio, conhecimento limitado, incapacidade para relembrar 

experiências anteriores, dificuldade de julgamento e tomada de decisão, elementos 
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prejudiciais à saúde e necessidade das pessoas em executar outras práticas de 

autocuidado (OREM, 1995).  

A enfermagem possui elementos específicos para a promoção de cuidados 

às pessoas com déficit de autocuidado, entre estes citam-se os estágios de 

enfermagem, que segundo Orem (1995) são três: 

 

 O primeiro estágio é representado pelo primeiro contato que o enfermeiro 

tem com a pessoa que precisa da enfermagem. 

 O segundo estágio ocorre quando o enfermeiro presta assistência contínua 

à mesma pessoa. 

 O terceiro estágio se dá quando o enfermeiro prepara o paciente e sua 

família para a mudança para outro tipo de cuidado, o que pode acontecer do paciente 

ser inserido no sistema de cuidado dependente.  

 

Esses estágios contribuem para a organização da assistência de enfermagem 

e permite que o enfermeiro conheça o paciente e seus valores. A duração do contato 

do enfermeiro com o paciente depende da habilidade de autogerenciamento do 

paciente (OREM, 1995). 

Em período de contatos contínuos com os pacientes, o enfermeiro deve dar 

continuidade à assistência com a mesma relação do primeiro e manter a frequência 

conforme as necessidades da pessoa, ter relação contínua com os membros da 

família, atender o paciente de acordo o papel da enfermagem, dar abertura para que 

ele se comunique com o profissional, em caso de precisar de um substituto deixar um 

profissional competente na sua função e realizar o processo de enfermagem 

(consulta, diagnóstico, prescrição e regulação) com base na Demanda de Cuidado 

Terapêutico, fazer autoanálise e do ambiente para detectar o que precisa ser 

melhorado em função do paciente e da família, assegurar a assistência e registrar as 

atividades de enfermagem realizadas e orientar o paciente visando à manutenção e o 

desenvolvimento do autocuidado (OREM, 1995.). 

As decisões finais dos pacientes e outras responsabilidades incluem 

concordar em realizar o autocuidado sem e sob a supervisão de enfermagem (OREM, 

1995). Após esse atendimento, os enfermeiros devem orientar os pacientes ou seus 

responsáveis sobre a Demanda de Autocuidado Terapêutico, discutir sobre as 
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capacidades do paciente ou do seu cuidador e capacitá-los para as agências de 

autocuidado ou autocuidado dependente e realizar as prescrições de enfermagem. 

Quando os pacientes são cuidados por uma equipe multidisciplinar, a 

assistência ao paciente exige comunicação interprofissional. O enfermeiro deve 

dialogar com outros enfermeiros e também com os médicos dos pacientes, saber 

sobre o que o médico prescreve para esses pacientes e manter diálogo com outros 

profissionais (OREM, 1995). 

Os sistemas de Enfermagem representam uma forma dos enfermeiros 

organizarem sua assistência bem como, ações de cuidado que as pessoas devem 

realizar para si mesmas (OREM, 1995). Conforme a autora há três tipos de sistemas 

de enfermagem:  

 

1. Totalmente Compensatório.  

2. Parcialmente Compensatório.  

3. Desenvolvimento de Apoio Educativo.  

 

O Sistema Totalmente Compensatório é quando a pessoa não tem condições 

de realizar seu próprio cuidado. Inclui três subtipos (OREM, 1995):  

 

 Sistema de enfermagem para pessoas incapazes de engajar em qualquer 

forma de ação deliberativa. Exemplo: pessoa em coma. 

 Sistema de enfermagem para pessoas que estão conscientes ou podem 

fazer observações, julgamentos e decisões sobre o autocuidado. 

 Sistema de enfermagem para pessoas incapazes de participar elas 

mesmas e de julgar elas mesmas e tomar decisões de autocuidado. 

 

O Sistema Parcialmente Compensatório é quando a pessoa apresenta 

condições de realizar algumas atividades de autocuidado. Nesse caso, o 

direcionamento das atividades específicas do enfermeiro e do paciente é feito com 

base nas dificuldades apresentadas pelo paciente em executar tarefas solicitadas 

pelos profissionais (OREM, 1995). 

O Sistema de Desenvolvimento de Apoio Educativo é quando a pessoa 

apresenta capacidade para aprender e realizar as atividades da Demanda de 

Autocuidado Terapêutico sob a orientação de um profissional. Nesse caso, o 
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enfermeiro apresenta-se como ator responsável para promover essa pessoa a um 

agente capaz de realizar seu próprio cuidado (OREM, 1995). 

Os sistemas de enfermagem apontam a importância de organizar as atividades 

em algumas situações do paciente, como: dificuldades fisiológicas ou psicológicas para 

promover o seu cuidado em todos os aspectos necessários, quando ele não consegue 

dispor de energia para se cuidar, quando tem o conhecimento ou condições 

psicológicas para executar o adequado autocuidado (OREM, 1995). 

Dessa forma, para a autora citada, os enfermeiros devem escolher o tipo de 

sistema ou de sistemas mediante os quais proverão cuidado efetivo. A enfermagem 

contribui para a autonomia do paciente para esses realizarem o cuidado da sua saúde.  

No contexto dos sistemas de enfermagem podem ser usados os seguintes 

métodos de ajuda (OREM, 1995 p. 304-306):  

 

- promover e manter um ambiente que seja capaz de satisfazer demandas de 

autocuidado, no qual as condições ambientais essenciais podem ser reguladas no 

ambiente do paciente pelo enfermeiro. 

- guiar e direcionar: esse método é realizado por meio de informações e/ou 

orientações importantes para a regulação da agência de autocuidado e para encontrar 

os requisitos de autocuidado. 

 - apoiar e fazer pelo outro: Acontece quando o enfermeiro age se colocando 

no lugar do paciente. 

 

Assim, os enfermeiros têm uma responsabilidade social em prestar um 

cuidado efetivo para as pessoas com dificuldades de se auto cuidarem, o que exige 

um conhecimento consistente (OREM, 1995). 

Rocha (2010) refere sobre o papel essencial da enfermagem como apoiadora 

e educadora do cliente, familiares e acompanhantes, favorecendo a prática de 

autocuidado, contribuindo para a autonomia e qualidade de vida da pessoa. Para isso, 

o enfermeiro pode apropriar-se de qualquer um dos métodos para a promoção do 

autocuidado. 

Orem (1995) refere-se ao sistema de design de enfermagem como um 

sistema de planejamento de enfermagem, o qual exige que o enfermeiro saiba sobre 

as atividades que precisam ser desenvolvidas, as ferramentas de trabalho existentes 
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e a realização do planejamento adequado. Os sistemas de enfermagem são válidos 

quando o design condiz com o esperado (OREM, 1995). 

De acordo com Orem (1995), um dos principais fatores que afetam a prática 

de enfermagem e o design de sistema de enfermagem para indivíduos é a idade, pois 

está relacionada à maturação de processos biopsicossociais em nível de 

conhecimento e é um fator importante do comportamento da pessoa. 

Saber sobre o estado de saúde do paciente é fundamental para a enfermagem 

o qual pode ser obtido por meio do próprio paciente, pessoas de sua convivência, 

histórico médico, exames laboratoriais entre outros (OREM, 1995). 

O cuidado de saúde efetivo e adequado, depende da atuação de uma equipe 

de profissionais multidisciplinares com habilidades para a realização de diagnóstico 

médico e medidas terapêuticas, e, depende também da disponibilidade de 

profissionais necessários para a concretização do cuidado às pessoas (OREM, 1995). 

 

3.2  Autocuidado e conceitos relacionados  

 

Os termos autocuidado e autogestão, muitas vezes são utilizados referindo-

se ao mesmo significado, porém, conforme estudos, esses termos apresentam 

conceitos diferentes, mas características semelhantes entre eles. 

Conforme estudo de análise de conceitos utilizados como sinônimos de 

autocuidado tanto na enfermagem como na literatura para (RICHARD, SHEA, 2011), 

o autocuidado (self-care) são ações realizadas pela pessoa visando o equilíbrio tanto 

funcional quanto desenvolvimental do corpo sendo que, quando há participação de 

profissionais de saúde, da família ou da comunidade para conduzir o cuidado, tipifica 

a autogestão (self-management) na qual abrange o automonitoramento (self-

monitoring), referido como um componente que mede a particularidade de uma 

“condição de saúde” que pode ser realizado por um enfermeiro caracterizando uma 

ação denominada de gestão do sintoma (symptom management) e, a autoeficácia 

(self-efficacy) é conceituada como a confiança “subjetiva” que a pessoa tem na sua 

capacidade para realizar atividades de cuidado e não o ato de realiza-las é um fator 

mediador e moderador que interfere na qualidade do cuidado. Esta análise evidenciou 

que esses conceitos apresentaram mais pontos em comum do que diferenças e o 

entendimento correto desses assuntos por parte de pesquisadores de enfermagem e 

formuladores de política poderá favorecer o planejamento mais adequado de saúde.  
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Diante do exposto, o autocuidado abrange vários componentes 

interdependentes que favorecem a melhora da saúde.  

Na teoria de Orem (1995), o autocuidado é um conceito utilizado como 

referencial na prática e na fundamentação teórica. É definido como o ato das pessoas 

cuidarem de si com vistas na manutenção da saúde, vida e bem estar; é uma ação 

aprendida.  

Bub et al. (2007) ao abordarem diferenças conceituais entre o autocuidado, 

de Dorothea Orem, com a “noção de cuidado de si”, de Michel Foucault, analisaram 

que, essas concepções apresentam pontos em comum referentes às expressões de 

“ajuda” e “benefício”, porém “cuidar de si mesmo” envolve aspectos mais abrangentes 

relacionados não somente com a saúde mas com a interação com a política, com a 

sociedade e o cuidado com a alma.  

Embora Silva et al. (2009) tenham buscado também estabelecer contrapontos 

entre o conceito de autocuidado de Dorothea Orem e o “cuidado de si”, de Michael 

Foucalt, estes estudiosos apontam aspectos que, mediante leitura mais atentiva das 

duas obras, não encontram o fundamento necessário, uma vez que em ambos os 

marcos teóricos a pessoa é vista como um todo integrado, que modifica e é modificado 

pelo ambiente. 

Para Kincade et al. (1996) o autocuidado é uma ação de prevenção, promoção 

da saúde, percepção de doença e tratamento utilizando recursos primários de saúde 

realizados por uma pessoa. 

O autocuidado é expresso como ações realizadas com base em aprendizado 

e experiências vividas, no caso do envelhecimento, um instrumento de adaptação às 

limitações e às perdas na velhice, por isso, conhecer os aspectos sociais, ambientais 

paralelos à avaliação das condições clínicas da pessoa possibilita identificar as suas 

capacidades de interação social e autonomia (DERNTL, WATANABE, 2004). 

Mediante a literatura pesquisada, percebe-se que os conceitos de 

autocuidado e autogestão compartilham uma diversidade de ações espontâneas de 

promoção da saúde física e mental. 

O autocuidado é um assunto de suma relevância em diversas doenças, 

embora em saúde mental, segundo Lucock et al. (2011), este assunto demonstra-se 

restrito em extensão e apontam que muitos serviços apresentam dificuldades em 

adequar o autocuidado em termos de estrutura, tratamento e autonomia da pessoa. 
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Em relação ao autocuidado com a nutrição na área de obesidade e perda de 

peso, Fleck (2012) afirma que é indispensável o uso de instrumentos de pesquisa 

direcionados ao autocuidado para a evolução da atuação de enfermagem no sentido 

de obter resultados de cuidados de saúde. 

A aplicação da Teoria do Autocuidado de Orem para a prática de enfermagem 

foi considerada útil no atendimento à pessoas com  Hipertensão Arterial Sistêmica, 

uma vez que  as pessoas com essa cronicidade carecem de ser bem orientadas 

(DIÓGENES, PAGLIUCA, 2003).  

A necessidade de ações educativas e de apoio por parte dos profissionais de 

enfermagem foi identificada em pesquisas junto à pessoa com diabetes (SURUCU, 

TURKEY, 2012) e pessoas com HIV/AIDS (CAETANO, PAGLIUCA, MACIEL, 2003). 

As ações de autocuidado devem ser direcionadas considerando o nível de 

conhecimento de cada pessoa, pois, confome estudo comparativo realizado com 

pessoas com hepatite B com ocupações diferentes, composto por trabalhadores 

públicos e agricultores, donas de casa e aponsentados, identificou que os níveis de 

conhecimento dessas pessoas acerca do autocuidado foram significantemente 

diferentes e influenciados pela ocupação dos participantes e nível de orientação 

educacional em saúde anterior a doença (THI, 2012), corroborando a noção dos 

condicionantes básicos de autocuidado.    

O Institute of Medicine de Washington (2003), define o autocuidado apoiado 

como o modo dos profissionais fornecerem orientações e aplicar ações objetivando 

melhorar a confiança e as habilidades das pessoas que utilizam os serviços de saúde, 

assim, Mendes (2012) destaca que o autocuidado apoiado mostra um efeito 

importante no controle das condições crônicas, pois este tem como principal objetivo 

apoiar as pessoas de modo a contribuir com sua autonomia, conduzindo-as para que 

sejam “agentes produtores sociais” de sua saúde.  

Isso vai ao encontro com a teoria dos sistemas de enfermagem de Orem 

(1995) na qual enfatiza a relevância do enfermeiro ter comunicação interdisciplinar e 

organizar a sua assistência atuando/ajudando no desenvolvimento da capacidade de 

cada pessoa para que estas se tornem agentes do seu cuidado. 

No entanto o autocuidado apoiado não tem sido considerado no exercício da 

prática cotidiana do Sistema Único de Saúde (SUS) como uma ferramenta que deve 

ser utilizada constantemente no intuito de gerar impactos positivos na saúde às 
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pessoas, tendo em vista os resultados afirmativos dessa prática no cenário 

internacional (MENDES, 2012). 

Orem (1995), afirma que um dos aspectos importantes para a pessoa engajar 

no autocuidado é a habilidade do indivíduo para se auto cuidar (agência de 

autocuidado) o que conflui com a noção de Mendes (2012) que, a capacidade para o 

autocuidado é um fator elementar para o autocuidado apoiado. Este autor pontua 

ainda sobre a importância do profissional identificar o contexto ambiental no qual o 

paciente está inserido, bem como, identificar histórico de “não adesão a tratamentos 

e atitudes não colaborativas” para o planejamento do cuidado. 

A baixa adesão de pessoas com doenças crônicas ao tratamento de longa 

duração é um problema mundial (PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 2003; 

ORGANIZATION MUNDIAL DE LA SALUD, 2004; MATTA, 2010). Além de 

comprometer a efetividade do tratamento pode permitir o aumento da 

morbimortalidade (BRASIL, 2007) e gerar gastos desnecessários (JACOB, 

STEPHENS, 2001).   

Estudos sobre a gestão de doenças crônicas como a úlcera venosa (WHO, 

2003; HECKE et al., 2011), Diabetes Mellitus (CHEN, TSENG, CHENG, 2011), 

Hipertensão Arterial Sistêmica (SODRÉ et al., 2013), doenças cardíacas 

(CHOUDHRY et al., 2011), Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (GEOCZE et al., 

2010), insuficiência renal crônica (MACHADO, 2009), transtornos de humor e 

esquizofrenia (ZAGO, 2009) e asma (GONÇALVES, 2010), apontam a adesão como 

o determinante para o sucesso do tratamento.  

Mediante revisão de literatura sobre autogestão e adesão em doenças 

crônicas Udlis (2011) evidenciou que os aspectos como: “o saber, as ferramentas, a 

tomada de decisão e a adesão ao tratamento” são considerados como componentes 

da autogestão que dependem do conhecimento, auto eficácia, vontade, suporte e 

compromisso. O autor reforça ainda que a autogestão é um conceito social que 

depende de cada visão e cenário. 

Conforme Borbeau, Nault (2007), a autogestão é uma estratégia relevante para 

o cuidado de condições crônicas que exige um planejamento de sistema de saúde bem 

elaborado, capacitação de profissionais de saúde e que envolva mais a participação 

ativa do paciente do que o discurso, dando maior ênfase na prática, de forma que as 

suas atitudes sejam modificadas favorecendo a melhora das condições. 
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Além disso, em alguns estudos de doenças crônicas, a espiritualidade 

mostrou-se como um aspecto que pode ampliar a autogestão do paciente, como no 

caso de africanos que veem o profissional de saúde como um recurso de Deus, e, 

isso pode contribuir no seguimento das orientações recebidas (POLZER, MILES, 

2005). 

Em relação às úlceras de perna, estudo realizado por Yarwood-Ross, Haigh 

(2012) afirma que, os pacientes podem fazer a autogestão do uso de kit de meias 

compressivas para essas lesões desde que estimulados, orientados e 

supervisionados à distância. 

Um elemento constituinte do autocuidado é a autogestão adequada a qual 

exige que a pessoa reconheça suas próprias necessidades atuando de forma 

deliberada e realizando cuidados como tomar medicamentos (GALLAGHER et al., 

2008).  

Para Barlow, Wright, Sheasby (2002) a autogestão envolve ações difíceis de 

serem executadas e requer que a pessoa tenha capacidade para identificar as 

alterações de seu estado de saúde e intervir de modo a obter resultados satisfatórios 

tanto em nível psicológico quanto com atitude e aprendizagem.  

Outro estudo realizado com pacientes pré-diabéticos o qual explorou o 

conceito de autogestão nessa condição, apontou a importância de aplicar a 

autogestão para a prevenção desse agravo (ROTHENBERGER, 2011). 

Estudo realizado por Constantini (2006), com pessoas com doença renal 

crônica afirma que a educação para a autogestão contribui significativamente para a 

melhora das condições físicas e psicossociais desses pacientes. 

A autogestão pode também muitas vezes ser entendida como sinônimo de 

automonitoramento necessitando que esses conceitos sejam melhor compreendidos 

para favorecer estudos de como este pode incrementar a autogestão (WILDE, 

GARVIN, 2007). Assim, esse estudo afirma que, definir e compreender 

automonitoramento é de grande importância para o autogerenciamento de doenças 

crônicas e que tem como componentes os processos cognitivos e ações diárias que 

tornam conscientes os diversos sintomas e sensações e que pode ser aferido no 

intuito de prover informações aos profissionais de saúde ou cuidadores. 

Segundo pesquisa realizada por Lynch et al. (2012) na qual foi explorada a 

autogestão em pessoas de baixa renda com diabetes, verificou-se uma discrepância 

entre os saberes dos participantes sobre como gerir o diabetes e as recomendações 
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da literatura. Além disso, observaram-se diferenças desses saberes conforme o 

grupo racial e étnico. 

A autogestão é uma ação diária que objetiva auxiliar pacientes, inserindo -

os  em atividades que valorizam o comportamento de modo a manter os que forem 

importantes, mudar e gerar aqueles que forem necessários para colaborar com o 

seu bem estar (LORIG, HOLMAN, 2003).  

Dessa forma para Almeida (2010) a autogestão pode ser "positiva ou 

apropriada” quando as ações realizadas pela pessoa são favoráveis à saúde, e 

autogestão “negativa ou inapropriada” se dá quando a pessoa realiza ações que 

aumentam o risco de piorar a doença denominada pelo autor como risco auto 

imposto.  

Mediante a literatura os conceitos de autocuidado e autogestão ora são 

apresentados com elementos em comum, mas conceitos diferentes, outras vezes 

são mencionados como sinônimos, o que dificulta discernir os dois conceitos. Isso 

pode ser visto por meio do estudo de Joice (2012) o qual relata que a autogestão é 

a habilidade que a pessoa tem para se cuidar de modo a atender suas necessidades 

adequadamente.  

Segundo o estudo de Peeters, Wiegers (2013), apesar do uso de tecnologias 

em cuidado domiciliar apresentar possibilidades de melhorar a saúde, não foi 

identificado fatos que comprovassem que o uso de ferramentas como a telemedicina 

e tele monitoramento, sem visitas, apresenta resultados assertivos em relação ao 

autocuidado e a autogestão do paciente, mas esses mesmos autores afirmaram que 

essas duas concepções são importantes para o cuidado de saúde. 

Não há programa educacional de autogestão que esteja adequado a todos 

os indivíduos de diversas idades com uma mesma doença crônica, mas, sabe-se que 

a base teórica desses programas são os princípios de auto eficácia e que o mesmo 

deve ser centrado no paciente e não apenas na doença, sendo que o momento certo 

para iniciá-las depende das condições do paciente como um todo e não apenas do 

diagnóstico da patologia e deve ser exercido por profissionais de saúde ou leigos 

treinados para realizar tal função, sendo que a duração ideal do programa ainda 

necessita de maiores estudos (LILLYMAN, FARQUHARSON, 2014). 

Com base nos conceitos desenvolvidos pelos autores anteriormente citados, 

depreende-se a sua inter-relação que pode ser sintetizada na figura 1. 
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Figura 1: Interação de conceitos relacionados ao autocuidado 

 

 

3.3  Requisitos de autocuidado de desvio de saúde em pessoas com úlceras 

venosas 

 

Na vigência de úlceras venosas as pessoas apresentam requisitos de 

autocuidado específicos, que são apresentados a seguir e que devem ser levados em 

conta para a provisão de design dos sistemas de enfermagem. 

É de grande relevância a implementação de diversos cuidados para 

obtenção da melhoria da condição de saúde geral, da cicatrização da úlcera venosa, 

prevenção de complicações e recidivas. Entre as principais recomendações citam-

se: o repouso adequado dos membros inferiores, exercícios com as pernas, 

atividade física regular, atividade de lazer, terapia tópica com coberturas específicas 

e compressivas, alimentação saudável, controle do peso, tabagismo e etilismo, 

cuidados com a pele e outros cuidados integrais à saúde (GREY, HARDING, 

ENOCH, 2006; MALTA, MORAIS NETO, SILVA JUNIOR, 2011; SANTOS et al., 

2012). 
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Alimentação 

 

A alimentação saudável deve ser assegurada por meio do equilíbrio entre os 

compostos orgânicos como proteínas e aminoácidos, diversas vitaminas como A, C e 

E, e o zinco que estão associados com a cicatrização de feridas (SANTOS, 2001). 

Diante da apresentação de úlceras venosas, o aporte proteico necessário 

pode ser de até duas vezes maior em pessoas que apresentam úlceras com muita 

exsudação, principalmente em climas mais quentes (DOLYNCHUK et al., 2000; 

PATEL, 2005; WYSOCKI, 2007), uma vez que, o exsudato é composto por diversas 

substâncias, entre elas a água, eletrólitos e nutrientes (BOU et al., 2012). 

Segundo o documento de consenso da Conferencia Nacional de Consenso 

sobre Úlceras de La Extremidad Inferior (CONUEI, 2009), é necessário realizar uma 

avaliação nutricional para pessoas com idade superior a 65 anos e que apresentam 

úlcera com evolução maior que sessenta dias e em caso de identificação de má 

nutrição, deve ser analisado hemograma, transferrina, albumina, ácido fólico, 

vitaminas A, D, B1, triglicerídeos e zinco.  

A partir das obras de (SANTOS, 2001; PATEL, 2005; DEALEY, 2008; 

GENEUAPP, 2011; SANTOS et al., 2012), adaptou-se o quadro elaborado por 

Santana (2012) apresentado a seguir; que descreve os nutrientes essenciais para a 

cicatrização, suas fontes, quantidades recomendadas para adultos em geral e para 

pessoas com feridas e sua função na cicatrização. 
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Quadro 1: Nutrientes essenciais para a cicatrização de úlceras venosas, fontes, 
quantidades recomendadas para adultos e pessoas com feridas e função na cicatrização. 

Nutriente Fontes do alimento 
Quantidades 

recomendadas 
diariamente 

Função na cicatrização 

Proteína 

Carnes, peixe, ovos, 

queijo, leguminosas, 

cereais integrais. 

Adultos em 

geral 

Pessoas 

com 

feridas 

Formação de tecidos, na produção de 

enzimas, resposta imune (produção de 

anticorpos e fagocitose), angiogênese, 

proliferação de fibroblastos, síntese de 

colágeno, transporte de substâncias e 

oxigênio, participa da coagulação 

sanguínea e regeneração dos tecidos 

lesados. 

0.8 

gr/kg/peso) 

2,0 – 3,0 

gr/kg 

Carboidratos 
Pão integral, cereais 

integrais, batatas. 

520 - 1500 

kcal 

1600 – 

3350 

Kcal 

Atua como energéticos para 

leucócitos, macrófagos e função dos 

fibroblastos. 

Gordura 

Produtos lácteos, 

óleo vegetal, óleo de 

peixe, castanhas. 

20 – 30% 

Kcal 
35 - 40%  

Kcal 

Provisão de energia, formação de 

novas células. 

Vitamina A 

Cenoura, espinafre, 

brócolis, damasco, 

melão. 

700 - 900 

mcg 

1600 - 

2000 mcg 

Favorece a epitelização, formação do 

colágeno, ligação cruzada e força 

contrátil da ferida. Reduz os riscos de 

infecção por bloquear os efeitos 

inibidores dos glicocorticoides na 

formação do tecido. 

Complexo B 

Carnes 

(especialmente 

fígado) leguminosas, 

peixe. 

1,3 -1,5 mg 3mg 

Contribui para o aumento da 

produção de proteínas e age na 

resposta imune, ligação cruzada do 

colágeno, força contrátil da ferida. 

Vitamina C 

 

 

Frutas e vegetais 

 

 

75 - 90 mg 
500 – 

2000 mg 

Age como coenzima das hidroxilases 

na produção de colágeno, força 

contrátil da ferida, função dos 

neutrófilos, migração dos macrófagos, 

resposta imune (aumenta a resistência 

contra infecções). 

Vitamina E 
Óleo vegetal, 

cereais, ovos. 
15 mg 

12 – 

30mg 
Reduzir formação de radicais livres. 

Vitamina K 

Alface, espinafre, 

brócolis, couve e 

hortaliças com folhas 

de cor verde escuro, 

em geral. 

55 - 65 mg 
55 – 65 

mg 

Favorece a síntese dos fatores de 

coagulação.  

Vitamina D 

Óleos de fígado de 

peixes, derivados do 

leite, gema de ovo 

600 - 800 

UI 
- 

Favorece a absorção de cálcio pelo 

organismo, favorece o equilíbrio de 

cálcio e fósforo no sangue e atua no 

sistema imunológico. 

Cobre 
Crustáceos, fígado, 

carne, pão. 
900 mg 

1000 -

1.200 mg 

Síntese de colágeno, formação de 

leucócitos. 

Zinco 
Ostra, carne, cereais 

integrais, queijo. 
8 - 11 mg 

28 – 60 

mg 

Aumento de proliferação celular, 

epitelização, força do colágeno e 

favorece o transporte do oxigênio. 

Selênio 

Grãos, frutos do mar, 

carne bovina e 

carnes de aves. 

55 mcg 70 mcg 
Atua como antioxidante e na resposta 

imunológica. 

 

Fonte: Adaptado de Santana AC. Mapeamento das intervenções e atividades de enfermagem no 
atendimento às pessoas com úlceras vasculares: aplicação da teoria de Wanda Horta. [Dissertação]. 
Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2012, 319 p. 
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A roda alimentar é um esquema composto por grupos de diversos tipos de 

alimentos com propriedades nutricionais parecidas que devem ser ingeridas nas 

refeições por pessoas em geral. Os grupos dos alimentos classificados na literatura 

conforme a roda alimentar (GENEAUPP, 2011) são distribuídos em: Grupo Energético 

I: composto por carboidratos, derivados de cereais, batatas, açúcar; Grupo Energético 

II: composto por lipídios, manteiga, óleos e gorduras em geral; Grupo Plásticos III: 

composto por proteínas originadas do leite; Grupo plásticos IV: composto por 

proteínas provenientes de carnes, ovos, peixe, legumes e frutos secos e Grupo 

reguladores V: composto por hortaliças e Grupo reguladores VI: composto por frutas  

Para Park, Valacchi, Lim (2010) a dieta contendo o ácido linoleico conjugado 

contribui para acelerar a cicatrização de feridas cutâneas modulando a resposta 

inflamatória, por reduzir a ativação do NFkB (Fator Nuclear kB que induz o processo 

inflamatório e mediador da Cicloxigenase 2 – COX-2) o que pode impedir uma 

resposta inflamatória prolongada e diminuir o estresse oxidativo. 

  McDaniel, Massey, Nicolaou (2011), evidenciaram que a suplementação do 

óleo de peixe altera os níveis de mediadores lipídicos de inflamação e favorece um 

ambiente mais propício para a cicatrização de feridas. 

Burkiewicz et al. (2012) pesquisaram a associação entre a deficiência de 

vitamina D e a cicatrização da pele em pessoas com úlceras de perna e identificou 

uma prevalência de deficiência da vitamina D muito maior nos pacientes com úlcera 

de perna quando comparado com pacientes que não apresentam esta lesão.  

Diante do exposto, a correção do déficit nutricional deve ser ajustada de 

acordo às necessidades de cada paciente (GENEAUPP, 2011).  

 

Repouso com elevação das pernas 

 

Recomendações sobre o repouso com os membros inferiores elevados 

emanam de guidelines, publicados por organizações de especialistas, como a 

American Wound Mangment Association, New Zealand Wound Care Society (2011), 

Royal College of Nursing (2006), Scottigh Intercollegiats Guidlines Network (2010), 

entre outros, diretivas de autores reconhecidos como experts e resultados de estudos 

clínicos (HEINEN et al., 2004; ABBADE, LASTÓRIA, 2006; SCEMONS, ELSTON, 

2011).  

O conjunto de informações disponíveis indica que a elevação dos membros 
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inferiores pode contribuir para o processo cicatricial, pois reduz o edema (AWMA, 

NEW ZEALAND WOUND CARE SOCIETY, 2011), aumenta a velocidade do fluxo do 

sangue em pacientes com insuficiência venosa crônica (ABU-OWN, SCURR, SMITH, 

1994) e melhora a pressão parcial de oxigênio de tecido transcutâneo (HEINEN et al., 

2004).  

As recomendações relacionadas ao repouso objetivando a redução do edema 

e alterações favoráveis na microcirculação incluem: 

 

Durante o dia: 

 

 Posição: Em decúbito dorsal ou sentado, elevar as pernas acima do nível 

do coração sem flexiona-las e com a região calcânea apoiada. 

 Duração: 10 a 30 minutos (HEINEN et al., 2004). 

 Periodicidade: no mínimo entre 2 a 4 horas diárias (SCEMONS, ELSTON, 

2011). 

 

Durante a noite: 

 

 Repouso no leito com elevação dos pés da cama em altura de 10 a 15 cm 

e, em situações de edema com muito exsudato, de 15 a 20 cm, colocando tijolos ou 

blocos de madeira sob os pés da cama (ABBADE, LASTÓRIA, 2006; SCOTTISH 

INTERCOLLEGIATE GUIDELINES NETWORK, 2010). 

 Evitar manter as pernas cruzadas (ROYAL COLLEGE OF NURSING, 

2006). 

Embora a prática de elevação das pernas e de exercícios com as pernas e 

pés sejam atividades indicadas devido ao agravamento do retorno venoso, esses 

cuidados são contraindicados em casos de obesidade mórbida, doença arterial 

oclusiva e dor isquêmica ao elevar os membros inferiores, insuficiência cardíaca 

congestiva bem como, outras situações de saúde que interferem na elevação das 

pernas (SCEMONS, ELSTON, 2011). 
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Exercícios com as pernas 

 

Nas extremidades inferiores, as veias profundas têm uma função de auxiliar o 

retorno venoso. Ao contrair o músculo da panturrilha, ocorre um bombeamento de 

sangue retornando ao coração (DOUGHTY, HOLBROOK, 2007; LOPES et al., 2013).  

Para Cavalheri Junior (2010), a insuficiência das bombas impulso aspirativas 

do tornozelo e da panturrilha em situações mais avançadas, relaciona-se com 

alterações hemodinâmicas e alterações da mobilidade da articulação talocrural. 

Segundo Belczak (2007) essas alterações aumentam de acordo com o grau 

de severidade clínica da própria enfermidade estando a úlcera ativa ou cicatrizada. 

O mau funcionamento da bomba da panturrilha causa hipertensão venosa o 

que resulta em edema, lipodermatoesclerose e ulceração (LIMA et al., 2002). 

A função da bomba do músculo da panturrilha otimizada com exercícios 

musculares da panturrilha que envolvem a articulação do calcâneo e pododáctilos 

podem contribuir de forma a tornar melhor a função do músculo da panturrilha 

melhorando os problemas venosos, diminuindo os sinais e sintomas da insuficiência 

venosa crônica, prevenindo complicações tardias e melhorando hemodinâmica, a 

cicatrização e a qualidade de vida (LIMA et al., 2002; COGHLAN, 2004; HOEPERS, 

2007; JULL et al., 2009).  

Estudo clínico realizado em um Programa de Reabilitação de Doenças 

Vasculares Periféricas com a musculatura da panturrilha e com a mobilização passiva 

da articulação tíbio-társica para avaliar o resultado do exercício físico no desempenho 

dessa musculatura na cicatrização da úlcera venosa e edema de membros inferiores 

identificou melhora no funcionamento do músculo da panturrilha, cicatrização total ou 

parcial das úlceras venosas e diminuição do edema (HOEPERS, 2007). 

Outros estudos baseados em evidências apontam também que os exercícios 

com as pernas melhoram a força muscular da panturrilha bem como a mobilidade, 

contudo, estudos direcionados para relação dos exercícios com a cicatrização da 

úlcera ainda são necessários (AWMA, NEW ZEALAND WOUND CARE SOCIETY, 

2011; O’BRIEN, STEWART, GIBBS, 2013).  

Szewczyk et al. (2010) apontam a importância e a necessidade de um 

programa de exercício físico supervisionado da articulação do pé na atenção de 

pessoas com úlceras venosas, e a associação de terapia compressiva para a melhora 
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da efetividade, pois, conforme o observado estes cuidados aumentaram a mobilidade 

na articulação do tornozelo. 

As recomendações relativas aos exercícios encontradas na literatura 

(DOLYNCHUK, 2000; COGHLAN, 2009; ROYAL COLLEGE OF NURSING, 2006; 

JULL, 2009; SCOTTISH INTERCOLLEGIATE GUIDELINES NETWORK, 2010; 

SCEMONS, ELSTON, 2011) incluem: 

 

 Realizar possíveis correções da marcha, pois a marcha adequada pode 

melhorar a função do músculo da panturrilha. 

 Realizar exercícios de forma adequada considerando as individualidades 

para a tolerância: 

- Exercício de resistência progressiva - flexão plantar utilizando resistência 

de 4kg sob supervisão, de, no mínimo, sete dias na semana com a realização de três 

etapas diárias de seis minutos cada. 

- Exercícios de flexão e extensão e rotação interna e externa com 

frequência de 20 a 30 minutos, a cada 2 a 3 horas totalizando, pelo menos, 2 a 4 horas 

diárias. 

 Realizar flexão plantar e dorsiflexão em três etapas com repetições 

máximas de 80% em dias alternados durante doze semanas. 

 

Conforme Silva, Zanesco (2010), apesar de saber que a prática de exercício 

aeróbio contribui para o benefício de prevenção e tratamento de doenças como a 

insuficiência venosa, mais estudos sobre os efeitos desse exercício na sensibilidade 

vascular de receptores β-adrenérgicos são necessários. 

 

Terapia Compressiva  

 

As terapias compressivas são apresentadas sob a forma de dispositivos que 

regulam o nível de compressão tendo como objetivo controlar o edema e o efeito da 

hipertensão venosa e, pode ser aplicada pelo profissional na fase da úlcera ativa, e 

pelo paciente na fase de inatividade da lesão (SCEMONS, ELSTON, 2011). 

A terapia compressiva pode ser feita com o uso de meias ou bandagens de 

material inelástico (short strectch) e elástico (long stretch), nas pernas (LÓPEZ et al., 

2012). Essas podem apresentar leve, moderada, alta e extra alta compressões 
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(GLOVICZKI et al., 2011). As compressões elásticas exercem maior atividade quando 

a pessoa não está em movimento, pois, este tipo atua conforme as modificações do 

volume do membro e, as de baixa elasticidade exercem maior atividade quando a 

pessoa está em movimento, ou seja em presença de contração e relaxamento da 

panturrilha (DEALEY, 2008).  

   

Meias de compressão 

  

É de suma importância que o enfermeiro conheça sobre os benefícios e os 

tipos de terapia compressiva para a aplicação desta tanto na presença da úlcera ativa 

quanto para desenvolver meios para a adesão das pessoas sobre o seu uso após a 

cicatrização. Tendo em vista que o motivo principal de recidiva é a falta do uso de 

meias compressivas, orientações profissionais consistentes acerca da relevância 

dessa terapêutica podem contribuir para a adesão ao tratamento e prevenção de 

recidivas (SILVA, LOPES, 2006; CARMO et al. 2007). 

Considerando que, em vigência da lesão o uso de meias compressivas não 

seja o tipo de terapia compressiva mais apropriado devido a dificuldade de manuseio 

sobre o curativo (BORGES, CALIRI, 2011), tais dispositivos mostram-se efetivos para 

a prevenção de lesões e recidivas (GLOVICZKI et al. 2011; GNEAUPP, 2011; GRACIA 

et al., 2012).  

  

Bandagens 

 

O sistema de bandagem de multicamadas é constituído por diferentes 

materiais e pode ser apresentado em múltiplas camadas, sendo que, a bandagem 

sem elasticidade pode ser de curto estiramento e de pasta de unna (contraindicada 

em edema pulmonar agudo, celulite, TVP, insuficiência arterial e em caso de suspeita 

de infecção) (BORGES, CALIRI, 2011; SCEMONS, ELSTON, 2011).  

Cuidados e orientações ao aplicar meias e bandagens (CULLUM et al., 2001; 

AWMA, NEW ZEALAND WOUND CARE SOCIETY, 2011; GLOVICZKI et al., 2011; 

SCEMONS, ELSTON, 2011; LÓPEZ et al., 2012; IRION, 2012): 

 

 Obter a história clínica e realizar o exame físico 

 Verificar se os pulsos pedial dorsal e tibial posterior apresentam-se 
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palpáveis e, caso não estejam palpáveis, encaminhar o paciente ao serviço de 

angiologia. 

 Atentar para as características da pele perilesional, alergias, observando 

presença de dermatite e esfoliações descamativas e em caso positivo, realizar o 

tratamento. 

 Fazer a avaliação do Ìndice Tornozelo Braço (ITB) para elegibilidade do tipo 

e do valor da compressão a ser aplicada - método diagnóstico simples que fornece 

informações de anamnese e permite identificar insuficiência arterial (BORGES, 

CALIRI, 2011).    

 Informar o paciente sobre o seu Índice Tornozelo-Braquial (ITB) e certificar-

se da adequada indicação sobre a terapia compressiva no seu caso. 

 Realizar a mensuração correta da perna. 

 Orientar o paciente quanto à necessidade do uso da terapia. 

 Considerar as preferências da pessoa conforme o conhecimento desta 

acerca do agravo e da terapia compressiva. 

 Antes de aplicar a compressão graduada, elevar os membros inferiores 

(com edema) durante meia hora.  

 Utilizar meias de compressão após cicatrização da úlcera com medida de 

pressão individual.  

 Substituir periodicamente as meias elásticas e bandagens lavando-as de 

acordo com as instruções do fabricante. 

 Estimular a pessoa a deambular considerando suas limitações. 

 Apoiar o paciente para a adesão ao tratamento e para realizar 

acompanhamento com profissional de saúde com frequência. 

 

Atividade Física  

 

Estudo realizado com pacientes sedentários com úlceras venosas 

demonstrou limitação do conhecimento dessas pessoas sobre a relação entre a 

atividade físicas e a ulceração na perna. Para melhora dos níveis de atividade física 

destes pacientes devem-se considerar alguns elementos como: crenças, limitações 

física, dor, calçados adequados e o apoio social (HEINEN et al., 2007). 

Para a prática de atividade física devem-se considerar os interesses de cada 

pessoa, bem como suas necessidades mediante suas condições e seu estado clínico. 
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As vantagens da prática de atividade física dependem da quantidade e intensidade no 

qual esse exercício é praticado (brasil, 2009). 

São vários os benefícios proporcionados pela prática de atividade física como: 

aumento da capacidade intelectual e física, aumento da força muscular, a resistência 

de tendões e ligamentos, melhora o sistema imunológico, melhora o processo 

inflamatório crônico de doenças crônicas não transmissíveis, auxilia no tratamento de 

comorbidades, contribui para a diminuição da massa gorda e mantém e/ou aumenta 

a massa muscular, diminui o risco de comorbidades, diminuição da depressão, 

ansiedade e aumenta a autoestima, contribui para diminuir internações hospitalares e 

melhora a qualidade do sono (BRASIL, 2002a; BRASIL, 2006).  

Recomendações quanto à atividade física para manutenção da saúde incluem 

(SILVA, NAHAS, 2002; WIPKE-TEVIS, SAE-SAI, 2004; HASKELL et al., 2007; 

BRASIL, 2014): 

 

 Evitar ficar parado por período longo. 

 Fornecer orientações sobre os benefícios e possíveis riscos da prática de 

atividade física. 

 Ter um plano de atividade física. 

 Realizar caminhadas de forma regular de três a quatro vezes por dia, pois 

ajuda na articulação superior do tornozelo, movimenta/estimula os músculos, melhora 

o fluxo sanguíneo o que pode favorecer a redução de edema, e, também é 

recomendado evitar subir e descer escadas.  

  Realizar exercícios físicos leves por 30 minutos todos os dias. 

 Se a pessoa apresentar risco de queda, realizar exercícios de equilíbrio. 

 

Resultados de um estudo de avaliação da Rede Nacional de Atividade Física 

que é um projeto inserido na Rede de promoção da saúde estabelecida pelo Ministério 

de Saúde, indicou a necessidade de implementação de projetos de atividade física 

por essa rede específica junto ao sistema de saúde para a promoção da saúde da 

população em geral (KNUTH et al., 2010). 
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Proteção da ferida 

 
O curativo ideal deve incluir propriedades que mantenham a ferida protegida 

da invasão de microorganismos do ambiente, funcionando como barreira para a 

entrada e saída de germes; proteja contra trauma; que sejam adequadas ao tipo e 

característica da lesão; que mantenham a umidade, pois, esta favorece a angiogênese 

e síntese de colágeno e, além disso, devem atuar na manutenção da temperatura de 

37ºC, favorecendo a atividade fagocitária e a multiplicação celular (BOU et al., 2012).   

Com base na literatura (ROYAL COLLEGE OF NURSING, 2006; CONUEI, 

2009), as recomendações relacionadas à proteção da ferida são: 

 Proteger o curativo para não molhar no momento do banho. 

 Não lavar a ferida com a água do chuveiro. 

 Proteger a ferida do contato com sujidade. 

 Não utilizar produtos sobre a lesão sem a orientação de profissional de 

saúde. 

 Evitar manusear a ferida sem orientação de profissional da saúde. 

 Ter cuidado em relação à força exercida ao renovar e manipular as 

coberturas. 

 Procurar um profissional de saúde quando tiver dúvidas. 

 

Terapia Tópica 

 

Há numerosos produtos disponíveis para o tratamento tópico de úlceras 

crônicas os quais apresentam características apropriadas de acordo com tipo de 

ferida.  

De modo geral, a terapia tópica de úlceras venosas deve incluir produtos que 

sejam adequáveis e apresentem pouca aderência, alto nível de absorção, alto 

potencial para desbridamento de tecidos com características específicas e que 

abreviem o tempo de cicatrização (BOU et al. 2012).  

A indicação das coberturas deve levar em conta a pele perilesão, o tamanho 

da lesão, odor, coloração, localização, tipo de tecido, exsudato, borda, sinais de 

infecção e inflamação e umidade (IRION, 2012).  

Embora a terapia tópica da úlcera venosa envolva tanto a utilização de 

coberturas adequadas quanto a limpeza correta do leito da ferida, ainda não há 
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consenso sobre a abordagem mais efetiva em relação às soluções de limpeza 

(BORGES, CALIRI, 2012), porém, o soro fisiológico é a solução mais citada/apontada 

para limpeza de feridas crônicas (GENEAUPP, 2011; GRACIA et al., 2012). 

Recomendações para aplicação da terapia tópica e tipo, conforme esses 

autores:  

 Preparar o ambiente (domicílio ou sala de curativo) para a realização do 

procedimento. 

 Realizar a limpeza de forma correta a remover todo excesso de produtos 

utilizados na lesão, bem como, tecido necrótico liquefeito e exsudato e com soluções 

adequadas. 

 Realizar limpeza da ferida com soro fisiológico morno e em jato. 

 Remover tecido necrótico e desvitalizado mediante desbridamento 

(procedimento realizado por um profissional de saúde). 

 Utilizar cobertura adequada, conforme a característica da lesão. Os 

produtos podem apresentar ações para desbridamento necrótico, esfacelo e fibrina, 

favorecer a repitelização, absorver o exsudato, reduzir a dor, controlar o odor e agir 

na pele perilesional. 

 Coberturas de filmes semipermeáveis que inibem a penetração da bactéria 

e são utilizadas quando a lesão está epitelizada ou em fase final de epitelização. 

 Cobertura hidrocolóide, as quais promovem umidade, o que favorece a 

cicatrização. 

 Coberturas absorventes associadas com componentes variados (prata, 

cálcio, carvão) para lesões com exsudato moderado e intenso. Estas podem favorecer 

umidade, diminuir o exsudato, funcionar como barreira e agir contra microrganismos. 

 

A terapia tópica, por meio de curativos é abordada como uma ação deliberada 

do profissional, de provisão de cuidado dependente, mas observam-se também 

pesquisas que denotam a organização de sistemas de apoio educação e de sistema 

de cuidado parcialmente compensatório. 
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Diminuição/cessação do tabagismo  

  

O tabagismo compromete drasticamente a oxigenação das pessoas em geral, 

afetando o requisito de autocuidado universal de obtenção de adequado aporte de ar. 

O tabagismo causar diminuição da hemoglobina funcional provocando disfunção 

pulmonar, o que favorece a predisposição de privação de oxigênio nos tecidos (BRASIL, 

2002b), estes malefícios são subestimados tanto para a população em geral (BRASIL, 

2007), quanto para aquelas com úlceras venosas (SANT’ANA, 2011). 

As recomendações para as pessoas interromperem o uso do tabagismo 

(BRASIL, 2007; BRASIL, 2013; BRASIL, 2014), incluem diferentes estratégias: 

 

 Avaliação clínica, com abordagem mínima ou intensiva, individual ou em 

grupo. 

 Se precisar fazer uso de medicamentos, terapia de reposição de nicotina 

inclui medicações sob as apresentações de adesivo transdérmico (7mg, 14mg e 

21mg), Goma de mascar (2mg) e Pastilha (2mg), Cloridrato de Bupropiona, na 

apresentação de comprimido (150mg), sendo esses medicamentos disponibilizados 

pelo governo federal e distribuídos aos estados, no Distrito Federal, capitais e 

municípios.  

 Outra estratégia é, no primeiro dia diminuir a quantidade de cigarros usuais, 

no segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia diminuir 5 cigarros a cada dia (caso o 

uso de cigarro ultrapasse 5 dias), e no sétimo dia não fumar cigarro algum. 

 Outra medida é por meio do adiamento, exemplo: no primeiro dia, pode 

começar a fumar às 9 horas, no segundo às 11 horas, no terceiro às 13 horas, no 

quarto às 15 horas, no quinto às 17 horas e no sexto às 19 horas. No sétimo dia não 

fumar. 

 Ambas as estratégias para enfrentar a síndrome de abstinência, incluem 

beber muita água, ter sempre algo para mastigar, como uma bala ou chiclete dietético 

(sem açúcar) ou qualquer coisa com poucas calorias, fazer mais atividade física, 

aumentando gradualmente a quantidade de exercícios, desde que orientado por um 

profissional de saúde habilitado e respirar fundo para relaxar.  

 Para o stress, realizar exercícios de respiração profunda, como ficar de pé, 

com os pés afastados, joelhos ligeiramente dobrados, ombros e pescoço elevados, 

porém soltos, colocando-se da maneira mais confortável possível. Em seguida, fechar 
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os olhos e deixar a cabeça pender para a frente, solta; inspire pelo nariz, respire 

profundamente e coloque o ar para fora através do nariz. Repita esse exercício quatro 

vezes em seu próprio ritmo, fazendo-o lentamente até sentir-se pronto para abrir os 

olhos. 

 Realizar exercícios de relaxamento muscular. 

 Para permanecer sem cigarros, praticar algum esporte, com consulta prévia 

de um profissional de saúde habilitado para tal recomendação, aumentar o tempo que 

passa em lugares onde não se pode fumar, como bibliotecas, ônibus, etc., durante as 

primeiras semanas sem cigarros e fazer uma lista de objetos em que gostaria de 

ganhar e que corresponde aos custos que tinha com maços de cigarros. 

 

Diminuição/cessação do uso de bebida alcoólica 

 

A síndrome da dependência de álcool pode causar vários problemas de 

saúde podendo prejudicar a função de determinados órgãos como a degeneração 

do fígado e favorecendo a cirrose, surgimento de varizes esofágicas, hipoglicemia, 

diabetes e pancreatite. O consumo exagerado de álcool fornece energia causando 

sensação de saciedade e, com isso a ingestão de vitaminas e nutrientes é 

prejudicada. Além disso, interfere na regulação da pressão sanguínea, aumenta o 

risco de anemia, altera o funcionamento das glândulas suprarrenais e tireoide e 

retarda a resposta imunológica por afetar a atividade linfocitária (BRASIL, 2004; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2006). 

Faz-se necessária a realização de pesquisas direcionadas aos malefícios 

provocados pelo uso e/ou abuso do álcool no sentido de fornecer dados que auxiliem 

na elaboração de políticas públicas mais consistentes considerando as 

necessidades e características epidemiológicas, sociais e econômicas da 

comunidade (GALASSI, 2008). 

O diagnóstico e o tratamento precoce de pessoas dependentes dessa 

substância aumentam a possibilidade de prevenção, tendo em vista a carência de 

competência e conhecimento na área dessa temática por parte de profissionais, 

família e usuários o que remete a necessidade de ações educativas e de prevenção 

dos danos causados pelo consumo do álcool (BRASIL, 2003).  

Assim, é necessário que os profissionais de saúde que prestam atendimento a 

usuários de bebidas alcoólicas atuem na prevenção e controle de doenças como as de 
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origem cardiovasculares, contribuindo para a redução das complicações que essas 

doenças podem causar nos acometidos (SOUSA et al., 2009).  

Para indivíduos que consomem bebidas alcoólicas, orienta-se limitar a 

ingestão máxima equivalente a duas doses diárias para homens e uma dose diária 

para mulheres, lembrando que uma dose corresponde a uma lata de cerveja/350ml 

ou um cálice de vinho tinto/150 ml ou 1 dose de bebida destilada/40 ml, (NICASTRI, 

2011). 

 

Atividade de lazer 

 

Vários fatores como o estresse, a ansiedade e a depressão causam 

alterações de hormônios afetando o sistema imunológico, essencial no processo 

cicatricial (ROYAL COLLEGE OF NURSING, 2006; CONUEI, 2009). 

Assim, o lazer é considerado uma necessidade básica para os seres humanos 

(HORTA, 1979) e contribui para o equilíbrio entre a interação social e solidão, o que 

para Orem (1995) configura-se em requisito de autocuidado de desvio de saúde para 

pessoas com úlceras venosas.  

O plano terapêutico deve ser baseado nos requisitos de autocuidado 

objetivando maior adesão das pessoas/cuidadores às práticas adequadas deste – 

figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Modelo autocuidado aplicado a pessoas com úlceras venosas 
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4. METODOLOGIA  

 

4.1 Tipo de estudo e período 

 

Trata-se de um estudo longitudinal, com pesquisa descritiva transversal de 

abordagem quantitativa nele aninhado, realizado entre os meses de agosto de 2012 

e abril de 2013. 

 

4.2 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado na cidade de Goiânia, Goiás, Brasil.  

Nesta cidade, no período de realização do estudo, o atendimento a pessoas 

com úlceras venosas na rede municipal de saúde era realizado em salas de curativos 

de unidades distribuídas em sete distritos sanitários:  

 

 Distrito Noroeste. 

 Distrito Sudoeste. 

 Distrito Norte. 

 Distrito Sul. 

 Distrito Campinas Centro. 

 Distrito Leste.  

 Distrito Oeste. 

 

Nestes destacavam-se algumas unidades de saúde que possuíam maior 

demanda de atendimento pelas pessoas com úlceras venosas: Centro de Atenção 

Integral à Saúde (CAIS) Bairro Goiá, CAIS Novo Mundo, CAIS Campinas e CAIS 

Guanabara, as quais foram cenários para coleta de dados. 

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (2013): 

 

 O CAIS Bairro Goiá, localizado no Distrito Sanitário Oeste era responsável 

pelo atendimento de 125 bairros vizinhos e tinha a incumbência de fornecer cobertura 

de uma população estimada em 48.782 habitantes do sexo masculino e 54.197 
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habitantes do sexo feminino. O horário de funcionamento desta unidade era de 24 

horas, prestando serviços de Atenção Básica, Atenção Especializada e Urgência. 

 O CAIS Novo Mundo, localizado no Distrito Sanitário Leste, era responsável 

pelo atendimento de 109 bairros vizinhos, o qual apresentava 84.159 habitantes do 

sexo masculino e 93.502 habitantes do sexo feminino. Esta unidade funcionava 24 

horas, prestando serviço de Atenção Básica, Atenção Especializada e Urgência. 

 O CAIS Campinas, localizado no Distrito Sanitário Campinas/Centro era 

responsável pelo atendimento de 78 bairros o qual tinha uma população para 

cobertura estimada em 150.444 mil habitantes do sexo masculino e 167.144 mil 

habitantes do sexo feminino. Esta unidade funcionava 24 horas, prestando serviço de 

Atenção Básica, Atenção Especializada e Urgência. 

 O CAIS Guanabara, no Distrito Sanitário Norte, era responsável pelo 

atendimento de 95 bairros nos quais constava uma população estimada em 67.385 

habitantes do sexo masculino e 74.866 habitantes do sexo feminino. Esta unidade 

funcionava 24 horas, apresentando serviço de Atenção de Básica, Atenção 

Especializada e Urgência. 

 

4.3  População 

 

Em uma pesquisa anterior intitulada “Caracterização de pessoas com 

úlceras vasculares atendidas pela enfermagem nas salas de curativos da atenção 

primária e evolução das lesões após seis meses de tratamento” (NUNES, 2012), 

realizada no período de outubro de 2010 a março de 2012, foram identificadas 167 

pessoas com úlceras vasculares em tratamento nas salas de curativos. Esse 

contingente foi assumido como a população da presente pesquisa.  

Os critérios de inclusão para a seleção da amostra, estabelecidos para a 

presente pesquisa foram:  

 

1. Possuir pelo menos uma úlcera venosa na perna em atividade (aberta). 

2. Ter idade maior ou igual a 18 anos. 

3. Estar em condições de expressar a sua decisão em participar 

voluntariamente do estudo. 

4. Ter participado da pesquisa anterior  
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O critério de exclusão foi ter presença unicamente de sinais de 

comprometimento da circulação arterial (claudicação intermitente durante a atividade 

que cessa ao repouso, com o membro na posição pendente, palidez, pulso tibial 

posterior e pedioso diminuídos ou apresentar valor de Índice Tornozelo Braço (ITB) 

menor que 0,8 ou maior que 1,3.  

Inicialmente foram excluídas 36 pessoas, as quais apresentavam sinais de 

comprometimento de circulação arterial sem evidência de comprometimento da 

circulação venosa ou apresentavam ITB dentro dos parâmetros estabelecidos dentro 

dos critérios de exclusão. 

Esse processo de exclusão inicial ocorreu por meio do exame das 

informações do banco de dados da pesquisa anteriormente citada. 

Foram consideradas elegíveis 131 pessoas, as quais se buscou localizar 

todas, incialmente comparecendo às unidades de origem detectadas na pesquisa 

anteriormente citada. Em cada uma das unidades verificou-se entre a população de 

estudo, quais estavam em atendimento no período de realização da presente 

pesquisa. 

Caso a pessoa com úlcera venosa não fosse localizada mediante esta 

estratégia, tentou-se o contato por telefone e busca no endereço constante na ficha 

de participação da pesquisa anterior. 

 Não se conseguiu localizar 55 pessoas, devido à mudança de endereço ou 

endereço não encontrado, 15 haviam falecido, quatro haviam mudado para outro 

município.  

Mediante o contato daqueles localizados, verificou-se que 31 pessoas não 

faziam mais acompanhamento nas unidades de saúde, e, entre estas verificou-se que 

15 já tinham as feridas cicatrizadas, 16 estavam realizando o curativo exclusivamente 

em seu domicílio. Entre estes últimos, 15 participaram da entrevista e uma pessoa 

recusou-se a participar do estudo. 

Entre as 26 pessoas que ainda estavam em tratamento nas unidades, 

realizou-se o acompanhamento do seu retorno aos agendamentos durante seis 

meses.  

Assim, participaram do estudo 41 pessoas. 

Entre as 26 pessoas que estavam em tratamento nas unidades, realizou-se o 

acompanhamento do seu retorno aos agendamentos durante seis meses. 
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Figura 3: Síntese do processo de recrutamento, inclusões, exclusões, e perdas. 
 

 

4.4  Coleta de dados 

 

Os dados foram obtidos por meio de entrevista individual, com duração média 

de 90 minutos, em um único encontro na unidade de saúde onde a pessoa realizava 

o curativo ou na residência quando o paciente não estava mais frequentando a 

unidade e realizava o próprio curativo no domicílio.  

 

População - participante com 
úlceras vasculares atendida 

nas salas de curativos no 
período de outubro de 2010 a 

março de 2012 = 167 

Verificação 
de elegibilidade segundo 

critérios de inclusão e 
exclusão. 

Incluídos = 41 Não incluídos = 126 

Perdas 
Não localizadas: 59 
Óbitos:15 
Úlceras cicatrizadas: 15 
Recusa: 01 

Tratando exclusivamente no 
domicílio:15 
Tratando exclusivamente na 
unidade de saúde: 11 
Tratando tanto na unidade quanto 
no domicílio: 15 
 

Exclusão 
Sinais clínicos de 
úlcera arterial 
exclusivamente ou 
ITB <0,8 ou > 1,3: 36 
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Instrumento de coleta de dados  

 

Foram utilizados dois instrumentos de coleta de dados - Apêndice II e III. 

 

Apêndice II – Caracterização dos participantes e práticas de autocuidado. 

 

O instrumento semiestruturado utilizado para avaliação dos participantes foi 

composto de questões abertas e fechadas, organizadas em três partes. 

A parte A foi estruturada a partir de um instrumento desenvolvido por 

integrantes da Rede Goiana de Pesquisa em Avaliação e Tratamento de Feridas, 

utilizado na pesquisa de NUNES (2012), para obter os dados socioeconômicos e 

dados clínicos gerais. 

A parte B do instrumento contendo dados sobre práticas de autocuidado 

relacionado com a ferida, foi desenvolvida para o uso na presente pesquisa. Ela 

contém uma abordagem inicial, na qual era apresentada ao participante uma questão 

aberta sobre ações e/ou comportamentos relacionados à úlcera. A seguir exploravam-

se tópicos específicos relacionados à prática de autocuidado em relação à 

alimentação, exercício físico, repouso dos membros inferiores, exercícios com as 

pernas, uso de meias compressivas, restrição do uso de tabaco, e de bebida alcóolica, 

proteção da ferida e produtos utilizados para tratar a lesão. 

A parte C do instrumento continha questões relacionadas às orientações 

profissionais recebidas sobre práticas de autocuidado em relação ao tratamento da 

úlcera venosa. 

As partes B e C do instrumento que contemplam a investigação da prática de 

autocuidado com a ferida realizada pelos usuários foram desenvolvidas com base nos 

diagnósticos da NANDA internacional (NANDA - I, 2010) que envolve o conceito de 

controle do regime terapêutico, bem como, a literatura especializada na área 

(SANTOS, 2001; PATEL, 2005; MUDGE et al., 2007; BENIGNI et al., 2007; HEINEN 

et al., 2007; DEALEY, 2008; JULL et al., 2009; MOFFATT et al., 2011; SANTOS et al., 

2012).  

Essas partes do instrumento foram apreciadas por três enfermeiras com 

experiência em pesquisa na temática, as quais observaram a pertinência, abrangência 
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e organização lógica dos itens que o compuseram. 

Foi realizado teste piloto envolvendo dez usuários com úlceras venosas em 

outro cenário, para testar sua adequação após refinado pelos experts.    

O instrumento do piloto mostrou-se pertinente aos propósitos do estudo.  

 
Apêndice III – Adesão ao serviço de saúde para tratamento da úlcera 

 
Para acompanhar a identificação de faltas aos agendamentos na sala de 

curativos das unidades, construiu-se um instrumento, o qual constou de calendários 

individualizados para cada usuário participante do estudo que estava sendo atendido 

e/ou acompanhado em uma dessas unidades para realização de curativos. Nos 

calendários constaram os meses de agosto de 2012 a janeiro de 2013.  

Os dias da semana agendados para a realização do curativo eram 

assinalados nos calendários, e, após uma semana retornava-se à sala de curativo da 

unidade para verificação das faltas e/ou dos retornos das pessoas mediante a agenda 

de controle de curativos utilizada pelos profissionais da enfermagem que atendiam 

esses pacientes.  

As faltas e os retornos eram assinalados conforme a legenda demonstrada no 

instrumento (Apêndice III). 

 
4.5  Análise dos dados 

 
As respostas obtidas em questões abertas do apêndice II passaram por um 

processo de agrupamento conforme a semelhança das temáticas. 

Para analisar a correspondência entre as práticas de autocuidado referidas 

como recomendadas pelos profissionais e as implementadas pelos participantes, com 

base na literatura especializada na área, as ações foram classificadas em:  

 

- Tipo I: ações de natureza reconhecida como desejável, porém, não 

originada de orientação profissional. 

- Tipo II: ações de natureza reconhecida como desejável, condizente com 

orientação profissional recebida. 

- Tipo III: ações de natureza reconhecida como indesejável, cuja origem não 

foi pautada em orientações profissionais. 
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- Tipo IV: ações de natureza reconhecidamente indesejável, condizente com 

orientação equivocada por parte de profissionais. 

- Tipo V: ações de natureza não esclarecida como desejável, vinculada ou 

não com orientação profissional recebida. 

 

Para a análise dos resultados utilizou-se procedimentos de estatística 

descritiva, tais como a frequência simples e porcentual. 

Para a análise das práticas de autocuidado, as ações referidas pelos 

participantes foram comparadas com a literatura especializada na área, apresentada 

no Marco Teórico o qual adotou a Teoria de Orem (1995). 

Os dados coletados foram tabulados por meio do programa Statistical 

Package for Social Sciences - SPSS versão 17.0. 

 
4.6  Aspectos éticos 

 
Esta pesquisa está inserida num projeto maior, intitulado “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”, financiado pelo CNPq. Este projeto integra três 

subprojetos, sendo que a presente pesquisa está vinculada àquela intitulada “Úlceras 

Vasculogênicas: Situação dos usuários após seis meses de atendimento de 

enfermagem na rede municipal de saúde de Goiânia.” Foi aprovado pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia e pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiânia, sendo aprovado, com número de protocolo 101/2010 (Anexo 1).  

Entregou-se uma carta aos diretores das unidades municipais de saúde 

explicando o estudo e informando a aprovação pelo Comitê de Ética e a autorização 

da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Após entrega dos documentos da 

pesquisa na unidade, em outro momento, fazia-se visita às salas de curativos e os 

mesmos documentos eram apresentados aos profissionais de enfermagem. 

Todos os sujeitos foram convidados a participar mediante esclarecimentos, 

conforme descrito anteriormente e aqueles que aceitaram, manifestaram a sua 

anuência mediante assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 

2). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Os resultados foram apresentados em três etapas: dados sociodemográficos, 

dados clínicos gerais e práticas de autocuidado relacionados à úlcera venosa. 

 

5.1 Dados sociodemográficos 

 

Participaram do estudo 41 pessoas. Eles apresentavam úlcera ativa e 15 

(36,6%) realizavam o curativo da lesão exclusivamente em domicílio, após um período 

de atendimento em unidade de saúde, 11(26,8%), realizavam tratamento 

exclusivamente em unidades de saúde e 15(36,6%) tratavam as lesões tanto em 

unidades de saúde como no domicílio (Tabela 1).  

Estudo realizado com pessoas com úlceras venosas que eram atendidas em 

unidades ambulatoriais identificou um elevado número desses participantes que 

também realizavam o autocuidado da lesão em seu próprio domicílio, enfatizando a 

necessidade de preparar adequadamente essas pessoas para o manejo correto da 

lesão (BRITO et al., 2013).  

Um fator mencionado por Orem (1995) que contribui para que os pacientes 

realizem os cuidados em seu ambiente domiciliar, é a descontinuidade do serviço de 

assistência à saúde.  

Isso mostra a importância da adequada disponibilidade de recursos materiais 

e humanos para o correto acompanhamento da pessoa na unidade, bem como o 

preparo desta para o autocuidado no domicílio. 

Entre os participantes, 23 (56,1%) era do sexo masculino; 21(51,2%) 

apresentava idade maior que 60 anos; dez (47,6%) realiza curativos exclusivamente 

no domicílio e sete (33,3%) no domicílio e unidade de saúde (Tabela 1). 

A proporção entre homens e mulheres que realizavam o curativo 

especificamente no domicílio foi semelhante, e entre aqueles que realizavam o 

curativo especificamente na unidade de saúde ou em ambos os locais houve o 

predomínio do sexo masculino (Tabela 1). 

De modo geral, os dados apresentados mostram uma prevalência de homens 

em relação às mulheres com úlceras venosas, os quais são semelhantes ao estudo 

realizado em Goiás por Malaquias et al. (2012). Esses resultados são opostos a de 
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outros estudos os quais a maioria foi do sexo feminino (MACEDO et al., 2010; 

SANTOS, MELO, LOPES, 2010; COSTA et al., 2012).  

Em relação à faixa etária, estudo de caracterização sociodemográfica com 

pessoas com úlceras venosas atendidas em Unidades Básicas de Saúde e por meio 

de visitas no domicílio, demonstrou que essas lesões crônicas indicam serem mais 

prevalentes na população idosa (SILVA, MOREIRA, 2011). 

 
Tabela 1: Sexo, faixa etária e tempo de lesão das pessoas (N=41) com úlceras venosas 
segundo o local onde realizavam o curativo. Goiânia, AGO 2012 a ABR 2013  

CATEGORIA 

DOMICÍLIO UNIDADE DE 
SAÚDE 

AMBOS TOTAL 

F % f % F % f % 

Sexo         

Feminino 08 44,4 04 22,2 06 33,3 18 100 

Masculino 

 

07 

 

46,7 07  09  23 100 

Idade          

30 – 40 anos 01 50,0 01 50,0 0 0 02 100 

41 – 50 anos 0 0,0 02 50,0 02 50,0 04 100 

51 – 60 anos 04 28,5 04 28,5 06 42,8 14 100 

>60 anos 10 47,6 04 19,0 07 33,3 21 100 

Total parcial 15 36,6 11 26,8 15 36,6 41 100 

 

O conhecimento sobre as alterações fisiológicas nessa população como a 

diminuição da contração da ferida, proliferação celular, neoformação capilar, percepção 

sensorial, redução dos mastócitos e aumento da suscetibilidade ao trauma (LÓPEZ et 

al., 2012;  DEALEY, 2008)  é de suma relevância, uma vez que, os níveis de clareza 

entre os profissionais acerca desses fatores na população idosa variam 

consideravelmente (ANDRÉS, VILA, CARRASCO, 2012). 

 É importante ressaltar que, apesar dos dados do presente estudo ter 

apontado predominância de úlcera venosa na população idosa, o participante mais 

novo tinha 30 anos, o que mostra o acometimento desse agravo em pessoas mais 

jovens, achado que também foi constatado em pesquisas realizadas em outras 

regiões do Brasil (NÓBREGA, et al., 2011; FERREIRA et al., 2012). 

A idade é um dos maiores fatores que interfere na demanda de autocuidado 

terapêutico bem como no poder da agência de autocuidado da pessoa e, além disso, 

a idade é um dos fatores condicionantes para a assistência de enfermagem, devido 
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esta influenciar no comportamento, no autocuidado e no relacionamento com o 

enfermeiro (OREM, 1995). Daí a necessidade do enfermeiro considerar esse fator no 

atendimento as pessoas com úlceras venosas. 

Observou-se (Tabela 1) que 47,6% participantes com mais de 60 anos 

realizavam curativo só em casa, segundo estes, em alguns casos, devido à falta de 

resolubilidade de tratamento e para outros a grande distância entre o domicílio e a 

unidade de saúde dificultava o acesso. 

Na Tabela 2, observa-se que, em relação ao estado civil, predominaram 

participantes declarando serem solteiros, viúvos, separados ou divorciados, porém, 

os participantes que eram casados ou estavam em união consensual foram os que 

mais realizavam o autocuidado da lesão exclusivamente em seus domicílios, o que 

sugere que estes podiam ter ajuda do companheiro para realizar o curativo. 

Em contrapartida, estudo de caracterização sociodemográfico realizado com 

pessoas com úlceras venosas que realizavam curativos em um ambulatório de cirurgia 

de um hospital universitário no Rio Grande do Norte, Brasil, identificou que 62,0% 

eram casados ou mantinham união estável (COSTA et al., 2011). 

  

Tabela 2: Estado civil, escolaridade e renda das pessoas (N=41) com úlceras venosas 
segundo o local de realização do curativo. Goiânia, AGO 2012 a ABR 2013   

CATEGORIA 

DOMICÍLIO UNIDADE 
DE SAÚDE 

AMBOS TOTAL 

f % f % f % f % 

Estado Civil          

Solteiro/viúvo/separado/divorciado  07 28,0 08 32,0 10 40,0 25 100 

Casado/União consensual  08 50,0 03 18,7 05 31,2 16 100 

Escolaridade          

Analfabeto 02 16,7 04 33,3 06 50,0 12 100 

Até 3 anos de escolaridade 03 37,5 02 25,0 03 37,5 08 100 

De 4 à 7 anos de escolaridade 05 45,4 04 36,3 02 18,1 11 100 

8 anos ou mais de escolaridade 05 50,0 01 10,0 04 40,0 10 100 

Renda pessoal          

Não possui renda ou renda <1 

salário mínimo 
02          33,3 01 16,7 03 50,0 06 100 

1 -  3 salários mínimos 12            36,4 10 30,3 11 33,3 33    100 

> 3 salários mínimos 01            50,0 00 0,0 01 50,0 02 100 

 

No que se refere à escolaridade, 75,6% tinham escolaridade menor que sete 

anos (Tabela 2). Esse resultado se assemelha com uma pesquisa realizada por Costa 
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et al. (2011) em um Hospital Universitário com 50 pessoas que apresentavam úlceras 

venosas às quais também apresentaram baixa escolaridade. 

Dos participantes que mencionaram ser analfabetos 83,3% frequentavam a 

unidade de saúde para realizar o curativo, e 50% das pessoas com maior nível de 

escolaridade realizavam o curativo exclusivamente no domicílio. 

Isso sugere que, quanto maior o nível de escolaridade, maior a capacidade 

para o aprendizado do autocuidado, o que pode favorecer com que essas pessoas 

realizem o curativo no domicílio, e não busquem acompanhamento profissional.  

Estudo recente realizado por Souza et al. (2013) sobre a qualidade de vida de 

pessoas com feridas crônicas afirma que, o nível de escolaridade é extremamente 

relevante para a prática do autocuidado pois este, interfere no tratamento apropriado 

e na realização de cuidados como curativos. 

Para Orem (1995) privação educacional está entre os aspectos que 

influenciam nos requisitos de autocuidado desenvolvimental, ressaltando que essas 

questões não podem ser modificadas pelo enfermeiro, e que este deve realizar uma 

abordagem apropriada considerando esses fatores. 

Em relação à renda dos participantes 80,4% declararam receber de um a três 

salários mínimos, não havendo discrepância entre aqueles que realizavam o curativo 

no domicilio, na unidade de saúde ou em ambos (Tabela 2). 

Pessoas com úlceras de perna e baixa remuneração costumam optar por 

utilizar finanças com alimentação e educação, o que as limitam de comprar produtos 

para o tratamento tópico da úlcera venosa, principalmente quando esses produtos não 

são disponibilizados pelas unidades de saúde às quais prestam atendimento a essa 

clientela Cardozo et al. (2012).  

  

5.2  Dados clínicos gerais 

 

Os dados referentes ao tempo de vivência dos participantes com a úlcera venosa 

(Tabela 3) mostraram-se expressivos, tanto daqueles que realizavam o curativo 

exclusivamente domiciliar como daqueles que realizavam na unidade de saúde ou em 

ambos, atingindo uma duração de até 40 anos com a lesão ativa. 
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Tabela 3: Tempo de lesão das pessoas (N=41) com úlceras venosas, segundo o local 
de realização do curativo. Goiânia, AGO 2012 a ABR 2013  

CATEGORIA 

DOMICÍLIO UNIDADE DE 
SAÚDE 

AMBOS TOTAL 

f % f % f % f % 

Tempo de Lesão          

4 – 6 meses* 01 33,3 0 0 02 66,7 03 100 

6 – 24 meses* 02 28,6 02 28,6 03 42,8 07 100 

>2 – 8 anos 08 44,4 03 16,7 07 38,9 18 100 

>8 anos 04 30,9 06 46,1 03 23,0 13 100 

*Trata-se de recidivas 
 

A maioria dos participantes deste estudo (75,6%) apresentou tempo de lesão 

superior a dois anos.   

Entre, aqueles que apresentaram a última lesão com tempo de atividade 

inferior a seis meses, dois referiram ter apresentado lesões por aproximadamente 

três anos e um relatou 12 anos de vivência com lesões, ficando essas úlceras 

cicatrizadas por um ano e recidivando (7,3%). 

Quanto ao tempo de existência da lesão esse estudo corrobora resultados 

de pesquisa realizada em Fortaleza, Brasil que avaliou aspectos clínicos de úlceras 

de perna em pessoas da terceira idade identificando um tempo de existência 

predominante das úlceras superior a um ano em 51,0% das pessoas (BENEVIDES 

et al., 2012). 

Considerando a literatura que afirma que 50,0% das úlceras venosas 

crônicas causadas por insuficiência venosa cicatrizam em quatro meses (IRION, 

2012), os dados apresentados indicam a necessidade de ações mais apropriadas 

por parte dos profissionais de saúde que prestam atendimento a essa clientela 

visando não somente o tratamento, mas também, a prevenção de lesões e recidivas. 

No Distrito Federal, Brasil, estudo realizado com pessoas com úlceras de 

perna identificou que a maioria dos participantes (64,7%) apresentou úlceras ativas 

há mais de um ano, sendo que 59,0% destes referiram ser a primeira úlcera e 41,0% 

relataram ser recidivas, no qual apontou a relevância da atuação de profissionais de 

saúde principalmente do enfermeiro tanto no tratamento da lesão quanto na 

educação em saúde dessas pessoas (FERREIRA et al., 2012).  

Os resultados referentes aos aspectos clínicos associados à úlcera venosa 

apresentados na Tabela 4 indicam que, do total de 41 (70,7%) participantes, 

referiram insuficiência venosa crônica, que se constitui na principal etiologia das 
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úlceras venosas (DEALEY, 2008; ETUFUGH, PHILLIPS, 2007). Entre os 

participantes que apresentavam insuficiência venosa 10(34,4%), faziam o curativo 

exclusivamente no domicílio. Sabe-se que a insuficiência venosa favorece a 

hipertensão venosa, a qual resulta no aumento da permeabilidade capilar com 

extravasamento de moléculas, e acúmulo de líquido, predispondo à piora da lesão 

(LÓPEZ et al., 2012), daí, a relevância do acompanhamento desses por profissionais 

para o tratamento adequado.   

Outras comorbidades referidas podem agravar a condição circulatória das 

pernas, como Hipertensão Arterial Sistêmica 14 (34,1%), Obesidade 8(19,5%), 

Diabetes Mellitus e trauma na mesma proporção 06 (14,6%), Dislipidemia 5(12,2%), 

(Tabela 4). 
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Tabela 4: Alterações/agravos das pessoas (N=41) com úlceras venosas, segundo o local 
onde realizavam o curativo. Goiânia, AGO 2012 a ABR 2013   

CATEGORIA 

DOMICÍLIO UNIDADE DE 
SAÚDE 

AMBOS TOTAL 

f % f % f % f % 
Insuficiência Venosa Crônica 10 34,4 08 27,5 11 37,9 29 100 

Hipertensão Arterial Sistêmica 05 35,7 03 21,4 06 42,9 14 100 

Obesidade 01 12,5 04 50,0 03 37,5 08 100 

Diabetes Mellitus 05 83,3 01 16,7 0 0 06 100 

Trauma acidental 02 33,3 02 33,3 02 33,3 06 100 

Dislipidemia 02 40,0 02 40,0 01 20,0 05 100 

Osteoporose 02 50,0 0 0 02 50,0 04 100 

Nefropatia 01 33,3 01 33,3 01 33,3 03 100 

Cardiopatia 02 66,7 0 0 01 33,3 03 100 

Doença Pulmonar Obstrutiva  01 33,3 02 66,7 0 0 03 100 

Crônica         

Reumatismo 0 0 01 33,3 02 66,7 03 100 

DAOMI 

(Doença Arterial Oclusiva de membro 

inferior) 

01 33,3 01 33,3 01 33,3 03 100 

Trombose 01 50,0 0 0 01 50,0 02 100 

Esclerose vascular 0 0 01  50,0 01 50,0 02 100 

Lupus Eritematoso Sistêmico 0 0 01 100 0 0 01 100 

Cirurgia nas veias 01 25,0 02 50,0 01 25,0 04 100 

Circulação dificultada 0 0 01 100 0 0 01 100 

Acidente Vascular Encefálico  0 0 01 100 0 0 01 100 

Rompimento do tendão em joelho 0 0 0 0 01 100 01 100 

Cirurgia de esôfago  0 0 0 0 01 100 01 100 

Fratura de tornozelo 0 0 01 100 0 0 01 100 

Hipotireoidismo  0 0 0 0 01 100 01 100 

Problema de vesícula 01 100 0 0 0 0 01 100 

Problema de próstata 01 100 0 0 0 0 01 100 

Problemas hematológicos 01 100 0 0 0 0 01 100 

Anemia 0 0 0 0 01 100 01 100 

* Alguns participantes referiram mais de uma alteração/agravo 

 

Bergonse e Riviti (2006) mostram que, em pesquisa realizada com pessoas 

com úlceras venosas crônicas, observou-se que o Índice Tornozelo Braço das mesmas, 

resultou em alterações condizentes com comprometimento arterial em 40,9% das 

pessoas que tinham hipertensão arterial concomitante à doença venosa, o que 

evidencia a necessidade de avaliação para pessoas com úlceras venosas e hipertensão 

arterial concomitante no intuito de identificar possível comprometimento arterial 

relacionado.  

Uma pesquisa realizada com pessoas com feridas crônicas atendidas em um 

hospital escola da Universidad de la República constatou uma taxa de 70% das lesões 
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de etiologia venosa e 30% de etiologia mista, e evidenciou a presença de comorbidades 

associadas nos participantes às quais são similares aos resultados do presente estudo. 

Entre estas comorbidades foram citadas: hipertensão arterial, cardiopatia, dislipidemia 

e diabetes (GONZÁLES, NORSTROM, ASUAGA, 2012).  

Outro estudo realizado em uma cidade brasileira, com 124 participantes com 

úlceras de perna aponta em sua amostra a presença de comorbidades associadas 

com predominância de insuficiência venosa em 90% dos casos e hipertensão arterial 

em aproximadamente 60%, sendo que, a associação entre a hipertensão arterial e 

a insuficiência venosa foi expressiva em 43,7% com p<0.01 (FRADE et al., 2005).  

Salienta-se que a presença de comorbidades aumenta o potencial de 

comprometimento sistêmico interferindo negativamente na cicatrização de feridas 

(SILVA, 2009).  

Os dados do presente estudo apontam que os profissionais de saúde devem 

conhecer melhor sobre as comorbidades apresentadas pelas pessoas com úlceras 

venosas, o impacto desses agravos em sua saúde, na cicatrização das lesões bem 

como na execução dos requisitos de autocuidado de desvio de saúde de modo geral 

e não apenas relacionado ao curativo em si. 

 

5.3  Práticas de autocuidado relativas à lesão referidas espontaneamente  

 

A Tabela 5 refere-se aos relatos espontâneos dos participantes sobre os 

cuidados com a lesão. 

Dos 41 participantes, 36(87,8%) disseram realizar alguma prática de 

autocuidado sendo que, 16(39,0%) mencionaram apenas um tipo de prática de 

autocuidado. As ações e/ou comportamentos mais citados como cuidados devido a 

presença da lesão foram relacionados ao curativo (39,0%), seguido de alimentação 

(36,6%) e repouso (26,8%). 

Em relação à alimentação, 13(86,6%) mencionaram de modo espontâneo 

evitar determinados alimentos e acrescentar outros 2(13,3%), e daqueles que citaram 

fazer repouso, 6(54,5%) referiram-se ao repouso geral e 5(45,4%) ao repouso com as 

“pernas elevadas” (Tabela 5). 
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Tabela 5: Cuidados com a saúde devido a úlcera venosa referidos de modo espontâneo 
pelas pessoas (N=41) com úlceras venosas, segundo o local onde realizavam o curativo. 
Goiânia, AGO 2012 a ABR 2013. 

CATEGORIA 

DOMICÍLIO UNIDADE 
DE SAÚDE 

AMBOS TOTAL 

f % f % f % f % 

Cuidado referido         

Sim 13 36,1 11 30,6 12 33,3 36 100 

Não 02 40,0 0 0 03 60,0 05 100 

Áreas de cuidados         

Curativo 07 43,8 05 31,2 04 25,0 16 100 

Alimentação  05 35,7 03 21,4 06 42,9 14 100 

Repouso  03 33,3 04 44,5 02 22,2 09 100 

Uso de medicação oral e  

Produtos tópicos 
07 70,0 01 10,0 02 20,0 10 100 

Tratamento médico 03 60,0 01 20,0 01 20,0 05 100 

Orar na igreja 0 0 00 0 01 100 01 100 

Cuidado para não machucar 0 0 01 100 0 0 01 100 

Evita a ingestão de bebida alcoólica 0 0 01 100 0 0 01 100 

Trabalha para conseguir comprar os 

produtos 
0 0 0 0 01 100 01 100 

Cuidado com a higiene da lesão 0 0 0 0 01 100 01 100 

 
A respeito das medicações que mencionaram fazer uso, 8 (80,0%) disseram 

utilizar antibióticos orais, hipoglicemiantes e medicações para o controle da pressão 

arterial não especificadas e 2 (20,0%) relataram utilizar antibiótico tópico sobre a lesão.  

Em relação ao tratamento médico, 2 (4,9%) mencionaram realizar 

acompanhamento com angiologista e com clínico geral 3 (7,3%). 

Estudo realizado por Silva et al. (2012) com o objetivo de discutir o manejo 

clínico de úlceras venosas realizado na atenção primária à saúde detectou que, entre 

os cuidados mencionados pelos participantes, 52,0% referiram realizar repouso 

conforme a orientação obtida por profissionais, 32,0% relataram fazer uso de 

antibiótico tópico e 44,0% de ácidos graxos essenciais. 

Mediante os resultados (Tabela 5) observa-se que o número de pessoas que 

declararam realizar cuidados com a lesão foi semelhante comparando aqueles que 

realizavam o curativo exclusivamente no domicílio, na unidade e/ou em ambos.  

Entre os participantes que realizavam curativo exclusivamente na unidade de 

saúde, não foram encontrados relatos de ausência de cuidados com a lesão. 
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Isso mostra que, mesmo os participantes que não estavam realizando o 

curativo na unidade de saúde demonstraram ter capacidade para realizar o 

autocuidado para algumas atividades mediante orientações profissionais prévias. 

Os relatos declarados espontaneamente nos remetem a supor que essas 

ações podem ser os cuidados mais valorizados por esses participantes em relação ao 

tratamento da úlcera venosa.  

Tendo em vista a heterogeneidade das atitudes e/ou comportamentos 

relatados pelos participantes, observa-se a utilização de recursos objetivos e 

subjetivos visando à melhora da ferida, o que sugere que esses apresentam agência 

de autocuidado.  

Embora essas medidas de cuidados referidas não correspondam ao conjunto 

de medidas validadas para o tratamento adequado da úlcera venosa conforme a 

literatura (ROYAL COLLEGE OF NURSING, 2006; AWMA, NEW ZEALAND WOUND 

CARE SOCIETY, 2011; GENEAUPP, 2011), isso pode ser melhorado por meio do 

correto direcionamento por parte do profissional de saúde, em especial do enfermeiro, 

uma vez que este tem um contato rotineiro com pessoas com úlceras venosas. 

Ao realizar perguntas diretas, todos os participantes realizavam curativos e 

utilizavam produtos tópicos, seguindo-se, a maioria relataram cuidar da alimentação, 

repouso e proteção da ferida (Tabela 6). 

    

Tabela 6: Práticas de Autocuidado relacionadas à saúde devido a úlcera venosa (N=41), 
segundo o local onde realizavam o curativo. Goiânia, AGO 2012 a ABR 2013 

CATEGORIA 

DOMICÍLIO UNIDADE 
DE SAÚDE 

AMBOS TOTAL 

f % f % f % F % 

Áreas de Cuidado         

Curativo 15 36,6 11 26,8 15 36,6 41 100 

Uso de produtos tópicos 15 36,6 11 26,8 15 36,6 41 100 

Alimentação  13 36,1 09 25,0 14 38,9 36 100 

Repouso  10 29,4 10 29,4 14 41,2 34 100 

Cuidados com a proteção da ferida 

durante o banho 

09 28,1 11 34,3 12 37,6 32 100 

Exercícios com as pernas 04 33,3 04 33,3 04 33,3 12 100 

Prática de atividade física 02 40,0 01 20,0 02 40,0 05 100 

Uso de meias compressivas 04 80,0 00 00 01 20,0 05 100 

Cuidados com o uso de tabaco 01 100,0 00 00 00 0.0 01 100 

Cuidados com o uso de bebida 

alcoólica 

00 0,0 00 00 01 100 01 100 
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Alguns cuidados com a saúde devido a úlcera venosa que não foram 

mencionados espontaneamente foram referidos após perguntas diretas como: proteção 

da ferida durante o banho (78,0%) a realização de exercícios com as pernas (29,2%), 

prática de atividade física (12,2%), uso de meia compressiva (12,2%), cuidados 

referentes ao tabagismo (2,4%) e com a ingestão de bebida alcóolica (2,4%).  

Observou-se que, quando os participantes foram interrogados com perguntas 

diretas, o percentual dos cuidados referentes ao curativo, alimentação e repouso, 

aumentou expressivamente comparado quando referidos de modo espontâneo (Tabela 

5), tanto pelos participantes que realizavam o curativo no domicílio especificamente, 

quanto por aqueles que realizavam na unidade e/ou em ambos. 

Em relação ao autocuidado com a proteção da ferida durante o banho, o qual 

não foi mencionado de modo espontâneo por nenhum dos participantes (Tabela 4), 

quando abordado de forma direta, foi declarado por 32 (78,0%) participantes, o que 

reforça que há um conhecimento desses participantes quanto a alguns 

comportamentos e/ou práticas de autocuidado favoráveis à melhora da ferida. 

Com base no conhecimento da teoria de Orem (1995), nota-se que 

novamente os participantes demonstraram-se capazes para engajar em ações 

deliberativas em favor da sua saúde e da melhora da úlcera venosa, tendo em vista a 

tomada de decisões demonstrada para o autocuidado.  

Esses achados evidenciam ainda a possibilidade para uma atuação pertinente 

dos profissionais de saúde, principalmente do enfermeiro para orientar práticas de 

autocuidado às pessoas que apresentam úlceras venosas. 

As orientações para pessoas que apresentam condições crônicas devem 

contribuir para a melhoria da capacidade de autocuidado dessas no intuito de 

promover autonomia para manter e executar práticas de saúde adequadas 

(BAQUEDANO et al., 2010). 

 

5.4  Práticas de autocuidado: repouso com elevação das pernas e exercícios com 

as mesmas 

 

Em relação ao repouso com as pernas, 17,1% referiram não realizar alguma 

prática de autocuidado nesse quesito (Tabela 7). Entre aqueles que mencionaram 

realizar repouso com as pernas, 30 (73,1%) referiram fazê-lo deitado e/ou sentado 

com as pernas elevadas, contudo não especificaram o tempo usualmente adotado, o 
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número de vezes e a altura do coração como referência para posicionarem as pernas 

durante o repouso.  

Entre aqueles que mencionaram realizar repouso com as pernas, a posição 

deitada e/ou sentada com as pernas elevadas foi referida por 73,2%, contudo os 

participantes não especificaram o número de vezes, o tempo usualmente adotado e a 

altura do coração como referência para posicionarem as pernas durante o repouso. 

 
Tabela 7: Autocuidado referido em relação ao repouso, orientação profissional recebida e 
fatores intervenientes no autocuidado relatados por pessoas (N=41) com úlceras venosas, 
segundo o local onde realizavam o curativo. Goiânia, AGO 2012 a ABR 2013   

CATEGORIA 

DOMICÍLIO UNIDADE 
DE SAÚDE 

AMBOS TOTAL 

f % f % f % F % 

Autocuidado - repouso com as 
pernas* 

        

Deitar com as pernas elevadas 04 9,8 05 12,2 11 26,8 20 48,8 
Sentar com as pernas elevadas 04 9,8 03 7,3 03 7,3 10 24,4 
Repousar em geral – sem elevá-
las 

01 2,4 01 2,4 0 0 02 4,8 

Repousar com as pernas para 
baixo 

01 2,4 01 2,4 0 0 02 4,8 

Fatores facilitadores         
Referido 00 0,0 00 0 0 0 0 0 

Fatores dificultadores para o 
autocuidado 

        

Atividade laboral 04 9,8 02 4,9 04 9,8 10 24,5 
Presença de dor 02 4,9 00 0,0 01 2,4 03 7,3 

Orientação obtida do profissional         
Elevar as pernas 05 12,2 03 7,3 07 17,1 15 36,6 
Deitar com as pernas elevadas 04 9,8 04 9,8 01 2,4 09 22,0 
Realizar repouso (sem 
especificar) 

03 7,3 01 2,4 04 9,8 08 19,5 

O repouso ajuda na circulação 01 2,4 01 2,4 0 0 02 4,8 
Sentar com as pernas elevadas 01 2,4 01 2,4 0 0 02 4,8 
Mais de uma orientação entre 
aquelas referidas 

0 0 0 0 01 2,4 01 2,4 

Não recebeu orientação 01 2,4 01 2,4 02  4,9 04 9,7 
Profissional referido como 
orientador 

        

Médico 11 26,8 05 12,2 08 19,5 24 58,5 
Médico e Enfermeiro 03 7,3 01 2,4 03 7,3 07 17,0 
Enfermeiro 0 0 02 2,4 02 2,4 04 4,8 
Não sabe dizer 0 0 01 2,4 0 0 01 2,4 
Vizinho 0 0 01 2,4 0 0 01 2,4 
Nenhum profissional 01 2,4 01 2,4 02 4,9 04 9,7 

Última vez que recebeu 
orientação (em meses) 

        

≤3 04 9,8 00 0,0 02 4,9 06 14,7 
>3 a ≤6 02 4,9 01 2,4 03 7,3 06 14,6 
> 6 08 19,5 09 22,0 08 19,5 25 61,0 
Nenhuma orientação 01 2,4 01 2,4 02 4,9 04 9,7 
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Nenhum participante mencionou fator facilitador para a prática desse 

autocuidado e entre os fatores dificultadores a atividade laboral foi a mais referida 

(24,5%) (Tabela 7). 

O repouso necessário com as pernas elevadas acima da altura do coração, 

por um período de pelo menos 10 a 30minutos totalizando entre duas a quatro horas 

diárias (SCEMONS, ELSTON, 2011) pode ser dificultado para pessoas 

economicamente ativas, a não ser que este tipo de regime terapêutico seja 

entendido pelos empregados como fundamental para a saúde do trabalhador com 

úlcera venosa ativa ou insuficiência venosa com úlcera inativa. 

A pessoa trabalhadora precisaria incorporar essa prática no seu cotidiano, 

sem que isso represente conduta possível de autocrítica em decorrência da possível 

diminuição da produtividade, uma vez que a não adoção destas práticas podem 

implicar em afastamento (licença) do trabalho, o que pode representar perda de 

produtividade maior. 

Dos participantes 37(90,2%) relataram ter recebido orientações de 

profissionais sobre o repouso com as pernas, no entanto, as orientações foram 

genéricas, sem maiores especificações dos detalhes de como ou quando realizar 

esse cuidado não havendo discrepância entre os participantes que realizavam 

exclusivamente no domicílio, na unidade ou em ambos (Tabela 7).  

Um fato a ser considerado é que a falta de orientações contínuas contribuem 

para que os participantes se esqueçam de detalhes de orientações recebidas. 

Assume-se que o processo educativo implique em abordagens sucessivas 

relacionadas ao objeto de aprendizagem, como no caso do cuidado com as úlceras 

venosas. Assim, os profissionais de saúde devem avaliar de modo recorrente as 

práticas de autocuidado, e os fatores intervenientes fornecendo sempre as 

informações necessárias e de modo preciso. Nesse sentido também seria útil o 

desenvolvimento de material ilustrativo de apoio pedagógico. 

Entre os profissionais responsáveis pelas orientações destacou-se o 

médico, referido por 24 (58,5%) dos participantes (Tabela 7).  

Em relação ao tempo decorrido da última vez que os participantes receberam 

informação sobre o repouso com as pernas, a maioria (61,0%) mencionaram um 

tempo superior a seis meses, podendo chegar a anos, no qual o maior tempo da 

última orientação relatada foi de aproximadamente nove anos (Tabela 7).  
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Um fato interessante é que a proporção dos relatos sobre as orientações 

profissionais recebidas há mais de seis meses foram semelhantes tanto pelos 

participantes que estavam realizando o curativo exclusivamente no domicílio quanto 

por aqueles que estavam frequentando a unidade de saúde para o tratamento da 

lesão (Tabela 7). 

Mediante os resultados obtidos observou-se que o autocuidado do repouso 

com as pernas devido ao fato de ter a úlcera venosa foi realizado de forma 

parcialmente adequada, considerando-se as recomendações da literatura (AWMA, 

NEW ZEALAND WOUND CARE SOCIETY, 2011).   

O enfermeiro pode sistematizar a assistência á pessoas com úlceras 

venosas avaliando as capacidades e limitações destas para a prática do autocuidado 

do repouso com as pernas conforme os sistemas de enfermagem apropriados de 

acordo com a teoria de Orem (1995). 

Além disso, o autocuidado se dá por ações realizadas pelo indivíduo em 

benefício próprio para a manutenção da vida, da saúde e do bem-estar e, a prática 

dessas atividades quando adequadas, permite integridade, funções e 

desenvolvimento humano (OREM, 1995).  

Embora na Enfermagem se valorize o discurso a atuação do enfermeiro 

como educador (ROYAL COLLEGE OF NURSING, 2006), isso ainda não se 

configura como realidade no cenário da atual pesquisa. 

Nesse sentido é necessário que os profissionais de enfermagem busquem 

competências não só para a ação educativa, mas também para produzirem novos 

modos de organizarem o seu trabalho, de forma que a educação em saúde ocupe 

lugar de destaque como uma ferramenta facilitadora para as ações de autocuidado. 

Conforme a Tabela 8, aproximadamente 70,7% dos participantes relataram 

não realizar exercício com as pernas, e, entre aqueles que realizavam, a flexão e a 

extensão das pernas foi a prática de autocuidado mais relatada pelos participantes 

(24,4%), e uma minoria declarou realizar exercícios da articulação talocrural.  

Os participantes não apontaram fatores que facilitavam a realização de 

exercícios com as pernas e entre os dificultadores (36,6%), relataram presença de 

doença progressiva (Alzheimer) 1(2,4%), medo de aumentar a ferida 1(2,4%), presença 

da ferida 1(2,4%), deformidade dos dedos 1(2,4%), cansaço nas pernas 1(2,4%), 

dificuldade de articulação 1(2,4%),   sendo a dor a mais frequente (22,0%) e referida 

em proporção semelhante por aqueles participantes que realizavam curativos 
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especificamente no domicílio, na unidade de saúde e/ou em ambos (Tabela 8).   

Isso mostra que a abordagem da dor pelos profissionais, pode estar 

inadequada ou não está sendo feita, uma vez que os relatos de dor foram referidos 

tanto pelos participantes que faziam o curativo na sua residência sem auxílio 

profissional, quanto por aqueles que frequentavam a sala de curativos.  
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Tabela 8: Autocuidado referido em relação aos exercícios com as pernas, orientação 

profissional recebida e fatores intervenientes relatados por pessoas (N=41) com úlceras 

venosas, segundo o local onde realizavam o curativo. Goiânia, AGO 2012 a ABR 2013   

CATEGORIA 

DOMICÍLIO UNIDADE 

DE SAÚDE 

AMBOS TOTAL 

f % F % f % f % 

Cuidados relacionados a exercícios 

com as pernas 
        

Sentado – flexão e extensão da perna 01 2,4 03 7,3 03 7,3 07 17,0 

Deitado – flexão e extensão da perna 02 4,9 00 00 01 2,4 03 7,3 

Sentado – flexão plantar e dorsiflexão 00 00 01 2,4 00 00 01 2,4 

Sentado – flexão plantar, dorsiflexão, 

rotação interna e externa 
01 2,4 00 00 00 00 01 2,4 

Fatores facilitadores         

Referido 00 00 00 00 00 0,0 00 0,0 

Fatores dificultadores         

Presença de dor na ferida 03 7,3 04 9,8 02 4,9 09 22,0 

Outros fatores dificultadores 02 4,9 00 00 04 9,8 06 14,7 

Orientação obtida do profissional 

Referente aos exercícios indicados 

        

        

Realizar flexão e extensão da perna 00 0,0 02 4,9 00 00 02 4,9 

Exercitar as pernas e/ou braços 01 2,4 00 0,0 01 2,4 02 4,9 

Realizar flexão plantar, dorsiflexão, 

adução e abdução 
00 00 01 2,4 00 00 01 2,4 

Movimentar os pés 00 00 00 00 01 2,4 01 2,4 

Referente à finalidade         

Ajuda na circulação 02 4,9 01 2,4 00 00 03 7,3 

Ajuda na cicatrização 01 2,4 01 2,4 01 2,4 03 7,3 

Evita surgimento de novas feridas 01 2,4 01 2,4 00 00 02 4,9 

Nenhum tipo de orientação referida  10 24,4 06 14,6 13 31,7 29 70,7 

Profissional referido como orientador         

Médico 03 7,3 02 4,9 01 2,4 06 14,6 

Enfermeiro 01 2,4 02 4,9 01 2,4 04 9,8 

Fisioterapeuta 01 2,4 00 0,0 00 00 01 2,4 

Estudante de fisioterapia 00 0,0 01 2,4 00 00 01 2,4 

Nenhum profissional referido 10 24,4 06 14,6 13 31,7 29 70,7 

Última vez que recebeu orientação (em 

meses) 
        

 ≤3  00 00 00 0,0 00 00 00 00 

>3 a ≤6 01 2,4 01 2,4 00 00 02 4,9 

> 6 04 9,8 04 9,8 02 4,9 10 24,4 

Nenhum tipo de orientação referida 10 24,4 06 14,6 13 31,7 29 70,7 
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A abordagem profissional sobre a dor crônica deve ser um fator primordial para 

guiar a terapêutica de pessoas com lesões crônicas de pele, ainda que não seja 

possível a sua total cessação, o controle desta poderá ser alcançado, e assim, 

proporcionar melhora na qualidade de vida (SILVA, PAZOS, 2005). 

Os motivos intervenientes para a realização dos exercícios com as pernas, 

precisam ser conhecidos pelos profissionais para melhor planejamento de ações 

considerando as limitações específicas dessa população, uma vez que, os exercícios 

com as pernas como a movimentação da articulação do tornozelo, favorecerem o 

aumento da mobilidade da articulação talocrural,  melhoram a função da bomba da 

panturrilha, a circulação venosa e diminui o edema (HOERPS, 2007; AWMA, NEW 

ZEALAND WOND CARE SOCIETY, 2011; O’BRIEN, STEWART, WIBBS, 2013) e 

melhoram a qualidade de vida (LIMA et al., 2002).  

 O percentual de participantes que disseram não ter recebido orientações 

dos profissionais sobre os exercícios com as pernas coincidiram com a porcentagem 

daqueles que mencionaram não realizar tal prática (70,7%) e, entre as orientações 

recebidas, estas foram pouco específicas como: “exercitar as pernas”, “dobrar e 

estender a perna” e novamente o enfermeiro foi pouco referido como profissional 

orientador dessa atividade (Tabela 8). 

 Isso corrobora a afirmativa do SCOTTISH INTERCOLLEGIATE 

GUIDELINE NETWORK (2010) referente à precariedade de educação à saúde, o qual 

identificou que, apesar de enfermeiros terem um contato longo e diário com pacientes 

com úlcera venosa, a educação em saúde muitas vezes não é feita, e quando feita não 

é adequada, podendo haver até conflito de informações prestadas por outros 

profissionais. 

 

5.5 Práticas de autocuidado: alimentação  

 

Cerca de 90% dos participantes mencionaram realizar algum cuidado com a 

alimentação por causa da presença da ferida (Tabela 9). Os cuidados referidos 

constituíram em aumentar o consumo de alguns alimentos e/ou restringir ou mesmo 

não consumir determinados alimentos.   

Dos alimentos que os participantes mencionaram restringir e/ou não comer 

predominaram aqueles que eram pertencentes ao grupo dos plásticos IV da roda 

alimentar como carnes (suína, bovina, peixe, frango, pato) miúdos (coração e moela) e 
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ovo; seguido dos alimentos reguladores do grupo V e VI - frutas (manga, abacaxi, 

mexerica, morango, laranja, limão), repolho, abóbora, tomate, quiabo, maxixe, verduras 

não especificadas e alimentos energéticos do grupo II (gorduras) (Tabela 9). 

Esses achados mostram que os participantes deixavam de comer ou evitavam 

alimentos que contém nutrientes essenciais como proteínas, complexo B, vitamina C, 

E, e Cobre que são recomendados pela literatura (SANTOS, 2001; PATEL, 2005; 

DEALEY, 2008; GENEAUPP, 2011; SANTOS et al., 2012) como necessários em maior 

quantidade para pessoas com feridas crônicas.  
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Tabela 9: Cuidados referidos com a alimentação, fatores intervenientes e orientações 
recebidas relatados por pessoas (N=41) com úlceras venosas, segundo o local onde 
realizavam o curativo.  Goiânia, AGO 2012 a ABR 2013  

CATEGORIA 
DOMICÍLIO 

UNIDADE DE 

SAÚDE 
AMBOS TOTAL 

f % f % f % f % 

Cuidados em relação à alimentação         

Não come ou evita carne suína 10 24,4 04 9,8 10 24,4 24 58,6 

Não come ou evita alimentos 

reimosos 
07 17,1 05 12,2 08 19,5 20 48,8 

Não come ou evita pimenta 03 7,3 03 7,3 05 12,2 11 26,8 

Não come ou evita peixe 04 9,8 04 9,8 03 7,3 11 26,8 

Não come ou evita pequi 06 14,6 01 2,4 03 7,3 10 24,4 

Evita o consumo de determinadas 

frutas 
04 9,8 02 4,9 03 7,3 09 22,0 

Aumenta o consumo de determinadas 

hortaliças 
02 4,9 01 2,4 04 9,8 07 17,1 

Evita o consumo de determinadas 

hortaliças 
00 00 03 7,3 02 4,9 05 12,2 

Aumenta o consumo de determinadas 

frutas 
02 4,9 00 00 03 7,3 05 12,2 

Evita ou não come ovo 02 4,9 02 4,9 00 00 04 9,8 

Evita alimentos gordurosos 00 00 02 4,9 00 00 02 4,9 

Evita refrigerante 00 00 01 2,4 01 2,4 02 4,9 

Evita queijo 00 00 01 2,4 00 00 01 2,4 

Aumenta o consumo de carnes em 

geral 
01 2,4 00 00 00 00 01 2,4 

Evita ou não come carne vermelha 01 2,4 01 2,4 00 00 02 4,9 

Consome alimento de todas as 

variedades 
00 00 00 00 01 2,4 01 2,4 

Nenhum cuidado 02 4,9 02 4,9 01 2,4 05 12,2 

Fatores facilitadores         

Referido 00 00 00 00 03 7,3 03 7,3 

Fatores dificultadores         

     Referido 02 4,9 05 12,2 05 12,2 12 29,3 

Orientação obtida do profissional*         

Evitar determinados alimentos                                  

(como enlatados, carne vermelha, 

pimenta e gorduras) 

01 2,4 03 7,3 04 9,8 08 19,5 

Adotar alimentação saudável 01 2,4 01 2,4 03 7,3 05 12,2 

Não comer alimentos reimosos 01 2,4 05 12,2 00 00 06 14,6 

Evitar alguns alimentos e acrescentar 

outros 
00 00 00 00 01 2,4 01 2,4 

Não restringir qualquer tipo de 

alimento 
00 00 00 00 01 2,4 01 2,4 

Não recebeu orientação 12 29,3 06 14,6 06 14,6 24 58,5 

Profissional orientador         

Enfermeiro 02 4,9 03 7,3 02 4,9 07 17,1 

Médico 00 00 01 2,4 04 9,8 05 12,2 

Nutricionista 00 00 00 00 02 4,9 02 4,9 

Médico e Técnico de Enfermagem 01 2,4 00 00 00 00 01 2,4 

Não soube dizer 00 00 01 2,4 01 2,4 02 4,9 

Nenhum profissional referido 12 29,3 06 14,6 06 14,6 24 58,5 

Última vez que recebeu orientação 

(em meses) 
        

>3 01 2,4 01 2,4 01 2,4 03 7,4 

>3 a ≤6 01 2,4 00 00 01 2,4 02 4,9 

> 6 01 2,4 04 9,8 07 17,1 12 29,3 

Não recebeu orientação 12 29,3 06 14,6 06 14,6 24 58,5 

*Mais de uma orientação declarada por cada participante 
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Os alimentos os quais os participantes referiram aumentar o consumo 

(29,3%), predominaram os que pertencem ao grupo V dos reguladores como 

hortaliças (beterraba, couve, agrião, inhame) e dos reguladores do grupo VI como 

banana, maçã e mamão (Tabela 9). 

Os alimentos ditos “reimosos” referidos pelos participantes foram: pimenta, 

pequi, carne suína, peixe de couro e de escama, manga, repolho, quiabo, abóbora, 

ovo e maxixe.  A carne suína, pimenta, peixe, pequi, manga e ovo foram considerados 

por parte dos participantes como “reimosos”, outras vezes estes mesmos alimentos 

foram citados, mas sem receber essa denominação.  

De acordo com Ferreira (1999), o termo “reimoso” é definido como aquilo que 

tem reima, que prejudica o sangue, que causa prurido. 

Tendo em vista que o estado nutricional adequado implica várias questões 

como hábitos alimentares, que por sua vez envolve crenças e práticas de uma vida 

inteira, as práticas de autocuidado desses participantes referentes à restrição e/ou 

abstenção de alimentos “reimosos”, parecem expressar um aprendizado do convívio 

social e cultural, mas que são necessárias melhores investigações acerca dos 

compostos químicos contidos nestes alimentos.  

Estudo realizado com pessoas com feridas em uma unidade básica de saúde 

de outro estado brasileiro, também apontou que os participantes relataram evitar 

alguns alimentos considerados por estes como “reimosos” como carne vermelha, 

peixe e alimentos gordurosos, alegando que esses causam inflamação e pioram a 

ferida, o que evidencia a importância do conhecimento desses saberes por parte da 

enfermagem para uma abordagem e/ou atuação pertinente no cuidado ao indivíduo 

(ALCOFORADO, ESPIRITO-SANTO, 2012). 

Visando uma melhor qualidade de vida, os indivíduos adotam práticas nas 

quais podem ser influenciadas por crenças, exigindo que o profissional de saúde que 

acompanha essas pessoas, considere as diferentes culturas que podem influenciar o 

processo saúde-doença do indivíduo (ALLIGGOD, 2006). 

Uma vez que a incorporação de novas práticas alimentares pode expressar 

um rompimento com a identidade individual e cultural (ARAÚJO et al., 2010), a 

abordagem sobre dieta saudável deve ser feita considerando a singularidade cultural 

e social das pessoas principalmente na terceira idade (HEITOR, RODRIGUES, 

TAVARES, 2013). 
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Foram citados como fatores que facilitavam as práticas alimentares julgadas 

como adequadas pelos participantes, o relacionamento interpessoal com os 

moradores do domicílio 2(4,9%) e finanças 1(2,4%) e entre aqueles que impactavam 

negativamente para a alimentação estavam as dificuldades com finanças 5(12,2%), 

presença de dor 2(4,9%), presença da ferida 2(4,9%), ansiedade 1(2,4%), doença 

metabólica 1(2,4%) e hipertensão arterial 1(2,4%) (Tabela 9). 

É importante salientar que, ao orientar sobre os alimentos que devem ser 

obtidos pelas pessoas, o profissional precisa considerar quais são cabíveis no 

orçamento da família e, além disso, segundo Poletti (2000) deve também obter 

informação acerca de presença de doenças concomitantes para implementar 

corretamente a assistência. 

Atinente à orientação recebida de profissionais sobre alimentação 

adequada/necessária para alguém com úlcera venosa, 24(58,5%) relataram não ter 

recebido orientação sobre essa temática, e entre aquelas recebidas, apenas 5(12,2%) 

foram  para adotar uma alimentação saudável (Tabela 9). 

Verifica-se também que 41,5% dos participantes obtiveram orientação 

profissional, e desses 17,6% não frequentavam a unidade de saúde para fazer o 

tratamento da lesão (Tabela 9). 

A atuação de profissionais sobre a orientação quanto à alimentação mostrou 

baixa cobertura e baixa especificidade, além disso, mais da metade relataram ter 

recebido orientação de profissionais há mais de seis meses, sendo que destes apenas 

um participante não frequentava a unidade (Tabela 9). 

Silva et al. (2012) evidenciou também baixa prática de aconselhamento por parte 

dos profissionais de saúde na Atenção Primária sobre a prática de alimentação saudável 

e atividade física.   

Estudo realizado sobre o efeito da nutrição na cicatrição de feridas evidenciou a 

falta de ações apropriadas para pessoas com feridas crônicas. Assim, a formação dos 

profissionais deve ser melhorada de forma a garantir que estes tenham atitudes 

adequadas no atendimento das necessidades de saúde das pessoas (TIMMS, 2011).  

Uma estratégia adequada de educação em saúde na qual os profissionais podem 

se apropriar, é a aplicação de técnicas participativas, pois estas favorecem a tomada de 

decisão das pessoas para praticar ações favoráveis à sua saúde (FREIRE, 1999).  

Além disso, na assistência a pessoas com úlceras venosas é de suma relevância 

a atuação multidisciplinar, tendo em vista que pessoas com esses agravos e que 
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apresentam necessidades nutricionais as quais podem não ser corrigidas por meio da 

ingestão de alimentos, podem reparar tais deficiências por meio de suplementos 

nutricionais (GENEAUPP, 2011), o que torna relevante a atuação multiprofissional. 

Assim, acreditamos ser possível implantar no Sistema Único de Saúde (SUS) um 

trabalho de capacitação permanente para as equipes multiprofissionais dos Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família (NASF) no intuito de assistir as pessoas com úlceras venosas 

que necessitarem de avaliação e/ou acompanhamento de nutricionista, tendo em vista 

que de acordo com (BRASIL, 2008a) os objetivos do NASF incluem o atendimento 

compartilhado entre profissionais tanto na unidade de saúde como nas visitas 

domiciliares.  

Ressalta-se também que, ao implementar medidas de autocuidado  para as 

pessoas que apresentam esse tipo de condição, os profissionais devem atuar de modo 

mais acertado no tocante a orientação congruente sobre práticas saudáveis de 

alimentação. 

Diante disso, o profissional de saúde deve identificar comportamentos de 

autocuidado em curso, e contribuir com o incremento desta capacidade de pessoas que 

estão em tratamento de problemas de saúde (OREM, 1995). 

Até o momento não foi encontrado estudo sobre intervenções nutricionais para 

pacientes com úlcera de perna do tipo venosa, sendo que a única abordagem encontrada 

incide sobre a importância de promover a hidratação e a nutrição adequada para 

favorecer a cicatrização (AWMA, NEW ZEALAND WOUND CARE SOCIETY; 2011). 

Assim, há diversos nutrientes essenciais para a cicatrização de úlceras venosas, 

como por exemplo, as proteínas, os carboidratos, vitaminas A, C, E e K, complexo B, 

cobre, zinco e  selênio, sendo estes encontrados em várias fontes de alimentos em que 

a ingestão diária de cada nutriente é recomendada em quantidades adequadas 

(SANTANA, 2012). 

 

  

5.6 Prática de autocuidado: atividade física 

 

Entre os participantes 36 (87,8%) relataram não adotar comportamentos de 

autocuidado em relação a qualquer tipo de atividade física (Tabela 10), apesar dessa 

ser uma prática que segundo Kan e Konstantinos (2001) contribui com o mecanismo 

de bombeamento muscular favorecendo a melhora do retorno venoso. 
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Aproximadamente 90% dos participantes da pesquisa relataram não adotar 

comportamentos em relação a qualquer tipo de atividade física (Tabela 10), apesar 

dessa prática contribuir com o mecanismo de bombeamento muscular favorecendo a 

melhora do retorno venoso (KAN, KONSTANTINOS, 2001).  

O percentual desse comportamento mostrou-se semelhante ao da falta de 

orientação profissional referente à atividade física e as orientações recebidas além de 

escassas, demonstraram-se incompletas (Tabela 10). 

Segundo Sant’ana (2011) as pessoas com úlceras venosas são carentes de 

conhecimento sobre a melhora que a atividade física pode favorecer à saúde. 

Ainda é válido reforçar que, dos participantes que não praticavam exercícios 

em geral, a proporção daqueles que frequentavam a unidade de saúde para fazer 

curativos foi a mesma daqueles que faziam esse procedimento exclusivamente no 

domicílio. Esse achado mostra fragilidades quanto às orientações de atividade física 

por parte dos profissionais das unidades de saúde que atendem essas pessoas. 
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Tabela 10: Autocuidado referido em relação à atividade física, orientação profissional 
recebida e fatores intervenientes relatados por pessoas (N=41) com úlceras venosas, 
segundo o local onde realizavam o curativo. Goiânia, AGO 2012 a ABR 2013   

CATEGORIA 
DOMICÍLIO 

UNIDADE 

DE SAÚDE 
AMBOS TOTAL 

f % f % f % f % 

Cuidados em relação a exercícios 

em geral 

        

  Realiza caminhada 01 2,4 00 00 01 2,4 02 4,8 

  Anda de bicicleta 01 2,4 01 2,4 00 00 02 4,8 

  Realiza flexão e extensão de 

membros inferiores e      superiores 

00 00 00 00 01 2,4 01 2,4 

  Não realiza nenhum cuidado 13 31,7 13 31,7 10 24,4 36 87,8 

Fatores facilitadores         

   Referido 00 00 00 00 00 00 00 00 

Fatores dificultadores         

  Presença de dor 06 14,6 01 2,4 04 9,8 11 26,8 

  Presença da ferida 02 4,9 03 7,3 02 4,9 07 17,1 

  Presença de dor e da ferida 00 00 00 00 00 00 02 4,9 

  Outros fatores dificultadores 02 4,9 01 2,4 00 00 03 7,3 

  Nenhum fator dificultador 05 12,2 05 12,2 08 19,5 18 43,9 

Orientação obtida do profissional         

  Realizar caminhada 03 7,3 01 2,4 01 2,4 05 12,2 

  Fazer academia 00 00 01 2,4 00 00 01 2,4 

  Não sabe dizer 00 00 00 00 01 2,4 01 2,4 

  Não recebeu orientação 12 29,3 09 21,9 13 31,7 34 82,9 

Profissional orientador         

  Médico 03 7,3 01 2,4 02 4,9 06 14,6 

  Vizinho 00 00 01 2,4 00 00 01 2,4 

  Não se aplica 12 29,3 09 21,9 13 31,7 34 82,9 

Última vez que recebeu orientação 

(em meses) 

        

  ≤3  00 00 00 00 00 00 00 00 

  >3 a ≤6 00 00 00 00 01 2,4 01 2,4 

  > 6 03 7,3 02 4,9 01 2,4 06 14,6 

   Não se aplica 12 29,3 09 21,9 13 31,7 34 82,9 

 

Estudo realizado com moradores em áreas de abrangência de unidades 

básicas de saúde de sete estados brasileiros, que em algum momento já haviam 

utilizado a unidade para tratamento, identificou baixas prevalências de 

aconselhamento profissional sobre as práticas de atividade física nas unidades de 

saúde tanto para adultos quanto para idosos. Ressaltou-se ainda a necessidade de 
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atividades de aconselhamento constituídas pelas áreas multiprofissionais dentro das 

unidades de saúde (SIQUEIRA et al., 2009). 

 O tratamento para pessoas com úlceras venosas abordado na literatura 

(HECKE, GRYPDONCK, DEFLOOR, 2007; ROYAL COLLEGE OF NURSING, 2006; 

CONUEI, 2009; GENEUAP, 2011) não enfatiza a prática de atividade física para a 

melhora da ferida, e embora os exercícios físicos sejam indicados para a saúde em 

geral (SILVA, NAHAS, 2002; WIPKE-TEWES, SAE-SAI (2004); HASKELL et al., 2007; 

BRASIL, 2008b) não foram identificados nesses estudos as contraindicações da 

prática de exercícios físicos para pessoas com úlceras venosas. 

 A presença da dor foi o fator limitante para a execução de atividade 

física, sendo mencionada com maior frequência por pessoas que não estão 

frequentando a unidade de saúde para realizar curativos, seguido do receio dessa 

atividade por causa da presença da úlcera venosa. Outros fatores dificultadores para 

a realização de atividade física foram a presença de doença respiratória e de 

comorbidades não relacionadas com à circulação como doença de Alzheimer e uso 

de marca-passo cardíaco (Tabela 10). 

 Diante disso, além da ênfase nos benefícios de exercícios físicos leves 

para pessoas com úlceras venosas, é importante o conhecimento por parte dos 

profissionais de saúde sobre o manejo da dor.  

Estudo realizado no hospital da Universidade Federal de Minas Gerais, que 

avaliou os efeitos do fortalecimento da panturrilha em uma pessoa com histórico de 

insuficiência venosa crônica há 21 anos por meio de caminhadas durante 20 minutos 

em esteira elétrica, flexão plantar e relaxamento de 5 minutos com elevação dos 

membros acima do nível do coração durante 30 sessões, concluiu que os exercícios 

impactaram significantemente na melhora da hemodinâmica venosa identificando 

redução da fração do volume residual e aumento da fração de ejeção nos membros 

inferiores e diminuição da dor (LIMA et al., 2002).  

Estudo prospectivo realizado com adultos de ambos os sexos divididos em 

dois grupos, no qual um dos grupos praticava atividade física há mais de dois anos e 

o outro não praticava, identificou que, a prática de atividade física mostrou-se uma 

ação importante para evitar o agravamento da insuficiência venosa (ALBERTI et al., 

2010). 

Heinen et al. (2007) menciona que tem sido pouco enfatizado  junto aos 

pacientes o padrão de atividade física recomendada, desta forma, estes devem ser 
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instruídos e incentivados a aumentar a atividade física por meio de caminhadas e 

exercícios das pernas, tendo em vista os benefícios desta atividade. 

As pessoas com úlceras venosas necessitam receber prescrições e 

orientações claras acerca da atividade física como um dos elementos importantes do 

tratamento da lesão, e além de considerar as limitações de cada sujeito, o profissional 

deve conhecer sobre as crenças e os medos que interferem na realização dessa 

atividade (ROALDSEN, 2011), uma vez que pessoas que apresentam esse 

agravamento possuem pouco conhecimento acerca dos benefícios de tal prática para 

a melhora da úlcera venosa (HEINEN et al., 2007). 

Sugere-se que a busca de mecanismos que contribuam para aumentar a adesão 

das pessoas com úlcera venosa às práticas de autocuidado como os exercícios físicos 

leves podem contribuir para a melhora da ferida, bem como prevenir recidivas. 

Uma estratégia para aumentar a adesão de pessoas com úlceras venosas ao 

estilo de vida saudável como praticar caminhadas leves, exercícios com as pernas, usar 

terapia compressiva e em especial o manejo da dor, foi o desenvolvimento de programa 

de aconselhamento criado por profissionais de um ambulatório de dermatologia (GLIND 

et al., 2012).  

Em relação aos profissionais orientadores (Tabela 10) além da ínfima 

participação desses acerca dessa temática, o enfermeiro não foi mencionado. 

Com base na teoria de Orem (1995), a enfermagem precisa conhecer melhor 

sobre os aspectos multifatoriais que abrangem a terapêutica adequada de pessoas com 

úlceras venosas, para atuar de modo adequado na Demanda Terapêutica de Autocuidado 

dessas, contribuindo assim, para melhorar a sua saúde, além de possíveis intervenções 

no aumento da autoestima desses pacientes, tendo em vista que estudo realizado por 

Waidman et al (2011), concluiu que pessoas com feridas crônicas são susceptíveis à perda 

da autoestima entre outras consequências que podem comprometer a sua saúde mental. 

 

 

5.7 Prática de autocuidado: uso de terapia compressiva (meia elástica) 

 

Conforme a Tabela 11, poucos participantes (12,2%) declararam fazer uso de 

meia elástica sobre o curativo como cuidado da úlcera venosa, sendo que estes 

realizavam o curativo predominantemente  no domicílio.  

Entre aqueles que faziam uso de meia, 40% disseram ter dificuldades para usá-

las, devido à presença do curativo, dor e “queimação” (Tabela 11). 
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Referente às orientações profissionais recebidas 43,9% referiram não ter 

recebido orientação sobre o uso de meias compressivas, e entre os que foram orientados, 

o enfermeiro foi raramente apontado como profissional orientador desse cuidado, sendo 

o profissional médico o mais apontado (Tabela 11). 

Corroborando com os nossos achados o estudo realizado por Santana et al. 

(2013) em salas de curativos em cenário condizente ao da atual pesquisa, com 

profissionais de enfermagem, identificou uma baixa cobertura e o despreparo dos 

enfermeiros que atendiam as pessoas com úlceras vasculares. 
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Tabela 11: Autocuidado referido em relação ao uso de meias compressiva, orientação 
profissional recebida e  fatores intervenientes relatados por pessoas (N=41) com úlceras 
venosas segundo o local de realização do curativo. Goiânia, AGO 2012 a ABR 2013  

CATEGORIA 
DOMICÍLIO 

UNIDADE 

DE SAÚDE 
AMBOS TOTAL 

f % f % f % f % 

Cuidados em relação o uso meias 

compressivas 
        

Alta compressão 01 2,4 00 00 01 2,4 02 4,9 

Média compressão 02 4,9 00 00 00 00 02 4,9 

Não soube dizer o tipo de 
compressão 

01 2,4 00 00 00 00 01 2,4 

Não faz uso de meia compressiva 11 26,8 11 26,8 14 34,1 36 87,8 

Fatores facilitadores         

Referido 00 00 00 00 00 00 00 00 

Fatores dificultadores         

Sim 02 4,9 00 00 00 00 02 4,9 

Orientação obtida do profissional         

Referente ao uso da meia*         

Utilizar meia elástica 05 12,2 01 2,4 00 00 06 14,6 

Utilizar meia após cicatrização da 

ferida 
00 00 01 2,4 03 7,3 04 9,8 

Utilizar a meia após elevar as 

pernas por 30 minutos 
00 00 01 2,4 00 00 01 2,4 

Utilizar a meia no membro não 

afetado 
00 00 01 2,4 00 00 01 2,4 

Não soube dizer 01 2,4 01 2,4 01 2,4 03 7,3 

   Referente à finalidade do uso da 

meia* 
        

A meia ajuda na circulação 01 2,4 03 7,3 02 4,9 06 14,6 

A meia evita edema 02 4,9 01 2,4 00 00 03 7,3 

Não soube dizer 00 00 01 2,4 00 00 01 2,4 

Não recebeu orientação 06 14,6 03 7,3 09 22,0 18 43,9 

Profissional orientador         

Médico 08 19,5 05 12,2 05 12,2 18 43,9 

Enfermeiro 01 2,4 02 4,9 00 00 03 7,3 

Médico e Enfermeiro 00 00 01 2,4 01 2,4 02 4,9 

Não recebeu nenhum tipo de 

orientação 
06 14,6 03 7,3 09 22,0 18 43,9 

Última vez que recebeu orientação 

(em meses) 
        

≤3  02 4,9 01 2,4 00 00 03 7,3 

>3 a ≤6 00 00 02 4,9 02 4,9 04 9,8 

> 6 07 17,1 05 12,2 04 9,8 16 39,0 

Não recebeu orientação 06 14,6 03 7,3 09 22,0 18 43,9 

* Mais de um relato por participante 
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O enfermeiro deve atuar de modo pertinente nos requisitos de autocuidado 

de desvio de saúde (OREM, 1995), diante disso é imprescindível a compreensão 

deste acerca dos benefícios do uso da terapia compressiva para pessoas com 

úlceras venosas, tendo em vista que (O’MEARA, CULLUM, NELSON, 2009; 

MARTINHO, GASPAR, 2012) afirmam que a utilização desse recurso aumenta o 

percentual de cicatrização, diminui a dor, o edema, melhora o retorno venoso, 

reduz gastos e gera um maior conforto aos pacientes.  

Observa-se que, dos 23 (56,1%) participantes que foram orientados sobre 

essa terapêutica, 16 (39,0%) haviam sido orientados há mais de seis meses 

(Tabela 11).  

A abordagem infrequente dessa terapêutica pelos profissionais é 

preocupante, tendo em vista o nível A de evidência da terapia compressiva 

(GLOVICZKI et al., 2011)  para pessoas com essa condição. 

A assistência às pessoas com úlceras venosas envolve a 

participação/diálogo multidisciplinar, o qual é de suma relevância a presença de 

médico angiologista, que foi raramente mencionado 1(2,4%) pelos participantes 

entre aqueles citados (Tabela 11). 

Isso pode estar acontecendo devido à presença de obstáculos para o 

acesso dessas pessoas a esse especialista, o que contradiz os princípios do SUS 

(ANGÉLICO, 2011). 

Tendo em vista que a atenção básica abrange a promoção e a proteção da 

saúde, com vistas a desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de 

saúde e autonomia das pessoas (BRASIL, 2011), as meias compressivas deveriam 

ser fornecidas pelo SUS para a prevenção de lesões e recidivas uma vez que a 

literatura aponta altas taxas de recorrência de úlcera venosa (ABBADE, 

LASTÓRIA, 2006).  

Embora existam desafios em relação ao insuficiente financiamento para a 

área da saúde e dificuldades encontradas pelos profissionais e pela gestão na 

atenção à saúde das pessoas, vale ressaltar que a resolutividade constitui um dos 

princípios norteadores do SUS (BRASIL, 2009).   

O uso contínuo de terapia compressiva é mencionado como nível de 

evidência B para a diminuição do risco de recorrência de úlcera venosa (SHENOY, 

2014). Este estudo ressalta ainda que, o nível da compressão deve ser aplicado 
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no máximo que a pessoa suportar, tendo em vista as baixas taxas de recorrência 

em pessoas que fizeram o uso do grau máximo de compressão. 

 

5.8 Prática de autocuidado: diminuição/cessação do tabagismo e do consumo 

de bebida alcoólica 

 

Quanto ao tabagismo (Tabela 12), apenas 3 (7,3%) dos indivíduos referiram 

fazer uso de tabaco e desses um afirmou ter diminuído a quantidade devido a 

presença da ferida.  

 
Tabela 12: Autocuidado referido em relação ao consumo de tabaco, orientação 
profissional recebida e fatores intervenientes relatados por pessoas (N=41) com úlceras 
venosas segundo o local de realização do curativo. Goiânia, AGO 2012 a ABR 2013   

CATEGORIA 
DOMICÍLIO 

UNIDADE 

DE SAÚDE 
AMBOS TOTAL 

f % f % f % f % 

Cuidados em relação ao consumo 

de tabaco 
        

Diminuiu a quantidade  01 2,4 00 00 00 00 01 2,4 

Não faz nada 00 00 00 00 02 4,9 02 4,9 

Mencionou não ser tabagista 14 34,1 11 26,8 13 31,7 38 92,7 

Tempo de tabagismo          

Há mais de 10 anos 01 2,4 00 00 02 4,9 03 7,3 

Não se aplica 14 34,1 11 26,8 13 31,7 38 92,7 

Orientação obtida do profissional         

O tabagismo prejudica a cicatrização 01 2,4 01 2,4 04 9,8 06 14,6 

O tabagismo prejudica a saúde 02 4,9 02 4,9 01 2,4 05 12,2 

O tabagismo prejudica a circulação 01 2,4 01 2,4 01 2,4 03 7,3 

Não soube dizer 01 2,4 00 00 01 2,4 02 4,9 

Não recebeu orientação do 

profissional 
10 24,4 07 17,1 08 19,5 25 61,0 

Profissional orientador         

Médico 04 9,8 04 9,8 06 14,6 14 34,1 

Assistente social 00 00 00 00 01 2,4 01 2,4 

Enfermeiro e Técnico de 

Enfermagem 
01 2,4 00 00 00 00 01 2,4 

Não se aplica 10 24,4 07 17,1 08 19,5 25 61,0 

Última vez que recebeu orientação 

(em meses) 
        

≤3  00 00 00 00 01 2,4 01 2,4 

>3 a ≤6 00 00 00 00 01 2,4 01 2,4 

> 6 05 12,2 04 9,8 05 12,2 14 34,1 

Não se aplica 10 24,4 07 17,1 08 19,5 25 61,0 



    
 

101 

 

A orientação profissional nesta temática foi referida por apenas 39,0%, e 

prejuízo do tabagismo para a cicatrização foi apontado como o principal motivo para 

evitar o fumo (Tabela 12). 

Dos participantes que realizavam o curativo na unidade de saúde, 36,5% 

declararam não receber orientação dos profissionais em relação aos malefícios do 

tabagismo para a saúde e/ou para a cicatrização da úlcera venosa (Tabela 12). 

Esses achados correspondem ao estudo de Sant’ana (2011), no qual refere 

que, nem todas as pessoas possuem a informação dos danos que o tabagismo pode 

causar tanto na sua saúde como no processo cicatricial de feridas. 

Diante disso, é válido salientar que a nicotina possui efeitos nocivos causando 

isquemias em feridas pós-operatórias, diminuindo a oxigenação nos tecidos além de 

implicações na síntese do colágeno (SORENSEN, 2012). Em estudos experimentais 

foi identificado também que a presença da nicotina diminui o fluxo sanguíneo, o que 

dificulta a cicatrização da ferida (MOLLER et al., 2002; SORENSEN et al, 2006). 

O aconselhamento sobre o impacto do tabagismo na cicatrização da lesão 

esteve a cargo do profissional da área médica, e entre os 39,0% dos participantes que 

receberam orientação de algum profissional, a maioria destes foi orientada há mais 

de seis meses (Tabela 12).  

Para Orem (1995) ações de autocuidado que visam beneficiar a saúde são 

comportamentos que muitas vezes dependem da tomada de decisão do próprio 

indivíduo, no entanto, a mesma autora aponta a atribuição do enfermeiro como 

profissional responsável por orientar e preparar as pessoas para o engajamento no 

autocuidado. 

Nessa perspectiva, é interessante que o enfermeiro reflita sobre o seu papel 

no tocante a medidas de prevenção e controle de hábitos e/ou comportamentos que 

prejudicam a saúde do sujeito como um todo, como por exemplo, orientar pessoas 

com úlceras venosas quanto aos danos provocados pelo tabaco.  

Conforme o Ministério da Saúde no Brasil (2013a), as diretrizes de cuidado 

à pessoa tabagista no âmbito da rede de atenção do sistema único de saúde deverão 

ser abordadas em todos os pontos de atenção do SUS, prioritariamente nos serviços 

de Atenção Básica por profissionais de saúde. 
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Conforme apresentado na Tabela 13, observa-se que 4 (9,8%) dos 

participantes declararam fazer uso de bebida alcóolica, sendo que desses, um 

realizava como ação de cuidado a moderação na ingestão dessa substância. 
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Tabela 13: Autocuidado referido em relação ao consumo de bebida alcoólica, orientação 
profissional recebida e fatores intervenientes relatados por pessoas (N=41) com úlceras 
venosas, segundo o local de realização do curativo. Goiânia, AGO 2012 a ABR 2013   

CATEGORIA 
DOMICÍLIO 

UNIDADE 

DE SAÚDE 
AMBOS TOTAL 

f % f % f % f % 

Cuidados em relação ao consumo 

de bebida alcoólica 

        

Moderar a ingestão 00 00 00 00 01 2,4 01 2,4 

Não tem cuidado algum 01 2,4 00 00 02 4,9 03 7,3 

Relatou não ingerir bebida alcóolica 14 34,1 11 26,8 12 29,3 37 90,2 

Orientação obtida do profissional         

A bebida alcoólica prejudica a 

cicatrização 

04 9,8 01 2,4 05 12,2 10 24,4 

A bebida alcoólica prejudica a 

saúde 

01 2,4 02 4,9 01 2,4 04 9,8 

A bebida alcoólica prejudica a ação 

do remédio 

00 00 00 00 01 2,4 01 2,4 

A bebida alcoólica prejudica a 

circulação 

01 2,4 00 00 00 0,0 01 2,4 

Não soube dizer 01 2,4 01 2,4 00 00 02 4,9 

Não recebeu orientação 08 19,5 07 17,1 08 19,5 23 56,1 

Profissional orientador         

Médico 05 12,2 04 9,8 06 14,6 15 36,6 

Médico e Enfermeiro 00 00 00 00 01 2,4 01 2,4 

Não soube dizer 02 4,9 00 00 00 00 02 4,9 

Não recebeu orientação 08 19,5 07 17,1 08 19,5 23 56,1 

Última vez que recebeu orientação 

(em meses) 

        

≤3  00 00 00 00 00 00 00 00 

>3 a ≤6 01 2,4 00 00 03 7,3 04 9,8 

> 6 06 14,6 04 9,8 04 9,8 14 34,1 

Não recebeu orientação 08 19,5 07 17,1 08 19,5 23 56,1 

 
 

Novamente, verifica-se que 56,1% dos participantes disseram não ter 

recebido orientação profissional sobre a questão do uso de bebida alcóolica e, entre 

aqueles que foram orientados (43,9%), a maioria (34,1%) relatou tempo superior a 

seis meses da última orientação recebida sobre essa temática, sendo que, mais da 

metade teve contatos frequentes com o profissional da sala de curativo onde realizam 

o tratamento da lesão. 
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Embora não foram identificados estudos que demonstram associação direta 

entre o efeito do álcool ingerido com a cicatrização de feridas, Wechsler, Nelson 

(2006), afirmam que o consumo de bebida alcóolica está relacionado a vários fatores 

que tem consequências negativas para a saúde e, a quantidade ingerida em um 

determinado período de tempo é um dos principais aspectos relacionados às 

complicações agudas.  

Assim, é importante que o enfermeiro em sua prática assistencial, saiba 

investigar a quantidade de consumo de bebida alcoólica que perpassam os limites 

aceitáveis da ingestão para transcender o cuidado a pessoas com úlceras venosas 

apoiando-as em ações deliberadas de autocuidado referentes a esse hábito.  

 

5.9 Prática de autocuidado: proteção da ferida  

 

Mais de 70% dos participantes sempre protegiam a ferida durante o banho 

ainda que ocasionalmente, e desses mais da metade (58,0%) tiveram contato 

frequente com profissionais de enfermagem pelo fato de realizar o curativo na 

unidade de saúde (Tabela 14). 

O fator dificultador para a proteção da ferida durante o banho mencionado 

por 2(4,9%) dos participantes foi o manuseio de dispositivos como “sacolas 

plásticas”.  

O enfermeiro deve ajudar as pessoas em suas possíveis limitações (OREM, 

1995), capacitando-as para o autocuidado referente à proteção da ferida por meio de 

orientações sobre o modo e materiais necessários para a realização adequada deste 

cuidado. 

O enfermeiro foi o mais citado como orientador para a proteção da ferida 

durante o banho, e o tempo da última orientação feita sobre esse assunto foi maior 

que seis meses (Tabela 14).   

As orientações profissionais mencionadas pelos participantes como 

recebidas (63,4%) sobre esse cuidado não foram explicitadas adequadamente 

(Tabela 14). 

Entende-se dessa forma que, orientações incompletas como “não molhar” a 

ferida, pode dar margem para práticas de ações deliberativas inapropriadas, como a 

ação referida por alguns participantes de manter o membro afetado desviado da 

água do chuveiro, como forma de proteger a lesão, o que pode não impedir 
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completamente o contato da ferida com a água e de eventuais produtos usados 

durante o banho com a ferida. 

Outro fato que também desperta a atenção foi a ação de lavar a ferida com a 

água de chuveiro durante o banho, referida por um participante que realizava o 

curativo exclusivamente no domicílio (Tabela 14), sendo este cuidado proveniente da 

orientação de contatos prévios com profissional de saúde, porém equivocada. 

 
 

Tabela 14: Autocuidado referido em relação à proteção da ferida durante o banho, 
orientação profissional recebida e fatores intervenientes relatados por pessoas (N=41) com 
úlceras venosas segundo o local de realização do curativo. Goiânia, AGO 2012 a ABR 2013  

CATEGORIA 
DOMICÍLIO 

UNIDADE 

DE SAÚDE 
AMBOS TOTAL 

f % f % f % f % 

Proteção da ferida durante o banho         

Sempre 09 22,0 11 26,8 12 29,3 32 78,0 

Sim: às vezes 01 2,4 00 00 01 2,4 02 4,9 

Não 00 00 00 00 02 4,9 07 17,1 

Fatores facilitadores         

Referido 00 00 00 00 00 00 00 00 

Fatores dificultadores         

Sim 00 00 00 00 02 4,9 02 4,9 

Orientação obtida do profissional         

Não molhar a ferida 08 19,5 07 17,1 08 19,5 23 56,1 

Lavar a ferida com água do chuveiro 01 2,4 00 00 00 00 01 2,4 

Proteger a ferida com saco plástico 01 2,4 00 00 00 00 01 2,4 

Não soube dizer 00 00 01 2,4 00 00 01 2,4 

Não recebeu orientação 05 12,2 03 7,3 07 17,1 15 36,6 

Profissional orientador         

Enfermeiro 03 7,3 06 14,6 03 7,3 12 29,3 

Médico 05 12,2 00 0,0 02 4,9 07 17,1 

Médico e Enfermeiro 02 4,9 02 4,9 01 2,4 05 12,2 

Enfermeiro e Técnico de 

Enfermagem 
00 00 00 00 01 2,4 01 2,4 

Enfermeiro, técnico de enfermagem 

e médico 00 00 00 

 

00 

 

01 2,4 01 2,4 

Não recebeu orientação 05 12,2 03 7,3 07 17,1 15 36,6 

Última vez que recebeu orientação 

(em meses) 
        

≤3  02 4,9 01 2,4 01 2,4 04 9,8 

>3 a ≤6 00 00 00 00 02 4,9 02 2,4 

> 6 08 19,5 07 17,1 05 12,2 20 48,8 

Não recebeu orientação 05 12,2 03 7,3 07 17,1 15 36,6 

 

Embora a água de torneira possa ser usada para limpeza de ferida, é difícil 

garantir sua utilidade para esse fim, tendo em vista possíveis condições como o teor 

de cloro e presença de microorganismos no reservatório (BORGES, CALIRI, 2011).  
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Além disso, outros estudos recomendam que a ferida deve ser protegida da 

água do chuveiro  (ROYAL COLLEGE OF NURSING, 2006; CONUEI, 2009). 

Assim, os profissionais deveriam orientar adequadamente quanto a 

importância e a necessidade da proteção da ferida durante o banho e a correta 

limpeza com o uso de água apropriada. 

 

5.10 Prática de autocuidado: terapia tópica 

 

A prática de autocuidado relacionada à terapia tópica conforme o relato dos 

participantes, incluiu o uso de produtos para tratar a lesão e a área perilesional tanto 

pelos participantes que realizavam o curativo exclusivamente no domicílio como 

daqueles que realizavam na unidade ou em ambos os locais (Tabela 15).  

Os produtos à base de ácidos graxos essenciais foram os mais utilizados tanto 

para o tratamento da lesão quanto para a aplicação na região perilesional (Tabela 15). 
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Tabela 15: Autocuidado referido em relação aos produtos utilizados na lesão e ao redor da 
ferida, orientação profissional recebida e fatores intervenientes relatados por pessoas (N=41) 
com úlceras venosas segundo o local de realização do curativo. Goiânia, AGO 2012 a ABR 
2013   

CATEGORIA 
DOMICÍLIO 

UNIDADE DE 

SAÚDE 
AMBOS TOTAL 

f % f % f % f % 

Produtos utilizados para tratar a 

lesão 

        

Ácido Graxo Essencial 07 17,1 00 00 08 19,5 15 36,6 

Hidrofibra (Alginato de cálcio) 01 2,4 05 12,2 05 12,2 11 26,8 

Pomadas (inespecíficas) 04 9,8 02 4,9 03 7,3 09 22,0 

Colagenase sem antibiótico 05 12,2 01   2,4   03 7,3 09 22,0 

Antibióticos tópicos 04 9,8 02   4,9 01 2,4 07 17,1 

Soro fisiológico  03 7,3 01 2,4 03 7,3 07 17,1 

Bota de Unna 01 2,4 02 4,9 02 4,9 05 12,2 

Práticas populares e fitoterápicos 03 7,3 00 00 00 00 03 7,3 

Faixas e/ou gazes 02 4,9 01 2,4 00 00 03 7,3 

Sabão 01 2,4 00 0,0 01 2,4 02 4,9 

Papaína 00 00 01 2,4 00 00 01 2,4 

Mais de um produto de limpeza 00 00 01 2,4 00 00 01 2,4 

Pomada de uso veterinário 01 2,4 00 00 00 00 01 2,4 

Pó manipulado – dolomitex) 01 2,4 00 00 00 00 01 2,4 

Produtos utilizados em região 

perilesional 

        

Ácido Graxo Essencial 07   17,1 02 4,9 06 14,6 15 36,6 

Pomadas (inespecíficas) 02 4,9 01 2,4 05 12,2 08 19,5 

Soro fisiológico 01 2,4 02 4,9 01 2,4 04 9,8 

Corticóide tópico 01 2,4 00 00 00 00 01 2,4 

Pomada antifúngica 01 2,4  00 00 00 00 01 2,4 

Creme hidratante 01  2,4 00 00 00 00 01 2,4 

Utiliza o mesmo produto que for 

colocar sobre leito da ferida 

00 00 01 2,4 01 2,4 02 4,9 

Com quem aprendeu a utilizar os 

produtos*  

        

Profissional de enfermagem 07 17,1 10 24,4 15 36,6 32 78,0 

Médico 09 22,0 02 4,9 00 00 11 26,8 

Pessoas conhecidas 04 9,8 00 00 00 00 04 9,8 

Produtos utilizados iguais aos 

orientados pelos profissionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Sim 11 26,8 10 24,4 14 34,1 35 85,4 

  Em parte 02 4,9 00 00 01 2,4 03 7,3 

  Não 02 4,9 01 2,4 00 00 03 7,3 

*Houve casos em que foram mencionados mais de um produto e mais de uma categoria profissional  

 

Embora ainda sejam escassos os estudos clínicos randomizados controlados 

sobre a utilização de Ácidos Graxos Essenciais (AGE) em humanos, há estudos de 

revisão de literatura sobre o uso tópico do mesmo na maioria em animais. Os estudos 
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não evidenciaram contraindicação ou efeitos adversos quanto ao uso de AGE em 

feridas, porém, os que foram realizados principalmente em modelos animais não 

permitiram comprovar a eficácia sobre a cicatrização de feridas em humanos, 

mostraram apenas um efeito imunomodulador desse produto (FERREIRA  et al., 

2012).     

Estudo aleatório realizado por Cavazana et al. (2007), com ratos que foram 

divididos em grupos (n=32) para avaliar a reação inflamatória de feridas tratadas com 

açúcar e ácidos graxos essenciais não mostrou diferença significativa entre os grupos 

de estudo.  

Outros estudos destacam a relevância terapêutica do uso tópico do AGE no 

tratamento de feridas, tais como, a propriedade oleosa que serve como barreira contra 

microorganismos, favorecendo a hidratação do tecido, a manutenção da temperatura 

e a troca dos curativos evitando o trauma, além de apresentar preços acessíveis 

(HATANAKA, CURI, 2007; QUEGE et al., 2008).  

Diante dos efeitos benéficos do AGE e por ser um dos produtos mais 

disponibilizados na rede pública, ao fazer uso deste, a pessoa deve se atentar com 

alguns cuidados, pois, conforme Écheli e Busato (2006) ao utilizar este produto, deve-

se observar o nível de granulação no leito da ferida, pois o seu uso inapropriado pode 

causar a hipergranulação e dificultar o processo de cicatrização. 

Isso mostra a necessidade das pessoas que fazem curativos exclusivamente 

no domicílio terem e/ou fazerem acompanhamento com um profissional qualificado, que 

avalie, guie e acompanhe essas pessoas no tratamento da lesão, tanto na terapia tópica 

quanto em outras ações e/ou comportamentos que podem interferir negativamente na 

cicatrização ou na saúde. 

A hidrofibra foi o segundo produto mais utilizado na lesão, referido pelos 

participantes, sendo que entre eles apenas um participante não frequentava a unidade 

de saúde (Tabela 15). 

A hidrofibra é uma cobertura absorvente e hemostática, que possui 

propriedades que ajudam a controlar sangramentos em pouca quantidade, absorvem 

o exsudato e é indicado para feridas exsudativas, sangrentas, infectadas ou não, 

podendo ser associado ao uso de outros produtos e é contraindicado para as feridas 

secas. (SILVA, FIGUEIREDO, MEIRELES, 2007; GENEAUPP, 2011). 

O uso de Collagenase sem antibiótico, pomadas inespecíficas, soro fisiológico 

0,9% e sabão, foram referidos na mesma proporção (Tabela 15).   
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A Collagenase sem antibiótico pode ser utilizada para o desbridamento de 

tecido necrótico diminuindo a probabilidade de maiores infecções (ÉCHELI, BUSATO, 

2006). Assim, as pessoas com úlceras venosas precisam ser acompanhadas por 

profissionais capacitados para serem orientadas quanto à utilização dessa pomada 

bem como, a interrupção da mesma.  

Em relação às pomadas inespecíficas, não foram descritas pelo fato dos 

participantes não terem certeza do nome correto, no entanto estas também eram 

utilizadas em região perilesional. Observa-se também o tratamento da região 

perilesional com produtos como: corticoide tópico, pomada antifúngica, creme 

hidratante e o uso do mesmo produto utilizado no leito da ferida citados por 12,2% 

(Tabela 15). 

Em relação à região próxima da borda da lesão (área perilesão) é necessário 

que esta seja tratada adequadamente, no qual podem-se utilizar critérios para a 

escolha da cobertura  correta, de modo a evitar o uso de produtos prejudiciais, como 

o creme hidratante que pode ser danoso para a lesão e irritar a perilesão quando 

usado rotineiramente (FORNELLS et al., 2012). 

O soro fisiológico e o sabão foram declarados pelos participantes como 

produtos utilizados para o tratamento da lesão. O soro fisiológico foi mencionando 

também como produto utilizado no tratamento da região perilesional (Tabela 15). 

Isso mostra um conhecimento equivocado dos participantes em relação aos 

produtos de tratamento da ferida e região perilesional, e, os de limpeza, uma vez que, 

o soro fisiológico 0,9% morno, é utilizado para realizar a limpeza da ferida (AGUIAR 

et al., 2005; GENEAUPP, 2011; SILVA et al., 2012), cabendo ainda ressaltar que a 

temperatura de 37ºC no leito da ferida contribui para a atividade de macrófagos, 

mitose, atividade enzimática e celular na fase proliferativa contribuindo para a 

cicatrização (BOU et al., 2012).  

O uso de sabão líquido e água são indicados para a limpeza da perna 

(BORGES, CALIRI, 2011) e não da lesão, pois o uso do sabão sobre a úlcera pode 

prejudicar o processo de cicatrização, devido o potencial de citotoxidade em 

fibroblastos (WILSON, MILLS, PRATHER, 2005). 

Dos participantes (17,1%) que fazem uso de pomada com antibiótico sobre a 

lesão, 9,8% realizam o curativo exclusivamente no domicílio (Tabela 15). 

Tendo em vista que muitos dos antibióticos com apresentação para uso tópico 

podem causar danos, com o potencial de sensibilização do paciente, o crescimento e 
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a resistência de micro-organismos (DEALEY, 2008) é indispensável que o uso desses 

produtos não seja realizado de modo indiscriminado, o que requer prescrição de um 

profissional qualificado. 

É importante que pessoas que estão realizando o curativo exclusivamente no 

domicílio, sejam capacitadas e acompanhadas adequadamente pelo enfermeiro 

quanto ao manejo adequado da terapia tópica, de modo que esses procedimentos 

sejam realizados sem contaminar ou comprometer a lesão. 

Embora a bota de unna, produto impregnado com a base de óxido de zinco, 

goma acácia, glicerol, óleo de rícino e água deionizada, se apresentar como uma 

terapia compressiva de grande significância no tratamento de úlceras venosas 

(ABBADE, 2010), no atual estudo (Tabela 15), o uso dessa terapêutica foi referido por 

apenas 5(12,2%) dos participantes como um dos “produtos” utilizados no tratamento 

de úlcera venosa. Este dado mostra-se insatisfatório, tendo em vista a importância de 

associar a terapia compressiva ao uso de coberturas (BORGES, CALIRI, HAAS, 

2007).  

Entre os participantes que faziam uso da bota de unna, um (2,4%) não 

realizava o curativo na unidade de saúde por causa da longa distância do seu domicílio 

até a unidade, e relatou que, nos dias de realizar a troca da bota de unna, o mesmo 

remunerava uma enfermeira para que fizesse o procedimento no seu domicílio. 

Estudo clínico observacional realizado com pessoas com úlceras venosas 

atendidas em um ambulatório de reparo de feridas de um hospital universitário, 

identificou que o produto mais utilizado nas lesões dos participantes foi o AGE (32,8%) 

e Colagenase (31,3%), sendo estas, as substâncias que estavam mais acessíveis na 

instituição e, apenas 1,5% utilizava a Bota de Unna (OLIVEIRA  et al., 2012). 

Os resultados desse estudo correspondem em parte com os resultados 

encontrados na presente pesquisa já que, o uso de produtos como o AGE também foi 

o mais citado e a bota de unna foi diminutamente referida (Tabela 15), o que favorece 

a persistência da ferida tendo em vista o pouco uso de terapia compressiva. 

Foram citados também o uso de fitoterápicos, práticas populares e produto de 

uso veterinário para o tratamento da lesão por participantes que estavam realizando 

o curativo exclusivamente no domicílio, o que reforça a importância do 

acompanhamento profissional dessas pessoas no sentido de identificar os efeitos de 

práticas de autocuidado que podem agravar a ferida (Tabela 15). 
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Das práticas populares e fitoterápicos, citaram o uso de água com “pedra ume” 

1(2,4%), barbatimão e “sangria d’água” 1(2,4%) e “babosa junto com folha santa” 

1(2,4%), e, uma pessoa referiu utilizar pomada cicatrizante indicada para o uso 

veterinário sem especificação do princípio ativo da substância (Tabela 15). 

Convém salientar que, dos fitoterápicos, o barbatimão possui componentes 

bactericida e adstringente, aumenta os glóbulos brancos e é cicatrizante sendo 

indicado no tratamento de úlceras vasculares e outras; já a babosa possui propriedade 

antisséptica, analgésica, bactericida, hidratante natural e estimula a granulação, 

todavia, esses produtos devem ser utilizados mediante processos tecnológicos 

apropriados (GEOVANINI, OLIVEIRA JUNIOR, PALERMO, 2007). 

Para Orem (1995) as pessoas agentes do seu próprio cuidado, são abertas a 

elementos culturais que podem estar relacionados tanto ao meio cultural quanto às 

medidas prescritas por profissional de saúde. 

Praticamente todos os participantes do presente estudo relataram que o uso da 

maioria dos produtos sobre a lesão foi aprendido com profissionais de saúde, sendo os 

profissionais de enfermagem os mais referidos, e, conforme o relatado, tanto as 

pessoas que fazem o curativo no domicílio quanto na unidade de saúde e/ou em ambos, 

afirmaram que a maioria desses produtos (85,4%) utilizados na área da lesão e 

perilesão são os mesmos produtos orientados pelos profissionais (Tabela 15).     

O número expressivo de menção aos profissionais de enfermagem nessa 

área nos remete a pressupostos de que estes podem estar dando maior ênfase a essa 

parte do tratamento da úlcera em detrimento dos demais aspectos envolvidos no 

tratamento de pessoas com úlceras venosas (Tabela 15). 

Diante disso e com base no conhecimento da teoria de autocuidado de 

Dorothea Orem, o tratamento de úlceras venosas voltado para a aplicação de 

produtos sobre a ferida não pode ser o fator elementar no cuidar de pessoas com 

esses agravos, assim, no olhar da terapêutica dessas úlceras, deve ser visto todos os 

requisitos de autocuidado de desvio de saúde dessas pessoas de modo a vê-las como 

um todo e não como partes.  

Em relação ao uso de produtos/coberturas, nota-se uma boa adesão dos 

participantes no que se refere ao seguimento do uso da terapia tópica conforme a 

orientação profissional recebida. Esse fato leva-nos a supor que há uma grande 

possibilidade das pessoas com esse agravo aderirem a outros tipos de cuidados e/ou 
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comportamentos necessários para a cicatrização da úlcera, se orientados pela equipe 

de saúde qualificada. 

A Tabela 16 refere-se às orientações profissionais mencionadas pelos 

participantes como recebidas acerca da ação dos produtos e/ou coberturas utilizadas 

sobre a úlcera venosa. 

Embora os participantes relatassem ter aprendido a utilizar produtos tópicos sobre 

a lesão na maioria das vezes com enfermeiros, conforme observado anteriormente na 

Tabela 15, estes não foram os profissionais mais citados como orientadores sobre o efeito 

dos produtos tópicos utilizados na ferida conforme mostra a Tabela 16.  
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Tabela 16: Orientação recebida em relação à ação dos produtos utilizados na lesão e 
forma de aquisição dos produtos utilizados relatados por pessoas (N=41) com úlceras 
venosas, segundo o local onde realizavam o curativo. Goiânia, AGO 2012 a ABR 2013   

CATEGORIA 
DOMICÍLIO 

UNIDADE 

DE SAÚDE 
AMBOS TOTAL 

f % F % f % f % 

Orientação profissional quanto à 

ação dos produtos 
        

Informação parcial sobre o efeito 

do produto na lesão 
 04 9,8 03 7,3 10 24,4 17 41,5 

Informação completa referente à 

finalidade do produto na lesão 
 00 0,0 00 0,0 01 2,4 01 2,4 

Não soube dizer 02 4,9 00 0,0 00 0,0 02 4,9 

Não recebeu orientação 09 22,0 08 19,5 04 9,8 21 51,2 

Profissional referido como 

orientador 
        

Médico 05 12,2 01 2,4 04 9,8 10 24,4 

Enfermeiro 01 2,4 02 4,9 03 7,3 06 14,6 

Técnico de Enfermagem, médico 

e enfermeiro 
00 0,0 00 0,0 02 4,9 02 4,9 

Médico e Enfermeiro 00 0,0 00 0,0 02 4,9 02 4,9 

Não recebeu orientação 09 22,0 08 19,5 04 9,8 21 51,2 

Última vez que recebeu 

orientação (em meses) 
        

> 3 01 2,4 00 0,0 00 0,0 01 2,4 

>3 a ≤6 01 2,4 00 0,0 01 2,4 02 4,9 

> 6 04 9,8 03 7,3 10 24,4 17 41,5 

Não recebeu orientação 09 22,0 08 19,5 04 9,8 21 51,2 

Obtenção dos produtos         

Adquirido tanto na unidade como 

com finanças próprias 
05 12,2 04 9,8 07 17,1 16 39,0 

Adquirido apenas com finanças 

próprias 
09 22,0 02 4,9 05 12,2 16 39,0 

Adquirido apenas na unidade 01 2,4 05 12,2 03 7,3 09 22,0 

Fatores facilitadores para 

utilização dos produtos 
        

Referido 00 0,0 00 0,0 00 0,0 00 0,0 

Fatores dificultadores para 

utilização dos produtos 
        

Dificuldade com finanças 02 4,9 04 9,8 04 9,8 10 24,4 

Falta de orientação profissional 01 2,4 00 0,0 00 0,0 01 2,4 

 

Entre as orientações recebidas pelos participantes quanto a ação dos 

produtos 41,5% apresentaram-se incompletas e, além disso, 41,5% das orientações 

foram prestada há mais de seis meses, tanto para aqueles que estavam realizando o 

curativo especificamente na unidade quanto para aqueles que estavam fazendo o 

curativo na unidade de saúde e no domicílio (Tabela 16). 
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Isso leva-nos a pressupor que a qualidade da assistência de enfermagem a 

essas pessoas com úlceras pode estar comprometida no cenário deste estudo, no que 

se refere à orientação por parte desses profissionais, uma vez que, estes poderiam 

utilizar o tempo dispensado com os pacientes no momento do curativo, para abordar 

sobre os aspectos envolvidos no tratamento da lesão. 

A efetividade da educação, direcionada para pessoas com úlceras crônicas, 

pode ser evidenciada por meio de um estudo realizado por Silva, Lopes (2006), que 

objetivou identificar mudança de comportamento de pessoas com úlceras venosas 

após atividade educativa, apontando uma significativa diminuição dos obstáculos que 

impediam a adesão dessas pessoas ao tratamento, além de ter observado mudanças 

de atitudes dos participantes diante do seu agravo gerando maior autonomia frente à 

ferida. 

Quanto ao acesso aos produtos necessários para o tratamento da lesão, 

observa-se que dos participantes que relataram fazer curativo tanto exclusivamente 

na unidade como na unidade e no domicílio simultaneamente, aproximadamente 70% 

relataram que os produtos utilizados eram adquiridos por meio de finanças próprias 

ou eram parcialmente fornecidos pela unidade de saúde onde realizavam o tratamento 

(Tabela 16), o que demonstra ineficácia por parte do sistema de saúde disponível para 

essa população. 

Outro estudo também evidenciou pouca resolutividade da assistência às 

pessoas com úlceras venosas, ressaltando que o cuidado prestado de forma 

inadequada, além de favorecer a continuidade da lesão impacta negativamente nas 

questões sociais, econômicas e psicossociais (DEODATO, 2007), e na diminuição da 

qualidade de vida dessas (SOUZA et al., 2013). 

Estudo realizado por Silva et al. (2012) em Minas Gerais, Brasil, identificou 

também a necessidade de provisão de recursos por parte dos gestores da saúde, para 

ações permanentes de educação, no manejo clínico de úlceras venosas na atenção 

primária à saúde. 

Esse problema gera um grande transtorno na vida dessas pessoas 

evidenciando a necessidade de ações eficientes entre os gestores, profissionais e 

pacientes.   

Os fatores intervenientes se constituíram em dificuldades relacionadas a 

aspectos financeiros que dificultavam o uso dos produtos necessários para o 

tratamento da lesão orientados pelos profissionais. 
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Nesse contexto, ressalta-se a importância da dispensação adequada de 

recursos financeiros na atenção primária à saúde tanto para o desenvolvimento de 

ações educativas, quanto para o fornecimento de medicamentos e insumos, de acordo 

com as necessidades das pessoas.    

A provisão de recursos necessários para o autocuidado, o fornecimento de 

drogas, produtos biológicos e outros suprimentos fundamentais à saúde foram 

contemplados desde 1978, na declaração de Alma-Ata, no qual o cuidado primário à 

saúde foi definido como principal estratégia (OMS, 1979). 

Os resultados da Tabela 17 referem-se às orientações realizadas pelos 

profissionais sobre a rotina de realização de curativos e de avaliação da úlcera 

venosa.   

Verifica-se que as orientações sobre a realização de curativos na unidade 

relatadas pelos participantes, que estavam em tratamento na unidade de saúde e/ou 

em ambos (domicílio e unidade), abrangeram horários e os dias de funcionamento da 

sala de curativos e o processo de agendamento. 

Embora a rotina para a avaliação da ferida seja um fator essencial para um 

bom monitoramento do processo de melhora e/ou de cicatrização da úlcera venosa, 

destaca-se que mais da metade dos participantes referiram não ter recebido qualquer 

informação sobre a rotina de realização de curativos na unidade, (Tabela 17), podendo 

essa deficiência ser caracterizada como um componente limitante para os requisitos 

de autocuidado. 

Em relação à orientação recebida sobre a necessidade de fazer avaliação da 

ferida com o profissional, 63,4% afirmaram não terem sido orientados, e, entre aqueles 

que disseram terem recebido alguma informação, a maioria foi relativa ao 

agendamento (12,2%), o que cabe ressaltar que destes 9,8% frequentavam a sala de 

curativos para o tratamento da lesão (Tabela 17).   
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Tabela 17: Orientação recebida na unidade sobre a realização de curativos e avaliação 
da ferida, relatados por pessoas (N=41) com úlceras venosas, segundo o local de realização 
do curativo. Goiânia, AGO 2012 a ABR 2013 

CATEGORIA 
DOMICÍLIO 

UNIDADE 

DE SAÚDE 
AMBOS TOTAL 

f % F % f % f % 

Orientação recebida sobre a 

realização de curativos 
        

Referente aos horários e/ou dias de 

funcionamento da sala de curativos 00 00 04 9,8 

 

05 

 

12,2 09 22,0 

Sobre o processo de agendamento 

para curativos 
01 2,4 01 2,4 02 4,9 04 9,8 

Sobre a necessidade de 

descontami-nação da sala antes de 

realizar o curativo  

01 2,4 01 2,4 00 00 02 4,9 

Não sabe dizer 01 2,4 03 7,3 00 00 04 9,8 

Nenhuma orientação 12 29,2 02 4,9 08 19,5 22 53,7 

Orientação recebida sobre a 

avaliação da ferida 
        

Recomendação quanto ao 

agendamento 
01 2,4 02 4,9 02 4,9 05 12,2 

Orientação sobre a solicitação de 

avaliação médica quando 

necessário 

00 00 01 2,4 03 7,3 04 9,8 

Orientação sobre a necessidade de 

comparecer à  Unidade 
00 00 01 2,4 02 4,9 03 7,3 

Orientação sobre a finalidade do 

registro fotográfico da lesão 

 

01 

 

 

2,4 

 

 

00 

 

 

00 

 

 

01 

 

2,4 02 4,9 

Avaliação de edema 00 00 01 2,4 00 00 01 2,4 

Nenhuma orientação 13 31,7 06 14,6 07 17,1 26 63,4 

 

Um aspecto importante que deve ser considerado é orientar o paciente sobre 

os dias para realizar a troca do curativo, pois um ponto negativo na cicatrização de 

feridas é a demora para troca do mesmo, pois, muitas coberturas que são usadas 

possuem tempo específico de troca.   

A periodicidade para troca de curativos varia conforme o produto utilizado e a 

quantidade de exsudato, principalmente em casos de feridas muito exsudativas 

(FRANCO, GONÇALVES, 2008). 
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A orientação sobre a avaliação médica segundo os participantes se dava 

quando o profissional de enfermagem ao realizar o curativo, identificava alterações da 

lesão como a presença de sinais sugestivos de infecção (Tabela 17). Isso não 

corresponde com o processo de avaliação da ferida. 

Estudo recente realizado na rede ambulatorial de uma grande cidade Goiana, 

Brasil, identificou que a maior parte dos enfermeiros não ficavam constantemente nas 

salas de curativos, sendo o atendimento na maioria das vezes realizado por técnicos 

de enfermagem que solicitavam a avaliação do enfermeiro quando julgavam  

necessário (SANTANA et al., 2013). 

A terapia tópica da lesão deve ser feita sob avaliações profissionais de modo 

organizado, o que inclui prescrições variadas correspondentes às condições clínicas 

da lesão (BARBOSA, CAMPOS, 2010). Assim, a anamnese e o exame físico são 

essenciais tanto para o diagnóstico quanto para definir o tratamento de pessoas com 

úlceras venosas.  

Benevides et al. (2012) aponta que a avaliação clínica das úlceras de perna é 

um dos elementos essenciais do cuidado ao paciente e que deve ser realizada com 

competência profissional. Além disso, o enfermeiro deve avaliar também a capacidade 

do paciente para o engajamento no autocuidado da lesão, capacitando-o para a 

autogestão da ferida, bem como, da sua saúde de modo geral.  

Um dos aspectos indispensáveis para o tratamento integral de pessoas com 

feridas crônicas, independente da causa, é avaliar o cuidado na área da lesão, 

seguindo o acrônimo inglês TIME: controle do tecido não viável, controle da 

inflamação e infecção, controle do exsudato e estimulação das bordas epiteliais 

(GENEAUPP, 2011; GRACIA et al., 2012). 

Faz-se necessário a reflexão em relação ao apoio e as atitudes por parte dos 

gestores e da instituição, no sentido de disponibilizar um quadro adequado de 

profissionais, além de prover estrutura e materiais para a assistência apropriada dos 

profissionais às pessoas com úlceras venosas. 

Assim, Reis et al. (2013) também apontam que para prestar um cuidado 

apropriado às pessoas com úlceras venosas, são imprescindíveis ferramentas como 

condições adequadas de trabalho, capacitação dos profissionais e utilização de 

protocolos.  

Nesse contexto, avaliar e orientar a pessoa com úlcera venosa para o cuidado 

adequado deve ser uma das atribuições cruciais na prática da enfermagem, tendo em 



    
 

118 

vista dois dos deveres e responsabilidades da enfermagem segundo o seu Código de 

Ética que são: a “resolutividade e a competência” (Artigo 5º da Resolução do COFEN 

Nº 311/2007 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (COFEN, 2007). 

Conforme a Tabela 18, todos os participantes 26(63,4%) que realizavam 

curativo na unidade de saúde especificamente e/ou na unidade e no domicílio 

simultaneamente relataram comparecer na unidade de saúde no mínimo uma vez na 

semana conforme agendamento. 

  
Tabela 18: Frequência de realização dos curativos relatados por pessoas (N=41) com 
úlceras venosas, segundo o local onde realizavam o curativo. Goiânia, AGO 2012 a ABR 
2013   

CATEGORIA 
DOMICÍLIO 

UNIDADE 

DE SAÚDE 
AMBOS TOTAL 

f % F % f % f % 

Padrão de curativo realizado na 

unidade na semana 

        

Diariamente 00 00 03 7,3 03 7,3 06 14,6 

1-2 vezes na semana 00 00 05 12,2 08 19,5 13 31,7 

3-4 vezes na semana 00 00 03 7,3 01 2,4 04 9,8 

5-7 vezes na semana 00 00 00 00 03 7,3 03 7,3 

Padrão de curativo realizado no 

domicílio 
        

Diariamente 13 31,7 00 00 03 7,3 16 39,0 

1-2 vezes na semana 00 00 00 00 10 24,4 10 24,4 

3-4 vezes na semana 00 00 00 00 01 2,4 01 2,4 

Depende do produto em uso 01 2,4 00 00 00 0,0 01 2,4 

Troca da cobertura secundária 

diariamente 
01 2,4 00 00 01 2,4 02 4,9 

 

Dos participantes que não frequentavam a unidade de saúde para fazer o 

curativo, 86,6% declararam realizá-lo todos os dias (Tabela 18). O engajamento para 

práticas de autocuidado pode ser aprendido todos os dias conforme o interesse 

individual, orientação de terceiros e vivência (OREM, 1995), o que vale salientar a 

importância da auto eficácia e autogestão dessas pessoas.  

Entre aqueles que frequentavam a sala de curativos, 66,6% realizavam o 

curativo no domicílio de uma a duas vezes por semana.( Tabela 18), o que mostra o 

empenho desses para o autocuidado. 

Esses achados caracterizam a existência do sistema de desenvolvimento de 

apoio educativo tendo em vista que esses participantes demonstram ter capacidade 
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para realizar o autocuidado com a ferida mediante o aprendizado em contatos 

frequentes com profissionais de enfermagem. 

Estudo realizado por Brito et al. (2013) com pessoas que apresentavam 

úlceras venosas em acompanhamento em ambulatórios de cirurgia vascular, revelou 

que muitos dos participantes mencionaram o domicílio como local que estes mais 

realizavam o seu próprio curativo, apontado a necessidade dos profissionais de saúde 

para treiná-los de acordo com as suas comorbidades e/ou limitações. 

Todos os participantes que estavam realizando o curativo exclusivamente no 

domicílio 15(36,5%), já haviam frequentado unidades de saúde para tratamento da 

lesão em algum momento prévio (Tabela 19). 

Entre os participantes mais da metade (61,0%) declarou não apresentar 

absenteísmo para as realizações dos curativos na unidade de saúde, e entre aqueles 

que faltavam aos retornos a maioria relatou um tempo máximo de absenteísmo de uma 

semana (Tabela 19). Os motivos do absenteísmo foram relacionados ao transporte 

3(7,3%), chuva 2(4,9%), ocupação 1(2,4%), internação hospitalar 2(4,9%), férias 

1(2,4%), dependência de pessoas para conduzir até a unidade 1(2,4%), indisposição 

1(2,4%), viagem 2(4,9%), consulta médica 1(2,4%), ausência de profissionais na sala 

de curativos 1(2,4%) e não soube dizer 1(2,4%) (Tabela 19).  

Motivos como as dificuldades com o transporte, férias, consulta médica e 

ausência de profissionais para realizar curativos, foram declarados por participantes do 

domicílio (cerca de 10%) quando frequentavam as unidades de saúde em outros 

momentos (Tabela 19). 

Em relação à adesão ao tratamento prescrito pelos profissionais mais de 70% 

dos participantes relataram que não tinham dificuldades para segui-lo, porém, 60,9% 

apontaram dificuldades para comparecer aos agendamentos (Tabela 19).   

Entre os componentes limitantes para a adesão à terapêutica prescrita foram 

citadas dificuldades com transporte 4(9,8%) e dificuldades financeiras na mesma 

proporção 4(9,8%) seguido de dependência de outras pessoas para deslocar até a 

unidade de saúde 1(2,4%), prescrição complexa de dieta 1(2,4%)  e indisposição 

1(,4%). No que se refere ao transporte a superlotação, tempo de espera, distância do 

domicílio até o ponto de ônibus e do domicílio até a unidade. 

Esses resultados enfatizam limitações de acesso ao serviço que comprometem 

o autocuidado adequado à úlcera desses participantes, o que pode favorecer a 

fragmentação do autocuidado. 
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Entre os vários aspectos referentes às limitações do autocuidado, cita-se a falta 

de apoio social, essencial no apoio da complexidade do autocuidado, além disso, 

prestar apoio ao paciente é um dos elementos primordiais que favorece o autocuidado 

terapêutico, o qual o profissional de enfermagem deve prestar durante a sua assistência 

(OREM, 1995). 
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Tabela 19: Distribuição das dificuldades referidas para comparecer à sala de curativo e 
dificuldade relacionada aos agendamentos, relatados por pessoas (N=41) com úlceras 
venosas segundo o local de realização do curativo. Goiânia, AGO 2012 a ABR 2013 

CATEGORIA 
DOMICÍLIO 

UNIDADE 

DE SAÚDE 
AMBOS TOTAL 

f % f % f % f % 

Deixa de retornar à unidade         

Sim 04 9,8 07 17,1 05 12,2 16 39,0 

Não 11 26,8 04 9,8 10 24,4 25 61,0 

Maior tempo sem fazer avaliação na 

unidade 

        

1- 2 dias 01 2,4 02 4,9 03 7,3 06 14,6 

Uma semana 01 2,4 02 4,9 01 2,4 04 9,8 

1 - 2 meses 01 2,4 01 2,4 00 00 02 4,9 

3 - 4 meses 01 2,4 01 2,4 00 00 02 4,9 

Não soube dizer 00 00 01 2,4 01 2,4 02 4,9 

Não se aplica 11 26,8 04 9,8 10 24,4 25 61,0 

Motivo da ausência na unidade         

Referido  04 9,8 07 17,1 04 9,8 15 36,6 

Não soube dizer 00 00 00 00 01 2,4 01 2,4 

Nenhum 11 26,8 04 9,8 10 24,4 25 61,0 

Dificuldade de adesão ao 

tratamento prescrito 

        

Sim 03 7,3 02 4,9 06 14,6 11 26,8 

Não 12 29,2 09 22,0 09 22,0 30 73,2 

Dificuldade para retornar aos 

agendamentos 

        

Ás vezes 01 2,4 01 2,4 03 7,3 05 12,2 

Muitas vezes 01 2,4 02 4,9 00 00 03 7,3 

Sempre 10 24,3 01 2,4 06 14,6 17 41,4 

Nenhuma 03 7,3 07 17,1 06 14,6 16 39,0 

Motivo da dificuldade em retornar 

aos agendamentos 

        

Dificuldade de transporte 07 17,1 00 00 06 14,6 13 31,7 

Dependência de outras pessoas para 

o deslocamento 

03 7,3 01 2,4 01 2,4 05 12,2 

Dor 00 00 01 2,4 02 4,9 03 7,3 

Dificuldade financeira 00 00 01 2,4 00 00 01 2,4 

Mais de uma dificuldade dos relatos 

acima 

03 7,3 00 00 00 00 03 7,3 

Nenhum  03 7,3 07 17,1 06 14,6 16 39,0 

 

  Daí a importância do trabalho interativo entre equipe multiprofissional e os 

sujeitos que utilizam os serviços de saúde visar detectar aspectos dificultadores como 
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o transporte para a realização de ações planejadas no intuito de aplicar mecanismos 

de cuidados executáveis (MENDES, 2012). 

Embora no presente estudo, a maioria dos pacientes não referiram 

dificuldades em seguir o tratamento prescrito pelos profissionais em relação à úlcera 

venosa, 30% dos participantes que estavam realizando o curativo exclusivamente no 

domicílio eram pessoas que tinham abandonado o tratamento em unidades já 

frequentadas anteriormente.  

Em estudo realizado com pessoas que faziam uso de anti-hipertensivos, 

verificou-se baixa adesão em relação ao uso de medicamentos prescritos (LANDIM et 

al., 2011), isso vai ao encontro do estudo de Sarquis et al. (1998) o qual aponta que a 

adesão ao tratamento em doenças crônicas é um desafio. 

Embora estudos apontem questões de não adesão relacionadas à falta de 

esclarecimento dos clientes pela equipe de saúde (GUEDES et al., 2005; 

FIGUEIREDO et al., 2008; TEIXEIRA, ZANETTI, PEREIRA, 2009),  neste estudo 

(Tabela 19) o principal motivo recai sobre fatores sociais como o transporte, daí a 

grande relevância do conhecimento do enfermeiro sobre as limitações das pessoas 

para aderir ao tratamento principalmente nos casos de doenças crônicas, para o 

melhor planejamento de cuidados de enfermagem apropriados (MANTOVANI et al,. 

2011). 

Para a Organização Mundial de Saúde, ações para melhorar a adesão ao 

tratamento, podem ser os melhores investimentos na gestão de condições crônicas, 

nos quais os resultados poderão ser amplamente compensadores para as pessoas, 

os sistemas de saúde e para os cofres públicos (OMS, 2004). 

 

5.11 Adesão ao serviço de saúde para o tratamento da úlcera 

 

Dos 26 participantes que estavam sendo acompanhados em uma das quatro 

unidades de saúde da presente pesquisa para realização do tratamento da lesão nas 

salas de curativos, quatro abandonaram o tratamento na primeira semana após o 

início do acompanhamento da frequência ao agendamento, porém, já haviam 

participado da entrevista. Assim, fez-se o acompanhamento dos agendamentos de 22 

participantes durante seis meses (Tabela 20). 

Os padrões de agendamentos foram diversificados de acordo com as 

características da lesão e dos produtos utilizados, e 76,9% dos participantes 
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compareceram a mais de 80% dos agendamentos combinados com os profissionais 

de enfermagem, para a realização do curativo, sendo que, a quantidade de 

agendamentos variou entre 11(onze) até 109(cento e nove) vezes, ao longo de seis 

meses (Tabela 20). Além disso, 7(27,0%) compareceram a todos os agendamentos 

na unidade. 

 

 
Tabela 20: Distribuição das pessoas (N=26) com úlceras venosas que compareceram aos 
agendamentos em salas de curativos de Unidades da Rede Básica de Saúde de Goiânia, 
segundo o sexo, idade e tempo de lesão. Goiânia, AGO 2012 a ABR 2013  

CATEGORIA 

COMPARECIMENTO AOS AGENDAMENTOS 

ABANDONO  70 - 80% >80 – 100% TOTAL 

f %   f % f % 

SEXO         

Masculino 02 7,7  00 00 14 53,8 16 61,5 

 Feminino 02 7,7  02 7,7 06 23,1 10 38,4 

   TOTAL  04 15,4   02 7,7 20 76,9 26 100,0 

IDADE         

30 – 40 anos 00 00 00 00 02 7,7 02 7,7 

41 – 50 anos  00 00 00 00 04 15,4 04 15,4 

51 – 60 anos 01 3,8 01 3,8 08 30,7 10 38,4 

>60 anos 03 11,5 01 3,8 06 23,1 10 38,4 

   TOTAL 04 15,4 02 7,7 20 76,9 26 100,0 

TEMPO DE LESÃO         

4 – 6 meses 00 00 00 00 02 7,7 02 7,7 

6 – 24 meses 00 00 02 7,7 05 19,2 07 27,0 

>2 – 8 anos 02 7,7 00 00 07 26,9 09 34,6 

>8 anos 02 7,7 00 00 06 23,1 08 30,7 

   TOTAL      04        15,4  02    7,7     20 76,9 26 100,0 

 

Observa-se que os estudos sobre a adesão em doenças crônicas, recaem 

sobre os aspectos relacionados ao tratamento da doença (GREZZANA, STEIN, 

PELLANDA, 2013; LIM et al., 2013) não apontando sobre a adesão aos serviços. 

No tocante às úlceras de perna, a falta de adesão ao tratamento é um grande 

problema no qual apesar de, não ser conhecido em sua totalidade e de estudos sobre 

esse fenômeno ainda serem raros, pesquisa aponta que, após enfermeiros de uma 

unidade aumentar o tempo no atendimento a pessoas com úlceras de perna, visando 

maior atenção aos relatos de dor e a outros problemas, os pacientes que tiveram 

relacionamento de confiança apresentaram melhor adesão às recomendações sobre 

estilo de vida (HECKE et al., 2011). 
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O enfermeiro precisa conhecer melhor os fatores que podem interferir na 

adesão e incorporar práticas que estabeleçam confiança na assistência a pessoas 

com úlceras de perna.  

 A adesão é um dos elementos importantes no tratamento de doenças 

crônicas, sendo referida como um fenômeno de difícil mensuração (LUSTOSA, 

ALCAIRES, COSTA, 2011). No entanto, alguns ensaios em hipertensão arterial 

classificam como aceitáveis taxas acima de 80% (BARBOSA, LIMA, 2006). 

A maioria dos participantes (61,5%) foi do sexo masculino e mais da metade 

tinha idade superior a 51 anos (Tabela 20). 

Em relação à assiduidade, 87,5% dos homens compareceram à unidade de 

saúde para a realização de curativo em mais de 80% dos agendamentos e, entre as 

mulheres, 60,0% compareceram com frequência semelhante (Tabela 20). Em 

contrapartida, outros estudos apontam que os homens aderem menos ao tratamento 

quando comparado às mulheres (SARQUIS et al., 1998; ARAÚJO, GARCIA, 2006; 

SMITH, MAYER, WITTERT, 2006).  

O fato de ter sido identificado mais homens com úlceras venosas do que 

mulheres no presente estudo, leva-nos a supor que as mulheres podem estar 

cuidando da sua lesão no seu próprio domicílio ficando subnotificado este dado, 

porém, investigações maiores são necessárias. 

Estudo realizado por Couto et al. (2010) sobre a relação entre homens e a 

assistência na atenção primária, realizado em oito serviços de quatro estados 

brasileiros,  apontou que, a prevalência de homens, que procuraram por pronto 

socorro, farmácia e ambulatório, foi maior que a de mulheres, enquanto estas 

procuraram principalmente por ambulatórios de especialidades. 

Embora 53,8% dos participantes que compareceram em mais de 80% dos 

agendamentos apresentassem idade acima de 51 anos, os 4(15,4%)  que deixaram 

de comparecer à unidade ao longo do seguimento, e  2(7,7%) que frequentaram entre 

70 a 80% dos agendamentos  estavam nessa mesma faixa etária (Tabela 20). 

Em relação à idade, estudo refere que os indivíduos idosos são mais 

predispostos à adesão ao tratamento, tendo em vista a expectativa dos mesmos em 

prolongar a vida (ARAÚJO, GARCIA, 2006), além disso, a necessidade de convívio, 

de conversar com outras pessoas, pode contribuir para que eles compareçam aos 

agendamentos. 
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Dos participantes, mais da metade (65,3%) apresentavam feridas com 

duração superior a dois anos, incluindo aqueles que deixaram de comparecer a 

unidade para a realização dos curativos. (Tabela 20).  

Esses resultados leva-nos a questionamentos quanto a resolutividade da 

assistência prestada a essa clientela, tendo em vista que esses participantes já 

estavam em tratamento na unidade de saúde por pelo menos dois anos, o que pode 

favorecer o abandono do tratamento da lesão na unidade de saúde. 

 

5.12 Práticas de autocuidado e sua relação com orientações profissionais 

recebidas. 

 

Entre as práticas de autocuidado com a úlcera, realizadas pelos participantes 

sem orientações profissionais prévias, a proteção da ferida durante o banho foi a mais 

citada (26,8%) (Tabela 21).  
 

 

Tabela 21: Prática de autocuidado tipo I: Ações de natureza reconhecida como desejável, 
porém não tem origem em orientação profissional relatadas por pessoas (N=41) com úlceras 
venosas, segundo o local onde realizavam o curativo. Goiânia, AGO 2012 a ABR 2013  

CATEGORIAS PRÁTICA DE AUTOCUIDADO 
TOTAL  

f          % 

Proteção da ferida  Protege a ferida durante o banho 11 26,8 

Alimentação Aumenta o consumo de determinadas verduras e frutas 05 12,2 

Exercícios com as pernas Flexão e extensão da perna 04 9,8 

Atividade física Andar de bicicleta, extensão e flexão dos membros 

inferiores e superiores 
03 7,3 

Uso de bebida alcoólica Diminui o consumo 01 2,4 

 

Os resultados (Tabela 21) demonstram que as pessoas exercem atividades 

de autocuidado as quais julgam pertinentes para a sua saúde e/ou para melhorar a 

úlcera venosa evidenciando que apresentavam capacidade para atuar como agente 

de autocuidado, o que corrobora a afirmativa de Orem (1995) referente ao 

autocuidado com a saúde que é realizado de acordo com o que as pessoas julgam 

importante ou não. 

Assim, as atitudes dos participantes (Tabela 21) vão ao encontro da 

concepção de Orem (1995), que cita que entre os elementos que compõem a agência 

de autocuidado, estão a “motivação, a habilidade para tomar decisão e colocá-las em 

prática, estando estas incluídas nos componentes de poder”.   



    
 

126 

As pessoas realizam autocuidado mediante o aprendizado e o uso do 

conhecimento, os quais podem ser influenciados e/ou construídos por meio de 

orientações profissionais e por comportamentos, que se caracterizam por busca de 

informações de diversas fontes, como por fatores culturais (OREM, 1995).   

Referente às ações e/ou comportamentos de autocuidado realizados pelos 

participantes em função da úlcera venosa, 71,0% declararam praticar um ou mais 

cuidados com a lesão, os quais corresponderam com orientações profissionais 

recebidas (Tabela 22).                  

Os resultados (Tabela 22) evidenciam que os participantes apresentaram 

algum grau de capacidade para o autocuidado da lesão, mediante o seguimento das 

orientações obtidas.  

Assim, o enfermeiro pode exercer o seu papel regulando a capacidade de 

autocuidado junto ao paciente de acordo com as particularidades de cada pessoa 

(OREM, 1995).  

          

 
Tabela 22: Prática de autocuidado tipo II: Ações de natureza reconhecida como desejável 
condizente com orientações profissionais relatadas por pessoas (N=41) com úlceras 
venosas, segundo o local onde realizavam o curativo. Goiânia, Agosto de 2012 a Janeiro de 

2013.  

CATEGORIAS PRÁTICA DE AUTOCUIDADO 
TOTAL  

f          % 

Repouso “Deitar e/ou sentar com as pernas elevadas”  

29 

71,0 

Proteção da ferida Protege a ferida durante o banho 21 51,2 

Exercícios com as pernas Flexão e extensão da perna  05 12,2 

Alimentação Adotar alimentação saudável 04 9,8 

Atividade física Realiza caminhada 01 2,4 

Uso da meia elástica Utilizar a meia para ajudar na circulação e diminuir o edema 04 9,8 

Exercícios com os pés Exercícios de rotação, flexão plantar e dorsiflexão 02 4,9 

Referente ao tabaco Diminuiu a quantidade de cigarros 01 2,4 

 

Tal fato deve ser refletido, em relação ao engajamento dos profissionais de 

saúde, em especial do enfermeiro quanto a busca de atualização de conhecimento 

específico na sua área de atuação e sua relação com o paciente, no intuito de 

melhorar um dos seus papeis primordiais que é o de promotor de práticas adequadas 

à saúde, atuando dessa forma como protagonista do cuidar. 
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Além disso, o enfermeiro deve considerar também os fatores de 

condicionamento básico do autocuidado (OREM, 1995), e atualizar-se 

constantemente para prestar uma melhor assistência terapêutica.  

Os resultados da Tabela 23 demonstram que, conforme o declarado pelos 

participantes, algumas práticas de autocuidado com a saúde devido à úlcera, 

configuram-se em ações e/ou comportamentos equivocados com potenciais de 

comprometer a saúde da pessoa em algum aspecto, no entanto essas não foram 

baseadas em orientações profissionais. 

A maior parte dessas práticas constituiu em evitar ou não comer determinados 

alimentos (Tabela 23), que contém proteínas, complexo B, vitamina K, vitamina C 

importantes ao processo de cicatrização (GENEAUPP, 2011). 

Para Orem (1995), entre os fatores que compõem a agência de autocuidado 

citam-se as ações estimativas como, definir o que deve ser feito; transicionais 

representadas pela capacidade de julgamento em relação à orientação obtida e; 

operacional traduzida na habilidade e na tomada de decisão para executar o 

autocuidado com base no que foi aprendido.  

Assim, práticas como, restringir ou não comer certos alimentos, fazer repouso 

de maneira inadequada, não proteger a ferida durante o banho e utilizar produtos 

inapropriados sobre a lesão (Tabela 23), sendo que, conforme relato dos participantes 

não foram orientados por profissionais, configuram-se em ações estimativas, 

transicionais e de tomada de decisão, porém, neste caso, inapropriadas. 

Além disso, algumas ações como realizar repouso com as pernas pendentes 

e fazer uso de produto veterinário sobre a lesão, representam autogestão negativa ou 

inapropriada que, para Almeida (2010), são ações de autocuidado que podem causar 

piora de comorbidades, o que caracteriza risco autoimposto.  
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Tabela 23: Prática de autocuidado tipo III – Ações de natureza reconhecida como 
indesejável, cuja origem não foi pautada em orientações profissionais, relatadas por 
pessoas (N=41) com úlceras venosas, segundo o local onde realizavam o curativo. Goiânia, 
AGO 2012 a ABR 2013   

CATEGORIAS AÇÕES/COMPORTAMENTOS 
TOTAL  

f          % 

Alimentação Não come ou evita peixe 10 24,3 

 Não come ou evita determinadas frutas 05 12,1 

 

 

Evita ou não come hortaliças 

Não seleciona os alimentos (come de tudo) 

01 

01 

2,4 

  2,4 

Uso de bebida alcoólica Não realiza cuidado algum 03 7,3 

Proteção da ferida durante 

o banho 

Não protege a ferida no momento do banho 

 

03 

 

7,3 

 

Referente uso do tabaco Não realiza cuidado algum 02 4,9 

Repouso Faz repouso com as pernas pendentes 01 2,4 

Coberturas Uso de produto veterinário sobre a lesão 01 2,4 

 
O enfermeiro pode identificar ações e/ou comportamentos de pessoas com 

úlceras venosas que estejam associados tanto à vivência cultural quanto à tomada de 

decisão, movendo-os a uma visão de que o autocuidado poderá ser modificado.  

Os resultados da Tabela 24 mostram atitudes inadequadas realizadas pelos 

participantes, com vistas a melhorar ou evitar a piora da lesão, mas que, tiveram 

origem em orientações equivocadas e/ou incompletas por parte dos profissionais.  

Tendo em vista que as orientações profissionais possuem grande potencial 

para a adoção de comportamentos saudáveis (ANDRADE et al., 2012), os achados 

do presente estudo (Tabela 24) mostram que quando as informações são fornecidas 

erroneamente, estas também podem repercutir de maneira negativa por gerar práticas 

de autocuidado inapropriadas que prejudicam o tratamento da úlcera e a qualidade de 

vida das pessoas. 

Embora os serviços públicos de saúde apresentem problemas relativos a 

aspectos de disponibilidade e de financiamento (OREM,1995), de estrutura, 

deficiência no quadro de profissionais e provisão comprometida de recursos 

(MARTINS, SOUZA, 2007; CARNEIRO, SOUSA, GAMA, 2010) que, de alguma forma 

repercutem na qualidade da assistência à saúde das pessoas, esses fatos não 

impedem que os profissionais utilizem ferramentas como a prática da 

orientação/educação terapêutica, inerentes à sua competência. 
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Tabela 24: Prática de autocuidado tipo IV – Ações de natureza reconhecidamente 
indesejáveis, condizentes com orientação equivocada de profissionais relatadas por 
pessoas (N=41) com úlceras venosas, segundo o local onde realizavam o curativo. Goiânia, 
AGO 2012 a ABR 2013   

CATEGORIAS AÇÕES/COMPORTAMENTOS 
TOTAL  

f          % 

Alimentação Evita ou não comer carne vermelha 02 4,9 

 Evita alimentos ácidos 01 2,4 

 Evita repolho 

Evita ou não come peixe 

01 

01 

2,4 

2,4 

Repouso Repouso em geral (pernas em posição 

horizontal) 

01 2,4 

    

Proteção da ferida durante o 

banho 

Lavara ferida durante o banho 

Não protege a ferida durante o banho 

01 

01 

2,4 

2,4 

 

Assim, é preciso que os profissionais de saúde que prestam atendimento a 

pessoas com lesões de pele, como por exemplo, as úlceras venosas, tenham 

consciência das fragilidades que o limitam de atuar com competência “no cuidado ao 

outro”, e busquem compensá-las.  

A enfermagem necessita buscar o conhecimento pertinente a sua área de 

atuação e identificar as limitações do indivíduo de modo que o paciente alcance a 

autonomia para se autocuidar (OREM, 1995). 

Entre os comportamentos de natureza ainda não esclarecida, referidos pelos 

participantes, a restrição de alimentos “reimosos” e de carne suína foram os mais 

citados (Tabela 25).  

Achados semelhantes foram encontrados na literatura (ALCOFORADO, 

ESPÍRITO SANTO, 2012) e carecem de maiores investigações.  
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Tabela 25: Prática de autocuidado tipo V – Ações de natureza não esclarecida como 
desejável, vinculada ou não com orientação profissional relatado por pessoas (N=41) com 
úlceras venosas, segundo o local onde realizavam o curativo. Goiânia, AGO 2012 a ABR 2013   

CATEGORIAS PRÁTICA DE AUTOCUIDADO 
TOTAL  

f          % 

Alimentação  Evita alimentos “reimosos” 

Evita carne suína 

Evita pequi 

Evita pimenta 

20 

11 

05 

05 

48,7 

27,0 

12,1 

12,1 

Coberturas Sangria d’água e pedra ume 02 4,9 

*Evita um ou mais de um desses alimentos.  

 

Entre as ações de natureza não esclarecida realizadas pelos participantes 

foram mencionadas evitar ou não comer alimentos ditos “reimosos” (48,7%) como: 

quiabo, abóbora e maxixe. Outros alimentos ditos “reimosos” como carne suína, 

pimenta, pequi, ovo e manga foram citados algumas vezes sem esta denominação. 

Entre os participantes que mencionaram evitar alimentos reimosos, 6(14,6%) 

declaram que tal comportamento correspondia às orientações recebidas por 

profissionais. Além disso, alguns desses participantes mencionaram receber 

orientação profissional para “evitar alimentos reimosos” de modo geral, muitas vezes, 

sem serem especificados.  

Informações, prestadas de modo incompleto comprometem o cuidado 

adequado da saúde da pessoa, pois estas podem retirar alimentos da dieta que 

contém nutrientes importantes para a saúde ou para o processo de cicatrização, 

conforme seus próprios julgamentos sobre muitos alimentos que consideram 

“reimosos”. 

O autocuidado, além de uma ação aprendida, é também resultado de 

vivências cognitivas sociais. O agente de autocuidado está aberto para o aprendizado 

e sofre influências de elementos culturais do meio em que vive, sendo tal aprendizado 

associado com suas próprias experiências, que podem modificar tanto o seu 

comportamento como também a cultura do meio em que está inserido, sendo um 

processo cíclico (OREM, 1995). 

É importante que o enfermeiro conheça os aspectos relacionados a estrutura 

social e aos fatores ambientais intervenientes nas práticas de autocuidado e conforme 
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Orem (1995) devem ser instituídos meios para conduzir questões não resolvidas na 

prática para centros de desenvolvimento e pesquisa em enfermagem (OREM,1995).  

 

5.13 Requisitos de autocuidado de desvio de saúde para pessoas com úlceras 

venosas e fatores limitantes  

 

 Entendemos que os fatores dificultadores para a prática do autocuidado 

configuram-se para Orem (1995) como fatores limitantes para o atendimento aos 

requisitos de autocuidado de desvio de saúde.  

Saber identificar os requisitos de autocuidado de desvio de saúde, bem como, 

utilizar adequadamente ferramentas para cada requisito, permitirá ao enfermeiro 

intervir em estágios precoces da doença, prevenir complicações, favorecendo uma 

melhor qualidade de vida para o paciente (OREM, 1995). 

A dor foi o fator limitante para a maior parte dos requisitos de autocuidado de 

desvio de saúde, sendo para alguns, o fator limitante mais expressivo (Tabela 26). 

Em relação aos aspectos limitantes para o uso da terapia compressiva, a 

atividade física, repouso com as pernas e exercícios que podem melhorar o estado 

circulatório, a dor foi o fator mais citado, seguido da presença de ferida e atividade 

laboral para esses requisitos (Tabela 26). 

Estudo de Silva, Pazos (2005) que evidenciou que a dor influencia 

negativamente na qualidade de vida de pessoas com lesões crônicas de pele, ressaltou 

que, o conhecimento desse fator possibilita o planejamento de terapêuticas específicas, 

pois, mesmo que essas não aliviem totalmente a dor, sua diminuição contribuirá para a 

melhoria da qualidade de vida. 

Além dos aspectos biológicos, psicológicos e sociais envolvidos na dor, o 

profissional deve se atentar para a possibilidade dos relatos da dor poderem sinalizar 

complicações da ferida como infecção (IRION, 2012), ou desta ter origem neuropática.  

Na doença venosa bem como, nas úlceras venosas a dor pode-se apresentar 

de forma acentuada, com frequência e sensação variada, podendo ser aumentada nos 

períodos diurnos. Outro fator importante a ser reconhecido é que, ao exercitar as 

pernas, o aumento do fluxo sanguíneo pode provocar dor repentina denominada 

também de “claudicação venosa”, podendo ser avaliada de modo errôneo como 

claudicação intermitente de condição isquêmica (SCEMOS, ELSTON, 2011). 



    
 

132 

A avaliação da dor pode ser feita por meio da utilização de instrumentos 

específicos denominados unidimensionais, que avaliam a intensidade da dor e 

consistem em escalas verbais (dor classificada em leve, moderada , forte e muito 

forte)  , numéricas (a dor é referida em uma escala de 0 a 10), analógica  visuais 

(apresenta uma  linha de 10 cm com os dois extremos indicando nenhuma  dor e 

muita dor) e gráficas (inclui a escala de expressão facial de Wong) e instrumentos 

multidimensionais, que valorizam a dor e suas três principais dimensões: 

sensoriais, afetiva e cognitiva (PRINCIPLES OF BEST PRACTICE, 2004; GRACIA, 

ESCUER, SIERRA, 2012).  

Sendo a dor, um dos elementos característicos da doença crônica, aponta-se 

a relevância do profissional de saúde conhecer o efeito desse fator para o adequado 

gerenciamento desta, o que é primordial para a qualidade do atendimento, embora, a 

realização de mais estudos sobre essa temática seja necessária no sentido de 

compreender melhor as ferramentas para uma gestão de controle mais apropriado da 

dor para feridas crônicas (EWMA, 2003).  

Em relação ao tratamento da dor os profissionais de saúde podem se 

apropriar de diretrizes recomendadas para o alívio da dor de pessoas com feridas 

crônicas (PRINCIPLES OF BEST PRACTICE, 2004; DOUGLAS, 2007; GRACIA et al., 

2012).  

Esses achados no presente estudo mostram a importância da abordagem 

integral de pessoas com úlceras venosas, no qual fatores limitantes como a dor não 

podem ser negligenciados.  

Em relação à atividade laboral, estudo realizado por Silva et al. (2012) com 25 

pessoas em tratamento de úlcera venosa, em 15 unidades básicas de saúde, em 

Minas Gerais, Brasil, também identificou que a atividade laboral foi um dos fatores 

dificultadores para a não realização de repouso com as pernas, sendo citada a 

atividade doméstica como principal motivo. 

Outro estudo realizado com pessoas sem história de agravo prévio de úlcera 

venosa identificou aumento importante da volumetria das pernas, bem como da 

perimetria da panturrilha após atividades laborais (BELCZAK et al., 2004), o que pode 

mostrar a importância de realizar intervalos para repousar as pernas durante as 

atividades laborais.  

O fator limitante relacionado à presença da ferida relatado pelos participantes 

desta pesquisa para a realização de determinados cuidados, nos remete a suposições 
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quanto ao potencial da presença de elementos de influência cultural e/ou falta de 

conhecimento. 

Estudo sobre o autocuidado em pessoas com úlceras de origem neuropática 

(GOMIDES et al., 2013), apontou também relatos dos participantes sobre a presença 

da ferida como limitação para a realização de exercícios.  

Salienta-se que, em relação às finanças, estas foram os fatores limitantes 

mais citados para o uso de produtos apropriados sobre a lesão e para a alimentação 

adequada (Tabela 26). 
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Tabela 26: Limitações para o autocuidado de pessoas com úlcera venosa em relação aos 
requisitos de autocuidado de desvio de saúde de pessoas (N=41) com úlceras venosas. 
Goiânia, AGO 2012 a ABR 2013  

REQUISITO DE AUTOCUIDADO 
DE DESVIO DE SAÚDE DAS 
PESSOAS COM ÚLCERAS 

VENOSAS 

LIMITAÇÕES PARA O AUTOCUIDADO EM 
RELAÇÃO AO REQUISITO DE 

AUTOCUIDADO DE DESVIO DE SAÚDE 

TOTAL  

f % 

Praticar adequadamente 
exercícios com as pernas e pés. 

 
Dor 
Devido à presença da ferida 
Enrijecimento da articulação 
Presença de doença Alzheimer 
Devido deformidade dos pododáctilos 
Cansaço nas pernas  

 
09 
02 
01 
01 
01 
01 

 
22,0 
4,9 
2,4 
2,4 
2,4 
2,4 

    

Ter alimentação ajustada para as 
necessidades de quem tem 
úlcera venosa. 

 
Finanças 
Dor 
Presença da ferida 
Ansiedade 
Doença metabólica  
Hipertensão Arterial Sistêmica 
 

 
05 
02 
02 
01 
01 
01 

 

 
12,2 
4,9 
4,9 
2,4 
2,4 
2,4 

Realizar atividade física   
Dor 
Presença da ferida 
Doença respiratória  
Alzheimer 
Uso de marcapasso cardíaco 

 
13 
09 
01 
01 
01 

 

 
31,7 
22,0 
2,4 
2,4 
2,4 

 

    

Realizar repouso com os 
membros inferiores 
adequadamente 

Atividade laboral 
Dor 

10 
03 

24,4 
7,3 

 
 
Fazer uso de meia elástica 

 
 
Dor e queimação 
Presença do curativo 
Finanças 

 
 

01 
01 
01 

 
 

2,4 
2,4 
2,4 

 
Proteger a ferida para não 
molhá-la durante o banho 
 
 

 
Dificuldade de manuseio para realizar a 
proteção do curativo para não molhar durante 
o banho 
 

 
 

02 

 
 

4,9 

Utilizar coberturas apropriadas 
sobre a lesão e em região 
perilesional 
 

Dificuldades financeiras 
Falta de orientação profissional 
 

10 
01 

 
 

24,4 
2,4 

    

Comparecer na unidade de 
saúde conforme o agendamento 
acordado feito com o profissional 
de saúde 

Dificuldade de transporte 
Dependência de outra pessoa para o 
deslocamento para a unidade de saúde 
Dificuldade financeira 

10 
05 

 
01 

 

24,4 
12,2 

 
2,4 

 Dor  03 7,3 

 Distância longa do domicílio até a unidade de 
saúde 
Mais de uma dificuldade referida entre aquelas 
citadas 
 

03 
 

03 

7,3 
 

7,3 
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Diante dos relatos, percebe-se que alguns elementos, que limitam o 

engajamento para atender os requisitos de autocuidado de desvio de saúde e/ou a 

tomada de decisão são de pouco ou nenhum domínio por parte dos participantes, por 

exemplo, as finanças referidas como um dificultador para a aquisição de produtos de 

tratamento da úlcera e para a alimentação saudável. 

Estudos sociodemográficos realizados com pessoas com úlceras venosas em 

outro cenário mostraram um predomínio de baixa renda familiar entre os participantes 

(SILVA, MOREIRA, 2011; MACÊDO et al., 2010). 

Observa-se que, a demanda de autocuidado terapêutico para pessoas com 

úlceras venosas, de acordo com as limitações referidas pelos participantes (Tabela 

26), constituem-se na prática, em ações e/ou comportamentos que podem ocorrer 

mediante orientação interna e externa da pessoa com úlcera venosa como agente de 

autocuidado.  

Essas orientações podem ser representadas por meio de ação interpessoal 

expressiva, medidas de cuidados provenientes de orientações profissionais, busca de 

recursos objetivos e subjetivos que podem contribuir para eliminar ou reduzir os 

fatores limitantes (OREM, 1995). 

O conhecimento desses fatores pelo enfermeiro pode contribuir para a 

organização do plano terapêutico inserindo as pessoas nos sistemas de enfermagem 

específicos conforme a demanda de autocuidado terapêutico.  

O trabalho multiprofissional é uma ferramenta que contribui para superar os 

fatores intervenientes na adesão ao autocuidado, como aqueles relacionados ao 

padrão de vida, educação, crenças e outros existentes no Sistema Único de Saúde 

(SUS) como a falta de medicamentos (ATAÍDE, DAMASCENO, 2006). 

Diante do exposto, concordamos com Orem (1995), que o enfermeiro precisa 

interagir interdisciplinarmente no cuidado às pessoas.  
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6. CONCLUSÃO 
 

A maior parte dos participantes deste estudo foi do sexo masculino 

predominando pessoas com 60 anos ou mais, escolaridade menor que sete anos e 

renda de um a três salários mínimos.  

Em relação aos aspectos clínicos associados á úlcera venosa a maioria 

apresentou insuficiência venosa crônica e comorbidades associadas como 

hipertensão arterial sistêmica, obesidade, diabetes mellitus, trauma e dislipidemia 

além de outros agravos citados em menor proporção.  

Este estudo permitiu analisar e descrever as práticas de autocuidado de 

pessoas com úlceras venosas referentes a alimentação, elevação e exercícios com 

as pernas, exercício físico, tabagismo, consumo de bebida alcóolica, proteção da 

ferida durante o banho, uso de terapia tópica e uso de meia compressiva. 

Concluiu-se que todos os participantes apresentaram engajamento para 

alguns requisitos de autocuidado de desvio de saúde destacando-se os cuidados 

como a proteção da ferida durante o banho, alimentação, elevação das pernas e uso 

de produtos tópicos. No entanto, as práticas revelaram-se parcialmente adequadas e, 

outras vezes, equivocadas. 

A maioria dos participantes relataram uma ou mais práticas de autocuidado 

em relação à úlcera venosa que corresponderam com orientações profissionais 

recebidas. 

 Aspectos clínicos relacionados à úlcera venosa, fatores culturais, financeiros 

e sociais observados no estudo foram limitações para atender alguns desses 

requisitos, além disso, as orientações dos profissionais declaradas pelos participantes 

revelaram-se insuficientes e outras vezes equivocadas.  

A responsabilidade de práticas adequadas à saúde não pode ser considerada 

somente como dever da pessoa. Nesse sentido, tanto os profissionais quanto as 

instituições de saúde são corresponsáveis por atuar na demanda de autocuidado 

terapêutico das pessoas, que inclui os fatores limitantes, de modo a contribuir para 

melhorar as ações e/ou comportamentos, bem como, a adesão à terapêutica validada 

para pessoas com úlceras venosas, favorecendo a qualidade de vida dessas. 

Considerando que a falta de abordagem sistemática, a presença de fatores 

limitantes e a precariedade das práticas de autocuidado de pessoas com úlceras 

venosas podem resultar em agravamento da lesão e retardo da cicatrização, faz-se 
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necessário que os profissionais de saúde reflitam sobre suas atividades de modo a 

adequá-las em sua prática cotidiana, ainda que de forma gradativa. 

Esses resultados apontam a necessidade de capacitação dos profissionais, 

adoção de protocolos de tratamento, diálogo interprofissional e implementação de 

ações para o autocuidado apropriado, em uma perspectiva voltada para a pessoa em 

seu contexto familiar e sociocultural.  

A taxa aceitável de adesão ao serviço dos participantes os quais foram 

acompanhados as frequências aos agendamentos nas salas de curativos, permite 

salientar que, tal ação deliberativa destes mostrou-se como um facilitador para a 

aplicabilidade de estratégias e monitoramento de resultados pelos profissionais de 

saúde, em especial o enfermeiro, possibilitando novos planejamentos e aumento da 

resolutividade. 

Tendo em vista os vários elementos incorporados no autocuidado, como a 

autogestão, automonitoramento e a autoeficácia, é um desafio para a prática de  

enfermagem apropriar-se desses conceitos para atuar no autogerenciamento das 

pessoas, conforme os seus níveis de agência de autocuidado.  

Os pacientes mostraram-se capazes de serem atores responsáveis de seu 

autocuidado, no entanto, faz-se necessário orientações adequadas e constantes pelos 

profissionais de saúde à essa clientela. 

Mediante os resultados desta pesquisa sugere-se: 

- Elaboração de um manual de orientação para o atendimento de pessoas 

com úlceras venosas para utilização pelos profissionais de enfermagem 

- Elaboração de material de apoio didático para ensino de competências para 

o autocuidado para as pessoas com úlceras venosas 

- Desenvolvimento de estratégias de suporte à tomada de decisão pelos 

enfermeiros no atendimento à pessoas com úlceras venosas 

- Realização de outras pesquisas considerando a implementação do sistema 

de enfermagem parcialmente compensatório. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No início da pesquisa, ao fazer a busca em unidades de saúde onde os 

participantes deste estudo realizavam o tratamento da úlcera venosa, identificou-se 

que muitas salas de curativos não estavam mais funcionantes para a realização do 

tratamento de feridas crônicas e, além disso, não se obteve informações sobre o local 

para onde estes haviam sido encaminhados, representando uma das dificuldades 

encontradas.   

A diminuição da disponibilidade dos serviços prestados para essas pessoas, 

o não referenciamento dessas para outras unidades de saúde, para a continuidade do 

tratamento ou ainda o referenciamento para unidades sem adequação do serviço para 

atender uma demanda maior, podem favorecer para que as pessoas fiquem “sem 

direcionamento” no sistema, o que pode gerar insatisfação, frustração, descrença e 

consequente abandono do tratamento, conforme o observado nas falas dos 

participantes durantes as entrevistas, o que fere os princípios do SUS. 

Outra dificuldade foi identificar os endereços daquelas pessoas que não faziam 

mais o acompanhamento na unidade de saúde, tendo em vista que em muitos dos 

registros não constavam endereços e/ou contatos atualizados, o que demandou muito 

tempo de busca, percorrendo longas distâncias, entre um endereço e outro.  

Ressalta-se que durante a busca dos endereços verificou-se que muitos eram 

inexistentes e que os endereços das pessoas falecidas permaneciam os mesmos, 

porém, não constavam informações dos óbitos nos registros da unidade de saúde 

onde estas faziam o curativo e os profissionais não tinham informações sobre os 

motivos de abandono desses pacientes. 

Isso mostra que o registro do atendimento a essas pessoas é precário, não 

prioriza a atualização dos endereços, o que impossibilita a busca ativa nos casos de 

abandono, assim, o serviço precisaria fazer o acompanhamento destas taxas e 

identificar possíveis fatores intervenientes, o que subsidiará para propostas de 

mudanças visando a melhoria da qualidade da assistência. 

Em relação aos endereços e/ou telefones inexistentes torna-se necessário 

maior investigação, pois isso pode ser tanto devido à anotação de dados incorretos 

na unidade ou informação prestada equivocadamente, como também informação 

fornecida por pacientes que utilizam o serviço, porém residem em outras cidades.  
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Presenciou-se ainda no decorrer deste estudo, mudanças relacionadas ao 

remanejamento de profissionais que atuavam nas salas de curativos, o que se acredita 

desfavorecer o acompanhamento do tratamento destas pessoas, considerando a 

importância do vínculo estabelecido entre trabalhadores e usuário. Por meio de 

relatos dos participantes e de observação da pesquisadora, perceberam-se 

deficiências de insumos e produtos necessários para o tratamento da lesão em 

algumas das unidades de saúde. Ressalta-se que além do conhecimento técnico-

científico, os profissionais que atendem pessoas com úlceras venosas precisam de 

condições adequadas de trabalho para prestar um cuidado terapêutico resolutivo. 

Diante desse cenário faz-se necessária uma colaboração mais estreita entre 

os gestores e as equipes de saúde para o gerenciamento conjunto do autocuidado de 

pessoas com úlceras venosas de modo a assisti-las integralmente.  

Cabe salientar a satisfação das pessoas em participar deste estudo, e o 

sentimento de esperança percebido por meio das falas destas em superar as 

dificuldades encontradas que interferem na sua saúde e qualidade de vida. 

Uma possível limitação deste estudo é que, não podemos afirmar que as 

práticas de autocuidado referidas e as orientações indicadas como recebidas 

correspondam exatamente com a realidade, mas, buscou-se estabelecer na coleta de 

dados um clima que favorecesse a expressão franca por parte dos participantes.  
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APÊNDICE A 
  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

 

O (a) Sr.(Sra.) está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em 

uma pesquisa. Meu nome é __________________________, sou _____________ e 

pesquisador ligado 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, 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 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 

 
Informações sobre a pesquisa: 

 
TÍTULO - ÚLCERAS VASCULOGÊNICAS: SITUAÇÃO DOS USUÁRIOS APÓS 6 

MESES DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 

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/ das artérias. Nosso objetivo agora é 

estudar a situação das pessoas que estão em tratamento nas salas de curativo do 

serviço de saúde municipal, em relação às condições das feridas após 6 meses de 

tratamento, conhecer melhor as atividades que a enfermagem realiza e o tratamento 

que oferece, quando atende a população com este tipo de problema, nas salas de 
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curativo. Além disso, pretendemos identificar os fatores que interferem no tratamento 

das feridas, pela população.  

Nossa finalidade é identificar o que pode ser feito pelos profissionais de 

enfermagem, para melhorar o atendimento à saúde e a qualidade de vida da 

população com este tipo de problema, que persiste por meses ou anos.  

 Para isso, precisaremos fazer uma entrevista, examinar sua pele das pernas, 

abaixo do joelho, e a sua ferida, quanto ao processo de cicatrização e sinais de 

infecção. Realizaremos avaliação de seu peso e altura, para identificar condições de 

sua saúde, quanto ao seu estado nutricional e faremos questões sobre sua saúde, no 

geral.  

Para garantir que as informações sobre a ferida sejam as mais exatas, será 

necessário fotografar a lesão, preservando a sua identidade (a imagem registrada 

será limitada à imagem da perna, do joelho para baixo), e realizar a medida da área 

da lesão, usando um plástico transparente, esterilizado, e uma caneta especial, para 

desenhar o contorno da ferida.  

Nenhuma dessas ações oferece risco à sua segurança, porém, pode ser que 

o (a) Sr. (Sra.) tenha algum desconforto na realização do exame clínico ou da 

entrevista,  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 verificado 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.  

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. Não haverá qualquer 

tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua participação na pesquisa. 

Contudo, se o senhor(a) precisar voltar à unidade mais vezes do que o habitual, seus 

gastos decorrente do seu deslocamento/ transporte para a participação nos 

procedimentos do estudo serão ressarcidos, isto é, o(a) senhor(a) receberá o valor 

correspondente às despesas que tiver realizado, para poder comparecer às atividades 

propostas 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. 
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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.  

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 úlcera vascular, 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: X1X6 4X7X 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA 

 
 

Eu, _______________________________________________________, 

RG ___________ CPF ____________________, 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 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 
 

 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES E PRÁTICAS DE AUTOCUIDADO 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 

                                                           
                                 CÓDIGO DO PARTICIPANTE: ____________ 

Instruções aos pesquisadores: 
1. Iniciar aplicando as questões da parte A 
2. Proceder aplicando as questões da parte B 
3. Conforme a resposta da questão 1 da parte B, observar quais itens não foram abordados 
4. Seguir o questionário, sendo que para os itens não abordados, perguntar também a primeira 

questão de cada um desses itens (que está sombreada). 
5. Caso seja um item que o participante já respondeu, realizar o questionamento apenas das 

perguntas subsequentes. 
6. Proceder o questionamento da Parte C  

 
PARTE A – DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 
 

 
Aspectos Gerais de Identificação 
 
 Nome:  _______________________________________________________________________ 
Unidade de Saúde:______________________________________________________________ 
Sexo: masculino (  )    feminino (  )      
Idade em anos: __________ anos - Data de nascimento ____/____/____ 
Nacionalidade: Brasileira (  ) Não- brasileira (  ) ___________________________ 
Estado civil: Solteiro (1) Casado   (2)  União consensual   (3) Viúvo   (4) Separado/ Divorciado   
(5)Outro ____________ 
Cidade em que mora: __________________________________________________________ 
Endereço/ telefone de contato: 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Tempo da lesão (em meses):______________ 
 
Aspectos econômicos 
 
Renda pessoal: ______________________  
Em salários mínimos ___________< 1 salário-mínimo (1)  1 a menos de 3 salários-mínimos (2)   3 
ou + salários-mínimos (3) 
 
Escolaridade do participante 
 
Número de anos de escolaridade do sujeito: 
(1) Analfabeto/ sem escolaridade 
(2) Até 3ª Série fundamental ______________ 
(3) 4ª a 7ª Série Fundamamental___________       
(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: ____________________________ 
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Problemas de saúde relatados: 
Assinalar a presença ou não de algum dos seguintes problemas de saúde: 
 

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 ___________________________    

 
 

PARTE B - AÇÕES/COMPORTAMENTOS RELACIONADOS À ÚLCERA 
 

1- Fale o que você faz em relação a sua saúde devido ao fato de ter a úlcera na perna.  
 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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AÇÕES RELACIONADAS À TEMAS ESPECÍFICOS 
 
2 – Alimentação:  
 

Se não foi abordado na resposta anterior, perguntar:  

 

2a - Fale o que você faz em relação a sua alimentação devido ao fato de ter a úlcera na perna.   

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2b – O que interfere na sua alimentação (facilita/dificulta) (ouvir a reposta e anotar nas linhas 

correspondentes. Pode ser mais de uma). 

 

(   ) Não  

(  ) Relacionamento com a família/moradores 

___________________________________________ 

(  ) Finanças 

_____________________________________________________________________ 

(  ) Rede Social/Assistência 

Social____________________________________________________ 

(  ) Outros 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

3 - Exercício Físico 

 

Se não foi abordado na resposta da pergunta A, perguntar:  

 

3a - Você faz alguma atividade física ou exercício devido ao fato de ter a úlcera na perna? 

______________________________________________________________________________

_ 

______________________________________________________________________________

_ 

______________________________________________________________________________

_ 

______________________________________________________________________________

_ 

 

3b - Falar sobre o tipo, duração da atividade física e especificar o nº de vezes por semana. 

______________________________________________________________________________

_ 

______________________________________________________________________________

_ 
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______________________________________________________________________________

_ 

______________________________________________________________________________

_ 

 

3c - Alguma coisa interfere a prática de atividade física? _____________________________ 

 

(   ) Não 

(  ) Dor 

_________________________________________________________________________ 

(  ) Finanças ____________________________________________________________________ 

(  ) Trabalho ____________________________________________________________________ 

( ) Outros 

_______________________________________________________________________ 

 

4 - Repouso: 

Se não foi abordado na resposta da pergunta A, perguntar:  
 
4a - Você faz algum tipo de repouso devido ao fato de ter a úlcera na perna? 
_______________________________________________________________________________

_ 
_______________________________________________________________________________

_ 
_______________________________________________________________________________

_ 
4b – Descrever o tipo, duração, frequência do repouso para membros inferiores.  
_______________________________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________________________

_ 
4c - O que interfere você de manter os membros inferiores em repouso? 
(   ) Não interfere 
(  ) Dor _________________________________________________________________________ 
(  ) Família/moradores______________________________________________________________ 
(  ) Trabalho _____________________________________________________________________ 
(  ) Outros _______________________________________________________________________ 

 
5 – Exercícios com as pernas: 

Se não foi abordado na resposta da pergunta A, perguntar: 

 
5a – Você faz algum tipo de exercício com as 
pernas devido ao fato de ter a úlcera na 
perna?. 
______________________________________
______________________________________ 
____________________________________ 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 

 
5b – Descrever o tipo, duração dos exercícios 
e especificar o nº de vezes por semana. 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
 
5c – Alguma coisa interfere você de praticar 
exercícios com as pernas? 
(  ) Dor _________________________________ 
( ) Família/moradores _____________________ 
(  )Trabalho _____________________________ 
(  ) Outros ______________________________ 
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6 - Uso de terapia compressiva: 

Se não foi abordado na resposta da pergunta A, perguntar: 

 
6a - Você faz uso de meias compressivas? 
 (   ) Não 
 (   ) Sim 
 
Caso positivo, responder 6b a 6c:  
6b – Especificar:  
Tipo: 
(  ) alta compressão  
(  ) média compressão 
(  ) leve compressão  
Tempo de uso: 
(  ) < 1 mês         (  ) 1-6 meses  
(  ) 7-12 meses    (  ) mais de 1 ano  
 
6c - Alguma coisa interfere você para usar 

suas meias?________________________ 
(  ) Finanças        (  ) Auto-imagem                 

(  ) Trabalho           (  ) Outros _____________ 

( ) Falta de indicação do profissional 

 
6d - Você deixa de colocar suas meias? 
(  ) não          
(  ) sim: raramente 
(  ) sim: às vezes 
(  ) sim: sempre 
 
Em caso de deixar de usar as meias, esclarecer 
os motivos: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 
7 - Restrição do uso do tabaco: 
 

Se não foi abordado na resposta da pergunta A, perguntar: 

7a - Você é tabagista?  
(   ) Não        (   ) Sim 
 
7b - O que você faz em relação ao uso do 
tabaco em virtude da úlcera?  

__________________________________

__________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 

Caso positivo, especifique: 
7c - Tipo: 
(  ) cigarro 
(  ) cachimbo 
(  ) fumo de rolo 
(  ) outro________________________________ 
 
Frequência: 
(  ) < 1 maço/ dia 
(  ) < 1-3 maço/ dia 
(  ) > 3 maços/ dia 
 
Tempo: 
(  ) há mais de 10 anos 
(  ) entre 5 e 10 anos 
(  ) entre 1 a 5 anos 
(  ) < 1 ano 

 

 
8 – Restrição ao uso de bebida alcoólica: 
 

Se não foi abordado na resposta da pergunta A, perguntar: 

8a – Você faz uso de bebida alcoólica? 
(  ) não    (   ) sim 
 
Caso positivo, responder as questões 8b e 8c: 
H2 – O que você faz em relação ao uso da bebida alcoólica em virtude da úlcera? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
  
8c - Tipo: 
(  ) bebida destilada (aguardente) 
(  ) destilo-retificadas (vodka) vinho) 
(  ) por mistura (licor, aguardente composta) 
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(  ) bebida fermentada (cerveja, vinho) 
 

Vamos conversar sobre cada uma delas  

 
(  ) bebida destilada (aguardente)        
 
Frequência: 
(1) raramente até 3 vezes/ mês      
(2) de três até 10 vezes ao mês 
(3) 2 a  3 vezes/ semana           
(4) diariamente 
(5) outra _______________________________ 
 
 
Quantidade: 
(1) 1dose                            (6) 2-5 garrafas 
(2) mais de 3 doses            (7) mais de 5 garrafas   
(3) 1 taça/ copo                  (8) 1-5 latas 
(4) mais de 3 taças/copos  (9) mais de 5 latas 
(5) 1 garrafa                  
 
Há quanto tempo: 
(1) há mais de 10 anos 
(2) entre 5 e 10 anos 
(3) entre 1 e 5 anos 
(4) < 1 ano 
  
(  ) destilo-retificadas (vodka)        
 
Frequência: 
(1) raramente até 3 vezes/ mês      
(2) de três até 10 vezes ao mês 
(3) 2 a  3 vezes/ semana           
(4) diariamente 
(5) outra _______________________________ 
 
Quantidade: 
(1) 1dose                            (6) 2-5 garrafas 
(2) mais de 3 doses            (7) mais de 5 garrafas   
(3) 1 taça/ copo                  (8) 1-5 latas 
(4) mais de 3 taças/copos  (9) mais de 5 latas 
(5) 1 garrafa                  
 
Há quanto tempo: 
(1) há mais de 10 anos 
(2) entre 5 e 10 anos 
(3) entre 1 e 5 anos 
(4) < 1 ano 
 

 
(  ) por mistura (licor, aguardente composta) 
 
Frequência: 
(1) raramente até 3 vezes/ mês      
(2) de três até 10 vezes ao mês 
(3) 2 a  3 vezes/ semana           
(4) diariamente 
(5) outra _______________________________ 
 
 
Quantidade: 
(1) 1dose                           (6) 2-5 garrafas 
(2) mais de 3 doses           (7) mais de 5 garrafas   
(3) 1 taça/ copo                  (8) 1-5 latas 
(4) mais de 3 taças/copos  (9) mais de 5 latas 
(5) 1 garrafa                  
 
Há quanto tempo: 
(1) há mais de 10 anos 
(2) entre 5 e 10 anos 
(3) entre 1 e 5 anos 
(4) < 1 ano 
 
(  ) bebida fermentada (cerveja, vinho)        
 
Frequência: 
(1) raramente até 3 vezes/ mês      
(2) de três até 10 vezes ao mês 
(3) 2 a  3 vezes/ semana           
(4) diariamente 
(5) outra _______________________________ 
 
Quantidade: 
(1) 1dose                            (6) 2-5 garrafas 
(2) mais de 3 doses            (7) mais de 5 garrafas   
(3) 1 taça/ copo                  (8) 1-5 latas 
(4) mais de 3 taças/copos  (9) mais de 5 latas 
(5) 1 garrafa                  
 
Há quanto tempo: 
(1) há mais de 10 anos 
(2) entre 5 e 10 anos 
(3) entre 1 e 5 anos 
(4) < 1 ano 

 
 

PRODUTOS UTILIZADOS SOBRE A LESÃO: 
 

Se não foi abordado na resposta da pergunta A, perguntar: 

 
9a – O que você utiliza para tratar a lesão 
atualmente? 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

 
 9e – O que interfere na utilização dos 
produtos orientados pelos profissionais da 
unidade de saúde? 
_______________________________________
_______________________________________
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_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_____________________________________ 
 
9b – Essas formas de tratar a lesão foram 
aprendidas com quem? 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
9c – Onde você realiza o curativo?  
(  ) No domicílio. Frequência________________ 
(  ) Na Unidade de Saúde. Frequência________ 
(  ) Outro: _______________________________ 
 
9d – O que você utiliza na pele ao redor da 
lesão? 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

_______________________________________
_______________________________________ 
 
9f - Os produtos que você utiliza são os 
mesmos produtos orientados pelo 
profissional de Saúde onde você realiza o 
tratamento? 
_______________________________________
_____________________________________ 
9g – Você usa esses produtos? 
 
(  ) sempre   (  ) a maior parte das vezes 
(  ) às vezes (  ) quase nunca  (  ) nunca 
 
9h – Como você adquire esses produtos? 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
 

 
10 – Proteção da ferida durante o banho 

Perguntar mesmo que tenha sido respondido na questão 1A 

10a – Você protege a ferida durante o banho? 
(  ) não                      (  ) sim: às vezes    
(  ) sim: raramente    (  ) sim: sempre 
 

10b - O que interfere na proteção da ferida 
durante o banho?  
_______________________________________
_______________________________________
_____________________________________ 

 
PARTE C - ORIENTAÇÃO RECEBIDA SOBRE: 

1 – Alimentação:  

1a - Algum profissional orientou você sobre 
alimentação adequada/necessária para 
alguém com úlcera venosa? 
(  ) Não   (  ) Sim (especifique). O que foi 
orientado? 
_______________________________________
_______________________________________
_____________________________________  
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_____________________________________ 
 

1b – Em caso afirmativo sobre ter recebido 
orientação: Qual foi a última vez que algum 
profissional falou com você sobre a alimentação 
adequada? 
(   ) Há um mês ou menos 
(   ) há mais de um mês, até  3 meses  
(   ) há mais de 3 meses, até 6 meses  
(   ) > 6 meses       
 
Quem foi o profissional que falou com você sobre 
isso? (Pode ser assinalado mais de um) 
(  )  Médico               (  ) Nutricionista       
(  )Enfermeiro           (  ) Técnico de enfermagem 
(  ) Fisioterapeuta    

  
2 - Atividade Física: 

2a - Algum profissional orientou você sobre a 
importância da atividade física para favorecer 
a cicatrização? 
(   ) Não  
( ) Sim (especifique). O que foi orientado? 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_____________________________________ 

2b – Em caso afirmativo sobre ter recebido 
orientação: Qual foi a última vez que algum 
profissional falou com você sobre a importância 
da atividade física? 
(  ) Há um mês ou menos 
(  ) há mais de um mês, até  3 meses  
(  ) há mais de 3 meses, até 6 meses  
(  ) > 6 meses       
 
Quem foi o profissional que falou com você sobre 
isso? (Pode ser assinalado mais de um) 
(  )  Médico               (  ) Nutricionista       
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(  )Enfermeiro           (  ) Técnico de enfermagem 
(  ) Fisioterapeuta      
 

 
3 – Repouso: 

3a - Algum profissional orientou você sobre a 
necessidade de manter os membros inferiores 
em repouso? 
(  ) Não 
( ) Sim (especifique).O que foi orientado? 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

3b – Em caso afirmativo sobre ter recebido 
orientação: Qual foi a última vez que algum 
profissional falou com você sobre a importância 
do repouso? 
(  ) Há um mês ou menos 
(  ) há mais de um mês, até  3 meses  
(  ) há mais de 3 meses, até 6 meses  
(  ) > 6 meses       
 
Quem foi o profissional que falou com você sobre 
isso? (Pode ser assinalado mais de um) 
(  )  Médico                (  ) Nutricionista       
(  ) Enfermeiro           (  ) Técnico de enfermagem 
(  ) Fisioterapeuta 

 
 
 
4 – Exercícios com as pernas: 

4a – Algum profissional orientou você sobre a 
importância dos exercícios com as pernas? 
 
(  ) Não  
(  ) Sim (especifique). O que foi orientado? 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 
4b – Em caso afirmativo sobre ter recebido 
orientação: Qual foi a última vez que algum 
profissional falou com você sobre a importância 
do exercício com as pernas? 
(  ) Há um mês ou menos 
(  ) há mais de um mês, até  3 meses  
(  ) há mais de 3 meses, até 6 meses  
(  ) > 6 meses       

 
Quem foi o profissional que falou com você sobre 
isso?  (Pode ser assinalado mais de um) 
 
(  )  Médico            (  ) Nutricionista       
(  ) Enfermeiro       (  ) Técnico de enfermagem 
(  ) Fisioterapeuta      

 
 

 
5 - Uso de terapia compressiva: 

5a – Algum profissional orientou você sobre a 
necessidade do uso de meias elásticas? 
(  ) não      
(  ) sim  (especifique). O que foi orientado? 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
 
5b – Em caso afirmativo sobre ter recebido 
orientação: Qual foi a última vez que algum 
profissional falou com você sobre a necessidade 
do uso de meias elásticas? 
(  ) Há um mês ou menos 
(  ) há mais de um mês, até  3 meses  
(  ) há mais de 3 meses, até 6 meses  
(  ) > 6 meses      

 
Quem foi o profissional que falou com você sobre 
isso? (Pode ser assinalado mais de um) 
(  )  Médico              (  ) Nutricionista       
(  ) Enfermeiro         (  )Técnico de enfermagem 
(  ) Fisioterapeuta      

 
 

 
6 – Restrição do uso do tabaco: 
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6a – Algum profissional já orientou você 
quanto aos malefícios provocados pelo 
tabaco? 
(  ) Não  (  ) Sim (especifique). O que foi orientado? 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
6b – Em caso afirmativo sobre ter recebido 
orientação: Qual foi a última vez que algum 
profissional orientou você quanto aos malefícios 
provocados pelo tabagismo? 
(  ) Há um mês ou menos 
(  ) há mais de um mês, até  3 meses  
(  ) há mais de 3 meses, até 6 meses  
(  ) > 6 meses       

 
Quem foi o profissional que falou com você sobre 
isso? (Pode ser assinalado mais de um) 
(  )  Médico                 (  ) Nutricionista       
(  ) Enfermeiro            (  )Técnico de enfermagem 
(  ) Fisioterapeuta      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
7 – Restrição ao uso de bebida alcoólica:  

7a – Algum profissional já orientou você 
quanto aos malefícios provocados pelo uso de 
bebida alcoólica? 
(  ) Não  
(  ) Sim (especifique). O que foi orientado? 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
7b – Em caso afirmativo sobre ter recebido 
orientação: Qual foi a última vez que algum 
profissional orientou você quanto aos malefícios 
provocados pelo etilismo? 
(  ) Há um mês ou menos 
(  ) há mais de um mês, até  3 meses  
(  ) há mais de 3 meses, até 6 meses  
(  ) > 6 meses       

 
Quem foi o profissional que falou com você sobre 
isso? (Pode ser assinalado mais de um) 
(  )  Médico                (  ) Nutricionista       
(  ) Enfermeiro           (  ) Técnico de enfermagem 
(  ) Fisioterapeuta      

 
 

 
8 – Ação dos produtos 

  
8a – Algum profissional já orientou/esclareceu 
você quanto à ação dos produtos utilizados na 
ferida? 
(  ) Não  
(  ) Sim (especifique). O que foi orientado 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________ 
 
8b – Em caso afirmativo sobre ter recebido 
orientação: Qual foi a última vez que algum 
profissional orientou você quanto aos produtos 
que devem ser utilizados na lesão? 
(  ) Há um mês ou menos 
(  ) há mais de um mês, até  3 meses  
(  ) há mais de 3 meses, até 6 meses  
(  ) > 6 meses       

 
Quem foi o profissional que falou com você sobre 
isso? (Pode ser assinalado mais de um) 
(  )  Médico                 (  ) Nutricionista       
(  ) Enfermeiro            (  )Técnico de enfermagem 
(  ) Fisioterapeuta      

 
 

 
9 – Proteção da ferida durante o banho 



    
 

169 

9a – Algum profissional já orientou você 
quanto a proteção da ferida durante o banho? 
(  ) Não    
(  ) Sim  (especifique). O que foi orientado? 
_______________________________________ 
_______________________________________
_______________________________________ 
 
9b - Em caso afirmativo sobre ter recebido 
orientação: Qual foi a última vez que algum 
profissional orientou você quanto a necessidade 
de proteção da ferida durante o banho? 
 
(  ) Há um mês ou menos 
(  ) há mais de um mês, até  3 meses  
(  ) há mais de 3 meses, até 6 meses  
(  ) > 6 meses       

 
Quem foi o profissional que falou com você sobre 
isso? (Pode ser assinalado mais de um) 
(  )  Médico                (  ) Nutricionista       
(  ) Enfermeiro           (  )Técnico de enfermagem 
(  ) Fisioterapeuta      
  

 
 

 

 

 

 

 
10 – Unidade de Saúde 

10a – Algum profissional já orientou sobre 
uma rotina para realização de curativos na 
unidade de saúde?       
(    ) Não   
(  ) Sim  (especifique). O que foi orientado? 
_______________________________________
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
 
10b – A Unidade de Saúde estabelece rotina 
para avaliação da ferida?  
(  ) Não  (  ) Sim. Especifique: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
10c - Você às vezes deixa de retornar à 
unidade de saúde? 
 
(  ) Não    
(  ) Sim. 

10d - Qual o maior tempo que você já ficou 
sem fazer avaliação na Unidade de saúde? 
_______________________________________
_______________________________________
_____________________________________ 
Motivo:_________________________________
_______________________________________
_____________________________________ 
 
 
10e - Você tem dificuldade com o regime de 
tratamento prescrito? 
(  ) Não          (  ) Sim. Especifique: 
_____________________________________ 
_______________________________________
_____________________________________ 
10f – Você tem dificuldades em se deslocar 
até a Unidade de Saúde? 
              Raramente    (A)   
              Às vezes       (B)  
              Muitas vezes (C)  
              Sempre         (D)              
              Sim               (E) 
Em caso positivo especificar: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
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APÊNDICE C 
 

ADESÃO AO SERVIÇO DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DA ÚLCERA 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 
Nome: ___________________________________________________ 
Unidade de Saúde: _________________________________________ 
 

Agosto 2012 
Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Obs: 

  1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10 11 12  

13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30 31    

 

Setembro 2012 
Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Obs: 

     1 2  
3 4 5 6 7 8 9  

10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30  

 

Outubro 2012 
Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Obs: 

1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14  

15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30 31      

 

Novembro 2012 
Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Obs: 

   1 2 3 4  
5 6 7 8 9 10 11  

12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29 30    
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APÊNDICE D 

 
ADESÃO AO SERVIÇO DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DA ÚLCERA 

 

 

 

Dezembro 2012 
Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom  

     1 2  
3 4 5 6 7 8 9  

10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30  
31        

 
Janeiro 2013 

Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Obs: 
 1 2 3 4 5 6  

7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30 31     

 

Legenda: 
 

 Comparecimento do paciente ao agendamento 
 

 Falta do paciente ao agendamento 
 
Observação: Os dias de agendamentos na unidade de saúde em que o paciente 
comparecer, deverão ser destacados com a cor verde, e os dias em que faltar deverá 
ser destacado/marcado com a cor vermelha. 
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ANEXO I 
Parecer de Aprovação  
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