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RESUMO 

 

LORETO, R. G. O.  Competências de Enfermeiros no atendimento a pessoas com 
úlceras venosas. [Dissertação]. Goiânia: Faculdade de Enfermagem/UFG; 2015.  
 
A úlcera venosa é a mais prevalente dentro das úlceras de perna, e representa um 
problema de saúde pública. Para prestar assistência a essas pessoas exige 
profissionais qualificados. Os conhecimentos, habilidades e atitudes dos 
profissionais de saúde tem uma impacto significativo sobre a qualidade da 
assistência.Sabe-se que mais da metade dos profissionais que atende pessoas com 
úlceras venosas não possuem qualificação para atender essa população. Para o 
planejamento de ação educativa e formação de recursos humanos é preciso ter 
como ponto de partida as competências esperadas dos profissionais. Não há 
documentos que esteja estabelecido as competências para o enfermeiro no 
atendimento a pessoas com úlceras venosas.O objetivo deste estudo é  mapear as 
competências necessárias ao profissional de enfermagem para atendimento a 
pessoas com úlceras venosas. Trata-se de um revisão integrativa que percorreu 
cinco etapas segundo referencial metodológico. A busca foi utitlizando as base de 
dados: Source of Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), National Library of 
Medicine National Institutes of Health (PUBMED), e SciVerse Scopus, e guidelines 
publicados por organizações com reconhecimento internacional de especialistas na 
área de avaliação e tratamento de feridas. Para definição das competências adotou-
se o método indutivo (DEMO, 2007). RESULTADOS: Mediante aos mecanismos de 
buscas, aplicação dos critérios de inclusão, exclusão e avaliação de qualidade foram 
identificados 21 artigos e 21  guidelines, totalizando 41 referências incluídas nesta 
pesquisa. Foram identificadas seis competências gerais: avaliação da pessoa com 
úlcera venosa, avaliação da úlcera venosa, tratamento da pessoa com úlcera 
venosa, tratamento da úlcera venosa, acompanhamento da pessoa com úlcera 
venosa, prevenção da úlcera venosa. Para cada competência específica foram 
identificadas as competências gerias, os conhecimentos, as habilidades e as 
atitudes. As competências  que foram tratadas no presente estudo precisam ser 
objeto de reflexão dos educadores para que se decida em que níveis elas serão 
tratadas, na graduação e/ou especialização, devendo ser incorporadas ao processo 
de ensino, uma vez que são necessárias ao enfermeiro para o atendimento 
adequado a esta população. 
 
Descritores: competência clínica, úlcera venosa, educação, úlcera varicosa.



ABSTRACT 

 

The customer service of people with venous ulcers requires appropriately trained 
professionals with knowledge, skills and attitudes compatible with quality care. It is 
known that professionals don’t always have qualified to serve this population. For the 
educational activity planning and training of human resources it is necessary to have 
as a starting point the competencies expected of professionals. There aren’t 
documents in which are established competencies for nurses in the care of people 
with venous ulcers. The objective is to map the skills necessary to professional 
nursing care for people with venous ulcers. This is an integrative review that comes 
through the five stages second methodological framework adopted. The search was 
performed using the databases: Source of Nursing and Allied Health Literature 
(CINAHL), National Library of Medicine National Institutes of Health (PUBMED), and 
SciVerse Scopus, and guidelines published by organizations with internationally 
recognized experts in area of assessment and treatment of wounds. For definition of 
competence adopted the inductive and deductive method. 20 articles and 21 
guidelines were included, totaling 41 references. Were identified six general 
competencies: assessment of people with venous ulcers, venous ulcer assessment, 
the individual treatment with venous ulcers, treatment of venous ulcers, the person 
monitoring with venous ulcers, prevention of venous ulcers. For each general 
competency were identified specific skills and their knowledge, skills and attitudes. 
CONCLUSION: The identified skills represent a boundary for the teaching of the 
nursing care of people with venous ulcers. Should be the subject of discussion and 
reflection among educators, for a decision wherein levels they’ll be addressed in the 
process of training of human resources. 
 

Key words: Clinical competence; Venous ulcers; Education; Varicose ulcer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

El cuidado de las personas con úlceras venosas requiere apropiadamente entrenado 
profesionales con conocimientos, habilidades y actitudes acordes con una atención 
de calidad. Se sabe que los profesionales no siempre han calificado para atender a 
esta población. Para la planificación educativa actividad y formación de recursos 
humanos que es necesario tener como punto de partida una de las competencias 
que se esperan de los profesionales. No hay documentos en los que se establecen 
las competencias de las enfermeras en la atención de personas con úlceras 
venosas. Para asignar las habilidades necesarias para la atención de enfermería 
profesional para usted gente con úlceras venosas. Se trata de una revisión 
integradora que corría a través de las cinco etapas segundo marco metodológico 
adoptado. La búsqueda se realizó utilizando las bases de datos: Fuente de 
Enfermería y Salud Aliada Literatura (CINAHL), Biblioteca Nacional de Medicina 
Institutos Nacionales de Salud (PUBMED), y SciVerse Scopus y directrices 
publicadas por organizaciones con expertos reconocidos internacionalmente en el 
campo de la evaluación y tratamiento de las heridas. Para la definición de la 
competencia adoptado el método inductivo y deductivo. Resultados: 20 artículos y 
21 directrices se incluyeron, por un total de 41 referencias. Se identificaron seis 
competencias generales: la evaluación de las personas con úlceras venosas, 
evaluación úlcera venosa, el tratamiento individual con úlceras venosas, el 
tratamiento de las úlceras venosas, la persona monitoreo con úlceras venosas, la 
prevención de las úlceras venosas. Para cada competencia general se identificaron 
las competencias específicas y sus conocimientos, habilidades y actitudes. Las 
competencias identificadas representan un hito para la enseñanza de la atención de 
enfermería de las personas con úlceras venosas. En caso de ser objeto de debate y 
reflexión entre los educadores, para decidir en qué niveles que se abordarán en el 
proceso de formación de recursos humanos. 
 
Palabras clave: Competencia clínica; Las úlceras venosas; Educación; Úlceras 
varicosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
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Entre as úlceras de perna, a mais comum é a úlcera venosa, que representa 

70 a 90% dos casos (BORGES et al, 2005).  

A qualidade da assistência traz consequências importantes para o sucesso do 

tratamento e para redução de danos do paciente (PAIVA et al., 2006).  

Apesar de a úlcera venosa ser uma lesão complexa, de difícil cicatrização, 

apresentar altas taxas de recidiva e impacto físico e psicoemocional, não é dado 

devida importância a este agravo e o tratamento é muitas vezes realizado de forma 

inadequada (ABBADE, LASTÓRIA, 2006).   

Diretrizes internacionais recomendam que o atendimento a pessoas com 

úlceras crônicas seja realizado por profissionais da saúde treinados e experientes 

(EWMA, 2008; GNEAUPP, 2012), uma vez que o conhecimento insuficiente por 

parte dos profissionais que atendem os pacientes pode comprometer a adesão ao 

tratamento (MUDGE et al., 2006). 

Para ter sucesso nas ações básicas de saúde precisa-se de profissionais 

qualificados para atender, de maneira integral os problemas da população. Isso 

exige processos de educação permanentemente voltados para a realidade de 

trabalho, e que possam transformar efetivamente a prática desses profissionais 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).  

Lidar com pessoas com feridas é uma função que demanda uma 

sensibilidade constante e a complexidade do assunto exige do profissional um 

contínuo aperfeiçoamento técnico (RUTHES e CUNHA, 2009). 

Essa atualização não inclui apenas aspectos técnicos científicos. Na 

atualidade, a formação da força de trabalho em saúde e, em particular, de 

enfermagem, precisa acompanhar as transformações em curso no setor da saúde, 

quer seja no plano macro das políticas sociais, quer seja nos micro espaços 

institucionais que interferem no processo saúde-doença (SILVA e EGRY, 2003). 

 O enfermeiro deve viabilizar e proporcionar as pessoas com ferida crônica 

cuidados que contribuam para a diminuição do tempo de cicatrização, previnam a 

recidiva e proporcionem segurança e conforto (CARMO et al., 2007).  Sendo assim, 

é fundamental que profissionais atualizem os conhecimentos sobre essa temática, 

uma vez que novos conhecimentos são produzidos constantemente em pesquisas e 

devem ser incorporados na prática clínica (ALMEIDA, 2004).  
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Em um estudo anterior verificou-se que aproximadamente 58,3% dos 

profissionais que atuam na atenção primária de uma grande cidade da região centro-

oeste nunca realizaram um atividades de atualização relacionada à avaliação e 

tratamento de feridas (SANTANA et al,  2013). 

Os conhecimentos, habilidades e atitudes dos profissionais de saúde 

tem um impacto significativo sobre a sua capacidade para avaliar a complexidade de 

uma ferida, controlar os sintomas do paciente e tratar os problemas associados 

(EWMA,  2008). 

Particularmente, para a formação de enfermeiros, o ensino baseado na 

abordagem por competências pode responder a uma demanda social dirigida para o 

sistema de saúde (SILVA e EGRY, 2003).   

Em estudo realizado por Feben (2003) em Londres, afirma-se não tem um 

sistema de treinamento na área de abordagem ao paciente com úlcera venosa, 

talvez porque não há qualquer programa que tenha sido efetivamente. Assim, esta 

autora avaliou a eficácia de um treinamento para enfermeiros na habilidade da 

aplicação da terapia compressiva, como resultado observou no pré-teste a falta de 

habilidade dos enfermeiros nessa área, e uma melhora significativa após o 

treinamento, concluindo um efeito positivo imediato nas habilidades e uma melhoria 

significativa na técnica.   

 

Neste sentido julga-se o profissional julga sua pertinencia  em relação a 

situação e mobiliza  as habilidades, conhecimentos e atitudes com dicernimento, 

realizando, assim, um processo de juízo que ultrapassa mera aplicação de regras 

(PERRENOUD, 2013). 

Além de não haver programas de ensino validados, não há um documento de 

consenso em que se estabeleçam as competências e habilidades gerais e 

específicas para o enfermeiro no atendimento a pessoas com úlceras venosas.  

Deixar de abordar competências para o enfermeiro no antedimento a pessoas 

com úlceras venosas no processo de formação pode limitar a experiência de 

aprendizagem do profissional e por sua vez a experiência do paciente (SEELEY e 

HARDING, 2008). 

Assim, propusemos para o presente estudo as seguintes questões 

norteadora: 
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- Quais são as competências esperadas do enfermeiro para atender pessoas 

com úlceras venosas? 

Esta pesquisa pode fornecer subsídios para o desenvolvimento de ações de 

educação permanente e formação de profissionais na graduação e pós graduação 

de modo a melhorar a qualidade da assistência de enfermagem oferecida aos 

pacientes que possuem úlceras vasculares e colaborar na qualificação de 

profissionais que atuam nesta área.
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2. OBJETIVO
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Mapear competências necessárias ao profissional enfermeiro para o atendimento 

de pessoas com úlceras venosas. 
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3. MARCO TEÓRICO CONCEITUAL
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São múltiplos os significados da noção da competência, os linguistas, juristias e 

especialistas tem definições muito próximas, mas não idênticas, onde essa noção de 

competência envolve várias abordagens e acepções (DELUIZ, 2001). 

 

3.1  Competência 

 

 Como a competência atinge várias realidades, Ropé e Tanguy (1997),  

afirmam que o conceito sofre um "deslizamento semântico" que ajuda a modelar e 

justificar o significado do termo em cada um dos cenários, ou seja, a noção de 

competência vem sendo valorizada na subtituição de outras noções de acordo com 

a realidade. Isso nos leva a comprender que não há um significado definitivo e 

correto para competência, depende do cenário em questão. 

 Frigotto, (1995), reafirma que competência revela multiplicidade e 

ambiguidade, podendo se  apresentar no singular e no plural, no âmbito escolar e 

empresarial  

 Neste sentido, ter  multiplas noções não se aparece como um problema, uma 

vez que o termo competência faz parte de um universo comum e ao mesmo tempo 

está associado a cada uma das ciências. Por exemplo, quando se fala de 

competência no universo da administração pode se apresentar como a capacidade 

de transformar uma tecnologia em um produto final que seja atraente ao consumidor 

(MACHADO, 2000). 

 No contexto da educação, um dos significados de competência é a 

“capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiando em 

conhecimentos, mas sem limitar-se a eles” (PERRENOUD,1999, p.7).   

 Na mesma proposição de Perrenoud (1999), Tardif (1996, p. 31) traz uma 

definção muito próxima para competência: “... é um sistema de conhecimentos tanto 

declarativos (do que se trata), quando condicionais (o quando e por que) ou 

processuais (o como), organizados em esquemas e permitindo, no interior de um 

conjunto de situações, não apenas a identificação de problemas, mas também a sua 

resolução, por meio de uma ação eficaz.” 

 A competência também expressa uma capacidade real do sujeito para atingir 

um objetivo ou um resultado em um dado contexto (RAMOS, 2011, p.60). 

 Compreende-se competência como um conjunto de recursos disponíveis para 

enfrentar uma nova situação no trabalho, uma vez que esses recursos são 
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contruidos por conhecimentos guardados na mémoria, “...a noção de competência é 

a potencialidade do indivíduo, em oposição á noção de desempenho, que é a 

tradução total ou parcial da competência numa determinada tarefa” (GUILLEVIC, 

1991, p.145).  

 Estudioso de competência no campo de trabalho (LE BOTERF, 1994), 

defende que competência não é um estado, mas sim um processo; para este,  “o 

operador competente é aquele que é capaz de mobilizar e de colocar em prática , de 

modo eficaz, as diferentes funções de um sistema no qual intervêm recursos tão 

diversos quanto as operações de raciocínio, os conhecimentos, as ativações da 

memória, as avaliações, as capacidades relacionais ou os esquemas 

comportamentais” (LE BOTERF, 1994, p. 17).  

 A competência não é algo que possa ser diretamente observada, pois trata-se 

de uma condição para que tenha um determinado desempenho que depende das 

condições, dos autores envolvidos, da disponibilidade de ferramentas ou de 

tecnologias de qualidade (PERRENOUD, 2013). Nesta ótica a competência não 

poderia ser avaliada somente através de resultados ou de atos realizados, uma uma 

saída poderia ser a observação (RAMOS, 2011).  

 Competência é construida mediante da práxis, e que a mesma deve ser 

entendida e expressa com caráter ético, técnico e político (RIOS, 2000). 

Quando pensamos em competência no campo profissional a busca pela 

eficácia é presente em todos os ambientes, seja industrias, hospitais ou 

restaurantes. Nesse sentido o uso de tecnologias, novos conhecimentos e novos 

métodos coloboram para a qualidade do serviço. Sendo assim, os empregados ou 

profissinais devem adaptar-se a essas situações. No mundo do trabalho, 

desenvolver as próprias competências deixou de ser uma escolha e passa a ser 

uma condição, sendo impossível sobreviver sem aprender (PERRENOUD, 2013).  

A ideia de competência e de profissional competente está, há muitos anos, 

presente em várias profissões, entre elas a enfermagem. Fala-se de competência 

clínica, profissional, de educação baseada em competência, de evolução da 

competência, da gestão e da retribuição da competência profissional 

(PEGUEROLES, 2004).  

A  competência no âmbito profissional é considerada a partir do desempenho, 

onde o saber é interiorizado com aprendizagens que orienta as situações 
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profissionais (RAMOS, 2011). Fica claro que competência não se orienta somente 

por normas prescritas, e sim em um contexto social (RIOS , 2000).  

Retomando a ideia que ser competente profissional  é “sair-se bem” 

(PERRENOUD, 2013, p.42), as mudanças que acontecem são constantes e as 

situações nos obrigam a construir novas competências. Assim, boa parte da 

experiência cotidiana nos auxilia para resolver os problemas e tomar decisões. Em 

resumo, “em todas as esferas de existência, no trabalho e fora dele, insiste-se nas 

novas condutas, nos novos desempenhos, e, portanto, nas novas competências” 

(PERRENOUD, 2013, p.32).  

Na sociedade atual há uma exigência crescente das competências, por outro 

lado, temos as competências que se dispõem individualmente. Essa preocupação 

em desenvolver a competência está diretamente ligada ao sucesso de uma 

empresa, de um hospital ou de qualquer resultado esperado. Neste sentido, fica 

claro que para que haja esses desenvolvimento por parte dos 

empregados/profissionais deve-se investir nisto, o que a Comissão Europeia já se 

conscientizou em 2010. 

Em 2010, a European Comission  eleborou o  relatório Novas competências 

para novos postos de trabalho: agir imediatamete, em que a empresa deve “[...] 

gerar uma aproximação entre os setores da educação, da formação e do trabalho, 

com objetivo de fornecer aos empregadores e trabalhadores o que eles buscam, 

criando uma adequação entre as aptidões e as necessidades reais, [...], tendo a 

necessidade de sanar as carências e os déficits de competências, melhorando a 

eficácia do mercado de trabalho” (EUROPEAN COMISSION,  2010).  

A instituição que gera um serviço de saúde pode ser claramente comparada a 

um empresa e seus funcionários não ficam fora da necessidade de investimento por 

parte da Diretoria no desenvolvimento das competências de cada um para melhorar 

a eficácia da qualidade da assistência.  

Perrenoud ,(2013), afirma que ninguém é competente em tudo. Tendo em 

mente que tarefa é aquilo que deve ser feito, em algumas profissões a tarefa é clara, 

pois é prescrita ou ocorre de forma natural devido a demanda. Em outras situações 

a tarefa não está descrita, o autor deve analisar parâmetros, possíveis ações, 

posssíveis resultados, portanto é preferivel raciocinar antes de executar toda tarefa 

mobilizando todos os recursos.  
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A prática profissional é competente quando também é crítica, reflexiva e 

transformadora, isso implica em articular saberes em face dos problemas 

encontrados em seu contexto de trabalho (WITT e ALMEIDA, 2003). 

 Deluiz (2001), afirma que o trabalho na saúde é reflexivo e apresenta 

especificidades, em que as decisões tomadas implicam na mobilização de recursos, 

sendo um deles os saberes, que podem ser baseado na formação geral 

(conhecimentos científico), formação profissional (conhecimentos técnicos), e os 

conhecimentos adquiridos pela prática (conhecimentos tácitos).  

 Alguns desses conhecimentos são  de carater universal enquanto outros são 

conhecimentos são locais, que se refere à um contexto específico com base em uma 

experiência  ou uma cultura (PERRENOUD, 2013). 

 Quando pensamos em habilidades podemos definí-las como “esquemas que 

orientam as operações mentais e as operações concretas” (PERRENOUD, 2013, 

p.48). Ramos, (2011, p.166), concorda com esse conceito afirmando que "as 

habilidades são o resultados sa construção de competência básicas, que se 

consolidam em saber-fazer".  

  As diferenças culturais definem habilidade de forma diferente, mas sempre no 

sentido de “aptidão”,  “dom” ou “capacidade”, mas sempre representadas por ações. 

As habilidades diferenciam das competências pelo fato de ser tornarem automáticas 

e indispensáveis durante uma ação, mas que sozinhas não permitem um domínio da 

situação (PERRENOUD,2013).  

 Perrenoud, (2013), propõe falar de competência quando se tratar de um 

domínio global de uma situação, e de habilidade quando for uma situação 

específica, que sozinha não seria suficiente, neste sentido as competências estão 

relacionadas a um conjunto de situações e as habilidades a operações ou esquemas 

que podem funcionar como recursos a serviço de múltiplas competências.  

 No modelo de competência, os conhecimentos e habilidades no processo 

educacional devem ter uma utilidade prática e imediata, pois a qualidade da ação do 

profissional passa ser avaliada como produto final (DELUIZ, 2001).   

  Recursos a serem mobilizados para as competências, incluem atitudes, 

posturas, valores, princípios, relações com o saber, com a ação e recursos 

emocionais (PERRENOUD,2013). Analisar tais recursos é muito complexo, uma vez 

que envolve aspectos filosóficos e éticos, sendo diferente quando falamos de 

conhecimentos e habilidades que situam-se no campo cognitivo.  
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Os valores (atitudes), "são elementos culturais e pessoais, com o mesmo sentido de 

saber-ser " (RAMOS , 2011, p.166). 

 Os recursos (conhecimentos, habilidades e atitudes), são apenas uma 

condição necessária para as competências, e que o ser profissional pode não saber 

usá-los ou combiná-los tornando a ação ineficaz (LE BORDEF, 1994). Neste sentido 

a mobilização dos recursos depende também da conduta e estratégias institucionais 

( DELUIZ, 2001). 

 

3.1.2 Competências esperadas do enfermeiro 

 

O modelo de competências foi primeiramente incorporado pelo mundo do 

trabalho e inserido, posteriormente, nas propostas de formação e atualização 

profissionais, desde então, muitos estudos têm sido realizados nos Estados Unidos, 

na Inglaterra e na Austrália para identificação das competências na área da saúde 

(WITT e ALMEIDA, 2003). 

O objetivo de adoção do modelo das competências é para adequar a 

formação do trabalho às exigências do sistema produtivo, onde o trabalhador passa 

a ser responsável pela sua entrada no mercado de trabalho e mantem suas 

competências atualizadas, além de unificar a qualificação profissional (DELUIZ, 

2001).  

Nesta ótica a empregabilidade, ou seja, a capacidade de manter-se em um 

emprego, passa a ser de respondabilidade indivídual do profissional, sendo que  sua 

entrada e permanência no mercado de trabalho depende da posse dos saberes 

teóricos e práticos (DELUIZ, 2001).  

As reformas educacionais que ocorrem em diversos países evidenciam a 

busca pela formalização de um pedagogia das competências, onde o ensino é 

fundado sobre os saberes, ou seja, a valorização está no  aluno que é sujeito da 

aprendizagem e constrói o conhecimento (RAMOS, 2001).  

No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996, estabelece, para todos os níveis de formação, que os 

educandos desenvolvam competências para continuar aprendendo, de forma 

autônoma e crítica, em níveis cada vez mais complexos de estudos (NASCIMENTO, 

et al, 2003). 
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 O texto das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Enfermagem (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2001), tem como 

pressuposto que a formação do Enfermeiro é por competências. Neste documento, 

as competências são classificadas como gerais e específicas. Dentro das 

competências gerais estão: Atenção à Saúde, Tomada de Decisões, Comunicação, 

Liderança, Administração, Gerenciamento e Educação Permanente.  

Examinando cada uma delas pode-se perceber que estão profundamente 

interligadas e com áreas de sobreposição, interface e conexão entre si, e pelo 

exposto até agora, referem-se mais propriamente a competências específicas, do 

que habilidades.  

Nestas Diretrizes (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2001) são 

apontadas 31 competências e habilidades específicas dentro das quais destacamos: 

- no contexto da competência de atenção à saúde: intervir no processo de 

saúde-doença responsabilizando-se pela qualidade da assistência/cuidado de 

enfermagem em seus diferentes níveis de atenção à saúde; atuar nos diferentes 

cenários da prática profissional considerando os pressupostos dos modelos clínico e 

epidemiológico; identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da 

população, seus condicionantes e determinantes; prestar cuidados de enfermagem 

compatíveis com as diferentes necessidades apresentadas pelo indivíduo, pela 

família e pelos diferentes grupos da comunidade; ser capaz de diagnosticar e 

solucionar problemas de saúde; planejar e implementar programas de educação e 

promoção à saúde; reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida; 

atuar profissionalmente compreendendo a natureza humana em suas dimensões e 

integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais. 

 - no contexto da competência de comunicação,  tomada de decisões e 

liderança: desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao 

exercício profissional; desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas 

de produção de conhecimento que objetivem a qualificação da prática profissional; 

interferir na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como agente desse 

processo; capacidade de comunicar-se, de tomar decisões, de intervir no processo 

de trabalho, de trabalhar em equipe e de enfrentar situações em constante 

mudança; utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de 

enfermagem e da assistência à saúde; considerar a relação custo-beneficio nas 
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decisões dos procedimentos na saúde; usar adequadamente novas tecnologias, 

tanto de informação e comunicação, quanto de ponta para o cuidar de enfermagem.  

As competências gerais e específicas aplicam-se à formação de enfermeiros 

de modo geral.  

Segundo Deluiz ,(2001),  o sentido do trabalho na saúde jamais pode ser 

comparado a outra área orientada para a produtividade material, isso se porque se 

deve a peculiaridade da saúde que mobiliza tecnologias, relações interpessoais, 

sociais, espaços, ambientes entre outros fatores.  

No atendimento à determinada população, o profissional precisa mobilizar 

determinadas competências sendo que algumas delas são gerais, isto é, aplicam-se 

ao exercício da enfermagem em geral e outras são específicas ao contexto em que 

o atendimento é prestado ou a população é atendida. 

Entendendo a necessidade da aquisição de algumas competências para o 

enfermeiro, sendo algumas delas descritas nas Diretrizes, mesmo que confusas, 

Ramos , (2001), afirma que o processo de construção de competência vai além do 

âmbito acadêmico, atingindo  competência apresentadas somente na  prática  

profissional, adquirida com as experiências do profissional . 

Para um sistema de formação de competências  profissional deve-se 

compreender que as competências em termos gerais, e especificamente para a 

saúde, compreender é  que a competência humana é parte integrante do sistema de 

competências. Isso se deve ao fato de a saúde não estar ligada somente ao âmbito 

técnico-instrumental,  mas a humanização do cuidado na visão do paciente 

(DELUIZ, 2011).  

A competência no contexto da enfermagem deve ser um processo contínuo, 

apoiando em conhecimentos de enfermagem, história da profissão, arte, ciência a lei 

do exercício e o mundo capitalista (TORREZ , 2001).  

Retomando o conceito de competência proposto por Deluiz ,(2001), e 

realizando uma analise crítica do documento proposto pelas Diretrizes, percebe-se 

que as competências e habilidades apresentadas estão apresentadas de modo 

pouco esclarecedor, onde o próprio enfermeiro encontra dificuldades de perceber o 

que envolve as competências descritas .  

Entendemos que o documento foi elaborado como um ponto de partida, e 

passados quatorze anos,  requer que um revisão de forma crítica e reflexiva para 

definição das competência para a enfermagem. 
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3.2   Competências demandadas no atendimento de enfermagem a pessoa com 

úlcera venosa  

Úlceras venosas são relativamente comuns na população adulta, e sua 

prevalência varia muito, dependendo dos diferentes métodos empregados nos 

estudos, idades das populações estudadas e definições de úlcera venosa (ABBADE, 

LASTÓRIA, 2006). Em um estudo realizado por Ashby et al., (2014), a média de 

idade de pacientes com este tipo de lesão foi de 68,3 anos. As úlceras de origem 

venosas representam 70% das úlceras de membros inferiores (MAFFEI,1995). 

Sendo os idosos mais acometidos pela úlcera, eles apresentam um declínio 

das atividades somado a doenças crônico-degenerativas, portanto, são necessários 

suporte emocional e mecanismos para enfrentamento dessa situação, pois essa 

população frequentemente apresenta emoções e sentimentos abalados (SALOMÉ, 

BLANES e FERREIRA, 2012).  

Indepente da faixa etária a úlcera venosa causa significante impacto social e 

econômico devido a natureza recorrente e ao longo tempo decorrido entre sua 

abertura e cicatrização (ABBADE, LASTÓRIA, 2006), bem como impacto físico, 

como dificuldades de se locomover , limitação de atividades de lazer e restrições na 

vida conjugal (COSTA et al, 2011), e a qualidade de vida dos pacientes (ASHBY et 

al, 2014; CONUEI, 2009). 

O paciente necessida de cuidados apropriados de forma resolutiva, neste 

sentido dá-se a importância de um atendimento adequado com a atuação de uma 

equipe multiprofissional, em que a Enfermagem, tem um papel importante por 

prestar um cuidado direto e contínuo a este paciente, que vai  desde a avaliação até 

a prevenção (SANTANA et al,  2013).  

Malaquias et al.,(2012), afirmam que atendimento de enfermagem as pessoas 

com úlceras venosas engloba muitos aspectos dentre eles, considerar as  

características socioedemográficas, social, morbidade e de prevenção de 

complicações.  

O cuidado a pessoa com úlcera venosa requer uma avaliação que engloba 

estado nutricional, mobilidade, dor, sono, aspectos pscicologicos, compreensão do 

paciente sobre o tratamento (DEALY, 2008). Requer ainda tratamento básico da 

hipertensão venosa, pois a falha deste pode contribuir para altas taxas de recidivas 

da úlcera (BORGES, 2011).  
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Neste sentido, cabe ao enfermeiro, um importante papel na articulação na 

organização do processo de trabalho para atender as necessidades de forma 

integral do paciente com úlcera (MALAQUIAS et al, 2012).  

O atendimento a pessoas com úlcera venosa o foco muitas vezes é voltado,  

principalmente,  a abordagens curativas e centradas na técnica, tornando-se, muitas 

vezes, fragmentador do cuidado aos indivíduos, não levando em conta outros 

aspectos como a compreensão dos sujeito sobre seu problema de saúde, o contexto 

social cultural e psicológico em que estão inseridos e que de forma particular, 

alteram a evolução da lesão (SILVA et al., 2012).  

A úlcera venosa demanda um diagnóstico diferencial antes de se estabelecer 

as condutas, além disso antes de adotar qualquer tratamento é necessário que faça 

uma avaliação geral da lesão, do paciente (FIGUEIREDO, 2013).  Para isso o 

enfermeiro deve integrar as atividades de cuidado com a qualificação e 

competências necessárias (ROSSI e SILVA, 2005).  

O tratamento da úlcera venosa deve ser abordado de forma integral, focando 

a adoção de novos comportamentos alimentares, repouso com os membros, adoção 

de exercícios físicos, uso de produtos tópicos adequados e a terapia compressiva e 

pode ser prestado por diferentes profissional capacitado na área (BORGES, 2011; 

FIGUEIREDO, 2013), ou seja, cabe ao enfermeiro se capacitar para atender de 

forma adequada este tipo de população. 

Quando a úlcera venosa apresenta exsudato, odor e dor e limita 

possibilidades de transformação da existência do ser humano onde a  relação 

familiar, social e de lazer é importante para a recuperação dessas pessoas e a falta 

desses fatores pode levar a queda da qualidade de vida, baixa autoestima, 

ansiedade e depressão (SALOME, BLANES e FERREIRA,  2012). Diante do 

exposto cabe ao enfermeiro competências para avaliar e intervir nesses processos.  

O manejo da hipertensão venosa e a redução do edema são a base do 

tratamento, ou seja, a úlcera venosa não cicatrizará ou não permancerá cicatrizada 

se o edema do membro inferior não estiver controlado (BORGES, 2011). Neste 

sentido a escolha do tratamento adequado está diretamente ligado a qualidade da 

assitência prestada ao paciente com úlcera venosa (FIGUEIREDO, 2013; SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010; WUWHS, 2008; WOUNDS INTERNATIONAL, 2012). 

 Para atender a pessoas com úlcera venosa o enfermeiro exerce ainda o papel 

de educador devendo incorporar no processo pedagógico em saúde as 
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singularidades dos sujeitos envolvidos objetivo da transformação das práticas e 

atenção com maior integralidade (SILVA e LOPES, 2006).  

Sabendo que prestar assistência individualizada e sistematizada exige do 

profissional de enfermagem ver o cliente como um todo (SALOME, 2010), além de  

entender as peculariedades das pessoas com úlcera venosa é indiscutível que o 

enfermeiro deve possuir competências necessárias para atender essa população, 

em que algumas estão no plano geral da enfemagem e outras específicas para 

abordagem desta população. Além disso deve mobilizar conhecimentos, habilidades 

e atitudes para atender de forma efetiva as pessoas com úlceras venosas.  

 Até onde se sabe não há um documento, referencial ou consenso que 

apresente o conjunto de competências esperadas dos enfermeiros para o 

atendimento à pessoa com úlceras venosas.  
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4. METODOLOGIA
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Trata-se de uma revisão integrativa, que é um método de pesquisa que 

resume literatura empírica ou teórica passada para fornecer uma compreensão mais 

abrangente de um determinado fenômeno ou problema de saúde e tem o potencial 

para construir ciência (WHITTEMORE e KNAFL, 2005). 

Para operacionalizar essa revisão integrativa, foram utilizadas cinco etapas 

em conformidade com a proposta de Whittemore e Knafl, (2005) sendo elas: 

identificação do problema, busca na literatura, evolução dos dados, avaliação dos 

dados e análise dos dados. 

1- Identificação do problema:  

 Segundo Whittemore e Knafl, (2005), trata-se do processo de elaboração da 

revisão integrativa e que se inicia com a definição de um problema e a formulação 

de uma hipótese ou questão de pesquisa. 

 Para realizar esta revisão integrativa partimos da seguinte questão de 

pesquisa: Quais são as competências necessárias ao profissional enfermeiro para o 

atendimento a pessoas com úlceras venosas? 

2- Busca na literatura:  

 Nesta etapa Whittemore e Knafl, 2005, definem que processo de pesquisa 

bibliográfica de uma revisão integrativa deve ser claramente documentado na seção 

de método, incluindo os termos de pesquisa, os bancos de dados utilizados. 

 O presente estudo foi realizado por meio de busca online das produções 

científicas nacionais e internacionais sobre competências do enfermeiro no 

atendimento de pessoas com úlcera venosas.  

 Para a obtenção de dados buscaram-se artigos publicados na Source of 

Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), National Library of Medicine National 

Institutes of Health (PUBMED), e SciVerse Scopus, além de guidelines publicados 

por organizações com reconhecimento internacional de especialistas na área de 

avaliação e tratamento de feridas. 

 Para os artigos foram adotados as seguintes palavras chaves em diferentes 

combinações: clinical competence, nursin, education, venous ulcer, varicose ulcer. 

Os critérios de inclusão foram: publicação de 2002 a 2014; em inglês, português e 

espanhol. 

Para a busca dos guidelines foi consultado os principais sites de referência no 

assunto de feridas crônicas, a saber:  
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-Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramient de ùlceras por Presión y 

Heridas Crônicas (GNEAUPP) http://www.gneaupp.es/app/portada/; 

-European Wound Managenent Association (EWMA) 

http://ewma.org/english.html; 

-Conferência Nacional de Consenso sobre as Úlceras da Extremidade Inferior 

(CONUEI), http://www.registroulceras.com; 

-Europen Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) http://www.epuap.org/; 

-World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) www.wuwhs.org.br, 

todos acessados em março de 2014. 

Os critérios de inclusão dos guidelines foram serem publicados em português, 

inglês ou espanhol, ter em seu conteúdo assuntos que englobam feridas crônicas e 

úlceras venosas.Adotamos como critério de exclusão em relação aos guidelines 

conteúdos que abordassem exclusivamente de úlceras por pressão e material 

elaborado por organizações que não sejam reconhecidos internacionalmente. 

O processo de busca e seleção dos artigos está mostrado na figura 1, e o 

processo de seleção e busca dos guidelines nos sites de referência está discutido na 

figura 2. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma de processo de seleção de artigos sobre competências do profissional de enfermagem para 
o atendimento à pessoas com úlceras venosas. PUBMED, CINAHL, SCOPUS, 2014.  

http://www.gneaupp.es/app/portada/
http://ewma.org/english.html
http://www.registroulceras.com/
http://www.epuap.org/
http://www.wuwhs.org.br/
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3- Evolução dos dados:   

 Nesta etapa deve-se fazer a avaliação da qualidade dos dados, 

(WHITTEMORE E KNAFL, 2005). Para essa avaliação dos guidelines e artigos 

adotou- se os seguintes critérios:  

a)Guidelines: serem veiculados ou elaborados por sociedade/organização/instituição 

citadas na literatura por artigos ou teses na área. 

b)Artigos: apresentarem objetivos claros, pertinentes, metodologia apropriada, 

adequadamente escrita, conclusões e coerentes com os resultados. 

 A aplicação dos critérios foi realizada por dois pesquisadores de modo 

independente. No caso de desacordo buscou-se a opinião de um terceiro 

pesquisador.  

4 -Análise dados:  

Nesta etapa de análise dos dados eles devem ser ordenados, codificados, 

categorizados e resumidos em uma conclusão unificada e integrada sobre o 

problema de pesquisa (WHITTEMORE E KNAFL, 2005). 

Figura 2. Fluxograma de processo de seleção de guidelines sobre o atendimento à pessoas com úlceras 
venosas , disponibilizados em sites de organizações internacionais de especialistas, 2014.  

BUSCA NOS SITES DE REFERÊNCIA NA ÁREA 
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Para mapear as competências dos profissionais de enfermagem na presente 

pesquisa, adotamos a definição de Deluiz (2001). Para ela a competência é a 

"capacidade de articular e mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes, 

colocando-os em ação para resolver problemas e enfrentar situações de 

imprevisibilidade em uma dada situação concreta de trabalho, em uma determinado 

contexto" (DELUIZ, 2001, p.13). 

Para definição de conhecimentos, habilidades e atitudes, utilizamos o 

referencial de Perrenoud (2013) que o conhecimento científico são "conhecimentos 

que existem sob a forma de  um texto, contendo definições e leis, regularidades" 

(PERRENOUD, 2013, p. 44-50). 

As habilidades são "esquemas que orientam as operações mentais e as 

operações concretas, representadas por ações, referente as técnicas" 

(PERRENOUD, 2013, p.44-50). Atitude  é a "relação com o saber, com a ação. Este 

conceito está ligado a valores, identidades, preferências e posturas" (PERRENOUD, 

2013, p. 44-50).  

Foi realizada uma oficina com seis pesquisadores com experiência na área de 

atendimento a pessoas com feridas crônicas, no qual  foi inicialmente discutido o 

conceito de competência, conhecimento, habilidade e atitude e realizada a leitura 

dos artigos e retirado segundo a ficha de extração , os conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências de forma individual, utilizando ficha padronizada para o 

registro (APÊNDICE 1). A seguir foi distribuído o material, em duplicata para o grupo 

de experts, de modo a que cada referência fosse examinada por duas pessoas 

individualmente. 

Assim, após esse procedimento um pesquisador realizou o  exame do 

conteúdo das fichas, e foi produziu a aproximação das convergências do material, 

uniformizando a redação.  Os conteúdos que se apresentavam semelhantes foram 

fundidos em uma linguagem padrão, e os conteúdos de características diferentes 

foram acrescentados de modo cumulativo. Da mesma maneira aconteceu para os 

guidelines. 

Para cada documento incluído na revisão havia no final dessa operação uma 

ficha extração (APÊNDICE 2 e 3). Para o alinhamento final do material realizou-se  

processo de convergência de  frases semelhantes e lista cumulativa de 

competências, conhecimentos, habilidades e atitudes, resultando assim em fichas de 

acordo com as competências (APÊNDICE 4).  
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A partir deste corpus de analise, agrupou-se conhecimentos, habilidades e 

atitudes relacionados e então por meio do método indutivo (DEMO, 2007), inferiram-

se as competências à que os agrupamentos referiam.  

O método indutivo parte de fenômenos particulares e cria generalizações 

como produto posterior (DEMO, 2007).  

Para melhor entender esse processo apresentamos um fragmento dessa 

operação:  

Habilidades extraídas do material examinado: medir a lesão, descrever os 

tipos de tecido presentes na lesão, avaliar os sinais de infecção na lesão.  Essas 

habilidades estavam em referências diferentes. Foram agrupadas por estarem 

relacionadas à avaliação da úlcera venosa, que não estava claramente indicadas 

como competência, mas foram inferidas como tal.  

Para testar as articulações identificadas, como prova, percorreu-se o caminho 

inverso, ou seja, utilizou-se o método dedutivo (DEMO, 2007), no qual a 

competência representa o enunciado maior, e os conhecimentos, habilidades e 

atitudes eram os enunciados de aplicação, testando-se assim a conclusão.  

O método dedutivo tem estrutura transparente, no qual partindo-se de um 

enunciado geral, que supõe conhecimento prévio (DEMO, 2007), chega-se à uma 

conclusão, como efeito.  

Os resultados consistem das partimos das competências gerais e 

competências específicas,  e respectivas habilidades, conhecimentos e atitudes. 

 

 5º etapa: Apresentação  

 Esta fase corresponde à conclusão, que pode ser relatada em tabela ou forma 

esquemática. Os dados encontrados têm o objetivo de apoiar as conclusões e 

precisam ser fornecidos para demonstrar uma cadeia lógica de evidências. Neste 

sentido, os resultados tendem a capturar a profundidade amplitude do tema e 

contribuir para uma nova compreensão do fenômeno de preocupação, e implicações 

para a prática que devem ser enfatizadas (WHITTEMORE E KNAFL, 2005). 

 Para a  apresentação de resultados partimos das competências  nomeadas 

como gerais, com base nelas estabelecemos as competências específicas, que 

destas  foram definidas as habilidades, conhecimentos e atitudes. 
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5. RESULTADOS  
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Das 41 referências incluídas nesta revisão 51,0% (21) são artigos 

científicos e 49,0% (20) tratam-se de guidelines reconhecidos 

internacionalmente relacionados ao objetivo desta pesquisa, conforme 

mostrado no Quadro 1.  

 

Quadro 1 - Características dos estudos incluídos na presente revisão, de acordo com 

o assunto/ tema  tipo e ano de publicação, e referência bibliográfica.  
 
Assunto/Tema Tipo de 

publicação 
Ano Referência 

Terapia compressiva em 
pacientes com úlcera 

venosa. 

Artigo 2003 Feben K. How effective is training is compression 
bandaging techinique? British Journal of Community 
Nursing. 2003; 8(2):80-84.  

Terapia compressiva em 
pacientes com úlceras 

venosas. 

Artigo 2011 Brown A. Achieving concordance with compression 
therapy. Nursing & Residential Care November. 2011; 
13(11): 537-540. 

Terapia compressiva em 
pacientes com úlceras 

venosas. 

Artigo 2008 Annells M, O’Neill J, Flowers C. Compression 
bandaging for venous leg ulcer: the essentialnes of 
willing patient. Journal of Clinical Nursing. 2008; 350-
359.   

Terapia compressiva em 
pacientes com úlceras 

venosas. 

Artigo 2002 Miles e Maylor. Teaching bandaging and Dopller 
usage for venous ulcer treatment. British Journal of 
Nursing. 2002; 11(20): 20-27. 

Terapia compressiva em 
pacientes com úlceras 

venosas. 

Artigo 2014 Kirsner RS. Compression of Venous Ulcers. JAMA 
Dermatology. 2014; 150(4): 736-737. 

Terapia compressiva em 
pacientes com úlceras 

venosas. 

Artigo 2014 Zarchi K, Jemec GBE. Delivery of compression 
therapy for venous leg ulcer. JAMA Dermatology. 
2014;150(4): 730-736. 

Terapia compressiva em 
pacientes com úlceras 

venosas. 

Guideline 2003 European Wound Management Association (EWMA). 
Compriendendo la terapia compressiva. London: 
MEP Ltd, 2003l 

Terapia compressiva em 
pacientes com úlceras 

venosas. 

Guidelines 2008 World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). 
Compresión em las úlceras venosas de las 
extremidades inferiores. Londres: MEP Ltd, 2008b. 

Infecção em feridas crônicas Artigo 2009 Rondas AALM, Schols JMGA, Stobberingh EE, Price 
PE. Definition of infection in chronic wounds by Dutch 
nursing home physicians. Internation Wound Jounal. 
2009; 6(4):267–274. 

Infecção em feridas crônicas Guideline 2005 European Wound Management Association (EWMA). 
Position Document: Identifying criteria for wound 
infection. London: MEP Ltd, 2005. 

Infecção em feridas crônicas Guideline 2008 Association for the Advancement of Wound Care 
(AAWC). Advancing your practice: Understanding 
Wound Infection and the Role of Biofilms. Malvern, 
PA. 2008. 

Infecção em feridas crônicas Guideline 2006 European Wound Management Association (EWMA). 
Position Document: Wound Bed Management of 
wound. London: MEP Ltd, 2006. 
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Avaliação do paciente com 
úlcera venosa. 

Artigo 2011 Hecke VA, Goeman C, Beeckman D, Heinen M, 
Defloor T.Development and psychometric evaluation 
of an instrument to assess venous leg ulcer lifestyle 
knowledge among nurses. Journal of Advanced 
Nursing, 2011, 67(12), 2574–2585. 

Avaliação do paciente com 
úlcera venosa. 

Artigo 2012 Casey, G. Modern advances in wound care. Kai Tiaki 
Nursing New Zeland. 2012; 18(2): 20-24. 

Avaliação do paciente com 
úlcera venosa. 

Artigo 2011 Taverner T, Closs J, Briggs, M. Painful leg ulcers: 
community nurses’ knowledge and beliefs, a 
feasibility study. Primary Health Care Research & 
Development. 2011;12: 379–392. 

Avaliação do paciente com 
úlcera venosa. 

Artigo 2006 Walsh J. Non-medical prescibing in nursed 
community leg ulcer clinics. Britishjournal of Nursing. 
2006; 15(11): 14-16. 

Avaliação do paciente com 
úlcera venosa. 

Artigo 2008 McKinley RK, Strand J, Ward L, Alun-Jones T, Miller 
H. Checklists for assessment and certification of 
clinical procedural skills omit essential competencies: 
a systematic review. Medical Education. 2008; 42: 
338-349. 

Prevenção e tratamento de 
feridas crônicas  

Artigo 2010 Kapp S, Miller C, Sayers V,  Donohue L. The Leg 
Ulcer Prevention Program: effectivenes of a 
multimedia client education package for people with 
venous leg ulcers. Wound Practice and Research. 
2010; 18(2): 80-90.   

Prevenção e tratamento de 
feridas crônicas 

Artigo 2003  Pieper B, Ribu E, Rustoen T. The views of District 
Nurses on Their Level ok Knowledge About the 
Treatment of Leg na Foot Ulcers. Journal of Wound 
Ostomy and Continence Nursing. 2003;30(1): 25-30. 

Prevenção e tratamento de 
feridas crônicas 

Artigo 2005 Ebbeskog B, Emani A. Older patient experience of 
dressing changes on venous leg ulcer: more than just 
a docile patient. Journal of Clinical Nursing. 2005; 14: 
1223-1231. 

Prevenção e tratamento de 
feridas crônicas 

Guideline 2012 Grupo Nacional para el Estudio e Asesorimiento em 
Ulceras por Pressión y Heridas (GNEAUPP). 
Evoluación técnica de materiales preventivos y 
terapêutico em heridas crónicas. 2012b. 

Prevenção e tratamento de 
feridas crônicas 

Guideline 2008 Guia de práctica clínica de enfermeira: prevención y 
tratamento de úlceras por presión y otras heridas 
crônicas. Generalitat, 2008. 

Prevenção e tratamento de 
feridas crônicas 

Guideline 2010 Scottish Intercollegiate Guidelines Network. 
Management of chronic venous leg ulcers, 2010. 

Prevenção e tratamento de 
feridas crônicas 

Guideline 2011 Australian and New Zealand Clinical Practice 
Guideline for Prevention and Management of Venous 
Leg Ulcer. The Australian Wound Management 
Association (AWMA) Inc. and the New Zealand 
Wound Care Society Inc., Cambridge: 2011. 

Prevenção e tratamento de 
feridas crônicas 

Guideline 2012 Grupo Nacional para el Estudio e Asesorimiento em 
Ulceras por Pressión y Heridas (GNEAUPP). 
Desbridamiento de úlceras por presión y otras 
heridas. Documento técnico Nº IX-, 2012a. 

Prevenção e tratamento de 
feridas crônicas 

Guideline 2007 World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). 
Principios de las mejores prácticas: Exudado en las 
heridas y utilidad de los apósitos. Un documento de 
consenso. London: MEP Ltd, 2007. 
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Cuidados a pessoas com 
úlcera venosa  

Artigo 2003 Lorimer KR, Harrison MB, Graham ID, Friedberg E. 
Venous Leg Ulcer Care: How evidence-based is 
nursing practice? Journal of Wound anda Ostomy and 
Continence Nursing.2003; 3(3): 132-142. 

Cuidados a pessoas com 
úlcera venosa 

Artigo 2005 Ameen J, Coll AM, Peters M. Impacto of tele-advice 
on community nurses’ knowledge of venous leg ulcer 
care. Journal of Advanced Nursing. 2005; 50(6): 583-
594. 

Cuidados a pessoas com 
úlcera venosa 

Guideline 2004 European Wound Management Association (EWMA). 
Position Document: Wound Bed Preparion in 
Practice. London: MEP Ltd, 2004. 

Cuidados a pessoas com 
úlcera venosa 

Guideline 2009 Conferencia nacional de consenso sobre úlceras de 
la extremidad inferior (CONUEI), 2009. 

Nutrição de pessoas com 
feridas crônicas  

Guideline 2011 Grupo Nacional para el Estudio e Asesorimiento em 
Ulceras por Pressión y Heridas (GNEAUPP) 
Crónicas. Nutrição e Feridas Crônicas. Series de 
Documentos Tecnicos, n. 12, 2011b. 

Nutrição de pessoas com 
feridas crônicas 

Guideline 2007 European Pressure Ulcer Advisory Panel and 
National Pressure Ulcer Advisory Panel 
(EPUAP).Recomendaciones nutricionals para el 
tratamento y prevención de la úlcera por presión, 
2007. 

Dor  em pessoas com 
feridas crônicas 

Guideline 2004 World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). 
Diminuicion del dor en las curas relacionadas con los 
apósitos, 2004. 

Abordagem geral de 
pessoas com feridas 

crônicas 

Guideline 2011 Grupo Nacional para el Estudio e Asesorimiento em 
Ulceras por Pressión y Heridas (GNEAUPP) Úlceras 
por Presión y Heridas Crónicas del Complejo 
Hospitalario de Toledo, 2011a. 

Abordagem geral de 
pessoas com feridas 

crônicas 

Guideline 2008 World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). 
Principios de las mejores prácticas: Diagnóstico y 
heridas. Documento de consenso. Londres: MEP Ltd, 
2008a 

Cicatrização em feridas 
crônicas  

Artigo 2008 Seeley, MA, Harding KG. The effects of education 
and training on clinical practice in wound healing. 
International Wound Journal. 2008; 5(5): 660-664. 

Cicatrização em feridas 
crônicas 

Guideline 2008 European Wound Management Association (EWMA). 
Documento de Posicionamiento: Heridas de difícil 
cicatrización: un enfoque integral. Londres: MEP Ltd, 
2008. 

Qualidade de vida em 
pessoas com úlcera venosa  

Artigo 2007 Herber OR, Schnepp W, Rieger M. A systematic 
review on the impacto f leg ulceration on patients 
quality life. Health and Quality of Life Outcomes. 
2007; 5(44): 1-12. 

Fatores que influenciam a 
adaptação da pessoa com 

úlcera venosa 

Artigo 2012 Miller C, Kapp S, Donohue L. Examining factors that 
influence the adoption pf health-promoting behavious 
among people with venous disease. International 
Wound Journal. 2012; 138-146.  
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Odor das feridas crônicas  Artigo 2010 Lindahl E, Gilje F, Norberg A, Soderberg A. Nurses 
ethical reflections on caring with malodorous exuding 
ulcres. Nursing Ethics. 2010; 17(6): 777-790. 

Otimismo em pessoas com 
feridas. 

Guideline 2012 Wounds International. International consensus. 
Optimising wellbeing in people living with a wound. An 
expert working group review. London: 2012. 

 
Entre documentos incluídos neste estudo, nove (22,0%) apresentaram 

como assunto principal abordagem geral do paciente com úlceras venosas, 

englobando avaliação, tratamento e prevenção da úlcera venosa. Sete (17,7%) 

documentos tratavam especificamente da terapia compressiva para tratamento 

do paciente com a úlcera venosa. A presença sobre conhecimentos dos 

enfermeiros na área de úlceras venosas foi tema em cinco (12,2%) das 

publicações, e da mesma maneira ocorreu com o assunto de prevenção de 

úlceras venosas que foi enfatizado especificamente em cinco (12,2%) dos 

documentos. 

Assuntos específicos como: curativo, foi enfocado especificamente em 

quatro (9,7%) das publicações, seguido de qualidade de vida com três (7,3%) 

documentos. 

 O assunto de nutrição e pessoas com feridas crônicas foi exposto como 

assunto principal em dois (4,9%) documentos e infecção também com dois 

(4,9%) documentos.  

O assunto específico de dor foi encontrado em um (2,4%) das 

publicações, bem como odor e avaliação de pacientes com ferida aparecendo 

em um (2,4%) como tema principal.  

Não se identificou nos guidelines e artigos incluídos nesta revisão textos 

que tratassem especificamente as competências do profissional enfermeiro no 

atendimento a pessoas com úlceras venosas, contudo quando os documentos 

referem-se a abordagem das pessoas com úlcera venosa apresentam 

comportamentos esperados por parte dos profissionais. Com base no método 

anteriormente descrito, foram identificados competências  gerais e base 

específicas e para estas foram definidas as habilidades, conhecimentos e 

atitudes (Quadro 2).  
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Competência gerais 
esperadas  

Competência específicas   
 

Referências 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação do 
paciente com úlcera 

venosa 

 
Avaliação de saúde do paciente 

com úlcera venosa 
 

RONDAS et al, 2009, WALSH, 2006, CASEY, 2012; 
HARAM, RIBU e RUSTOEN, 2003; MCKINLEY, 
2008; AWMA, 2011; SCOTTIST 
INTERCOLLEGIATE, 2010; EPUAP, 2007; EWMA, 
2006; GNEAUPP, 2011b; WUWHS, 2008a; 
WUWHS, 2004; WUWHS, 2008b. 
 

 
Avaliação Psicossocial, mental e 
espiritual do paciente com úlcera 

venosa 
 

MILLER, KAPP e DONOHUE, 2012; HARAM, RIBU 
e RUSTOEN, 2003; AWMA, 2011; WOUNDS 
INTERNATIONAL, 2012; EWMA, 2008; EBBESKOG 
e EMANI, 2005; EWMA, 2008. 
 

 
Avaliação da dor do paciente com 

úlcera venosa 

AWMA, 2011; CONUEI, 2009; EWMA, 2008; 
GNEAUPP, 2011a; WUWHS, 2004; LINDAHL et al, 
2014, HEBER, SCHNEPP E RIEGER, 2007; 
WUWHS, 2004;  CASEY, 2012;  EWMA, 2006; 
GNEAUPP, 2011a ; SCOTTIST 
INTERCOLLEGIATE, 2010; CONUEI, 2009. 
 

 
Avaliação Nutricional  do paciente 

com úlcera venosa 

AWMA, 2011; GNEAUPP, 2008; WOUNDS 
INTERNATIONAL, 2012; EPUAP, 2007; GNEAUPP, 
2011b; CONUEI, 2009; SCOTTIST 
INTERCOLLEGIATE, 2010; EPUAP, 2007;  

 
 

Avaliação circulatória dos membros 
inferiores do paciente com úlcera 

venosa 
 

MILES e MAYLOR, 2002, ANNELLS, O´NEILL E 
FLOWERS, 2008; HARAM, RIBU e RUSTOEN, 
2003; EWMA, 2006; SEELEY e HARDING, 2008; 
AMEEEN, COLL E PETERS, 2005, HEBER, 
SCHNEPP E RIEGER, 2007; MCKINLEY, 2008; 
WUWHS, 2008a; WUWHS, 2008b. 
 

 
Avaliação de exames do paciente 

com úlcera venosa 
 

SCOTTIST IINTERCOLLEGIATE, 2010; WUWHS, 
2008; WOUNDS INTERNATIONAL, 2012. 

 
 
 
 
 
Avaliação da úlcera 

venosa 

 

Avaliação das características da 

úlcera venosa 

LINDAHL et al, 2014; HARAM, RIBU e RUSTOEN, 
2003; WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; WUWHS, 
2007; EWMA, 2008; WUWHS, 2004;SEELEY e 
HARDING, 2008; GNEAUPP, 2011a ; CASEY, 2012; 
AWMA, 2011; GNEAUPP, 2011a ; GNEAUPP, 
2012b ;  CONUEI, 2009;  RONDAS et al, 2009, 
KIRNER, 2014. 

Avaliação da pele peri lesão da 

úlcera venosa  

WUWHS, 2007; WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; 
EWMA, 2008; CONUEI, 2009;  GNEAUPP, 2012b. 
 

 

Avaliação de infecção na úlcera 

venosa 

EWMA, 2005;EWMA, 2004;EWMA, 2006; 
GNEAUPP  2012a; LORIMER et al, 2003; AWMA, 
2011; AAWC,2008; GNEAUPP, 2008; SCOTTIST 
INTERCOLLEGIATE, 2010; CONUEI, 2009; 
SEELEY e HARDING, 2008; AAWC,2008; CASEY, 
2012, HEBER, SCHNEPP E RIEGER, 2007; 
GNEAUPP, 2011a ;WUWHS, 2008. 

 

Avaliação da dor na úlcera venosa 

AWMA, 2011; CONUEI, 2009; EWMA, 2008; 
GNEAUPP, 2011a; WUWHS, 2004; LINDAHL et al, 
2014, HEBER, SCHNEPP E RIEGER, 2007; 
WUWHS, 2004;  CASEY, 2012;  EWMA, 2006; 
GNEAUPP, 2011a ; SCOTTIST 
INTERCOLLEGIATE, 2010; CONUEI, 2009. 

Quadro 2. Competências gerais e específicas esperadas dos enfermeiros no atendimento a 
pessoa com úlcera venosa. 
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Tratamento do 
paciente com úlcera 

venosa 

 

Orientação sobre estilo de vida/ 

qualidade de vida  do paciente com 

úlcera venosa 

MILLER, KAPP e DONOHUE, 2012; HECK et al, 
2011; HECK et al, 2011; BROWN, 2011; LORIMER 
et al, 2003; AWMA, 2011; GNEAUPP, 2008; 
SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; EWMA, 
2004; GNEAUPP, 2011a; MCKINLEY, 2008; 
SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; EPUAP, 
2007. 
 

 

Orientação sobre exercícios com as 

pernas para o  paciente com úlcera 

venosa 

EBBESKOG e EMANI, 2005, HEBER, SCHNEPP E 
RIEGER, 2007, ANNELLS, O´NEILL E FLOWERS, 
2008; HECK et al, 2011; LORIMER et al, 2003; 
CASEY, 2012; SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 
2010;HARAM, RIBU e RUSTOEN, 2003; HECK et 
al, 2011; EWMA, 2006; WOUNDS 
INTERNATIONAL, 2012. 

 

Manejo da dor em  paciente com 

úlcera venosa 

BROWN, 2011; GNEAUPP, 2008; AWMA, 2011; 
WUWHS, 2004. 

 

Intervenção nutricional 

EPUAP, 2007; GNEAUPP, 2011b; GNEAUPP, 
2011a; MILLER, KAPP e DONOHUE, 2012; AWMA, 
2011; SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; 
EPUAP, 2007; GNEAUPP, 2011b. 

 
 

Tratamento da 
úlcera venosa 

 

Realização do  curativo  em 

paciente com úlcera venosa 

SEELEY e HARDING, 2008, AMEEEN, COLL E 
PETERS, 2005, EBBESKOG e EMANI, 2005, 
CASEY, 2012, MILES e MAYLOR, 2002; HECK et 
al, 2011; ZARCHI e JEMEC, 2014; BROWN, 2011; 
LORIMER et al, 2003; AWMA, 2011; SCOTTIST 
INTERCOLLEGIATE, 2010; EWMA, 2004; EWMA, 
2006; GNEAUPP, 2012b. 

 

Aplicação da  terapia compressiva  

em paciente com úlcera venosa 

MCKINLEY, 2008; AWMA, 2011; GNEAUPP, 2011ª; 
EWMA, 2005; GNEAUPP, 2012a; GNEAUPP, 2011a 
; WUWHS, 2007;  SEELEY e HARDING, 2008, 
AMEEEN, COLL E PETERS, 2005; MILLER, KAPP 
e DONOHUE, 2012, ANNELLS, O´NEILL E 
FLOWERS, 2008; KIRNER, 2014, KAPP et al, 2010, 
FEBEN, 2003; GNEAUPP, 2008; SCOTTIST 
INTERCOLLEGIATE, 2010; CONUEI, 2009; EWMA, 
2004; EWMA, 2006; WUWHS, 2008b 

 

Manejo da infecção  em paciente 

com úlcera venosa 

SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; EWMA, 
2005; CASEY, 2012; HECK et al, 2011; LORIMER et 
al, 2003; GNEAUPP, 2011a; GNEAUPP, 2012b; 
WUWHS, 2004; FEBEN, 2003; LORIMER et al, 
2003. 

 

Manejo da dor em paciente com 

úlcera venosa 

WUWHS, 2007; HARAM, RIBU e RUSTOEN, 2003; 
GNEAUPP, 2008; CONUEI, 2009; GNEAUPP, 
2012b. 

 
 

Acompanhamento 
do paciente com 

úlcera venosa 

 
Documentação dos cuidados  do 

paciente com úlcera venosa 
 

CASEY, 2012; HARAM, RIBU e RUSTOEN, 2003; 
MCKINLEY, 2008; GNEAUPP, 2008; EWMA, 2004; 
GNEAUPP, 2012a; GNEAUPP, 2011ª; WUWHS, 
2008. 

 
Reavaliação do paciente com úlcera 

venosa 

 

MILES e MAYLOR, 2002; FEBEN, 2003; BROWN, 
2011; MCKINLEY, 2008; EWMA, 2006; ANNELLS, 
O´NEILL E FLOWERS, 2008; CONUEI, 2009; 
EWMA, 2004; EWMA, 2006; KAPP et al, 2010; 
EWMA, 2004; GNEAUPP, 2011a. 

 
Reavaliação da úlcera venosa 

 

WALSH, 2006; SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 
2010; EWMA, 2004; WUWHS, 2008; WUWHS, 
2004. 
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O material examinado permitiu definir seis competências gerais e vinte e 

quatro (24) específicas esperadas do profissional enfermeiro no atendimento a 

pessoas com úlceras venosas.  

Para cada grupo de competências específicas foram encontrados os 

respectivos conhecimentos, habilidades e atitudes esperados. Determinados 

conhecimentos, habilidade e atitude podem relacionar-se a mais de uma 

competência.  

 A competência geral de "Avaliação do paciente com úlcera venosa", 

descrita no Quadro 03, trata-se de uma das mais complexas e extensas, 

incluindo seis competências específicas dentro do seu contexto. O material 

incluído nesta revisão tratam de  habilidades geralmente relacionadas a 

competência, enfatizando a importância do enfermeiro em desenvolvê-la.   

 Os conhecimentos são pouco descritos pelos autores, na maioria das 

vezes estavam implícitos no texto, e as atitudes apresentam de forma muito 

genérica podendo ser aplicada em qualquer cenário da enfermagem.

 
 

 
Prevenção da úlcera 
venosa / Prevenção 
da recorrência da 

úlcera venosa 

 
Orientações de prevenção da úlcera 

venosa 

MILLER, KAPP e DONOHUE, 2012, FEBEN, 20003; 
GNEAUPP, 2008; CONUEI, 2009; GNEAUPP, 
2011b; GNEAUPP, 2011a; KAPP et al, 2010; 
LORIMER et al, 2003; AWMA, 2011; SCOTTIST 
INTERCOLLEGIATE, 2010; EWMA, 2006; 

Monitoração da dor em paciente 
com úlcera venosa 

KAPP et al, 2010; LORIMER et al, 2003; AWMA, 
2011; SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; 
WUWHS, 2004. 

Monitoração da compressão  em 
paciente com úlcera venosa 

MILLER, KAPP e DONOHUE, 2012; SCOTTIST 
INTERCOLLEGIATE, 2010; CONUEI, 2009;  
AWMA, 2011; SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 
2010. 
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Competência específica  Habilidades  Conhecimentos  Atitudes  Referências  

 
 
 
Avaliação de saúde do 
paciente com úlcera venosa 
 

Realizar registro do paciente em protocolo 
padronizado; 
Avaliar fatores de risco para úlcera venosa; 
Identificar sinais e sintomas de Insuficiência 
Venosa Crônica; 
Colher história clínica do paciente;  
Avaliar etiologia da lesão; 
Avaliar patologias associadas;  
Avaliar o conhecimento dos pacientes sobre 
a úlcera; 
Avaliar o sono; 
Avaliar higiene pessoal; 
Identificar estilo de vida saudável. 

Insuficiência venosa; 
Fatores de risco para desenvolver 
úlcera venosa; 
Hipertensão venosa; 
Medicamentos para insuficiência 
venosa; 
Fatores que contribuem para a 
cronicidade e complexidade da ferida 
(locais e sistêmicos); 
Epidemiologia das úlceras;  
Fatores/Causas da úlcera venosa 
 
 
 
 
 
 
 

Valorizar a comunição com o 
paciente; 
Estar ciente da necessidade do 
conhecimento para tratar as 
úlceras; 
Conceber que o tratamento deve 
ser baseado em conhecimento 
científico; 
Ter o interesse em contribuir para 
o manejo adequado da úlcera 
 

RONDAS et al, 2009, WALSH, 2006, 
CASEY, 2012; HARAM, RIBU e 
RUSTOEN, 2003; MCKINLEY, 2008; 
AWMA, 2011; SCOTTIST 
INTERCOLLEGIATE, 2010; EPUAP, 
2007; EWMA, 2006; GNEAUPP, 
2011b; WUWHS, 2008a; WUWHS, 
2004; WUWHS, 2008b. 
 

 
 
 
 
Avaliação Psicossocial, mental 
e espiritual do paciente com 
úlcera venosa 
 

Avaliar qualidade de vida  por meio de 
instrumentos específicos;  
Avaliar o estresse e suas causas; 
Avaliar o estado psicológico do paciente / 
por meio de instrumentos específicos  como 
o Mini mental; 
Avaliar vida social; 
Identificar fatores que influenciam no bem 
estar físico;  
Identificar fatores que influenciam no bem 
estar social; 
Identificar fatores que influenciam no bem 
estar espiritual; 
Avaliar situação socioeconômica;  
Avaliar depressão; 
Avaliar personalidade;  

Domínios de bem estar (físico, mental 
social); 
Impacto da úlcera venosa na 
qualidade de vida do paciente; 
Repercussão da dor crônica. 

Escutar o paciente;  
Valorizar a comunição com o 
paciente. 
 

MILLER, KAPP e DONOHUE, 2012; 
HARAM, RIBU e RUSTOEN, 2003; 
AWMA, 2011; WOUNDS 
INTERNATIONAL, 2012; EWMA, 
2008; EBBESKOG e EMANI, 2005; 
EWMA, 2008. 
 

 
 
Avaliação da dor do paciente 
com úlcera venosa 

Avaliar e registrar a dor, intensidade, e 
característica por meio de escalas 
especificas; 
Avaliar a influência da dor nas atividades 
físicas;  
Avaliar perda  de peso do paciente. 
 

Instrumentos de avaliação da dor; 
Características da dor que indicam e 
diagnosticam a etiologia da úlcera   
Conceito de dor;  
Fisiologia da dor, 
Tratamento para dor; 
Repercussão da dor crônica em 
pacientes com ferida. 
 

Valorizar a comunição com o 
paciente. 

AWMA, 2011; CONUEI, 2009; 
EWMA, 2008; 
GNEAUPP, 2011a; WUWHS, 2004; 
LINDAHL et al, 2014, HEBER, 
SCHNEPP E RIEGER, 2007;  
SCOTTIST IINTERCOLLEGIATE, 
2010; WUWHS, 2008. 
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Avaliação Nutricional  do 
paciente com úlcera venosa 

Avaliar estado nutricional  por meio da 
avaliação Subjetiva Global;  
Avaliar Índice de massa corporal;  
Avaliar os alimentos ingeridos pelos 
paciente, 
Avaliar  pele, cabelo, circunferência 
abdominal ; 
Avaliar ingesta de nutrientes nos últimos 7 
dias; 
Detectar paciente em risco nutricional;   
Avaliar perda  de peso do paciente. 
 

Estado nutricional;  
Indicadores de nutrição;  
Diferença 
sobrepeso/obesidade/desnutrição; 
Relação entre estado nutricional e 
feridas crônicas;  
Funções dos nutrientes na prevenção 
de feridas. 

Valorizar a comunição com o 
paciente. 

AWMA, 2011; GNEAUPP, 2008; 
WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; 
EPUAP, 2007; GNEAUPP, 2011b; 
CONUEI, 2009; SCOTTIST 
INTERCOLLEGIATE, 2010; EPUAP, 
2007. 

 
 
 
 
Avaliação circulatória dos 
membros inferiores do 
paciente com úlcera venosa 
 

Avaliar e Interpretar ITB;  
Realizar e Calcular ITB;  
Usar equipamentos de forma adequada 
(ITB);  
Avaliar edema de membro inferior; 
Reconhecer intensidade, tipos e causas de 
edema;  
Realizar Palpação dos pulsos;  
Avaliar sinais de insuficiência venosa - 
veias, varicose, hemossiderose Identificar 
sinais na lesão: eczema, celulite, 
lipodermatoesclerose. 

Fisiopatologia do edema, tratamento, 
causas;  
Insuficiência vascular; 
Fatores de risco (diabetes, doenças 
sistêmicas, doença renal, medicação 
em uso, alergias); 
Hipertensão venosa;  
Fluxo sanguíneo e hipóxia..  

Valorizar a ética. MILES e MAYLOR, 2002, ANNELLS, 
O´NEILL E FLOWERS, 2008; 
HARAM, RIBU e RUSTOEN, 2003; 
EWMA, 2006; SEELEY e HARDING, 
2008; AMEEEN, COLL E PETERS, 
2005, HEBER, SCHNEPP E 
RIEGER, 2007; MCKINLEY, 2008; 
WUWHS, 2008a; WUWHS, 2008b. 
 

 
Avaliação de exames do 
paciente com úlcera venosa 

Avaliar exames: glicose, hemoglobina, 
albumina sérica, lipídeos, fator reumatoide, 
células brancas, eritrócitos, proteína C 
reativa, função hepática, hemoglobina 
glicada. 
Avaliar oximetria do paciente. 

Fisiopatologia das úlceras.  SCOTTIST IINTERCOLLEGIATE, 
2010; WUWHS, 2008; WOUNDS 
INTERNATIONAL, 2012 

Quadro 3. Competências específicas, habilidades, conhecimentos e atitudes esperados do enfermeiro relacionado a "Competência Geral de Avaliação do paciente 
com a úlcera venosa". 
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 A competência geral de "Avaliação da úlcera venosa", apresentada no quadro 

04,  é muito defendida pelos autores, e apresenta quatro competências específicas.  

As habilidades relacionada as competências estavam claramente descritas nos 

estudos, uma vez que esta competência está muito ligada a ação de avaliação. Os 

conhecimento e atitudes se apresentaram da mesma forma dos demais achados, 

apresentam-se escassos e genéricos
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Competência 
específica 

Habilidades  Conhecimentos  Atitudes   
Referências 

 
 
 
 

Avaliação das 
características da 

úlcera venosa 

Classificar a úlcera venosa usando escalas 
específicas; 
Realizar diagnóstico das úlceras venosas;  
Identificar duração da lesão;  
Avaliar quantidade de exsudato,  
Classificar tipo do exsudato ;  
Mensurar tamanho da lesão usando 
técnicas específicas como fotografia; 
Planificar lesão;  
Avaliar tecidos presente na lesão;   
Avaliar bordas;  
Avaliar cicatrização;  
Avaliar causa da ferida;  
Avaliar odor, intensidade;  
Avaliar condições da pele;  
Avaliar a localização da ferida. 

Conceito de ferida; 
Sinais e sintomas de úlcera venosa; 
Definição da úlcera venosa.  
Reparação da pele 
Fluxo sanguíneo e hipóxia;  
Fases de cicatrização; 
Etiologia da lesão; 
Insuficiência vascular.  
Tipos exsudato;  
Métodos de mensuração. 
  

Valorizar a comunição 
com o paciente. 

LINDAHL et al, 2014; HARAM, RIBU e 
RUSTOEN, 2003; WOUNDS 
INTERNATIONAL, 2012; WUWHS, 
2007; EWMA, 2008; WUWHS, 
2004;SEELEY e HARDING, 2008; 
GNEAUPP, 2011a ; CASEY, 2012; 
AWMA, 2011; GNEAUPP, 2011a ; 
GNEAUPP, 2012b ;  CONUEI, 2009;  
RONDAS et al, 2009, KIRNER, 2014. 

Avaliação da pele peri 
lesão da úlcera venosa 

Avaliar condições da pele perilesão;  
Avaliar temperatura da pele peri lesão ; 
Avaliar a coloração da pele perilesão.  

Fluxo sanguíneo e hipóxia;  
Fases de cicatrização; 
Etiologia da lesão; 
Insuficiência vascular 

 WUWHS, 2007; WOUNDS 
INTERNATIONAL, 2012; EWMA, 2008; 
CONUEI, 2009;  GNEAUPP, 2012b. 

 
Avaliação de infecção 

na úlcera venosa 

Reconhecer sinais de infecção;  
Identificar sinais de biofilme na lesão; 
Avaliar sinais e sintomas da infecção 
crônica; 
Identificar fatores de risco para infecção. 

Sinais e sintomas de infecção; 
História do controle de infecção, de onde 
vem as infecções; 
Conceito de infecção, colonização e 
contaminação 
Microbiologia, tipos de microorganismos, 
bactérias aeróbias e anaeróbias, 
sensibilidade, carga microbiana, carga 
metabólica; 
Definição de biofilme, colonização, ciclo do 
biofilme na comunidade, resistência do 
biofilme; 
Fatores de risco para desenvolver  
infecção. 

Valorizar a comunição 
com o paciente. 

EWMA, 2005;EWMA, 2004;EWMA, 
2006; GNEAUPP  2012a; LORIMER et 
al, 2003; AWMA, 2011; AAWC,2008; 
GNEAUPP, 2008; SCOTTIST 
INTERCOLLEGIATE, 2010; CONUEI, 
2009; SEELEY e HARDING, 2008; 
AAWC,2008; CASEY, 2012, HEBER, 
SCHNEPP E RIEGER, 2007; 
GNEAUPP, 2011a ;WUWHS, 2008. 

 
Avaliação da dor na 

úlcera venosa 

Avaliar intensidade, duração da dor; 
Avaliar dor com curativo;  
  

 Conceito de dor em feridas: sintomas; 
períodos, intensidade, duração,  
Escalas de intensidade  da dor.  
 

 

Valorizar a comunição 
com o paciente. 

AWMA, 2011; CONUEI, 2009; EWMA, 
2008;GNEAUPP, 2011a; WUWHS, 
2004; LINDAHL et al, 2014, HEBER, 
SCHNEPP E RIEGER, 2007; 
WUWHS, 2004;  CASEY, 2012;  EWMA, 
2006; GNEAUPP, 2011a ; SCOTTIST 
INTERCOLLEGIATE, 2010; CONUEI, 
2009. 

Quadro 4. Competências específicas, habilidades, conhecimentos e atitudes esperados do enfermeiro relacionado a Competência Geral " Avaliação da 
úlcera venosa". 
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 O tratamento das pessoas com úlceras venosas e o tratamento das úlceras 

propriamente dito é amplamente abordado na literatura (MILLER, KAPP e 

DONOHUE, 2012;  HECK et al, 2011;  BROWN, 2011; LORIMER et al, 2003; 

AWMA, 2011; GNEAUPP, 2008; SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010). 

Constituem duas competências gerais que expressam por meio de competências 

especificas e demandam conhecimentos, habilidade de atitudes (quadro 5 e 6).
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Competência específica  Habilidades  Conhecimentos  Atitudes  Referências 
 

Orientação sobre estilo 
de vida/ qualidade de 
vida  do paciente com 

úlcera venosa 

Explicar para o paciente sobre o tratamento a 
ser realizado,  
Capacitar o paciente sobre cuidados com a pele 
e higiene pessoal;  
Promover  o autocuidado;  
Desenvolver ferramentas para  estimular o bem 
estar do paciente; 
Realizar plano individual de cuidados;  
Manter o controle do desenvolvimento físico, 
psicológico, e emocional do paciente; 
Avaliar custo eficácia do tratamento indicado; 
Avaliar e indicar necessidade da equipe 
multiprofissional.  
 

Adesão do paciente ao 
tratamento da lesão;  
Auto-gestão do tratamento; 
Hidratação;  
Bem estar do paciente em 
relação a ferida;  
Domínios de bem estar 
(físico, mental e social). 

Proteger o paciente em situações 
de vulnerabilidade;  
Apoiar o paciente; 
Esforçar para fazer o bem ao 
paciente; 
Ser simpático com paciente; 
Valorizar a confiança e coragem 
ao paciente;  
Valorizar a abordagem do 
paciente de forma holística;  
Respeitar escolhas do cliente;  
Respeitar valores individual.  
 

MILLER, KAPP e DONOHUE, 2012; 
HECK et al, 2011; HECK et al, 2011; 
BROWN, 2011; LORIMER et al, 
2003; AWMA, 2011; GNEAUPP, 
2008; SCOTTIST 
INTERCOLLEGIATE, 2010; EWMA, 
2004; GNEAUPP, 2011a; 
MCKINLEY, 2008; EPUAP, 2007. 

 
Orientação sobre 

exercícios com as pernas 
para o  paciente com 

úlcera venosa 

Capacitar o paciente sobre os, exercícios com 
as pernas a ser realizados; 
Orientar sobre exercícios físicos gerais ; 
Orientar exercícios de elevação dos membros;  
Orientar dormir com os pés da cama elevado 
15;  
Orientar exercícios de extensão e flexão dos 
tornozelos. 
 
 
 

 Construir uma relação terapêutica; 
Atuar de fora ágil. 

EBBESKOG e EMANI, 2005, 
HEBER, SCHNEPP E RIEGER, 
2007, ANNELLS, O´NEILL E 
FLOWERS, 2008; HECK et al, 2011; 
LORIMER et al, 2003; CASEY, 2012; 
SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 
2010;HARAM, RIBU e RUSTOEN, 
2003; HECK et al, 2011; EWMA, 
2006; WOUNDS INTERNATIONAL, 
2012. 

 
Manejo da dor em  

paciente com úlcera 
venosa 

Monitorar a dor;  
Usar estratégias não farmacológicas para tratar 
a dor;  
Orientar ações que visem melhorar o sono; 
Orientar ações que visem melhora da dor.  

Terapia farmacológica e não 
farmacológica para o 
tratamento da dor em 
pacientes com feridas 
crônicas. 

 

Requerer programas educacionais 
para melhorar a habilidade de 
avaliação e manejo da dor; 
Valorizar ações que visem a 
segura do paciente. 

BROWN, 2011; GNEAUPP, 2008; 
AWMA, 2011; WUWHS, 2004. 

 
Intervenção nutricional 

Proporcionar orientações sobre dieta saudável;  
Orientar sobre hidratação adequada;  
Indicar e Orientar sobre suplementação 
alimentar;  
Indicar nutrientes de acordo com o tipo de 
lesão;  
Indicar ingesta adequada de lipídeos, proteínas, 
vitaminas, micronutrientes.  
Avaliar custo eficácia do tratamento  nutricional 
indicado.  

Nutrição e feridas 
crônicas.Suplementação 
para pacientes com úlceras 
venosas. 
 

Motivar o paciente sobre as 
rotinas alimentares. 

 

EPUAP, 2007; GNEAUPP, 2011b; 
GNEAUPP, 2011a; MILLER, KAPP e 
DONOHUE, 2012; AWMA, 2011; 
SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 
2010; EPUAP, 2007; GNEAUPP, 
2011b. 

Quadro 5. Competências específicas, habilidades, conhecimentos e atitudes esperados do enfermeiro relacionado a Competência Geral "Tratamento do 

paciente com úlcera venosa". 
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Competência 
específica 

 

Habilidades  
 

Conhecimentos  
 

Atitudes  
 

Referências  

 
Realização do  
curativo  em 
paciente com 
úlcera venosa 

Realizar curativo usando técnica adequada;  
Realizar combinação de tratamento 
(produtos) quando necessário;  
Realizar limpeza da lesão usando a técnica 
adequada; 
Escolher material de limpeza da lesão; 
Selecionar produtos adequado para curativo; 
Avaliar tempo do curativo na lesão;  
Estabelecer protocolo para seleção do 
curativo adequado;  
Avaliar aspectos econômicos e seguranças 
dos produtos de curativo; 
Selecionar produtos que visem o controle do  
exsudato;   
Selecionar produtos que visem o controle da 
umidade da lesão;   
Indicar tipos de debridamento; 
Realizar desbridamento;  
Realizar ações visem biossegurança; 
Manusear  de forma ágil equipamentos para 
realização de curativo;  
Realizar cuidados que visem proteção da  
pele peri lesão;  
Verificar adaptação do paciente com curativo;  
Avaliar custo eficácia do tratamento indicado. 
.    

Manejo das úlceras venosas;  
Produtos para ferida; 
Função e mecanismos de ação 
dos produtos usados para tratar 
feridas.;  
Requisitos para um curativo 
ideal; 
Custo eficácia de tratamentos 
usados em úlceras venosas;  
Tratamento novos;  
Potencial de atividade 
enzimática dos curativos. 

Engajar-se no tratamento do 
paciente; 
Estimular o paciente a participar 
do tratamento; 
Valorizar relações  interpessoal e 
ações de interação entre paciente 
e equipe.  

SEELEY e HARDING, 2008, 
AMEEEN, COLL E PETERS, 
2005, EBBESKOG e EMANI, 
2005, CASEY, 2012, MILES e 
MAYLOR, 2002; HECK et al, 
2011; ZARCHI e JEMEC, 
2014; BROWN, 2011; 
LORIMER et al, 2003; AWMA, 
2011; SCOTTIST 
INTERCOLLEGIATE, 2010; 
EWMA, 2004; EWMA, 2006; 
GNEAUPP, 2012b. 

Aplicação da  
terapia 

compressiva  em 
paciente com 
úlcera venosa 

Reconhecer a bandagem de compressão;  
Aplicar compressão com técnica adequada;  
Verificar adaptação do paciente com curativo;  
Avaliar fatores que complicam a compressão. 

Circulação; 
Sistema linfático; 
Microcirculação e os efeitos da 
comrpessão; 
Tipos de graduação para 
compressão; 

Valorizar terapia compressiva;  
Valorizar a confiança na 
capacidade de aplicar a 
compressão. 
 

MCKINLEY, 2008; AWMA, 
2011; GNEAUPP, 
2011ª;EWMA, 2005; 
GNEAUPP, 2012a; 
GNEAUPP, 2011a ; WUWHS, 
2007;  SEELEY e HARDING, 

 
Quadro 6. Competências específicas, habilidades, conhecimentos e atitudes esperados do enfermeiro relacionado a Competência Geral "Tratamento da úlcera 
venosa". 



R e s u l t a d o s  | 50 

 
Controle de edema;  
Níveis de compressão;  
Finalidade da compressão;  
Equipamentos usados para 
compressão,  
Técnica de compressão; 
Impacto da compressão na vida 
do paciente; 
Monitoração da compressão;  
Efeitos causados pelo uso  da 
terapia inadequada ;  
Duração da terapia 
compressiva; 
Riscos causados pelo uso da  
pressão inadequada na terapia 
compressiva. 
Circulação arterial; 
Sistema Linfático, funções;  
Microcirculação, efeitos com a 
compressão. 

2008, AMEEEN, COLL E 
PETERS, 2005; MILLER, 
KAPP e DONOHUE, 2012, 
ANNELLS, O´NEILL E 
FLOWERS, 2008; KIRNER, 
2014, KAPP et al, 2010, 
FEBEN, 2003; GNEAUPP, 
2008; SCOTTIST 
INTERCOLLEGIATE, 2010; 
CONUEI, 2009; EWMA, 2004; 
EWMA, 2006; WUWHS, 
2008b 

 
Manejo da 

infecção  em 
paciente com 
úlcera venosa 

Controlar infecção da ferida;  
Estabelecer protocolo para seleção do 
curativo adequado;  
Avaliar aspectos econômicos e segurança 
dos produtos a ser usados; 
Colher swab; 
Selecionar produtos à base de prata; 
Selecionar produtos que estimulem a 
cicatrização; 
Selecionar curativos para controle do 
exsudato 
Avaliar tempo do curativo na lesão.  

Ações de controle de infecção;  
Produtos para ferida com ação 
antimicrobiana,  
Mecanismos de ação dos 
produtos 
Requisitos para um curativo 
ideal; 
Custo eficácia do tratamento;  
Resistência microbiana. 
 

 SCOTTIST 
INTERCOLLEGIATE, 2010; 
EWMA, 2005; CASEY, 2012; 
HECK et al, 2011; LORIMER 
et al, 2003; GNEAUPP, 2011a; 
GNEAUPP, 2012b; WUWHS, 
2004; FEBEN, 2003; 
LORIMER et al, 2003. 

 
Manejo da dor em 

paciente com 
úlcera venosa 

Avaliar a dor na  retirada do curativo;  
Avaliar a dor  durante o curativo;  
Avaliar a dor após o curativo - com o produto 
escolhido para do curativo Realizar manejo 
da dor relacionado ao curativo.  
Verificar adaptabilidade dos curativos. 
Encaminhar ao médico em caso de dor 
crônica ou aguda 
 

Controle de Manejo da dor.  Valorizar a preferências do 
paciente;  
Estar disponível ao paciente.  
 

WUWHS, 2007; HARAM, 
RIBU e RUSTOEN, 2003; 
GNEAUPP, 2008; CONUEI, 
2009; GNEAUPP, 2012b. 
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 Contemplando o atendimento integral do paciente com úlcera venosa, 

definimos a competência geral de "Acompanhamento da úlcera venosa" (quadro 07), 

apresentando três competências específicas, e competência geral "Prevenção da 

úlcera venosa" (quadro 08) também com três competências específicas.
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Competência 
específica  

Habilidades  Conhecimentos  Atitudes  Referências 

Documentação dos 
cuidados do paciente 

com úlcera venosa 

 

Documentar o status do tratamento e evolução da ferida; 
Observar os resultados relacionados ao tratamento 
adotado;  
Capacitar a  equipe sobre  gestão de úlceras venosas; 
Realizar um feedback do plano terapêutico para o paciente 
e para equipe;  
Produzir diário para o paciente para um acompanhamento 
regular.  
 

 
 
 
 
 

Valorizar a  confiança do 
paciente. 

CASEY, 2012; HARAM, RIBU 
e RUSTOEN, 2003; 
MCKINLEY, 2008; GNEAUPP, 
2008; EWMA, 2004; 
GNEAUPP, 2012a; 
GNEAUPP, 2011ª; WUWHS, 
2008. 

Reavaliação do 
paciente com úlcera 

venosa  
 

 

Reavaliar a dor do paciente usando um registro detalhado 
e com periodicidade;  
Reavaliar estado nutricional e orientações sobre a  
alimentação  
Reavaliar as mudanças no estilo de vida;  
Reavaliar  melhora na qualidade do sono;  
Reavaliar dor em todo seu aspecto.  
 

 
 

Valorizar a confiança do 
paciente. 

MILES e MAYLOR, 2002; 
FEBEN, 2003; BROWN, 2011; 
MCKINLEY, 2008; EWMA, 
2006; ANNELLS, O´NEILL E 
FLOWERS, 2008; CONUEI, 
2009; EWMA, 2004; EWMA, 
2006; KAPP et al, 2010; 
EWMA, 2004; GNEAUPP, 
2011a. 

Reavaliação da úlcera 
venosa    

 

Acompanhar o estado de cicatrização da lesão; 
Reavaliar sinais de infecção na lesão;   
Reavaliar características e evolução dos tecidos da lesão  
Reavaliar características e evolução das bordas da Ferida 
Reavaliar da dor na lesão,  
Reavaliar características da pele peri lesão  
Reavaliar  e monitorar edema com  uso da terapia 
compressiva. 

  WALSH, 2006; SCOTTIST 
INTERCOLLEGIATE, 2010; 
EWMA, 2004; WUWHS, 2008; 
WUWHS, 2004. 

  

 

 

 

 

Quadro 7. Competências específicas, habilidades, conhecimentos e atitudes esperados do enfermeiro relacionado a Competência Geral "Acompanhamento  do 
paciente com úlcera venosa". 
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Competência 

específica  
Habilidades  Conhecimentos  Atitudes  Referências  

 
Orientações de 

prevenção da úlcera 
venosa 

Capacitar o paciente sobre o tratamento e seu 
processo saúde doença, valorizando o conhecimento 
que ele tem sobre o assunto;   
Orientar sobre  exercícios físicos e com as pernas;  
Orientar  sobre cuidados com a pele; 
Orientar sobre manter de vida saudável; 
Orientar sobre o controle dos fatores de riscos.  
 
 

 Fornecer apoio ao paciente; 
Valorizar a interação com o 
paciente. 

MILLER, KAPP e 
DONOHUE, 2012, FEBEN, 
20003; GNEAUPP, 2008; 
CONUEI, 2009; GNEAUPP, 
2011b; GNEAUPP, 2011a; 
KAPP et al, 2010; LORIMER 
et al, 2003; AWMA, 2011; 
SCOTTIST 
INTERCOLLEGIATE, 2010; 
EWMA, 2006 

Monitoração a dor em 
paciente com úlcera 

venosa 

Orientar ações que visem a prevenir a dor; 
Orientar sobre o controle dos fatores de riscos para 
desenvolver dor; 
Manter o registro detalhado sobre queixas de dor do 
paciente e a evolução da mesma.    
 
 

 Fornecer apoio ao paciente; 
Valorizar a interação com o 
paciente. 

KAPP et al, 2010; LORIMER 
et al, 2003; AWMA, 2011; 
SCOTTIST 
INTERCOLLEGIATE, 2010; 
WUWHS, 2004. 

Monitoração da 
compressão  em 

paciente com úlcera 
venosa 

Manter e monitorar o uso terapia compressiva;  
Realizar ações que visem a prevenção de edema;  
 

 Fornecer apoio ao paciente; 
Valorizar a interação com o 
paciente. 

MILLER, KAPP e 
DONOHUE, 2012; 
SCOTTIST 
INTERCOLLEGIATE, 2010; 
CONUEI, 2009;  AWMA, 
2011; SCOTTIST 
INTERCOLLEGIATE, 2010. 

Quadro 8. Competências específicas, habilidades, conhecimentos e atitudes esperados do enfermeiro relacionado a Competência Geral "Prevenção da 
úlcera venosa / Prevenção de recidivas". 
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Os artigos foram selecionados a partir de um  algoritmo de busca, e embora 

não tratassem especificamente de competências, trouxeram importante contribuição 

para a definição das mesmas.   

Embora os guidelines não sejam considerados  documentos com forte nível 

de evidência, eles apresentaram conteúdos de grande relevância na definição das 

competências. Os guidelines selecionados foram produzidos por organizações de 

especialistas (internacionais) na área de feridas, trata-se de organizações 

responsáveis por experiências clínicas inquestionáveis. 

As competências, mesmo com toda sua complexidade, são construídas ao 

longo da trajetória da vida profissional o qual partilha as experiências e práticas 

vividas (DELUIZ, 2001). Os conhecimentos para ter sentidos nas competências 

devem ser teóricos e tácitos adquiridos pela prática (RAMOS, 2011). 

A ausência de uma definição de perfil  esperado das competências dos 

profissionais de enfermagem no atendimento a pessoas com úlceras venosas, pode 

impactar negativamente a regulação do exercício da profissão.  

Embora nos tenhamos usado palavras chaves diversificadas acessado  base 

de dados grande relevância, se que fosse incluídas outras base de dados e/ou 

outras línguas talvez encontraríamos outras produções para colaborar com o estudo.  

Acreditamos que as competências aqui definidas são o ponto de partida para 

refletir sobre o perfil de enfermeiros para atender pessoas com úlceras venosas. 

Para definição dessas competências produzidas a partir da revisão  da literatura 

buscamos seguir rigor metodológico de modo a sustentar a lógica do raciocínio, isso 

feito por um grupo pequeno de pesquisadores, pode ser que se esse material fosse 

avaliado por um grupo maior outras competências poderiam ser identificadas.  

Na definição das competências partimos de uma linha de raciocínio clínico 

onde o enfermeiro deve realizar primeiro uma avaliação do paciente e da úlcera, 

seguido do tratamento e por fim, acompanhamento e prevenção. Essa lógica se 

assemelha as etapas do processo de enfermagem (CHAVES, 2009) onde a 

avaliação corresponde a coleta de dados, a prevenção  e o  tratamento 

correspondem a intervenção e o acompanhamento a avaliação. Porém em momento 

algum foi mencionado sobre os diagnósticos de enfermagem, não podendo deixar 

de lado a importância de usa-los, uma vez que eles existem (NANDA, 2014), e são 

base para definição do plano de cuidados.  
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As habilidades estavam claramente descritas nos estudos encontrados, 

porém os conhecimentos além de raramente mencionada, estavam na maioria das 

vezes ligados as ciências básicas,  não sendo identificadas nas abordagens teóricas 

de enfermagem, enfatizando assim falta de estudos com definição dos 

conhecimentos que os enfermeiros devem ter para atender pessoas com úlceras 

venosas. 

 Essa ausência de definição dos conhecimentos pode ser um problema até 

mesmo no momento de elencar os conteúdos a serem apresentados na graduação, 

ou pós graduação. Os educadores devem ter uma base sólida de conhecimentos, de 

teorias para serem ensinados aos enfermeiros que atendem as úlceras venosas.  

As atitudes mencionadas pelos autores são apenas citadas e não são 

discutidas, e podem ser aplicadas em qualquer cenário, a qualquer profissão. Falta 

um especificação de atitudes para o enfermeiro no atendimento dessa população. 

Entendendo que as atitudes são valores culturais e pessoais que devem ser 

acrescidos nas relações de trabalho (RAMOS, 2011), falta estudos para definição 

das mesmas na enfermagem de forma geral, e ainda mais, pertinentes ao 

atendimento à população de pessoas com úlceras venosas.  

O desenvolvimento das competências  e os respectivos conhecimentos, 

habilidades e atitudes  na formação do enfermeiro, deve ocorrer ao longo do 

processo de formação da graduação à especialização, devendo-se definir nesse 

processo sobre sua abrangência e profundidade. 

 

- Avaliação do paciente e da úlcera venosa  

No contexto de atendimento a pessoas com úlceras venosas o enfermeiro 

necessita de habilidades e conhecimentos específicos para desenvolver ações de 

diagnóstico, tratamento e intervenção (EWMA, 2008, MCKINLEY, 2008;  AMEEN, 

COLL e PETERS, 2004). 

A úlcera venosa tem grande impacto sobre a vida do indivíduo em várias 

vertentes devido imagem prejudicada, mobilidade comprometida, fragilidade das 

relações sociais, no ambiente de trabalho , no convívio com a  família, autoestima e 

até mesmo de qualidade de vida (PERES, ZUFFI e TASSO, 2013; SALOMÉ, 2010). 

Quando  pensamos em atendimento ao paciente, a avaliação não deve ser 

direcionada somente a úlcera, mas também ao paciente de forma holística (HEBER, 

SCHNEPP E RIEGER, 2007; HECK et al, 2011). 
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A competência de avaliação de saúde do paciente com úlcera venosa,  

engloba o primeiro contato com o paciente, afim de colher informações essenciais 

para estabelecer os diagnósticos e definir as intervenções necessárias, bem como a 

produção do plano de cuidados. Estudos (SILVA et al, 2012) apontam a falta de 

sistematização da assistência ao usuário com úlceras venosas na atenção primária 

à saúde, poucos municípios adotam protocolos clínicos que direcionem ações de 

cuidados voltadas à prevenção e tratamento dessas úlceras, podendo trazer 

implicações aos usuários em tempo de cicatrização, qualidade de vida, além de 

ônus ao serviço de saúde (POSNETT  E FRANKS, 2008). 

As informações colhidas inicialmente do paciente, devem ser registradas pelo 

enfermeiro em um protocolo padronizado (EPUAP, 2007; HARAM, RIBU e 

RUSTOEN, 2003; MCKINLEY, 2008), caso não exista no serviço de saúde, o 

enfermeiro  deve possuir a  habilidade para produzir este documento de registro, 

acompanhamento, evolução dos pacientes (WUWHS, 2008; HEBER, SCHNEPP E 

RIEGER, 2007), baseados nos conhecimentos relacionados a atendimento a 

pessoas com úlceras venosas.  

A competência de avaliação de saúde do paciente com úlcera venosa 

engloba uma série habilidades, sendo ações que em sua maioria são avaliações que 

devem ser produzidas pelo enfermeiro de forma atenciosa, como identificar sinais e 

sintomas de insuficiência venosa crônica (GNEAUPP, 2012; EWMA, 2006), colher  a 

história clínica do paciente englobando a história de vida familiar, histórico 

farmacológico (SEELEY e HARDING, 2008, ANNELLS, O´NEILL E FLOWERS, 

2008; WUWHS, 2007; ZARCHI e JEMEC, 2014; CONUEI, 2009; GNEAUPP, 2012a ; 

GNEAUPP, 2011a; WUWHS 2008a; WUWHS, 2004), avaliar presença de patologias 

associadas (WUWHS, 2004;  WUWHS, 2007), identificar estilos de vida do paciente 

(EWMA, 2008; WUWHS, 2007), avaliar a higiene pessoal (TAVERNER, CLOSS e 

BRIGGS, 2011), avaliar a qualidade do sono do paciente (HEBER, SCHNEPP E 

RIEGER, 2007; WUWHS, 2004), bem como avaliar mobilidade do paciente 

(BROWN,  2011), uma vez que as restrições decorrentes a úlcera  alteram o estilo 

de vida e interferem nas atividades de vida diária do indivíduo (SALOMÉ, BLANDES 

E FERREIRA, 2012). 

A identificação dos fatores de risco para desenvolvimento de úlcera venosa é 

um habilidade que o enfermeiro deve ter,  pois tem influência direta na definição de 

diagnóstico de etiologia da lesão (RONDAS et al, 2009, WALSH, 2006; GNEAUPP, 
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2008; EWMA, 2008; WUWHS, 2007).  Quando pensamos em fatores de risco não 

deve-se excluir os fatores socioeconômicos (WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; 

AWMA, 2011; CONUEI, 2009; EWMA, 2008), uma vez que estudo (DANTAS et al, 

2013) demonstrou que esses têm impacto importante para o desenvolvimento das 

úlceras venosas, uma vez que a maioria dos pacientes com renda baixa, podem 

tornar fator de risco para desenvolver úlcera. 

Os aspectos sociais (BROWN, 2011), emocionais (AWMA, 2011; GNEAUPP, 

2011a) e a saúde mental (EBBESKOG e EMANI, 2005; EWMA, 2008; LINDAHL et al 

, 2014; BROWN, 2011;BROWN, 2011; TAVERNER, CLOSS e BRIGGS, 2011; 

EWMA, 2008) dos pacientes com úlcera venosa devem compor o rol da avaliação da 

saúde paciente, uma vez que estudo (JONES et al., 2006), sobre a prevalência de 

ansiedade e depressão em pacientes com úlceras venosas, identificou que 27% 

apresentam depressão e 26% eram ansiosos.  

Sabe-se que a morbidade e a mortalidade associadas à depressão pode 

chegar em torno de 70% (MCQUAID  et al., 1999), ficando claro a importância da 

habilidade do enfermeiro em realizar uma avaliação do estado mental e social do 

paciente com úlcera venosa, usando escalas específicas (CONUEI, 2009; WOUNDS 

INTERNATIONAL, 2012; AWMA, 2011), e estabelecer um planejamento assistencial 

continuo e multiprofissional (DIAS et al, 2013).  

O conhecimento do paciente sobre a úlcera e sobre o tratamento que será 

realizado, é fundamental, uma vez que os pacientes mais informados tem mais 

disposição, ação no controle da sua doença, colabora de forma positiva na adesão 

aos curativos e aos tratamentos usados (EWMA, 2008; SCHNEPP E RIEGER, 2007; 

WOUNDS INTERNATIONAL, 2012).  

Neste sentido é importante a habilidade do enfermeiro em identificar a atitude 

que o paciente apresenta em relação a sua condição de vida, ou seja, suas 

habilidades para o  enfrentamento social, e o tipo de personalidade e atitude 

(AWMA, 2011) em relação a sua condição clínica, além da experiência prévia que o 

paciente tem sobre os tratamentos usados. Estudos (SALAMAN e HARDING, 1995) 

apontam que paciente com mais conhecimentos sobre sua condição e com um perfil 

mais otimista apresentam uma melhor cicatrização da úlcera. 

Sabe-se que as úlceras venosas causam significante impacto social e 

econômico devido à natureza recorrente e ao longo tempo decorrido entre sua 

abertura e cicatrização (ABADDE E LASTÓRIA, 2006). Neste sentido enfatiza-se 
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que o enfermeiro deve providenciar um momento específico para colher todas 

informações do paciente que resultará para o desenvolvimento do plano de cuidado 

adequado. 

Entende-se para se o desenvolvimento da competência de avaliação de 

saúde do paciente,  o enfermeiro além das atitudes descritas anteriormente, deve 

mobilizar conhecimentos que são específicos de tal competência . Pensando nesses 

conhecimentos, fica claro que alguns deles são básicos, como anatomia, fisiologia e 

farmacologia, que na maioria das vezes são adquiridos na graduação.  

Outros conhecimentos são mais avançados como, conhecer os fatores que 

contribuem para a cronicidade e complexidade da ferida (locais e sistêmicos), 

entender sobre epidemiologia das úlceras, entender a fisiologia da insuficiência 

vascular, impacto da úlcera venosa na qualidade de vida do paciente, alterações 

mentais, sociais e econômicas ligadas a ferida (RONDAS et al, 2009, SEELEY e 

HARDING, 2008; HARAM, RIBU e RUSTOEN, 2003), são conhecimentos adquiridos 

em cursos específicos na área de feridas, ou em uma pós-graduação lato sensu, 

cabendo assim ao enfermeiro buscar continuamente atualização profissional (SILVA 

et al., 2012; EWMA, 2008; WUWHS, 2008; CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO, 2001).  

A atitude profissional não deve ficar de fora quando falamos de competência 

(PERRENOUD, 2013). Na competência de avaliação de saúde do paciente espera-

se do enfermeiro que se  comunique adequadamente para captar as informações do 

paciente (CASEY, 2012; MILES e MAYLOR, 2002; MCKINLEY, 2008; EPUAP, 

2007), valorize a importância do conhecimento para tratar as úlceras (HARAM, RIBU 

e RUSTOEN, 2003), e busque atender o paciente de maneira mais humana, com 

dignidade, respeito, ajudando, compartilhando e compreendendo as necessidades 

do indivíduo com lesão (SILVA et al, 2012), e incluindo o paciente durante todo o 

processo (HEBER, SCHNEPP E RIEGER, 2007). 

A competência de avaliação do estado de saúde do paciente mostra uma  

associação com as características da lesão, visto que a melhora da lesão 

geralmente reflete-se em melhora da percepção geral de saúde do paciente (DIAS et 

al, 2013).  

As úlceras venosas podem surgir por traumas, espontaneamente, decorrentes 

da insuficiência venosa crônica nos membros inferiores e o quadro de uma pessoa 

com esse tipo de lesão com pode se agravar devido aos processos cicatriciais na 
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pele circundante e tecidos subcutâneos (PERES, ZUFFI e TASSO), assim o 

enfermeiro deve possuir a competência para realizar uma avaliação criteriosa do 

membro inferior do paciente (WUWHS, 2004; SCEMONS e ELSTON, 2011), 

pois na maioria das vezes o  traumatismo nos membros inferiores são importantes 

fatores desencadeantes e úlcera, e muitos  pacientes costumam referir presença de 

varizes (ABADDE E LASTÓRIA, 2006).  

 A competência de exame físico do membro inferior engloba algumas 

habilidades esperadas dos enfermeiros como, a avaliação da perna com objetivo de 

identificação da qualidade do sistema venoso, presença de varicose, hemossiderose 

(AWMA, 2011; WALSH, 2006; HARAM, RIBU e RUSTOEN, 2003),  avaliar presença 

de neuropatia e insuficiência crônica (GNEAUPP, 2008; EWMA, 2006),  avaliar a 

temperatura da pele (RONDAS et al, 2009; HARAM, RIBU e RUSTOEN, 2003) 

As úlceras venosas apresentam alguns sinais clássicos que podem ser 

observados no exame físico dos membros inferiores (ABADDE E LASTÓRIA, 2006),  

como a dermatite ocre, devido a extravasamento de hemácias na derme e depósito 

de hemossiderina nos macrófagos. Pode ocorrer também eczema, 

lipodermoesclerose, caracterizada por graus variáveis de fibrose, que, quando 

presente por muitos anos, pode envolver todo o terço distal do membro inferior, 

resultando na aparência de garrafa invertida (ABADDE E LASTÓRIA, 2006; 

SCEMONS e ELSTON, 2011).  

 Vários estudos apontam que deve-se avaliar o edema durante o  exame físico 

do membro inferior (LORIMER et al, 2003; AWMA, 2011; GNEAUPP, 2008; 

CONUEI, 2009), porém poucos citam que essa avaliação deve ser realizada através 

do  teste de cacifo (SCEMONS e ELSTON, 2011; WUWHS, 2008).  Para 

desenvolver tal habilidade o enfermeiro deve possuir conhecimento de técnica do 

exame, bem como conhecer a escala de resultado dos graus de depressão que 

aprecem na membro (SCEMONS e ELSTON, 2011; DEALEY, 2008).  

 A palpação dos pulsos, (AWMA, 2011; SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 

2010; EPUAP, 2007; GNEAUPP, 2011b), também é uma habilidade a ser 

desenvolvida pelo enfermeiro que está incluída no exame físico dos membros 

inferiores, devendo-se identificar a graduação das pulsações (SCEMONS e 

ELSTON, 2011). 

A habilidade mais defendida pelos autores dentro da avaliação do membro 

inferior é a realização do exame de índice tornozelo/braço (SEELEY e HARDING, 
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2008; ZARCHI e JEMEC, 2014; CONUEI,2009; GNEAUPP, 2012a; 

GNEAUPP,2011a; WUWHS,2008a; WUWHS, 2004; WUWHS, 2008b; WUWHS, 

2007; HEBER, SCHNEPP E RIEGER, 2007; HECK et al, 2011; MILES e MAYLOR, 

2002, ANNELLS, O´NEILL E FLOWERS, 2008 ; LORIMER et al, 2003; AWMA, 2011; 

EWMA, 2008; EWMA, 2006; SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010), usado na para 

a detecção de insuficiência arterial (BERGONSE e RIVITTI, 2006).  

 Dá-se importância o exame de índice tornozelo/braço (ITB) pois o mesmo 

determina a modalidade de tratamento a ser adotada pelo enfermeiro (RONDAS et 

al, 2009, WALSH, 2006; GNEAUPP, 2008; EWMA, 2008). Os autores deixam claro 

que as  habilidades estão em: realizar e calcular o exame de ITB (SEELEY e 

HARDING, 2008; ZARCHI e JEMEC, 2014;CONUEI, 2009;GNEAUPP, 2012a ; 

GNEAUPP, 2011a; WUWHS, 2008a; WUWHS, 2004; WUWHS, 2008b;WUWHS, 

2007; WUWHS, 2004; HEBER, SCHNEPP E RIEGER, 2007; HECK et al, 2011), 

avaliar  e interpretar o ITB (SEELEY e HARDING, 2008, ANNELLS, O´NEILL E 

FLOWERS, 2008; WUWHS, 2008;WUWHS, 2007), e usar o material do ITB de 

forma adequada (ANNELLS, O´NEILL E FLOWERS, 2008 ; LORIMER et al, 2003; 

AWMA, 2011; EWMA, 2008; EWMA, 2006; WUWHS, 2008).  

 Para que o enfermeiro seja competente em realizar o exame físico dos 

membro inferiores, além de habilidades específicas ele deve possuir alguns 

conhecimentos. Os autores apontam alguns conhecimentos específicos como 

fisiopatologia e causa do edema, fisiologia da hipertensão venosa; funcionamento do 

fluxo sanguíneo e hipóxia (RONDAS et al, 2009 ; EWMA, 2005; EWMA, 2004) 

sabendo que esse rol de conhecimentos não se esgota aí.  

 Em todas as habilidades desenvolvidas pelo enfermeiro na avaliação física 

dos membros inferiores, ou em qualquer outra dimensão do cuidado do paciente 

com úlcera venosa espera-se um atitude ética (LORIMER et al, 2003).  

Os autores deixam claro que em todos os casos de pacientes com úlceras 

venosas deve-se realizar uma avaliação analítica básica de exames,  já realizados 

pelos paciente, (LORIMER et al, 2003; AWMA, 2011; VELASCO, 2011), pois 

alterações estão diretamente ligadas a cicatrização retardada (WUWHS, 2008).  

 Dentre os exames que devem ser avaliados estão glicose, hemoglobina, 

albumina sérica, lipídeos, fator reumatoide, células brancas, eritrócitos, proteína c 

reativa, função hepática , hemoglobina glicada (SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 

2010; WUWHS, 2008; WOUNDS INTERNATIONAL, 2012, GNEAUPP, 2011b).  
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 Além da competência de avaliação de exames o enfermeiro deve ainda 

questionar sobre tratamento que o paciente já tenha realizado no passado 

(SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010), deve-se ainda investigar sobre as 

medicações em uso, uma vez que os fármacos estão diretamente ligados ao 

processo de cicatrização (VELASCO, 2011). O conhecimento dos fatores que 

retardam ou dificultam a cicatrização contribuem para o desenvolvimento do plano 

de cuidados e o sucesso na cura da ferida (SCOTTON, MIOT e ABBADE, 2014). 

 Embora estudo recente (SCOTTON, MIOT e ABBADE, 2014) realizados em 

pacientes com úlcera venosas,  aponte que diabetes mellitus e  hipertensão arterial 

não interferiram significativamente com a cura, o autor deixa claro que  algumas 

medidas de identificação e prevenção desses fatores devem ser planejadas, não 

deixando de lado assim, a importância do acompanhamento de exames dos 

pacientes.  

 Quando fala-se de exames não deve-se pensar somente em parâmetros 

bioquímicos, autores destacam a importância de exames de imagem, como eco-

dopller (VELASCO, 2011), e exames microbiológicos e biopsia (DANTAS et al, 

2013). Em nenhum momento os autores afirmam que o enfermeiro deve fazer a 

prescrição dos exames, mas deixam claro a importância da avaliação dos mesmos 

(SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; WUWHS, 2008; WOUNDS 

INTERNATIONAL, 2012, GNEAUPP, 2011b; DANTAS et al, 2013), neste sentindo 

entende-se que durante a avaliação do paciente o enfermeiro deve ter atitude de 

investigar se o paciente tem exames em mãos para que possam ser avaliados. 

 Pensando na competência de  avaliação dos exames, o enfermeiro deve 

mobilizar conhecimentos prévios para ser capaz de entender o que cada resultado 

sugere. Sendo assim, necessita de conhecimentos básicos de bioquímica, 

farmacologia que podem ser adquiridos na graduação. Porém a interpretação de 

exames mais específicos, demanda conhecimentos mais complexos, neste sentido 

podem ser adquiridos de acordo com a experiência na área, ou em cursos de 

aperfeiçoamento, ou pós graduação.  

Uma das competências mais defendidas pelos autores é a avaliação da dor 

no paciente com úlcera venosa (AWMA, 2011; CONUEI, 2009; EWMA, 

2008;GNEAUPP, 2011a; WUWHS, 2004; LINDAHL et al, 2014, HEBER, SCHNEPP 

E RIEGER, 2007;  SCOTTIST IINTERCOLLEGIATE, 2010; WUWHS, 2008;  

WOUNDS INTERNATIONAL, 2012).  
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Estudos (LARA et al, 2011) demonstram que a dor é o sintoma predominante 

nos pacientes com úlcera venosa, provocando tem desconfortos físicos que 

consequentemente interfere nas ações cotidianas. Ressalta-se que o paciente com 

ferida crônica sofre dor de caráter físico e emocional, não deixando de fora o 

estresse que está intimamente relacionado, em que a dor aumenta o estresse e o 

estresse aumenta a dor (DANTAS et al, 2013;  MEDEIROS et al,  2013). 

Estudo (MEDEIROS et al , 2013), indica que  96% dos pacientes com úlcera 

venosa apresentava inatividade física, devido a  dor causada pela úlcera, gerando 

perda da mobilidade funcional, afetando a capacidade de trabalho da pessoa, além 

de restringir o atividades da vida diária e de lazer.  

Fortalecendo os resultados desse estudo (MEDEIROS et al., 2013),  

consensos internacionais afirmam que a dor está diretamente ligada as atividades 

físicas (EWMA, 2008; WUWHS, 2008) e que  a pessoa com dor se recusa a fazer 

uma simples caminhada pensando que isso faria piorar a dor.  

Entendendo a complexidade que a dor causa na pessoa com úlcera venosa, 

fica claro a importância do enfermeiro desenvolver competências de avaliação da 

dor, bem como habilidades para avaliar a intensidade da dor por meio de escalas 

específicas, a localização da dor e bem como o tipo da dor (AWMA, 2011; CONUEI, 

2009; EWMA, 2008; GNEAUPP, 2011a; WUWHS, 2004; LINDAHL et al, 2014, 

HEBER, SCHNEPP e RIEGER, 2007;  SCOTTIST IINTERCOLLEGIATE, 2010; 

WUWHS, 2008;  WOUNDS INTERNATIONAL, 2012).  

Autores (LINDAHL et al., 2010; WOUNDS INTERNATIONAL, 2012) afirmam 

que entender em quais situações a dor ocorre com maior ou menor frequência, por 

exemplo, de dia ou de noite,ou quando melhora ou piora (VELASCO, 2011) se trata 

de uma habilidade do enfermeiro e ajudaria a traçar um plano de cuidados mais 

específico e direcionado para o paciente. 

Para que o enfermeiro seja competente na avaliação da dor do paciente com 

úlcera venosa ele deve mobilizar habilidades específicas neste sentido, bem como 

possuir conhecimentos para que a avaliação seja feita de forma correta, como por 

exemplo, conhecer etiologia, conceito, sinais e sintomas de dor, conhecer e saber 

como se aplica as escalas para avaliação da dor, reconhecer as características da 

dor que indicam a etiologia da dor (AWMA, 2011; CONUEI, 2009; EWMA, 

2008;GNEAUPP, 2011a; WUWHS, 2004; LINDAHL et al, 2014, HEBER, SCHNEPP 

E RIEGER, 2007) 
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Sabendo da importância de evidenciar o impacto da dor no cotidiano da 

pessoa com úlcera venosa, o enfermeiro deve abordar em quais situações a dor 

causa as limitações deste indivíduo, que na maioria das vezes vão desde a 

dependência para realizar simples tarefas do cotidiano até a incapacidade de 

locomoção,e muitos se declararam frágeis e desestimulados (LARA et al, 2011). 

Neste contexto o enfermeiro deve ter atitude de comunicar de forma adequada 

(CASEY, 2012; MILES e MAYLOR, 2002; MCKINLEY, 2008; EPUAP, 2007) com o 

paciente para captar as informações que são parte importante do plano de cuidados. 

É consenso internacional (AWMA, 2011; CONUEI, 2009; EWMA, 2008) que 

além de captar todas as informações sobre avaliação a dor, o enfermeiro deve medir 

e anotar todas as informações colhidas, isso faz parte do processo de cuidado que 

deve ser contínuo.  

O enfermeiro que atende pacientes com úlceras venosas deve ser 

competente para realizar a avaliação nutricional (AWMA, 2011; GNEAUPP, 2008; 

WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; EPUAP, 2007; GNEAUPP, 2011b; CONUEI, 

2009; SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; EPUAP, 2007). Estudo realizado em 

2008 por Tobon, Whitney e Jarrett ,(2008), apontou que 50% dos pacientes com 

úlcera venosa estavam excesso de peso, e 37,5% estavam obesidade extrema, o 

que reforça a importância de se realizar essa avaliação. 

A aferição do peso, altura, índice de massa corporal, circunferência 

abdominal, investigação dos alimentos ingeridos nos últimos sete dias, avaliação da 

pele, avaliação do cabelo fazem parte da avaliação nutricional (AWMA, 2011; 

GNEAUPP, 2008; WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; EPUAP, 2007; GNEAUPP, 

2011b; CONUEI, 2009; SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; EPUAP,2007), 

sendo assim essas seriam habilidades específicas que o enfermeiro deve 

desenvolver .  

O enfermeiro deve ter  habilidade e conhecimento para utilizar a ferramenta 

da Avaliação Subjetiva Global (AWMA, 2011; GNEAUPP, 2008; WOUNDS 

INTERNATIONAL, 2012; EPUAP, 2007),  para detectar se o paciente está em risco 

nutricional (SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; EPUAP,2007). 

O diagnóstico nutricional permite ao enfermeiro traçar o plano de cuidados 

direcionado, em casos necessários. Vale ressaltar que  o indivíduo obeso tem 

dificuldade de mobilização e deambulação, levando-o a um estilo de vida sedentário, 

o que pode piorar a situação da úlcera (MEDEIROS, et al., 2013). 
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 Em momento algum os autores defendem que o enfermeiro deve substituir o 

papel do nutricionista, o que fica claro é que o enfermeiro deve ser capaz de realizar 

uma avaliação nutricional básica do paciente com úlcera venosa (EPUAP, 2007), 

identificando a condição nutricional do paciente para direcionar o raciocínio clínico 

que guia o plano de cuidados. Em um estudo realizado por Tevis e Nancy (1998), foi 

identificado que 84% dos pacientes com úlceras venosas apresentavam  risco 

nutricional moderado ou alto, o que reforça a importância da avaliação nutricional 

criteriosa.  

O enfermeiro deve possuir conhecimentos básicos de nutrição, como conceito 

de peso, obesidade e desnutrição, indicadores de nutrição, evolução do estado 

nutricional, classe dos nutrientes, funções dos nutrientes que na maioria das vezes 

são abordado na graduação em disciplinas de Nutrição em Saúde (WOUNDS 

INTERNATIONAL, 2012; EPUAP, 2007; GNEAUPP, 2011b; CONUEI, 2009).  

Conhecimentos como a epidemiologia da relação do estado nutricional e as 

feridas crônicas, relação da oximetria com a nutrição (EPUAP, 2007),  são 

conhecimentos específicos que o enfermeiro deve buscar em cursos direcionados 

na área de feridas. Em consenso internacional (EPUAP, 2007) com foco em nutrição 

de feridas os autores defendem que, quando se considera o estado nutricional do 

paciente, deve-se usar parâmetros bioquímicos como albumina, sérica, hemoglobina 

e potássio, e que espera-se de um enfermeiro que tenha sido capacitado com 

conhecimentos específicos de nutrição na área de feridas.  

O julgamento clínico nutricional deve ser feito por um profissional qualificado 

para produzir avaliações precisas do estado nutricional, pois o excesso de peso 

pode mascarar deficiências nutricionais (EPUAP,2007), para isso reforça-se a 

importância da qualificação do profissional enfermeiro.  

A depressão é considerada uma das dez principais causas de incapacidade 

no mundo, limitando o desempenho nas esferas física, pessoal e social, e as  

pessoas que apresentam algum tipo de ferida podem se isolar,  isso ocorre quando 

o paciente é movido pelo medo de sofrer em decorrência de estar com uma lesão 

que gera dor, odor, e exsudato (SALOME, BLANES e FERREIRA, 2012). 

 É fundamental identificar fatores que influenciam o bem estar psicológico do 

paciente, sendo necessário a a avaliação da depressão, desânimo, pensamento 

negativo, frustração por conta da ferida, estresse (WOUNDS INTERNATIONAL, 

2012; EWMA, 2008; EBBESKOG e EMANI, 2005; EWMA, 2008). Isso constitui 
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habilidade específica que o enfermeiro deve estar apto a realizar, dentro da 

competência de avaliação psicossocial.  

Estudo (SALOME, BLANES e FERREIRA, 2012) apontou que 65% dos  

pacientes  com úlcera venosa apresentavam depressão leve a moderada, o que 

reforça a importância do enfermeiro ser competente para realizar avaliação 

psicossocial do paciente. Alguns autores (KAPP e DONOHUE, 2012; HARAM, RIBU 

e RUSTOEN, 2003; AWMA, 2011; WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; EWMA, 

2008) citam que para este tipo de avaliação deve-se usar o Mini Mental. O 

enfermeiro deve ter conhecimento desta ferramenta e habilidade para aplica-la.  

Espera-se ainda como parte da avaliação psicossocial a habilidade do 

enfermeiro na identificação dos  fatores que influenciam no bem estar social como 

no isolamento social, papel dentro da família, rotinas diárias do paciente (AWMA, 

2011; WOUNDS INTERNATIONAL, 2012). Em decorrência das dificuldades de 

enfrentar as dificuldades do dia-dia,os portadores de lesões evitam o contato social, 

tornando-se cada vez mais isolados, podendo desenvolver ansiedade e depressão, 

transtornos mentais que afetam o funcionamento tanto físico como psicológico. 

(FINLAYSON , EDWARDS  E COURTNEY , 2010).  

Identificou-se que 68,20% dos pacientes com úlcera venosa encontraram 

barreiras no ciclo familiar após adquirirem a lesão, e 40,90% observou barreiras no 

ciclo de amizade, e  31,80% sentiram-se descriminados por conta da lesão 

(SALOMÉ, 2010).  O resultado aponta a importância do enfermeiro em ter atitude de  

construir uma relação terapêutica com o paciente e ser totalmente focado na pessoa 

durante cada interação ou consulta (WOUNDS INTERNATIONAL, 2012).   

Quando pensamos em conhecimento na avaliação psicossocial os autores 

deixam claro que  o enfermeiro deve entender de bem-estar em relação a feridas, os 

domínios de bem-estar (físico, mental e social, espiritual/cultural),(AWMA, 2011; 

WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; EWMA, 2008), o que muitas vezes são é 

estudado na graduação em disciplinas de psicologia, mas quando pensamos no 

universo das pessoas com feridas trata-se de algo mais específico que pode ser 

alcançado com um curso específicos na área de psicologia em feridas. 

Sabe-se que a crença colabora para a cura da lesão, neste sentido o 

enfermeiro deve ter habilidade para avaliar os fatores espirituais do paciente, 

questionar sobre expectativa pela a cura, conhecimento sobre a saúde, crenças, 
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religião, para que o estímulo do otimismo faça parte do tratamento (WOUNDS 

INTERNATIONAL, 2012) 

Dentro da competência de avaliação psicossocial é extremamente defendido 

pelos autores a avaliação da qualidade de vida do paciente com úlcera venosa uma 

vez que a mesma está relacionada ao bem-estar físico, social e mental (WOUNDS 

INTERNATIONAL, 2012; AWMA, 2011; CONUEI, 2009;), utilizando escalas 

específicas (GNEAUPP, 2008; WOUNDS INTERNATIONAL, 2012;EPUAP, 

2007;GNEAUPP, 2011b; AWMA, 2011; CONUEI, 2009; HEBER, SCHNEPP E 

RIEGER, 2007).  

 Alguns autores defendem  a importância da avaliação/ reconhecimento 

socioeconômico (LINDAHL et al , 2014, HEBER, SCHNEPP E RIEGER, 2007; 

EWMA, 2008; WUWHS, 2007) como parte da avaliação psicossocial, uma vez que a 

questão socioeconômica esta envolvida nessa problemática, pois os indivíduos 

acometidos com úlcera venosa na maioria das vezes ainda estão em fase laboral 

(SALOME, 2010), o que gera  perda de mobilidade funcional, afetando a capacidade 

do indivíduo para o trabalho, um fato que gera aposentadoria por invalidez, podendo 

ocasionar problemas psicológicos e familiares (MEDEIROS et al, 2013).  

 A chave a competência de avaliação psicossocial é a comunicação (CASEY, 

2012; MILES e MAYLOR, 2002; MCKINLEY, 2008; EPUAP, 2007),que deve ser  

adequada para captar as informações, ou seja, é interessar pelo manejo adequado 

da lesão (ZARCHI e JEMEC, 2014). O enfermeiro deve proporcionar um momento 

com o paciente sem interrupções, sem distração,desligar o telefone móvel,  fazer 

perguntas para compreender melhor a experiência atual da pessoa com ferida atual 

(WOUNDS INTERNATIONAL, 2012), o que remete a atitudes esperadas do 

enfermeiro.  

 No contexto da competência geral a avaliação da úlcera venosa, o enfermeiro 

deve desenvolver quatro competências específicas. Dentre elas,  a mais citada pelos 

autores, é avaliação das características da úlcera venosa (LINDAHL et al, 2014; 

HARAM, RIBU e RUSTOEN, 2003; WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; WUWHS, 

2007; EWMA, 2008; WUWHS, 2004;SEELEY e HARDING, 2008; GNEAUPP, 2011a 

; CASEY, 2012; AWMA, 2011; GNEAUPP, 2011a ; GNEAUPP, 2012b ;  CONUEI, 

2009;  RONDAS et al, 2009, KIRSNER, 2014). Neste sentido o enfermeiro deve 

possuir alguma habilidades como classificar a úlcera (LINDAHL et al, 2014; HARAM, 

RIBU e RUSTOEN, 2003; WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; WUWHS, 2007; 
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EWMA, 2008),  e utilizar  a escala de CEAP (AWMA, 2011; GNEAUPP, 2011a ; 

GNEAUPP, 2012b ;  CONUEI, 2009).  

 Na  avaliação das características da lesão, o enfermeiro deve ainda realizar o 

diagnóstico das úlceras venosas (GNEAUPP, 2008; SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010;EWMA, 2008),  e identificar o tempo de duração da lesão  

(AWMA, 2011; GNEAUPP, 2011a;WUWHS, 2008; WOUNDS INTERNATIONAL, 

2012;CONUEI, 2009;EWMA, 2008; GNEAUPP, 2011a), uma vez que a sua 

presença traz consequências sociais, mentais e físicos (WOUNDS 

INTERNATIONAL, 2012). 

 Em relação ao exsudato da lesão o profissional deve ter  habilidade para 

classifica-lo  bem como avaliar sua quantidade (RONDAS et al, 2009; HARAM, RIBU 

e RUSTOEN, 2003). Em um estudo sobre a caracterização clínica das pessoas com 

úlceras realizada a avaliação das características do exsudato de feridas incluindo-se 

determinantes do tipo/ cor do exsudato bem como  o odor , o que entende-se como 

habilidades a serem desenvolvidas pelo enfermeiro (SANTANA et al, 2013). 

 É consenso internacional que o enfermeiro deve ter habilidade de determinar 

a localização da lesão(AWMA, 2011; GNEAUPP, 2011a; WUWHS, 2008; WOUNDS 

INTERNATIONAL, 2012; CONUEI, 2009; EWMA, 2008; GNEAUPP, 2011a).Neste 

sentido deve mobilizar conhecimentos básicos de anatomia bem a classificação das 

zonas das pernas para indicar o local da úlcera (DEALEY, 2008).   

 Ainda no rol de habilidades do enfermeiro na avaliação as características da 

lesão, a avaliação das bordas da lesão é um habilidade importante a ser 

desenvolvida (CASEY, 2012; EWMA, 2004; LINDAHL et al , 2014; AWMA, 2011; 

EWMA, 2008), é necessário conhecer o tipos de bordas que um lesão crônica pode 

apresentar, ou seja: borda aderida/ não aderida, circunscrita/ não circunscrita, 

regular/irregular e elevada (SANTANA et al, 2013). 

   A avaliação do estado de cicatrização da lesão (LINDAHL et al , 2014; 

HARAM, RIBU e RUSTOEN, 2003), das causas da lesão (WOUNDS 

INTERNATIONAL, 2012; WUWHS, 2007), os tecidos presentes na lesão (CASEY, 

2012; CONUEI, 2009; EWMA, 2008; EWMA, 2004; WUWHS, 2007) são habilidades 

do enfermeiro para avaliação da úlcera venosa. O grau de cicatrização da lesão, 

bem como com os tipos de tecidos presentes na lesão são marcadores de 

efetividade do tratamento que está sendo adotado (LIZARRAGA, SANZ E MARTOS, 
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2011), ficando evidente a importância destas habilidade para o enfermeiro neste 

processo.  

  É destacada a importância da  mensuração da lesão (SEELEY e HARDING, 

2008; GNEAUPP, 2011a ; CASEY, 2012; HARAM, RIBU e RUSTOEN, 2003; 

AWMA, 2011; GNEAUPP, 2011a ; GNEAUPP, 2012b),  em relação ao tamanho da 

superfície e profundidade (EWMA, 2008), perimetria (AWMA, 2011). Dois consensos 

internacionais apontam a mensuração da lesão mediante fotografia. (SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010;CONUEI, 2009) 

  O modo de mensurar a área da úlcera, traçando seu perímetro com acetato 

ou película de plástico dupla (SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010). É indiscutível 

a importância da mensuração da lesão, pois o mesmo é um índice confiável de 

cicatrização (RONDAS et al, 2009, CASEY, 2012; BORGES, 2011).  

 Neste sentido, revendo a ideia que para ser competente deve-se mobilizar 

conhecimentos científicos (PERRENOUD, 2013), para mensurar a lesão é preciso 

conhecer técnicas de mensuração de feridas, conhecer os software desenvolvidos 

para essa finalidade,  ter conhecimento de máquinas e técnicas de fotografia clínica 

profissional. Contudo, a competência sofre a influência do meio, dependendo assim 

dos recursos disponíveis (PERRENOUD, 2013, RAMOS, 2011). Cabe ao enfermeiro 

a habilidade de produzir a mensuração da ferida de acordo com os recursos 

disponíveis na  realidade do serviço.  

 Ainda em relação a avaliação da úlcera venosa, é fundamental  que o 

enfermeiro tenha a competência para  avaliar as  características da  pele perilesão 

(LIZARRAGA, SANZ E MARTOS, 2011; WUWHS, 2007; WOUNDS 

INTERNATIONAL, 2012; EWMA, 2008; CONUEI, 2009;  GNEAUPP, 2012b), além 

de determinar a temperatura local, buscando evidências de infecção, ou irritação 

cutânea (WUWHS, 2008).  

 Para identificar e interpretar as alterações na pele perilesão, o enfermeiro 

deve conhecer essas característica e circunstancias em que  se manifestam 

(VELASCO, 2011; CONUEI, 2009; SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010). Entre as  

característica da pele perilesão podem ser encontrada pele descamativa, fina, 

brilhante, com  hipertermia e hiperemia (SANTANA et al, 2013).  

 Além das características da pele perilesão é preciso ter  habilidade de avaliar 

a coloração da pele perilesão (SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; EWMA, 2008; 

WUWHS, 2008) , e a pigmentação (VELASCO, 2011) da pele perilesão.   



Discussão| 70 

 

 Outros conhecimentos são apontados no contexto da competência de 

avaliação da pele perilesão como compreender o funcionamento do fluxo sanguíneo 

e o processo de surgimento da  hipóxia tecidual (EWMA, 2004),as fases de 

cicatrização (CONUEI, 2009; EWMA, 2008; EWMA, 2006; GNEAUPP, 2011b; 

WUWHS, 2008), etiologia da lesão e insuficiência vascular (RONDAS et al, 2009, 

CASEY, 2012; HECK et al, 2011; EWMA, 2005; EWMA, 2004; EWMA, 

2006;GNEAUPP, 2012a). 

 Uma das competências específicas é de avaliação da infecção da úlcera 

venosa (EWMA, 2005; EWMA, 2004; EWMA, 2006; GNEAUPP  2012a; LORIMER et 

al, 2003; AWMA, 2011; AAWC, 2008; GNEAUPP, 2008; SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010; CONUEI, 2009; SEELEY e HARDING, 2008; AAWC, 

2008; CASEY, 2012, HEBER, SCHNEPP E RIEGER, 2007; GNEAUPP, 2011a ; 

WUWHS, 2008).  

 Em relação a essa competência devem ser mobilizados conhecimentos que 

incluem conceito de infecção (RONDAS et al, 2009; EWMA, 2005), noção de  

bactérias aeróbias e anaeróbias  (EWMA, 2005), história do controle de infecção 

(AAWC,2008; EWMA, 2005; EWMA, 2006), conceito de colonização e contaminação  

( LINDAHL et al , 2014; WUWHS, 2007; LORIMER et al, 2003).  

 É preciso ainda dispor de conhecimentos mais específicos o como patogenia 

microbiana (AAWC,2008; CONUEI, 2009; EWMA, 2005), função imunitária da pele 

(EWMA, 2005) , tipos de microorganismos, sensibilidade microbiana, carga 

microbiana, carga metabólica (AAWC,2008; CONUEI, 2009; EWMA, 2005), uma vez 

que as feridas oferecem condições para o crescimento de diferentes comunidades 

de microorganismos (EWMA, 2005).  

 Espera-se do enfermeiro o conhecimento suficiente para embasar a 

habilidade de reconhecer os sinais clínicos de infecção (EWMA, 2005;EWMA, 

2004;EWMA, 2006; GNEAUPP  2012a; LORIMER et al, 2003; AWMA, 2011; 

AAWC,2008; GNEAUPP, 2008; SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; CONUEI, 

2009; SEELEY e HARDING, 2008; AAWC,2008; CASEY, 2012, HEBER, SCHNEPP 

E RIEGER, 2007; GNEAUPP, 2011a ;WUWHS, 2008). 

 De 10-20% das úlceras não cicatrizaram e uma das hipóteses é a presença 

de biofilme (VELASCO, 2011), ou seja,o biofilme na ferida esta associado ao 

fracasso da cicatrização (EWMA, 2005). Espera-se do enfermeiro a habilidade de 

identificar os sinais de biofilme na lesão (RONDAS et al, 2009, CASEY, 2012, 
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HEBER, SCHNEPP E RIEGER, 2007; AAWC,2008;CONUEI, 2009; EWMA, 2005). 

Para que o enfermeiro seja competente neste sentido, deve mobilizar alguns 

conhecimentos como a definição de biofilme, colonização, ciclo do biofilme na 

comunidade, resistência do biofilme (GNEAUPP, 2008; SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010).  

 Ainda na competência de avaliação da infecção da úlcera venosa, além a 

observações dos sinais clínicos o enfermeiro deve ter habilidade de identificar os 

fatores de risco que colaboram para o desenvolvimento da infecção, como diabetes,  

idade, hábitos de vida, desequilíbrio nutricional (EWMA, 2005;EWMA, 2004;EWMA, 

2006; GNEAUPP  2012a; AWMA, 2011; AAWC,2008; GNEAUPP, 2008; SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010; CONUEI, 2009; SEELEY e HARDING, 2008; 

AAWC,2008; CASEY, 2012, HEBER, SCHNEPP E RIEGER, 2007; GNEAUPP, 

2011a ).  

 Constatou-se que metade dos pacientes com úlceras venosas que 

apresentavam uma deficiência de proteína foi associada a um processo  inflamatório 

(LEGENDRE et al., 2008), ou seja, a presença da infecção traz prejuízos a evolução 

do paciente (EWMA, 2005). 

 A identificação precoce da infecção pode contribuir para a cicatrização normal 

mediante intervenção adequada (EWMA, 2005). Sabe-se que a realização da 

biopsia/ cultura microbiológica para detectar infecção é um quesito importante 

(VELASCO, 2011), não ignorando uma avaliação global do paciente (EWMA, 2005). 

Neste processo espera-se do enfermeiro a atitude de encaminhar o paciente ao  

médico caso observe sinais de infecção com comprometimento severo (EWMA, 

2005; CONUEI, 2009). 

  Fica claro que a competência de avaliação da infecção na ferida influencia o 

plano de cuidados que o enfermeiro deve traçar  no atendimento ao paciente com 

úlcera venosa.  O enfermeiro deve ter a atitude de observar com atenção aos sinais 

de infecção presentes na lesão (WALSH, 2006;  EMWA, 2005) ,  escutar as 

queixas  que o paciente pode apresentar, que possam  sugerir algum sinal de 

infecção (WALSH, 2006; MCKINLEY, 2008; WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; 

EPUAP, 2007).  

 Sabendo que a presença da úlcera causa dor frequente (Medeiros et al,  

2013), é relevante a  competência de avaliação da dor na úlcera venosa (AWMA, 

2011; CONUEI, 2009; EWMA, 2008;GNEAUPP, 2011a; WUWHS, 2004; LINDAHL et 
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al, 2014, HEBER, SCHNEPP E RIEGER, 2007;  CASEY, 2012;  EWMA, 2006; 

GNEAUPP, 2011a ; SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; CONUEI, 2009). 

 Essa competência específica refere-se a avaliar a dor antes, durante e depois 

do curativo (WUWHS, 2004). Para isso espera-se do enfermeiro a habilidade de 

realizar uma avaliação inicial da dor, avaliação contínua ( durante o curativo) e uma 

supervisão após o tratamento tópico. Deve ser avaliado a característica e 

intensidade da dor, tanto no fundo da ferida, na pele perilesional, como em qualquer 

outra região da ferida (WUWHS, 2004).  

 Para realizar as avaliação das características da dor podem ser usados 

perguntas específicas (WUWHS, 2004; SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; 

CONUEI, 2009). Para avaliar a intensidade sugerem-se escalas de avaliação como 

as visuais, numéricas e verbais (AWMA, 2011; CONUEI, 2009; EWMA, 

2008;GNEAUPP, 2011a; WUWHS, 2004; EWMA, 2006; GNEAUPP, 2011a ; 

SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; CONUEI, 2009), neste sentido espera-se do 

enfermeiro o conhecimento das mesmas e habilidade para aplicá-las.  

  É consenso internacional (SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; CONUEI, 

2009; WUWHS, 2004)  a existência de outros indicadores que tornam necessário a  

avaliação da dor, como retardo na cicatrização, eritema, calor, edema, excesso de 

exsudato. Assim espera-se habilidade do enfermeiro na avaliação de sinais e fatores 

que podem colaborar para a dor.   

 Deve ser feito registro detalhado da avaliação da dor do paciente com úlcera 

venosa (CASEY, 2012; HARAM, RIBU e RUSTOEN, 2003; MCKINLEY, 2008; 

GNEAUPP, 2008; EWMA, 2004; GNEAUPP, 2012a; WUWHS, 2008; CONUEI, 

2009). Espera-se do enfermeiro a atitude de escutar os pacientes,  observar as 

respostas  e respeitar as sensações dos mesmos (WUWHS, 2004).  

   

- Tratamento do paciente e da úlcera venosa  

 Sabendo que o  tratamento é parte fundamental no atendimento a pessoas 

com úlceras venosas (VELASCO, 2011), que para o enfermeiro compõe as 

intervenções a serem realizadas (MILLER, KAPP e DONOHUE, 2012; WUWHS, 

2008)  ou seja, execução do plano de cuidados que foi traçado a partir da avaliação 

do paciente e da úlcera  descrita anteriormente, é essencial a produção de um plano 

de cuidado individual (BROWN, 2011; GNEAUPP, 2008; AWMA, 2011).  
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 Para a competência geral de tratamento do paciente com úlcera venosa, 

espera-se do enfermeiro a competência específica de orientação/ intervenção sobre 

estilo de vida (MILLER, KAPP e DONOHUE, 2012; HECK et al, 2011; HECK et al, 

2011; BROWN, 2011; LORIMER et al, 2003; AWMA, 2011; GNEAUPP, 2008; 

SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; EWMA, 2004; GNEAUPP, 2011a; 

MCKINLEY, 2008; EPUAP, 2007).  

 Os hábitos de vida que podem influenciar o desenvolvimento de úlcera 

venosa são falta de  atividade física, tabagismo e alcoolismo (MEDEIROS et al., 

2014). Estudiosas concordam que deve-se  tratar a causa da úlcera bem como os 

fatores que colaboram no desenvolvimento da mesma (VELASCO, 2011;  ; AWMA, 

2011; GNEAUPP, 2008; SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; EWMA, 2004), 

porém nenhum deles apontam de que forma o enfermeiro deve agir na abordagem 

de  paciente tabagistas e etilistas.  

  A Política do Ministério da Saúde para a atenção Integral a usuários de álcool 

e outras drogas (2003), define algumas ações dos profissionais de saúde , entre eles 

o enfermeiro. No caso de tabagismo deve-se investigar junto ao paciente o 

conhecimento  sobre relação entre tabagismo e condição circulatória e cicatrização,  

avaliar sobre sua dependência de nicotina, e grau de motivação para deixar de 

fumar, aconselhar o fumante a parar de fumar, encaminhar a outro profissional caso 

necessário uma avaliação específica (MINISTERIO DA SAÚDE, 2003).  

 No caso de pacientes etilistas o Ministério da Saúde(2003), orienta investigar 

junto ao mesmo o conhecimento  sobre relação entre etilismo e cicatrização das 

feridas, aconselhar o paciente a parar de ingerir álcool, investigar e avaliar possível 

dependência do álcool  e o desejo para deixar de beber, investigar desejo do 

paciente receber suporte para cessação do uso de bebida alcoólica, encaminhar o 

paciente caso necessite de acompanhamento médico.  

 Apesar do Ministério da Saúde (2003) não especificar que o enfermeiro deva 

assumir essas ações, entendemos que ao atender pessoas com úlcera venosa o 

enfermeiro deve realiza-las.  Em um estudo realizado por Malaquias et al (2012), 

apontou que 71,4% dos pacientes com úlcera tinham história de tabagismo , o que 

enfatiza a importância do enfermeiro ter competência para avaliar e intervir nessas 

situações.  

 Ainda sobre a competência de orientação/intervenção sobre estilo de vida o 

enfermeiro deve mobilizar algumas habilidades como educar o paciente sobre o 
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tratamento a ser realizado, orientar sobre os conhecimento que o mesmo deve ter 

sobre sua situação de vida, orientar sobre a importância dos exercícios físicos, 

orientar sobre cuidados com higiene e com a pele, orientar sobre o uso da terapia 

compressiva (MILLER, KAPP e DONOHUE, 2012; HECK et al, 2011; HECK et al, 

2011; BROWN, 2011; LORIMER et al, 2003; AWMA, 2011; GNEAUPP, 2008; 

SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; EWMA, 2004; GNEAUPP, 2011a ). 

 O enfermeiro deve ajudar o paciente a manter sua capacidade de resolver os 

problemas do dia-dia, compartilhar os objetivos de autocontrole com familiares, 

amigos e equipe de saúde, bem como compartilhar os medos e preocupações 

(BORGES, 2011). Para isso o enfermeiro deve ter atitude de apoiar o paciente, 

esforçar para fazer o bem ao paciente (TAVERNER, CLOSS e BRIGGS, 2011), 

passar confiança ao paciente (MCKINLEY, 2008) , respeitar a cultura e valores 

individual do paciente (LORIMER et al, 2003; WOUNDS INTERNATIONAL, 2012), e 

habilidade de promover a o autocuidado e autoeficácia do paciente (WUWHS, 

2008b; WOUNDS INTERNATIONAL, 2012).  

 Espera-se do profissional habilidade para a avaliação dos comportamentos do 

paciente em relação ao cotidiano (impacto do tratamento na vida diária), ao exterior ( 

uso de curativos e produtos, distorção da imagem), ao estigma ( como o 

pensamento das pessoas pode afetar a vida do paciente com ferida), o que 

configura "gestão do risco" (WOUNDS INTERNATIONAL, 2012), e contribui para o 

paciente manter o controle psicológico e emocional.  

 Tais habilidades são ações simples e básicas que podem ser desenvolvidas 

por enfermeiros, e mobilizam atitudes de construção de uma relação terapêutica, 

evitar  distrações e  interrupções durante o atendimento ao paciente , desenvolver 

ferramentas para o bem estar do paciente (entender a pessoa, rever rotinas do 

paciente, dar feedback do plano terapêutico), por exemplo, através de um diário para 

o paciente (WOUNDS INTERNATIONAL, 2012).  

 Fica claro que para essas habilidades e atitudes cabe ao enfermeiro uma 

base sólida de conhecimentos neste sentido, como adesão, autogestão, bem estar 

em relação a feridas, bem estar físico, social e mental (WOUNDS INTERNATIONAL, 

2012). 

  Sabe-se que o desempenho normal de exercício físico para indivíduos com 

úlceras venosas é importante para melhorar a circulação,  diminuir glicemia, 

colaborar no controle de peso e redução do colesterol  (MEDEIROS et al , 2013), 
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além disso é importante a realização dos exercícios específicos com as pernas 

(BROWN, 2011; GNEAUPP, 2008; AWMA, 2011; WUWHS, 2004), o que demanda 

do profissional a competência específica de orientação sobre exercícios dentro do 

tratamento a pessoa com úlcera venosa.  

 Os exercícios com as pernas, com a finalidade de melhorar o bombeamento 

de sangue venoso pela musculatura da panturrilha, contribuem para a cicatrização 

das úlceras venosas (O’BRIEN et al., 2013), neste sentido o enfermeiro deve ter 

habilidade de orientar e realizar os exercícios de extensão e flexão dos tornozelos  

(WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; WUWHS, 2004; WUWHS, 2008b), orientar ao 

paciente exercícios de elevação dos membros (EBBESKOG e EMANI, 2005, 

HEBER, SCHNEPP E RIEGER, 2007, ANNELLS, O´NEILL E FLOWERS, 2008; 

HECK et al, 2011; LORIMER et al, 2003), e orientar ao paciente a dormir com os pés 

da cama elevado 15° (CASEY, 2012; SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; 

HARAM, RIBU e RUSTOEN, 2003; HECK et al, 2011; EWMA, 2006 ).   

 Apesar de que programas de exercícios com as pernas tem sido 

implementados em associação com cuidados com as feridas (VAN DE GLIND et al., 

2012) ainda não está bem estabelecido quais exercícios exatamente devem ser 

realizados, a quantidade de repetições nem a duração dos mesmos.   

  Sabemos que os exercícios realizados com os membros inferiores e 

caminhadas regulares demonstraram serem capazes de estimular efetivamente o 

mecanismo de bombeamento muscular relacionado com a ativação da circulação 

periférica, potencializando o retorno venoso (KAN; DELIS, 2001). 

  A orientação de um programa de atividade física adequado para o tratamento 

de úlceras venosas depende do entendimento dos conhecimentos fisiopatológicos 

(SARKAR; BALLANTYNE, 2000), porém não se descrevem quais seriam os 

conhecimentos esperados do enfermeiro de forma clara e objetiva nesse contexto. 

 Espera-se do enfermeiro a atitude de agir de forma ágil  (WUWHS, 2004) 

para orientação dos exercícios com as pernas e construir uma relação terapêutica 

para que passe confiança ao paciente (TAVERNER, CLOSS e BRIGGS, 2011). 

Apesar da competência de orientação sobre os exercícios com as pernas  ser 

importante, precisa ser mais estudada afim de esclarecer as habilidades, 

conhecimentos e atitudes esperados do enfermeiro.  

  As experiências anteriores do paciente com dor pode influenciar na 

modulação do sintoma (WUWHS, 2004), sendo assim o enfermeiro deve ser 
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competente para realizar o manejo adequado da dor (BROWN, 2011; GNEAUPP, 

2008;  AWMA, 2011;  WUWHS, 2004), como parte integrante do tratamento do 

paciente.  

 Para o manejo adequado da dor deve-se fazer uma avaliação do paciente 

(LINDAHL et al , 2014, HEBER, SCHNEPP E RIEGER, 2007; WUWHS, 2004; 

WOUNDS INTERNATIONAL, 2012;EWMA, 2008;WUWHS, 2008b; CONUEI, 2009), 

como já foi discutido anteriormente.  

 A intervenção mais abordada para o manejo da dor é a farmacológica 

(WUWHS, 2004; WOUNDS INTERNATIONAL, 2012;EWMA, 2008; WUWHS, 2008b; 

CONUEI, 2009), sendo citados protocolos para uso de analgésicos conforme 

Organização Mundial de Saúde (CONUEI, 2009; WUWHS, 2004). Como os 

consensos na maioria são internacionais, essa prática é regularizada, o que ainda é 

uma questão a ser discutida no Brasil.  

 Frente à problemática, questiona-se as ações para o alívio da dor e a inclusão 

da abordagem cognitivo comportamental para lidar com as questões perturbadoras 

decorrentes da situação estressora vivenciada por portadores de feridas crônicas 

neste contexto, é relevante refletir sobre a inserção e percepção do enfermeiro 

(DANTAS et al, 2013).  

 Sabendo que a  dor é um sintoma frequente em pessoas com úlcera venosa, 

apresentando-se pior à noite, causando limitação na mobilidade, perturbando o sono 

e sendo descrita por muitas pessoas como o fator de maior impacto em sua 

qualidade de vida, além do uso de analgésicos, não se deve descartar as medidas 

não farmacológicas. A sua utilização constitui uma habilidade esperada do 

enfermeiro no manejo da dor.  

 Além da habilidade de produzir protocolos para monitorar a dor do paciente 

com úlcera venosa (WUWHS, 2008b), o enfermeiro deve realizar orientações para 

melhorar o sono (WOUNDS INTERNATIONAL, 2012), que pode estar comprometido 

por causa da dor (TAVERNER et al., 2011). Apesar destas ações estarem indicadas, 

não foram elencados quais seriam as orientações  que o enfermeiro deve fazer para 

melhorar o sono.  

 Não existe uma forma única e eficaz para o manejo da dor, assim o 

enfermeiro deve ter um enfoque amplo e integral de como tratar a dor utilizando 

estratégias não farmacológicas (EWMA, 2002).  
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 Entende-se assim que o enfermeiro deve ter habilidade em usar estratégias 

não farmacológicas para tratar a dor, que inclui  a redução da ansiedade do 

paciente, cautela na retirada do curativo, bem como a escolha de um curativo que 

não cause dor (EWMA, 2002).   

 Ainda como parte integrante do tratamento do paciente com úlcera venosa  

espera-se do enfermeiro a competência de intervenção nutricional (EPUAP, 2007; 

GNEAUPP, 2011b; GNEAUPP, 2011a; MILLER, KAPP e DONOHUE, 2012; AWMA, 

2011; SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; EPUAP, 2007; GNEAUPP, 2011b), 

em caso de má nutrição, caracterizada por obesidade ou desnutrição.   

 Como parte da intervenção nutricional o enfermeiro deve ter habilidade para 

orientar sobre uma dieta saudável (MCKINLEY, 2008; SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010;MILLER, KAPP e DONOHUE, 2012, KAPP et al, 2010; 

EPUAP, 2007), orientar sobre hidratação adequada (MILLER, KAPP e DONOHUE, 

2012, KAPP et al, 2010; EPUAP, 2007) e indicar nutrientes para  paciente de acordo 

com o tipo de lesão (EPUAP, 2007).  

 Pacientes com úlcera venosa podem apresentar ingestão calórica abaixo de  

sua necessidade diária (TOBON, WHITNEY e JARRETT, 2008);  neste sentido dá-

se a  importância da habilidade do enfermeiro em indicar uma ingesta adequada de 

nutrientes como lipídeos, proteínas, vitaminas e os micronutrientes (EPUAP, 2007).  

 Faz parte da intervenção nutricional a habilidade em prescrever a 

suplementação oral (MILLER, KAPP e DONOHUE, 2012; AWMA, 2011; SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010; EPUAP, 2007; GNEAUPP, 2011b; MILLER, KAPP e 

DONOHUE, 2012, KAPP et al, 2010), que contribui para  a prevenção das lesões  e 

para a cicatrização das úlceras (EPUAP, 2007; GNEAUPP, 2011b; MILLER, KAPP e 

DONOHUE, 2012, KAPP et al, 2010).  

 Pacientes com úlceras venosas podem apresentar deficiência de proteínas, o 

que esta associado com mau prognóstico de cura e ocorrência de complicações da 

ferida. A suplementação pode ser valiosa nesses pacientes, podendo o enfermeiro 

indicar esses suplementos (LEGENDRE et al.,2008). Não está bem estabelecido o 

tipo de suplemento, nem o tempo de tratamento, somente é apontado de forma 

breve quais nutrientes devem fazem parte da  suplementação (EPUAP, 2007).  

 A intervenção nutricional é um recurso que deve ser utilizado junto com 

demais intervenções correspondentes, incluindo o tratamento da úlcera venosa 

(EPUAP, 2007).  
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 Fica claro que para que o enfermeiro seja competente em realizar a 

intervenção nutricional,ele deve ter como base conhecimentos sobre nutrição, sendo 

alguns deles básicos que podem ser adquiridos na graduação, e outros como 

específicos que seriam construídos em cursos na área de nutrição de pessoas com 

feridas.  

 O sucesso da intervenção nutricional está nas evoluções nutricionais 

regulares em que pode-se medir através de indicadores como aumento de peso, 

melhora  da capacidade funcional e o aumento da qualidade de vida (EPUAP, 2007). 

 Sendo assim, espera-se do enfermeiro a habilidade de realizar essa evolução 

de forma detalhada e individual, e atitude de motivar os pacientes sobre as rotinas 

alimentares (CONUEI, 2009;  SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010), bem como 

encaminhar o paciente ao profissional de nutrição em casos necessários (HARAM, 

RIBU e RUSTOEN, 2003; EPUAP, 2007; HECK et al, 2011).  

 Dentro da competência de tratamento da úlcera venosa é quase unânime 

entre os autores  a competência específica do enfermeiro em realizar o curativo 

(SEELEY e HARDING, 2008, AMEEEN, COLL E PETERS, 2005, EBBESKOG e 

EMANI, 2005, CASEY, 2012, MILES e MAYLOR, 2002; HECK et al, 2011; ZARCHI e 

JEMEC, 2014; BROWN, 2011; LORIMER et al, 2003; AWMA, 2011; SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010; EWMA, 2004; EWMA, 2006; GNEAUPP, 2012b; 

CONUEI, 2009 ).  

 Nesse contexto espera-se do enfermeiro habilidades específicas como, 

realizar limpeza da lesão (SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; CONUEI, 2009; 

EWMA, 2004; GNEAUPP, 2011a), realizar controle do exsudato da lesão (CASEY, 

2012FEBEN, 2003; HARAM, RIBU e RUSTOEN, 2003; ZARCHI e JEMEC, 2014; 

GNEAUPP, 2008), controlar o edema da lesão (LORIMER et al, 2003; SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010), indicar os tipos de debridamento e realizar (MCKINLEY, 

2008; SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; AWMA, 2011; AAWC,2008 ), aqueles 

de sua competência profissional.   

 Para que o curativo seja realizado de forma adequada o  enfermeiro deve ter 

habilidade para estabelecer um protocolo de seleção do curativo ideal (GNEAUPP, 

2012b), no qual descrito formas de combinação de tratamento (SEELEY e 

HARDING, 2008, CASEY, 2012; MILLER, KAPP e DONOHUE, 2012, ANNELLS, 

O´NEILL E FLOWERS, 2008), avaliação do tempo de curativo na lesão (WUWHS, 



Discussão| 79 

 

2004), avaliação dos aspectos econômicos e de segurança  do curativo (GNEAUPP, 

2012b).  

 No momento de realização do curativo há algumas habilidades que merecem 

ser expostas como a seleção do material ideal para a limpeza da lesão (EBBESKOG 

e EMANI, 2005; HECK et al, 2011; TAVERNER, CLOSS e BRIGGS, 2011; AWMA, 

2011; GNEAUPP, 2008; CONUEI, 2009; EWMA, 2004;  GNEAUPP, 2012a), 

realização de ações que visem  biossegurança (SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 

2010; EWMA, 2005), manusear equipamentos de forma adequada (CONUEI, 2009; 

WUWHS, 2008), realização de cuidados com a pele (WALSH, 2006; TAVERNER, 

CLOSS e BRIGGS, 2011 GNEAUPP, 2011a ; WUWHS, 2007) e com a pele peri 

lesão (EWMA, 2006), de forma a proteger o local da lesão (GNEAUPP, 2011a).  

 Para a indicação correta do produto a ser usado no curativo é preciso ter 

conhecimento de outros fatores como presença de infecção, quantidade de 

exsudato, tipo de debridamento indicado (LIZARRAGA, SANZ E MARTOS, 2011), 

concluindo que essa seria uma habilidade esperada do enfermeiro no tratamento de 

pessoas com úlcera venosa.  

 Os tipos de curativo bem como a função dos mesmos (SEELEY e HARDING, 

2008, CASEY, 2012; HARAM, RIBU e RUSTOEN, 2003; AWMA, 2011; EWMA, 

2006; GNEAUPP, 2012b ; WUWHS, 2007). São conhecimentos que o enfermeiro 

precisa mobilizar no momento de escolha do produto ideal, com base  na eficácia 

clínica dos produtos (LIZARRAGA, SANZ E MARTOS, 2011),  conhecer sobre 

indicações e contraindicações dos (VELASCO, 2011) e os produtos a serem usados 

de acordo com o tipo de lesão (DANTAL et al., (2013).   

 Há outros conhecimentos exigidos do enfermeiro no momento de escolha do 

curativo ideal, entre eles o custo eficácia do tratamento (AWMA, 2011; SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010; EWMA, 2006; GNEAUPP, 2012b), e o  potencial de 

atividade enzimática dos curativos (WUWHS, 2008).  

 O enfermeiro deve ter conhecimento de outros tipos de tratamento existentes 

(SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010), mesmo que não disponível no local que 

trabalho. Tais como o laser, a fototerapia e terapia de ultra-som (TANG, MARSTON 

e KRISNER, 2012).  

 Na competência de realização do curativo são  importantes atitudes positivas 

estimular o paciente a participar do tratamento (HEBER, SCHNEPP E RIEGER, 

2007), realizar ações seguras (MCKINLEY, 2008) transmitindo confiança ao paciente 
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(ZARCHI e JEMEC, 2014), reconhecer e estimular relações interpessoais, de 

interação e comunicação com equipe e paciente (MCKINLEY, 2008).  

 Tendo o curativo como parte do tratamento da úlcera venosa, o padrão ouro 

para completar esse tratamento é a aplicação da terapia compressiva, uma 

competência esperada do enfermeiro (SEELEY e HARDING, 2008, AMEEEN, COLL 

E PETERS, 2005;  MILLER, KAPP e DONOHUE, 2012, ANNELLS, O´NEILL E 

FLOWERS, 2008; KIRNER, 2014, KAPP et al, 2010, FEBEN, 2003; GNEAUPP, 

2008; SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; CONUEI, 2009; EWMA, 2004; EWMA, 

2006; WUWHS, 2008b).  

 Autores afirmam que a compressão é a chave do atendimento a pessoas com 

úlceras venosas, uma vez que têm  efeito favorável sobre a cura (SCOTTON, MIOT 

e ABBADE, 2014). Mesmo reconhecendo afirmando a importância da terapia 

compressiva, ela ainda é pouco usada. Pesquisa (ASHBY et al., 2014) constatou, 

que apenas 5-6% dos pacientes em tratamento com úlcera venosa são tratados 

usando a compressão.  

 Neste sentido o enfermeiro deve ter habilidade em realizar a técnica de 

compressão adequada (SEELEY e HARDING, 2008, MILES e MAYLOR, 2002; 

EWMA, 2006), escolher a compressão adequada para o paciente e aplica-la 

(MCKINLEY, 2008; AWMA, 2011; EWMA, 2005; GNEAUPP, 2012a ; GNEAUPP, 

2011a ; WUWHS, 2007; GNEAUPP, 2012a), verificar a adaptação do paciente com 

a compressão (MCKINLEY, 2008; AWMA, 2011; EWMA, 2005; GNEAUPP, 2012a ; 

GNEAUPP, 2011a ; WUWHS, 2007).  

 Merece ser ressaltado que  antes da aplicação da compressão o enfermeiro 

deve avaliar fatores que podem influenciar na escolha dessa terapêutica, como,  o 

índice tornozelo braço, estado da pele, presença de neuropatia e insuficiência 

cardíaca (EWMA, 2003).  

 Para a seleção da terapia compressiva adequada o enfermeiro deve ter 

conhecimentos como os tipos de compressão (SEELEY e HARDING, 2008, 

EBBESKOG e EMANI, 2005, MILES e MAYLOR, 2002, KIRNER, 2014; ZARCHI e 

JEMEC, 2014; LORIMER et al, 2003; AWMA, 2011; GNEAUPP, 2008; SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010; CONUEI, 2009; WUWHS, 2008b), finalidade da 

compressão e técnica de compressão (MILES e MAYLOR, 2002; EWMA, 2006; 

WUWHS, 2008b, EWMA, 2003), impacto da compressão na vida do paciente 

(KIRNER, 2014; HECK et al, 2011; EWMA, 2006), efeitos da terapia compressiva 
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inadequada (FEBEN, 2003; WUWHS, 2008b), duração da terapia compressiva 

(HECK et al, 2011), bem como os riscos da pressão exercida pela terapia (ZARCHI e 

JEMEC, 2014).  

 Além desses conhecimentos há outros que poderiam ser classificados como 

básicos, dentre eles, entender sobre a circulação arterial, sobre o funcionamento do 

sistema linfático bem como sua função, conhecer sobre a microcirculação e os 

efeitos da compressão (EWMA, 2006).   

 A terapia compressiva engloba  informações sobre a técnica e o profissional 

que aplica a terapia compressiva e estratégias clínicas e educativas para prevenção 

da úlceras venosas (DANTAS et al., 2013). Sendo assim, entendemos a importância 

do enfermeiro em ter atitudes de  valorizar a terapia compressiva, repassar 

confiança ao paciente na capacidade de aplicar a compressão (ZARCHI e JEMEC, 

2014),  e reconhecer a importância das bandagens de compressão (FEBEN, 2003).  

 Alguns autores indicam além do uso da terapia compressiva, outras terapias 

adjuvantes,  como a pentoxifilina, com intuito de acelerar a cicatrização (VELASCO, 

2011; GORDILLO, 2008), o que entende-se ser uma ação privativa do médico mas 

cabe ao enfermeiro conhecer os medicamentos indicados.  

 Apesar da aplicação da terapia compressiva ser muito defendida ela ainda é 

relativamente inacessível, particularmente no Sistema Único de Saúde (SCOTTON, 

MIOT e ABBADE, 2014).  

 O objetivo do principal do tratamento da úlcera venosa é sempre proporcionar 

ótimas condições de cicatrização (EWMA, 2006). Sabendo que a presença de 

infecção retarda o processo de cicatrização espera-se do enfermeiro intervenções 

que enfoque o manejo da infecção (SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; EWMA, 

2005; CASEY, 2012; HECK et al, 2011; LORIMER et al, 2003; GNEAUPP, 2011a; 

GNEAUPP, 2012b; WUWHS, 2004; FEBEN, 2003; LORIMER et al, 2003.), o que 

constatou uma competência esperada do enfermeiro.  

 Em relação a competência de manejo da infecção o enfermeiro deve 

desenvolver habilidades como controlar a infecção presente na lesão (SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010; EWMA, 2005), para isso é necessário estabelecer um 

protocolo de seleção de curativos adequados com ação antimicrobiana (CASEY, 

2012; HECK et al, 2011; LORIMER et al, 2003; GNEAUPP, 2011a ; GNEAUPP, 

2012b ; WUWHS, 2004; FEBEN, 2003; LORIMER et al, 2003), que na maioria das 

vezes são a base de prata (EWMA, 2004; EWMA, 2006).  
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 Estudo mostra (VALLE et al, 2014) forte evidência sobre os efeitos dos 

curativos  com ação antimicrobiana como cadexômero  iodo e prata na redução de 

infecção nas feridas crônicas, cabendo ao enfermeiro ter a habilidade de selecionar 

o curativo ideal de acordo com o sinais de infecção existentes.  Apesar o uso da 

terapia microbiana ser na maioria das vezes a escolha principal para o tratamento da 

infecção, Tang, Marston e Krisner (2012) reafirmam que o tratamento tópico com 

cadoxômero iodo contribuiu para diminuir os níveis bacteriano.  

 Para seleção do curativo ideal  no controle da infecção da lesão o enfermeiro 

deve ter habilidade de avaliar aspectos econômicos (GNEAUPP, 2012b), avaliar o 

tempo de curativo na lesão , escolher produtos que estimulem a cicatrização da 

lesão (WALSH, 2006, SEELEY e HARDING, 2008, KAPP et al, 2010; LORIMER et 

al, 2003; GNEAUPP, 2008; CONUEI, 2009;SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; 

EWMA, 2004), selecionar produtos para controlar o exsudato da lesão (CASEY, 

2012FEBEN, 2003; HARAM, RIBU e RUSTOEN, 2003; ZARCHI e JEMEC, 2014; 

GNEAUPP, 2008).  

 O debridamento dos tecidos desvitalizados é um habilidade esperada do 

enfermeiro uma vez que tais tecidos colaboram para altas taxas bacterianas na 

lesão (TANG, MARSTON e KRISNER, 2012). Neste sentido o enfermeiro deve 

possuir conhecimento relacionado aos tipos e técnicas de debridamento 

(MCKINLEY, 2008; SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; AWMA, 2011;  

AAWC,2008; EWMA, 2005).   

 Sabendo que o  Swab e biópsia do tecido permanecem como técnicas válidas 

para a detecção de infecção (TANG, MARSTON e KRISNER, 2012), entende-se que 

o enfermeiro deve ter habilidade de usar os equipamentos e realizar a técnica de 

swab corretamente (CONUEI, 2009; WUWHS, 2008; EWMA, 2004). A realização de 

tais exames proporciona a medida da presença do biofilme na lesão (TANG, 

MARSTON e KRISNER, 2012), como dito anteriormente, está diretamente ligado ao 

fracasso da cicatrização.  

 Analisando a competência de manejo da infecção, o enfermeiro deve possuir 

conhecimentos sobre produtos  com ação antimicrobianas bem como a seu 

mecanismo de ação e efeitos adversos (SEELEY e HARDING, 2008, CASEY, 2012; 

HARAM, RIBU e RUSTOEN, 2003; AWMA, 2011; EWMA, 2006; GNEAUPP, 2012b ; 

WUWHS, 2007), conhecer sobre requisitos para um curativo ideal no controle de 

infecção (MCKINLEY, 2008; WUWHS, 2008a), entender ainda de resistência 
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microbiana (EWMA, 2005; EWMA, 2004; EWMA, 2006; EWMA, 2006).  Sabendo 

que a dor é de natureza multidimensional (EWMA, 2002), quando pensamos no 

tratamento da úlcera venosa cabe ao enfermeiro ter a competência de realizar o 

manejo da dor  (WUWHS, 2007; HARAM, RIBU e RUSTOEN, 2003; GNEAUPP, 

2008; CONUEI, 2009; GNEAUPP, 2012b). Neste sentido o manejo engloba 

diretamente a realização do curativo (EWMA, 2002; EWMA, 2006).  

 Estudos apontam que promover o leito úmido na lesão esta ligada ao 

processo de cicatrização  (GORDILLO, 2008;  LIZARRAGA, SANZ E MARTOS, 

2011), sendo que o  contrário induz ums inflamação intensa, gerando infecção que 

leva a dor (LIZARRAGA, SANZ E MARTOS, 2011). Sendo assim, o controle da 

umidade da lesão é uma habilidade do enfermeiro para prevenir  a dor no paciente 

(WUWHS, 2007).  

 É importante que o enfermeiro tenha habilidade de selecionar produtos para o 

curativo que reduza o estímulo sensorial na ferida, reduzindo a dor.  Na retirada dos 

curativos é importante que se  oriente ao paciente para respirar lentamente durante 

esse processo, para evitar o trauma, a dor e aumento da ansiedade (EWMA, 2002).    

 É de extrema importância a  habilidade de verificação da adaptabilidade dos 

curativos nas pessoas com úlceras venosas, uma vez que terapias dolorosas podem 

comprometer a adesão ao tratamento (ZARCHI e JEMEC, 2014;  LORIMER et al, 

2003; WOUNDS INTERNATIONAL, 2012). 

 Sabendo que os analgésicos podem reduzir a intensidade duração da dor 

(EWMA, 2002), cabe ao enfermeiro encaminhar o paciente que apresentar sinais de 

dor aguda ou crônica ao médico (WUWHS, 2007), uma vez que o enfermeiro não 

pode fazer a prescrição de medicamentos. 

 Pensando no manejo da dor no curativo a pessoa com úlcera venosa o 

enfermeiro deve ter atitude de dar atenção as preferências do paciente (WUWHS, 

2008a), na escolha do curativo a ser usado e o enfermeiro deve ainda estar 

disponível ao paciente em qualquer momento que seja solicitado (WUWHS, 2008b) .  

 

- Acompanhamento do paciente com úlcera venosa  

 Deve ser feito o acompanhamento do paciente com úlcera venosa (WALSH, 

2006; SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; EWMA, 2004; WUWHS, 2008; 

WUWHS, 2004), para um tratamento holístico.   
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 Neste sentido espera-se do enfermeiro a competência específica de 

documentação de dos cuidados prestados (CASEY, 2012; HARAM, RIBU e 

RUSTOEN, 2003; MCKINLEY, 2008; GNEAUPP, 2008; EWMA, 2004; GNEAUPP, 

2012a ; GNEAUPP, 2011a ; WUWHS, 2008), que envolve habilidades de 

documentar o status do tratamento e evolução da lesão (CASEY, 2012; HARAM, 

RIBU e RUSTOEN, 2003; MCKINLEY, 2008; GNEAUPP, 2008; EWMA, 2004; 

GNEAUPP, 2012a ;  GNEAUPP, 2011a ; WUWHS, 2008) e  documentar o estado de 

cicatrização da lesão (ANNELLS, O´NEILL E FLOWERS, 2008; CONUEI, 2009; 

EWMA, 2004; EWMA, 2006).  

 A documentação inclui o planejamento da assistência e a implementação das 

ações, e deve incluir o registro de todas as informações referentes à evolução 

clínica, englobando o resumo clínico, exames realizados, diagnóstico, conduta e 

observações pertinentes a cada paciente (DANTAS et al., 2013). 

 O enfermeiro deve produzir um protocolo com  implicações teóricas e práticas 

para os serviços de saúde, pois trata da adoção de diretrizes construídas 

associando a literatura e a realidade das instituições, com validação e avaliação de 

efetividade dos resultados (DANTAS et al., 2013). Além disso, reforça-se a 

necessidade construir, validar e aprimorar protocolos de assistência que sejam 

operacionais e que possam contribuir para mudança da prática do cuidar em saúde, 

em especial as pessoas com úlceras venosas. 

 A documentação e avaliação do índice de cicatrização de feridas foi 

confirmada para o tratamento de úlceras venosas (TANG, MARSTON e KRISNER, 

2012).  Para isso vê-se a necessidade do enfermeiro assumir um papel de educador 

e realizar treinamento com a equipe para a gestão das úlceras venosas (KAPP et al, 

2010; EWMA, 2004; GNEAUPP) englobando todos os  aspectos.  

 Nesse processo o enfermeiro tem a atitude de incentivar a confiança do 

paciente (WOUNDS INTERNATIONAL, 2012), adotando algumas estratégias para 

dar um feedback do plano terapêutico, como produzir um diário para o paciente para 

um acompanhamento regular (HECK et al, 2011).  

 Retomando a competência geral de acompanhamento do paciente com úlcera 

venosa espera-se do enfermeiro a competência específica de reavaliação do 

paciente (WALSH, 2006; SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; EWMA, 2004; 

WUWHS, 2008; WUWHS, 2004),  que engloba habilidades de reavaliar a dor com 

registros detalhados (WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; EPUAP, 2007; GNEAUPP, 
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2012a ; WUWHS, 2004), reavaliar alimentação (EPUAP, 2007), reavaliar mudanças 

no estilo de vida (WALSH, 2006; SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010), reavaliar a 

qualidade do sono (WOUNDS INTERNATIONAL, 2012).  

 Os autores não apontam conhecimentos específicos para essas habilidades, 

porém como elas partem do mesmo universo da avaliação do paciente com úlcera 

venosa (RONDAS et al, 2009, WALSH, 2006, CASEY, 2012; HARAM, RIBU e 

RUSTOEN, 2003; MCKINLEY, 2008; AWMA, 2011; SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010; EPUAP, 2007; EWMA, 2006; GNEAUPP, 2011b; 

WUWHS, 2008a;  WUWHS, 2004; WUWHS, 2008b; HEBER, SCHNEPP E RIEGER, 

2007; HECK et al, 2011) entende-se que os conhecimentos são correspondentes.  

 Espera-se do enfermeiro a competência de reavaliação a úlcera venosa, que 

engloba habilidades de reavaliar sinais de infecção, reavaliar as trocas do curativos 

(GNEAUPP, 2012a ;  GNEAUPP, 2011a ; WUWHS, 2008; MILES e MAYLOR, 2002; 

FEBEN, 2003; BROWN, 2011; MCKINLEY, 2008; EWMA, 2006),  os tecidos 

presente na lesão (EWMA, 2004; EWMA, 2006), reavaliar o tratamento a ser 

realizado (WALSH, 2006; SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; EWMA, 2004; 

WUWHS, 2008; WUWHS, 2004).  

 A reavaliação corresponde a avaliação dos resultados, em que se define as 

tomadas de decisão quando há necessidade de alterações (BROWN, 2011; 

MCKINLEY, 2008; EWMA, 2006), neste sentido espera-se atitude do enfermeiro a 

realizar a reavaliação criteriosa do paciente e da úlcera.   

 

- Prevenção da úlcera venosa/ Prevenção de recidivas  

 Sabendo que as úlceras venosas apresentam altos índices que recidiva, que 

chega a  66% dos casos (DANTAS et al, 2013), espera-se do enfermeiro a 

competência geral de prevenção de recidivas das úlceras (MILLER, KAPP e 

DONOHUE, 2012, FEBEN, 20003; GNEAUPP, 2008; CONUEI, 2009; GNEAUPP, 

2011b; GNEAUPP, 2011a).  

 Neste sentido o  enfermeiro deve realizar orientações de prevenção , onde 

deve ter habilidade para capacitar o paciente sobre o tratamento que foi ou será 

realizado, orientar sobre os cuidados com a pele (ANNELLS, O´NEILL E FLOWERS, 

2008, KAPP et al, 2010; AWMA, 2011; SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; 

WUWHS, 2008b), esclarecer o paciente sobre a importância de exercícios físicos e 

com as pernas (MILLER, KAPP e DONOHUE, 2012, KIRNER, 2014, KAPP et al, 
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2010; MCKINLEY, 2008; AWMA, 2011; CONUEI, 2009), orientar sobre a importância 

de manter estilo de vida saudável (MILLER, KAPP e DONOHUE, 2012; SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010; CONUEI, 2009) e a importância de controlar os fatores 

de risco (KAPP et al, 2010).  

 É preciso ter habilidade para buscar informações constante sobre evidências 

de ações preventivas eficazes para esta população. Algumas intervenções criativas 

ou inusitadas, tais como terapia em spa, realizado junto com a educação do paciente 

foi capaz de melhorar significativamente a pele alterações tróficas, e a qualidade de 

vida com doenças crônicas (CARPENTIER e SATGER, 2008). 

 Além das orientações de prevenção, deve ser realizado a monitoração da dor 

com foco em prevenção (LORIMER et al, 2003). Além de habilidade do enfermeiro 

para implementar medidas de prevenção da dor, espera-se que o  profissional 

realize o controle dos fatores de risco que podem contribuir para a dor (AWMA, 

2011; SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; WUWHS, 2008b; KAPP et al, 2010 

LORIMER et al, 2003).  

 Neste mesmo sentido deve-se monitorar a terapia compressiva, de forma a 

assegurar sua manutenção adequada e pelo tempo necessário, uma vez que está 

diretamente relacionada a prevenção de recidivas, (AWMA, 2011; SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010). Nesse sentido o controle do edema do membro inferior 

também é um quesito importante para a prevenção (SCOTTON, MIOT e ABBADE, 

2014).  

  Sabe-s que o uso de meias elásticas podem ser útil no controle dos sintomas  

das úlceras venosas e colabora para a prevenção de recidivas (GORDILLO, 2008; 

MEDEIROS et al, 2013), cabendo assim o enfermeiro indica-las e orientar o paciente 

sobre o uso das mesmas.   

 A crença do paciente que o uso de meias valia a pena foi um fator-chave na 

previsão uso contínuo de compressão e manutenção (ASHBY et al, 2014). Neste 

sentido o enfermeiro deve ter atitude de estimular o otimismo nos pacientes 

(WOUNDS INTERNATIONAL, 2012),  além de interagir de forma agradável com o 

paciente, além de fornecer apoio a ele em todo processo (MILLER, KAPP e 

DONOHUE, 2012; WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; MCKINLEY, 2008).  

 Cada uma das competências gerais e específicas aqui identificadas 

mobilizam determinados conhecimentos, habilidades e atitudes. Alguns destes 
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conhecimentos e atitudes não foram esclarecidos, no rol das habilidades pode 

permitiu sua identificação.  

 Esse quadro complexo de pesquisa precisa ser discutido por enfermeiros que 

atuam no atendimento à pessoas com úlceras venosas, em diferentes cenários, por 

docentes que atuam na graduação e nas especializações, para definir as 

abordagens e limites para seu desenvolvimento.  
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 Com base na revisão de literatura foram identificados conhecimentos, 

habilidades e atitudes esperados do enfermeiro no atendimento a pessoas com 

úlceras venosas. Esse mapeamento permitiu, por meio do método indutivo e 

dedutivo, identificar as competências gerais e específicas esperadas. Foram 

identificadas seis competências gerais, com as respectivas competências 

específicas:  

1- Avaliação do paciente com úlcera venosa: avaliação de saúde do paciente com 

úlcera venosa; avaliação psicossocial do paciente com úlcera venosa;  avaliação da 

dor do paciente com úlcera venosa; avaliação nutricional do paciente com úlcera 

venosa; avaliação dos membros inferiores do paciente com úlcera venosa; avaliação 

de exames do paciente com úlcera venosa. 

2- Avaliação da úlcera venosa: avaliação das características da úlcera venosa; 

avaliação da  pele perilesão da úlcera venosa; avaliação na infecção da úlcera 

venosa; avaliação da dor na úlcera venosa. 

3- Tratamento do paciente com úlcera venosa: orientação sobre estilo de vida/ 

qualidade de vida do paciente com úlcera venosa;  orientação sobre exercícios com 

as pernas para o paciente com úlcera venosa; manejo da dor em paciente com 

úlcera venosa;  intervenção nutricional. 

4- Tratamento da úlcera venosa: realização do curativo em  paciente com úlcera 

venosa;  aplicação da terapia compressiva em paciente com úlcera venosa;  manejo 

da infecção em  paciente com úlcera venosa;  manejo da dor em paciente com 

úlcera venosa. 

5- Acompanhamento do paciente com úlcera venosa: reavaliação do paciente com 

úlcera venosa; reavaliação da úlcera venosa. 

6- Prevenção da úlcera venosa/ Prevenção de recorrência da úlcera venosa: 

orientações de prevenção da úlcera venosa; monitoração da dor em pacientes com 

úlcera venosa; monitoração da compressão em pacientes com úlcera venosa. 

 As competências  que foram tratadas no presente estudo precisam ser objeto 

de reflexão dos educadores para que se decida em que níveis elas serão tratadas, 

na graduação e/ou especialização, devendo ser incorporadas ao processo de 
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ensino, uma vez que são necessárias ao enfermeiro para o atendimento adequado a 

esta população.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Considerações finais|  91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Para desenvolver esse estudo tínhamos várias expectativas que ao longo do 

caminho se transformaram em descobertas.  

A primeira delas foi encontrar o tema de competências de enfermeiros. 

Inicialmente houveram várias dificuldades de um consenso do tema, mesmo 

existindo um documento direcionado aos enfermeiros neste sentido (Diretrizes 

Curriculares).   

Para isso foi dedicado um longo período estudo no universo das 

competências, com a leitura de vários autores para chegar em uma definição que 

estivesse compatível com nosso objeto de estudo.  

Vista que não há um consenso dos enfermeiros sobre as competências de 

modo geral na enfermagem,  tivemos dificuldade de encontrá-las na área das 

úlceras venosas, em que houve uma nova dedicação de vários pesquisadores na 

área para um consenso sobre a definição de tais competências. 

A intenção final do estudo foi apresentar as competências esperadas do 

enfermeiro para esta população, pois sem a definição das mesmas fica difícil 

pensarmos em formação de profissionais devidamente capacitados,  

consequentemente interferindo a qualidade a assistência prestada. Sabemos que 

esta pesquisa é o ponto de partida para uma reflexão neste universo ainda tão frágil.  
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Apêndice 1: FICHA DE EXTRAÇÃO DE DADOS 

OFICINA – COMPETÊNCIAS DE ENFERMEIROS NO ATENDIMENTOS A 
PESSOAS COM ÚLCERAS VENOSAS 

Nome do pesquisador:_______________________________________________ 

Data:  

Local: FEN/UFG 

Bom dia, obrigado pela sua presença e disposição. Hoje precisamos da sua 
experiência, do seu conhecimento e do seu raciocínio clínico para nos ajudar a 
elencar o conjunto de competências para os enfermeiros no atendimento a pessoas 
com úlceras venosas a partir de artigos científicos.  

Sendo assim, deve-se retirar dos artigos os conhecimentos, habilidades e atitudes 
que por fim deve compor uma competência. Para a extrair tais informações existem 
algumas regras que ajudam neste sentido: 

 

Habilidades: esquemas que orientam as operações mentais e as operações concretas, 
representadas por ações, referente as técnicas (PERRENOUD, 2013). 

Verbos – na maioria das vezes designam uma habilidade que sempre é resultado de uma 
ação.  

Ex: Avaliar a dor. Podemos entender esta ação como uma habilidade dentro de uma 
competência maior que pode ser, avaliação clínica. E podemos entender como uma atitude 
em que o enfermeiro deve ter prontidão para avaliar a dor.  

Atitudes: disposição, coragem, empatia, rigor, tolerância (PERRENOUD, 2013). 

Termos como: necessário, importante, deve, crucial, precisa, e sinônimos na maioria das 
vezes designam uma atitude. 

Ex: é importante realizar a avaliação da dor. Podemos entender como atitude que o 
profissional deve ter prontidão, iniciativa de realizar essa avaliação (ação). 

Conhecimentos: são ligados a técnicas e como se realiza o procedimento. Na maioria das 
vezes eles estão implícitos e devem ser formulados com nosso raciocínio. 

Conhecimento (científico): que são os conhecimentos que existem sob a forma de  um 
texto, contendo definições e leis, regularidades (PERRENOUD, 2013). 

Ex: Avaliar a dor. Espera-se que o profissional para avaliar a dor de um paciente com 
úlcera venosa, conheça as escalas de avaliação da dor, os tipos de dor, intensidade da dor, 
neste sentido esses seriam de fatos os conhecimentos esperados. 
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Nome do artigo:  

 

Autores:  

 

Conhecimento(s):  

 

Habilidades(s):  

 

Atitude(s):   

 

Competência (s):   
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Apêndice 2: FICHAS DE EXTRAÇÃO DE ARTIGOS 

 

Nome do artigo: The leg ulcer prevention program: effectiveness of 
multimedia client education package for people with venous 
leg ulcer.  

Autores: Kapp, Miller, Sayers e Donohue. 

Conhecimento(s): Etiologia de úlcera, 
Nutrição.  

Habilidades(s): Tratamento compressivo,  
Exercícios com as pernas,  
Cuidado com a pele, 
Aplicação da terapia compressiva, 
Educação do cliente,  
Orientação da elevação dos membros,  
Orientação nutricional, 
Orientar ingestão de líquidos. 
Promover redução de fatores de riscos. 
Suplementação Nutricional. 

Atitude(s):  Escutar o paciente. 

Competência (s):  Aplicação da terapia compressiva, 
Prevenir recorrências. 
 

 

Nome do artigo: How effective is training in compression bandaging 
technique? 

Autores: Feben. 

Conhecimento(s): Terapia compressiva,  
Efeito da terapia compressiva inadequada, 
Tipos/ escalas de graduação da compressão,  
Manejo das úlceras venosas,  
Técnica de compressão,  

Habilidades(s): Avaliar compressão do membro,  
Monitorar pressão do membro,  

Atitude(s):  Reconhecer bandagens de compressão 

Competência (s):  Aplicar compressão.  

 

Nome do artigo: Older patients´experience of dressing changes on venous 
leg ulcers: more than just docile patient. 

Autores: Ebbeskog e Emani.  

Conhecimento(s): Ulcera venosa: tratamento, avaliação  
Limpeza da lesão  

Habilidades(s): Avaliar a ferida, 
Escolher o material para limpeza da lesão, 
Realizar curativo. 

Atitude(s):  Escutar o paciente,  
Relação saudável com o paciente,  
Comunicação. 

Competência (s):  Tratamento da úlcera venosa,  
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Gestão de cuidados de feridas.  

 

Nome do artigo: Examining factors that influence the adoption of health-
promoting behaviours among people with venous disease. 

Autores: Miller, Kapp e Donohue. 

Conhecimento(s): Capacitação comportamental,  
Auto-gestão, 
Dor: manejo,  
Ulcera venosa: tratamento, terapia compressiva, exercicíos 

com as pernas, alimentação, 
Tipos de terapia compressiva, 
Dieta saudável, hidratação adequada e suplementação, 
Depressão em pacientes com feridas, 
Adesão. 

Habilidades(s): Capacitar  o paciente ao tratamento, conhecimentos, 
exercícios, cuidados com a pele, terapia multicamadas, 

Realizar o manejo da dor,  
Reconhecer, identificar e orientar sobre os estilos de vida, 
Reconhecer situação socioeconômica, 
Proporcionar dieta saudável e hidratação adequada,  
Limpar a lesão,  
Avaliar depressão  
Avaliar personalidade do paciente 

Atitude(s):  Informar ao paciente as condições atual dele,  
Favorecer apoio ao paciente. 

Competência (s):  Tratamento da úlcera venosas, 
Prevenção da úlcera venosa, 
Aplicação da terapia compressiva, 
Avaliação do paciente.  

 

Nome do artigo: A sytematic review on the impact of leg ulceration on 
pacients' quality life. 

Autores: Herber, Schnepp e Rieger. 

Conhecimento(s): Impacto da úlcera no domínio físico do paciente,  
Escalas de intensidade, avaliação e tratamento da dor,  
Tratamentos farmacológicos e não farmacológicos,  
Etiologia da úlcera, 
Estratégias de prevenção da úlcera, 
Sinais de infecção,  
Edema de membro inferior,  
Qualidade de vida, 
Alterações psicológicas: depressão, ansiedade e 

isolamento, 
Tipos de tratamento da úlcera.  

Habilidades(s): Avaliar a intensidade da dor, 
Avaliar a influência da dor nas atividades físicas, 
Avaliar o sono, 
Usar estratégias não farmacológicas para controlar a dor, 
Aplicar escalas de classificação da dor, 
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Avaliar membros inferiores, 
Realizar orientações para melhorar a dor no âmbito do 

sono,atividade física,  
Avaliar vida social do paciente, 
Avaliar sinais de infecção, 
Avaliar edema, 
Avaliar mobilidade do paciente, 
Avaliar restrições no trabalho por causa da ferida, 
Avaliar higiene pessoal, 
Avaliar domínio psicológico, 
Avaliar tratamentos usados, 
Avaliação do índice tornozelo braço, 
Avaliar conhecimento do paciente sobre a úlcera, sobre o 

tratamento anteriores e atual. 

Atitude(s):  Comunicar, 
Engajar-se no tratamento, 
Estimular o paciente a participar do tratamento. 

Competência (s):  Avaliação da qualidade de vida, 
Avaliação da dor, 
Avaliar infecção, 
Avaliação da saúde do paciente. 

 

Nome do artigo: Teching bandaging an Doppler usage for venous ulcer 
treatment. 

Autores: Miles e Maylor. 

Conhecimento(s): Níveis de compressão, 
Tipos de compressão, 
Finalidade da compressão, 
Equipamentos para aplicar a compressão, 
Técnica de aplicação da terapia compressiva, 
Etiologia da lesão. 

Habilidades(s): Ensinar e supervisionar a prática, 
Palpar pulsos, 
Realizar técnica correta de verificação do índice tornozelo 

braço, 
Calcular o índice tornozelo braço, 
Avaliar o curativo. 

Atitude(s):  Comunicação, 
Ensinar e supervisionar, 
Solicitar avaliação de outro profissional, 
Confiança, 
Coragem. 

Competência (s):  Tratamento da úlcera, 
Aplicar compressão, 
Realizar curativo. 
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Nome do artigo: Compression bandaging for venous leg ulcer: the 
essentialness of a willing patient. 

Autores: Annells. 

Conhecimento(s): Técnicas de compressão. 

Habilidades(s): Manejo da dor,  
Selecionar compressão para úlceras venosas, 
Treinar equipe sobre compressão, 
Realizar inspeção visual da lesão, 
Investigação vascular, 
Calcular ITB, 
Realizar o ITB, 
Avaliação da situação clínica do paciente, 
Avaliar resultados. 

Atitude(s):   

Competência (s):  Tratar lesão 
Aplicar terapia compressiva. 
Avaliar recorrência da úlcera. 

 

Nome do artigo: The view of district nurses on their level of knowledge about 
the treatment of leg and foot ulcers. 

Autores: Haram, Ribu and Rustoen. 

Conhecimento(s): Insuficiência venosa e arterial, 
Fisiopatologia da úlcera venosa, 
Tipos de tratamento a úlcera venosa. 
Produtos para cicatrização. 
Fases da cicatrização 
Debridamentos: tipos 

Habilidades(s): Classificar a úlcera,  
Identificar eczema, lipodermatoesclerose, epitelização e 

hiperpigmentação, 
Avaliar tipos de tecidos presentes na lesão, 
Avaliar membro inferior, 
Selecionar terapia compressiva adequada,  
Avaliar necessidade da equipe multiprofissional para o 

tratamento, 
Realizar curativo 
Identificar causas da úlcera, 
Realizar diagnóstico da úlcera. 
Mensurar ITB, 
Realizar curativo, 
Selecionar produtos adequados para curativos, 
Documentar tratamento da lesão, 
Identificar aspectos econômicos do paciente, 
Selecionar tratamento que aliviam a dor. 

Atitude(s):  Ciente da importância do cuidado da úlcera. 

Competência (s):  Avaliar ferida, 
Aplicar terapia compressiva, 
Tratar ferida. 
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Nome do artigo: Impact of tele-advice on community nurses' knowledge of 
venous leg ulcer care. 

Autores: Ameen, Coll e Peters. 

Conhecimento(s): Cuidados com úlceras venosas, 
Avaliar de úlcera venosa. 

Habilidades(s): Realizar curativo, 
Avaliar psicológico do paciente.  

Atitude(s):   

Competência (s):  Avaliar a lesão, 
Aplicar terapia compressiva. 

 

Nome do artigo: Compression of venous ulcer 

Autores: Krisner. 

Conhecimento(s): Tipos de bandagem, 
Impacto da compressão na vida do paciente. 

Habilidades(s): Aplicar terapia compressiva, 
Recomendar sistemas de compressão, 
Monitorar o paciente com compressão, 
Mensurar lesão com fotografia. 

Atitude(s):  Educação didática para os profissionais. 

Competência (s):  Aplicar terapia compressiva.  

  

Nome do artigo: Development and psychometric evaluation of an instrument 
to assess venous leg ulcer lifestyle knowledge among nurses 

Autores: Heck et al. 

Conhecimento(s): Impacto da úlcera venosa qualidade de vida dos pacientes, 
Duração da terapia compressiva, 
Processo de cicatrização da úlcera, 
Fisiologia de úlcera. 

Habilidades(s): Indicar tratamento adequado,  
Buscar informações sobre estilo de vida,  
Educar o paciente no contexto do tratamento da úlcera 

venosa, 
Seleção do curativo ideal, 
Mensuração ITB, 
Orientar exercícios com as pernas,elevação, 
Manejo da dor, 
Identificar fatores que afetam a cicatrização, 
Identificar infecção na ferida, 
 

Atitude(s):   

Competência (s):  Avaliar a úlcera venosa,  
Tratamento da úlcera venosa, 
Avaliação da pessoa com úlcera venosa. 
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Nome do artigo: Venous leg ulcer care: how evidence-based is nursing 
practice? 

Autores: Lorime at al. 

Conhecimento(s): Graduação da compressão, 
Causas da úlcera venosa, 
Tipos de tratamentos, 
Métodos de mensuração. 

Habilidades(s): Usar instrumentos de avaliar da lesão, 
Realiar palpação dos pulsos, 
Usar doppler para avaliar ITB, 
Mensurar úlcera, 
Aplicar terapia compressiva, 
Avaliar fatores de doença venosa, 
Avaliar recorrência da lesão, 
Monitorar a dor,  
Realizar plano de cuidados individual,  
Realizar curativos - limpar, debridar, usar coberturas, 
Eleger produtos adequados, 
Realizar educação do cliente, 
Realizar cuidados com a pele. 

Atitude(s):  Valores individuais, 
Respeitar das escolhas do paciente, 
Ética, 
Estratégias de prevenção das úlceras venosas. 

Competência (s):  Avaliação da úlcera venosa, 
Tratamento da úlcera, 
Prevenção de recorrência, 
Aplicar terapia compressiva. 

 

Nome do artigo: The effects of education and training on clinical practice in 
wound healing. 

Autores: Seeley e Harding. 

Conhecimento(s): Técnicas de compressão, 
Histórico do paciente, 
Etiologia venosa e arterial, 
Graduação de compressão, 
Insuficiência venosa, 
Combinação de tratamento. 

Habilidades(s): Treinar o paciente, 
Avaliar  e interpretar ITB com doppler, 
Aplicar compressão adequada, 
Mensurar ferida, 
Reconhecer sinais de infecção, 
Realizar cuidados com a pele, 
Realizar curativos, 

Atitude(s):   

Competência (s):  Avaliação da úlcera, 
Aplicar terapia compressiva. 
Tratamento da úlcera. 
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Nome do artigo: Non-medical prescibing in nurse-led community leg ulcer 
clinics. 

Autores: Walsh. 

Conhecimento(s): Produtos para feridas, 
Diagnóstico de úlcras, 
Hipertensão venosa, 
Controle da dor. 

Habilidades(s): Realizar cuidados com a pele, 
Colher história clínica do paciente, 
Identificar sinais de doença venosa, 
Controlar a dor.  

Atitude(s):  Conversar com paciente. 

Competência (s):  Avaliar o paciente, 
Acompanhar/ rever o paciente, 
Tratar o paciente. 

 

Nome do artigo: Definition in infection in chonic wounds by Dutch nursing 
home physicians. 

Autores: Rondas 

Conhecimento(s): Reparação da pele, 
Fases de cicatrização, 
Etiologia da lesão, 
Insuficiência vascular, 
Fatores de risco para úlceras, 
Infecção, bactérias, biopsia, 
Sintomas de dor. 

Habilidades(s): Avaliar sinais e sintomas de infecção, 
Avaliar sinais e sintomas de dor, 
Avaliar quantidade de exsudato na lesão, 
Avaliar temperatura da pele, 
Avaliar tamanho de lesão. 

Atitude(s):   

Competência (s):  Avaliar pessoa com úlcera, 
Avaliar úlcera venosa. 

 

Nome do artigo: Modern advances in wound care. 

Autores: Casey. 

Conhecimento(s): Custos de tratamentos, 
Controle de edema, 
Tipos de bordas, 
Tipos de feridas, 
Função dos produtos na lesão, 
Fases de cicatrização. 

Habilidades(s): Selecionar produtos adequados para curativos, 
Realizar curativo, 
Controlar exsudato na lesão, 
Controlar edema de membro inferior, 
Avaliar sinais de infecção, 
Avaliar tecidos presentes na lesão, 
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Avaliar cicatrização, 
Avaliar causa da ferida, 
Avaliar condições do paciente, 
Avaliar os tipos de tratamento, 
Realizar documentação dos cuidados e tratamentos, 
Avaliar custo eficácia do tratamento.  

Atitude(s):  Comunicar adequadamente para captar informações. 

Competência (s):  Avaliar ferida, 
Tratar feridas.  

 

Nome do artigo: Achieving concordance with compression therapy. 

Autores: Brown. 

Conhecimento(s): Edema crônico,  
Fisiopatologia. 

Habilidades(s): Avaliar a dor, 
Reconhecer os sinais e causas de edemas crônicos, 
Avaliar dor, 
Avaliar efetividade da compressão, 
Orientar os paciente sobre o uso da terapia compressiva. 

Atitude(s):  Comunicar-se com profissionais,  

Competência (s):  Tratamento da lesão, 
Avaliação da lesão. 

 

Nome do artigo: Checklists for assessment and certification of clinical 
procedural skills essential competencies: a systematic 
review. 

Autores: McKinley. 

Conhecimento(s): Procedimentos no tratamento de úlceras venosas. 

Habilidades(s): Realizar e garantir ações de biossegurança, 
Realizar documentação dos cuidados, 
Manusear equipamentos, 
Realizar técnicas adequadas, 
Avaliar o paciente da forma adequada, 
Realizar ações de controle de infecção, 

Atitude(s):  Comunicar e interagir com o paciente, 
Realizar ações seguras. 

Competência (s):  Avaliação da lesão, 
Tratamento de lesão.  

 

Nome do artigo: Painful leg ulcers: community nurses' knowledge and 
beliefs, a feasibility study. 

Autores: Taverner, Closs e Briggs. 

Conhecimento(s): Natureza da dor na úlcera venosas, 
Conhecer repercussão da dor em feridas crônicas, 
Diagnóstico de etiologia vascular. 

Habilidades(s): Manejo da dor,  
Avaliar a indicação da terapia compressiva como 

tratamento, 
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Identificar sinais e sintomas de dor, 
Avaliar mobilidade, 
Avaliar sinais psicológicos, 
Avaliar higiene, 
Avaliar sono. 

Atitude(s):  Comunicar-se  

Competência (s):  Avaliar do paciente, 
Avaliação da lesão.  

 

Nome do artigo: Nurses' ethical reflections on caring for people with 
malodourous exuding ulcers. 

Autores: Lindahl. 

Conhecimento(s): Tipos de exsudato, 
Classificação do exsudato, 
Tratamento e avaliação da úlcera, 
Dor, 
Qualidade de vida, 
Causas de estresse ao paciente com ferida, 
Perspectivas de enfermagem para o bom atendimento. 

Habilidades(s): Avaliar exsudato,  
Avaliar a dor, 
Avaliar estresse, 
Avaliar qualidade de vida, 
Avaliar a necessidade de um equipe multiprofissional, 
Avaliar o conhecimentos dos pacientes com úlceras 

venosas. 

Atitude(s):  Protege o paciente da vulnerabilidade, 
Apoiar o paciente,  
Motivar o paciente para o tratamento, 
Esforçar-se para fazer o bem, 
Ter simpatia com o paciente. 

Competência (s):  Avaliar a tratar ulceras, 
Avaliar a dor.  
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Apêndice 3: FICHAS DE EXTRAÇÃO DE GUIDELINES 

 

Guideline Australian and New Zealand Clinical Practice Guideline 
for Prevention and Management of Venous Leg Ulcer. 
The Australian Wound Management Association 
(AWMA) Inc. and the New Zealand Wound Care Society 
Inc, Cambridge: 2011. 

Competência Avaliação clínica 
e Diagnóstico  (HEIDI, historia, examinar, investigação, 
diagnóstico, indicação) 
Tratamento  
Prevenção de ocorrência de UV  

Conhecimento Requisitos para curativo ideal 
Tipos de compressão  
Custo eficácia do tratamento  

Habilidade Prevenção e controle da IV 
Terapia compressiva  
Avaliação: história clínica do paciente:  dor, úlcera, morbidade, 
artrite reumatoide, vasculite, história de múltiplas, história familiar, 
lesões, diabetes,  obesidade, tromboembolismo pulmonar, 
emprego que fica mto tempo sentado ou em pé, múltiplas 
gestações 
História clínica da úlcera: duração e recorrência, estratégias já 
usadas, tratamento já realizados,  
Avaliação nutricional: peso, IMC, comida e líquidos ingeridos, pele 
e cabelo, av com MNA,  
Avaliação da dor: localização, intensidade, tipo, quando ocorre, 
episódios e impacto na qualidade de vida 
Avaliação psicossocial, qualidade de vida e social: mini mental, 
escalas de qualidade de vida,  
Avaliação da perna e da úlcera:  
Sinais e sintomas da UV , localização, características das ulcera 
(exsudato, leito, borda), pulsos, pele peri lesão , mensurar úlcera, 
aera com fotografia, planificação,  
Avaliação vascular: ITB, oximetria,  
Exames: glicose, hemoglobina, albumina serica, lipídeos, fator 
reumatoide, células brancas, eritrócitos, PCR,  
Microbiológicos: swab  
Investigação do diagnóstico  
Classificação da doença venosa CEAP 
 
Tratamento da UV:  
Manejo da dor,  
Debridamento 
Educação do paciente (patologia, compressão, cuidados com a 
pele, nutrição, elevação dos pes, exercícios,  
Apoio psicológico: qualidade de vida, apoiar o pte, incentivar  
Elevar os membros  
Nutrição e hidratação com suplementos orais, dieta adequada 
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Preparar e perna e a úlcera:  
Higiene da perna e da úlcera 
Debridamento 
Tratar infecção com produtos de prata 
Selecionar indicar e aplicar curativos adequados 
 Aplicar compressão  
Educação profissional  
Prevenção: exercícios físicos, elevação dos membros, terapia 
compressiva, 
 

Atitude Experiência no tratamento de úlcera  
Promover informações claras ao paciente sobre sua patologia 

 

Guideline Association for the Advancement of Wound Care 
(AAWC). Advancing your practice: Understanding 
Wound Infection and the Role of Biofilms. Malvern, PA. 
2008. 

Competência  

Conhecimento História do controle de infecção, de onde veio infeções  
Microbiologia da ferida , tipos de microorganismo , bactérias 
aeróbia e anaeróbia, microbiota, sensibilidade, caega metabólica  
Definição biofilme , colonização  
Antimicrobianos  
Epidemiologia da infecção em feridas crônicas  
Colonização crítica 
Formação do biofilme  
Ciclo do biofilme na comunidade , como se forma  
Resistencia de biofilme  

Habilidade Identificar feridas com infecção, biofilme, colonização,  
Identificar sinais de biofilme na ferida (pele brilhante) 
Coletar material para exames  
Identificar fatores de risco para infecção  

Atitude  

 

Guideline Guia de práctica clínica de enfermeira: prevención y 
tratamento de úlceras por presión y otras heridas 
crônicas. Generalitat, 2008.  

Competência Diagnosticar UV 
Tratamento da UV 
Prevenir  UV  

Conhecimento Epidemiologia das UV 
Tipos de bandagem 

Habilidade Definir úlcera venosa  
Etiologia da lesão  
Identificar fatores de risco  
Classificar a UV 
Identificar sinais e sintomas da IVC 
Diagnóstico da UV – ITB , anamnese e avaliação física – descrição 
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da lesão e qualidade dos pulsos  
Orientar realizar caminhadas, elevar os membros 15’, dormir com 
os pés da cama elevado 15º. Orientar manter o peso ideal, realizar 
caminhadas e exercícios com os pés de extensão e flexão dos 
tornozelos, usar sabonete com ph similar ao da pele, hidratar a 
pele 
Educar paciente sobre a patologia 
Tratar a dor  
Tratamento: limpar lesão,hidratar, debridar, controlar exsudato, 
usar terapia compressiva 
Aplicar terapia compressiva   
 

Atitude  

 

Guideline Wounds International. International consensus. 
Optimising wellbeing in people living with a wound. An 
expert working group review. London: 2012. 

Competência Gestão de feridas  

Conhecimento Bem estar em relação a feridas  
Domínios de bem estar (físico, mental e social, espiritual/cultural) 

Habilidade Identificar parâmetros físicos da ferida – tamanho, profundidade 
duração, dor irritação 
Identificar fatores que influenciam no bem estar físico: mobilidade 
reduzida, incapacidade de subir escadas, caminhar ou usar o 
transporte público, Prevenção de contato social, por exemplo, 
devido à má 
Má nutrição, por exemplo, o agravamento da obesidade, devido à 
imobilidade ou falta de apetite devido à depressão, A perturbação 
do sono e fadiga 
Identificar fatores que influenciam no bem estar psicológico: 
depressão, desanimo, pensamento negativo, frustração 
Identificar fatores que influenciam no bem estar social: isolamento 
social, papel dentro da família, rotinas diárias, troca de 
informações  
Identificar fatores que influenciam no bem estar espiritual/cultural : 
expectativa em sobre a cura, conhecimento sobre a saúde, 
crenças  
- controle do desenvolvimento físico, psicológico e emocional 
elementos de tratamento de feridas 
- Gestão de risco: o uso de uma pessoa de certos comportamentos 
que cercam seu / sua ferida 
gestão (por exemplo, a ponderação de certas atividades e o nível 
de risco associado a eles) 
O cotidiano: impacto do tratamento de feridas na vida diária do 
paciente 
Estigma: como as respostas de outras pessoas pode afetar as 
pessoas que vivem com uma ferida 
O exterior: o aparecimento de curativos e produtos 
Movimento: como as atividades de uma pessoa 'fit' com os 
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curativos usados 
Limpeza: exigência da pessoa para a limpeza pode entrar em 
conflito com a necessidade de manter 
curativos no local por até sete dias. 
Proteção: o papel de curativos e produtos de gerenciamento de 
ferida para proteger o corpo de 
danos físicos e infecção .. 
Avaliar e medir a qualidade de vida com escalas específicas  
A construção de uma relação terapêutica; ser totalmente focada na 
pessoa durante cada interação 
;Evite distrações por exemplo, desligar o telefone móvel; Faça 
perguntas para compreender a experiência da pessoa ferida atual 
melhor; Evite interrupções 
Desenvolver fermentas para o bem estar do pte: perguntas para 
avaliar o bem estar, avaliar personalidade, entender a pessoa, 
rever rotinas do paciente, dar feedback do plano terapêutico, 
diáriopara o paciente,  

Atitude Apoiar os pacientes  
Incentivar a confiança  
Reconhecer e respeitar as crenças 
Construir relacionamento com o paciente baseado na segurança  
 

 

Guideline Scottish Intercollegiate Guidelines Network. 
Management of chronic venous leg ulcers, 2010. 

Competência Avaliação do paciente  
Avaliação da lesão  
Tratamento da lesão  
Prevenção de recorrência da úlcera  

Conhecimento  Eficácia da compressão 
Tipos de compressão 
Outras terapias de tratamento: eletroterapia, oxigenoterapia 
hiperbárica, compressão pneumática, laser, pressão negativa, 
ultrassom, cirurgias,  
O que é uma úlcera venosa, qual tratamento, quais exercícios 
indicar, dor em úlceras venosas,  

Habilidade Av paciente: obesidade, má nutrição, uso de medicamentos, 
mobilidade, etiologia da lesão , artrite reumatoide, diabetes,  
Av da perna: sinais de doença venosa, varicose, veias, 
hemossiderose, lipodermatoesclerose, atrofia branca, mobilidade, 
palpação dos pulsos, ITB (mensurar e interpretar), oximetria,  
Av ulcera: avaliação clínica- etiologia, mensuração da área com 
fotografia, dematite, eczema,  
Colher swab em caso de sinais de infecção  
Reavaliação: 12 semanas etiologia, morbidade, tratamento e 
complicações  
Tratamento: limpeza, debridamento (método, indicar), Curativo (a 
base de antimicrobioanos, , cuidados pele peri lesão, compressão,  
Orientar: estilos de vida, exercicíos com supervisão,  
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Intervenção nutricional  
Prevenção de recorrência: compressão com graduação adequada,  
Treinar o paciente com um checklist  
Orientações, elevar os joelhos acima do coração, benefícios do 
exercício,  cuidar a pele, lavar hidratar, evitar trauma,  
Encaminhar paciente para avaliação de um especialista caso 
necessário  

Atitude Concordância com o paciente sobre a compressão  
Informar ao paciente sobre a compressão como tratamento  
Encorajar o paciente ao tratamento 

 

Guideline Conferencia nacional de consenso sobre úlceras de la 
extremidad inferior, CONUEI, 2009. 

Competência Diagnóstico clínico 
Tratamento da úlcera venosa   
Prevenção da úlcera venosa 

Conhecimento Conceito de úlcera  
Fisiologia de cicatrização  
Epidemiologia 
Colonização de úlceras  
Tipos de compressão  

Habilidade Classificação da IVC 
Localização 
Bordas 
Tecido peri lesão 
Avaliar dor, infecção 
Classificar úlcera: função, morfologia,  
Área da lesão,  
Diagnóstico de Infecção  
Evolução das complicações da úlcera  
Tratamento da infecção  
Diagnóstico e tratamento da dor  
Avaliação do estado nutricional 
Tratamento local: limpeza da lesão, debridamento , controle de 
exsudato, estimulação da cicatrização  
Proteger a pele peri lesão  
Avaliação do tipo de tecido  
Avaliação da qualidade de vida – escalas específicas  
Aplicar terapia compressiva  
Orientar: hábitos saudáveis, compressão, fisioterapia 
 

Atitude  

 

Guideline European Pressure Ulcer Advisory Panel and National 
Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP). Recomendaciones 
nutricionals para el tratamento y prevención de la úlcera 
por presión,2007. 

Competência Avaliação do paciente  

Conhecimento Evolução do estado nutricional (usando ferramentas como Av. 
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Subj. Global) 
Indicadores de desnutrição 

Habilidade Realizar registro do paciente em protocolo padronizado 
Avaliar estado nutricional  
Realizar evolução nutricional 
Realizar plano individual de avaliação  
Intervenção nutricional 
Usar avaliação subjetiva global 
Medida peso 
Altura 
Investigar perda de peso recente  
Calcular IMC 
Circunferência da cintura  
Investigar ingesta de nutrientes últimos 3-7 dias 
Investigar níveis de albumina sérica, hemoglobina e potássio 
Indicar suplementação oral 
Avaliar questões sociais e financeiras 
Orientar sobre ingesta de líquidos  
Controlar a dor  
Tratamento da úlcera  
Evolução regular do paciente  

Atitude Comunicar-se  

 

Guideline European Wound Management Association (EWMA). 
Position Document: Identifying criteria for wound infection. 
London: MEP Ltd, 2005. 

Competência  
Avaliação da ferida 
 
 

Conhecimento Conceito de infecção, contaminação e colonização; 
Função da pele;  
Aspectos relacionados a hospedeiros; 
Fatores de risco relacionados a infecção; 
Patogenia microbiana; 
Microorganismos comuns na infecção; 
Biofilme; 
Interação hospedeiro e patógeno; 
Diagnóstico de infecção na ferida – sinais e sintomas clínicos 
(sinais tradicionais e adicionais/ lista de sinais e sintomas clínicos – 
pg 07) 
Tratamento da infecção; 
Produtos com ação antimicrobiana 
 
 

Habilidade Diagnóstico e intervenção da infecção nas feridas  
Identificar sinais e sintomas clínicos de infecção nas feridas - 
diagnóstico  
Classificar os sinais e sintomas com escala específica – precoces, 
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superficiais ou profundo; 
Tratamento/Intervenção da infecção usando produtos com ação 
antimicrobiana; 
 
 

Atitude Investigar sinais de infecção  
 
 

 

 

 

 

Guideline European Wound ManagementAssociation (EWMA). 
Documento de Posicionamiento: Heridas de difícil 
cicatrización: un enfoque integral. Londres: MEP Ltd, 
2008 

Competência Diagnóstico/ Avaliação da ferida  
Tratamento da ferida  
 

Conhecimento Evolução da cicatrização;  
Fatores que influenciam na complexidade e na dificuldade da 
cicatrização (fatores do paciente, da ferida, conhecimento dos 
profissionais e recursos para o tratamento; 
 

Habilidade -Avaliar fatores físicos do paciente ( diabetes, obesidade, 
desnutrição, idade avançada, isquemia, vasculopatia periférica, 
sepse, limitações de mobilidade, glicemia, retorno venoso, 
tratamento, medicações, presença de enfermidades) 
-Avaliar os fatores psicossociais do paciente – isolamento social, 
sexo, situação econômica, sensação de dor, conhecimento sobre 
a doença e o tratamento, depressão e estresse, crença do 
paciente 
Aplicar mecanismos de avaliar afrontamento social – tipo de 
personalidade, experiência previa, transtornos psicológicos; 
- Avaliar fatores da ferida: estado do leito da ferida, localização 
anatômica, tipos de tecido, duração da ferida, tamanho e 
profundidade (usando sistemas padronizados SAD), isquemia, 
infecção, inflamação, resposta ao tratamento 
- Avaliar valores ITB 
- Avaliar qualidade de vida por meio de escalas específicas 
(CdVRS/Friburgo); 
- Avaliar qualidade do sono; 
- Avaliar exsudato e dor; 
- Avaliar ansiedade e depressão 
- Avaliar infecção; 
Avaliar hábitos de vida;   

 

Atitude Oferecer apoio ao paciente 
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Guideline European Wound ManagementAssociation (EWMA). 
Position Document: Wound Bed Preparion in Practice. 
London: MEP Ltd, 2004 

Competência Diagnóstico da ferida/ Avaliação  
Tratamento básico da ferida 
Evolução constante/ Acompanhamento  

Conhecimento Componentes de preparação do leito da ferida 
Epitelização a nível celular; 
Aceleração do fluxo sanguíneo e hipóxia;  
Indicadores de infecção 
Tipos de produtos com ação antimicrobiana 
Terapias avançadas (ingestão de tecidos, fatores de crescimento, 
tratamentos bioativos, inibidores de proteases) 

Habilidade Evoluir do paciente com ferida 
Preparar o leito da ferida (TIME) 
Controlar tecido viável 
Controlar inflamação e a infecção 
Limpeza da ferida 
Debridamento 
Selecionar produtos adequados 
Hidratar e proteger a pele 
Controlar exsudato; 
Estimular bordas epiteliais; 
Educação do paciente  
Corrigir a causa da úlcera (intervenção médica caso necessário) 
Cuidado a com pele perilesão 
Melhorar os fatores que retardam a cicatrização (duração da 
úlcera > 6 meses, tamanho da úlcera, mobilidade reduzida, dor 
aguda, aspectos psicossociais sexo) 
Aplicar terapia compressiva  

Atitude  
 

 

 

Guideline European Wound Management Association (EWMA). 
Compriendendo la terapia compressiva. London: MEP Ltd, 
2003 

Competência  
Diagnóstico do paciente/ Avaliação da ferida  
Tratamento-  
Prevenção de recorrência da ulcera  

Conhecimento Funcionamento da compressão 
Edema – causas 
Efeitos da compressão no sistema venoso 
Circulação arterial,  
Sistema linfático , função, efeitos da compressão nesse sistema  
Microcirculação, efeitos cm a compressão 
Como se determinar a pressão da compressão: Lei de La place, 
tensão, extensibilidade, tipos de bandagem, elasticidade, 
Como escolher a pressão adequada, 



Apêndice  | 125 

 

Custo –eficácia da compressão a outros tratamentos 
Tipos de tratamento 
Para diagnóstico ( venosa, arterial, mista) 
Realizar e analisar o ITB 
Fatores que retardam processo de cicatrização  

Habilidade  
Aplicar a compressão  
Diagnóstico do paciente  
Escolher a terapia adequada (encaminhar ao vascular) 
ITB 
Evolução da terapia compressiva 
Avaliar o estado da pele 
Avaliar presença de neuropatia e insuficiência cardíaca 
Selecionar curativos adequados  
Orientar terapia para os pacientes ativos e com mobilidade, e 
para os pacientes sem mobilidade 
Avaliar a eficácia do tratamento adotado 
Avaliar o estilo de vida e adequação do paciente a terapia 
compressiva   
Avaliar fatores que alteram o processo de cicatrização 
Avaliar o uso de compressão por longos períodos – após 
cicatrização 
Observar os resultados – avaliar  
 

Atitude  
 

Guideline European Wound Management Association (EWMA) 
Tratamiento de la infección en heridas. London: MEP Ltd, 
2006 

Competência  Avaliação da ferida  

Conhecimento Microbiologia - identificação dos microorganismos 
Terapia microbiana  
Estágio clínicos para determinar uma estratégia terapêutica  
Fases da cicatrização 
Sinais de infecção, local e sistêmico  
Tipos de curativos e a função de cada um  
Fatores que devem levar em conta quando eleger um produto a 
base de atb 
Eventos adversos do uso de atb 
Curativos a base de prata (fatores que afetam a atividade da prata 
em sua aplicação em feridas aberta)- captação da célula, 
atividade molecular, eficácia, tipos de microorganismos que 
cobre, citotoxidade, concentração, absorção, concentração, 
absorção, adaptação e carga orgânica, temperatura e pH. 
Resistencia bacteriana 
 

Habilidade Diagnóstico de infeção de uma ferida  
Tratamento da infecção na ferida Identificar estágio clínicos _ 
cicatrização  
Identificar sinais de infecção  estágio 1-4 
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Sinais sugestivos de infecção: celulite, grangrena 
Proporcionar ambiente na ferida para promover uma rápida 
cicatrização 
Orientar ao paciente para reduzir o uso de atb 
Usar curativos adequado a com ação antimicrobiana 
Avaliar agentes dos produtos antomicrobianos  
Selecionar o curativo adequado 
Controlar a dor do paciente  
Verificar adaptação do curativo ao paciente  
 

Atitude  
 

Guideline GNEAUPP. Nutrição e Feridas Crônicas. Series de 
Documentos Tecnicos,. n. 12, 2011b. 

Competência Avaliação do paciente  
Prevenção e tratamento de feridas  
 

Conhecimento Conceito ferida  
Fases de cicatrização  
Etiologia da úlcera 
Diferença entre alimentação e nutrição  
Má nutrição /sobrepeso e obesidade / desnutrição  
Epidemiologia : relação entre estado nutricional 4 feridas crônicas  
Fisiologia e metabolismo nutricional  
Funções dos nutrientes na prevenção de feridas  
 

Habilidade Detectar paciente em risco nutricional  
Avaliação , e diagnóstico nutricional  
Intervenção nutricional/ História clínica do paciente  - escalas –av 
sub global , MNA 
Avaliar medidas antopometricas  
Avaliar estudos analíticos (albumina, linfócitos, função hepática) 
Identificar se o paciente está mal nutrido ou em risco nutricional – 
guias ESPEN 
Detectar o estado nutricional  - ferramentas na área – SCALES, 
MNA 
Indicar aporte nutricional caso necessário, oral  
Orientar ingesta de energia,  
Avaliar hemoglobina glicada 
Indicar nutrientes de acordo com o tipo de ferida  
Orientar ingesta adequada de proteína, ácido graxos, líquidos, 
micronutrientes, vit A, C, E,K zinco, ferro, áciso alfa-lipoico,  

Atitude  
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Guideline 
 

GNEAUPP. Desbridamiento de úlceras por presión y 
otras heridas. Documento técnico Nº IX-, 2012a 

Competência  

Conhecimento Definição  de debridamento  
Tipos de tecido  
Componentes do tecido esfacelo e necrótico  
Tipos de debridamento 
Técnica de debridamento, vantagens e desvantagens, 
recomendação  
Infecção, etiologia,  

Habilidade Avaliar tecidos da lesão  
Avaliar as causas de esfacelo e tecido necrótico na lesão 
Debridar  
Indicar os tipos de debridamento  
Avaliar infecção  
Avaliar etiologia da infecção  
Diagnóstico de infecção  
Manejo da infecção  
Recomendar curativos adequados para tratar infecção  
Reavaliar o paciente / evoluir diariamente 
 

Atitude   

 

 

 

Guideline GNEAUPP. Ulceras por Presión y Heridas Crónicas del 
Complejo Hospitalario de Toledo, ,2011a. 

Competência Prevenção de feridas  
Tratamento de feridas  

Conhecimento  

Habilidade Avaliação do risco - saúde  
Cuidados com a pele – inspeção diária, higiene adequada, 
hidratação,  
Manejo da umidade  
Manejo da pressão  
Estabelecer uma dieta de acordo com as necessidades nutricionais 
e calóricas necessária ao paciente 
Corrigir déficit nutricional  
 
Avaliação da lesão – etiologia, localização, tamanho, leito e 
bordas, avaliação do tecido, avaliar e reconhecer infecção, avaliar 
presença de dor 
Identificar a fase de cicatrização que a ferida se apresenta 
Continuidade aos cuidados / evolução  
Registrar cuidados do paciente  
Elaborar informativos ao paciente  
Limpeza da lesão com produtos e temperaturas adequadas  
Realizar debridamento se necessário  
Eleição do curativo adequado  

Atitude  
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Guideline GNEAUPP. Evaluación técnica de materiales 
preventivos y terapêutico em heridas crónicas. 2012b 

Competência  

Conhecimento Critérios para eleger o produto adequado 
Indicações e contraindicações  clínica 
Tipos de produtos para curativo 
 

Habilidade Eleger produtos para tratamento de ferida 
Estabelecer protocolo para seleção de produto adequado – prova 
clínica 
Avaliar confortabilidade e adaptabilidade os curativos 
Selecionar produtos para limpeza das lesões  
Analisa produtos de aplicação tópica 
Avaliar aspectos clínicos  
Avaliar aspectos econômicos  
Aspectos ergonômicos  
Aspectos de limpeza e segurança dos produtos  
Avaliar custo-beneficio 
Avaliar controle da dor com uso de curativos  
Tipos de tecido  

Atitude  

 

 

Guideline World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). 
Principios de las mejores prácticas: Diagnóstico y heridas. 
Documento de consenso. Londres: MEP Ltd, 2008a 

Competência Avaliar paciente com ferida  
Tratar pacientes com feridas  
Avaliar evolução  

Conhecimento Processo diagnóstico no tratamento de feridas  
Processo de cicatrização 
Sinais para avaliação da ferida, etiologia, e doenças concomitantes  
Variedade de fatores que alteram a cicatrização, variedade de 
curativos, medicamentos, técnicas cirúrgicas, e tratamento 
moderno para as feridas  
Causas de retardo na cicatrização da ferida 
Tipos de provas para estabelecer diagnóstico em feridas 
Marcadores de infecção  
Potencial de atividade enzimática dos curativos   
Métodos laboratoriais para identificar e quantificar as bactérias  
Concentração de óxido nítrico na ferida 

Habilidade Determinar a causa da ferida  
Identificar toda enfermidade concomitante ou complicação que 
contribua para o retardo da cicatrização  
Evoluir o estado da ferida 
Ajudar a elaborar o plano de tratamento 
Identificar antecedentes da ferida  
Identificar antecedentes familiares, sociais e farmacológicos 
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Avaliação física (ITB, analise de parâmetros bioquímicos ( glicose, 
hemoglobina, albumina, lipídios, ureia e eletrólitos, hemoglobina 
glicada, fator de reumatoide, pcr ) e biológicos: microbiologia, nº de 
leucócitos, VSG 
Realizar diagnóstico etiológico da ferida  
Identificar estado atual da ferida (Avaliação da ferida) fase de 
cicatrização, presença de infecção, tamanho da ferida, edema, 
eritema e calor na pele peri lesão, leito da ferida, tipos de tecido, 
cor, odor, características das bordas das feridas, localização da 
ferida, presença/intensidade/tipo de dor 
-Corrigir os fatores do paciente que podem atrasar o processo de 
cicatrização, incluindo os sociais 
- Preparar o leito da ferida 
- Aplicar instrumentos diagnósticos no tratamento de feridas 
Avaliar custo efetividade do tratamento 
Avaliar indicadores de infecção  
Indicar e aplicar produtos para tratamento de infecção  

Atitude Atenção as preferencias do paciente 
 

 

Guideline 
 

World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). 
Diminuicion del dor en las curas relacionadas con los 
apósitos, 2004 

Competência Avaliar paciente  

Conhecimento Fisiologia da dor  
Conceito de dor  
Estratégias de avaliação 
Tratamento farmacológico e não farmacológico da dor  
Tipos de analgésicos 

Habilidade Avaliar dor (causa) 
Reavaliação (depois da cura) 
Controlar a dor- tratamento/intervenção 
Prevenção- preparação, planificação e prevenção Classificar os 
tipos de dor  
Avaliar fatores psicossociais – sexo, idade, estado mental, 
depressão, medo, tristeza profunda 
Avaliar fatores ambientais – duração 
Avaliar dor durante o curativo – antes, durante e depois 
Fazer perguntas para avaliar o caráter da dor (ex pg 10) 
Medir intensidade da dor – escalas verbais e visuais 
Identificar etiologia da lesão  
Patologias associadas 
Registro detalhado da dor – curativos e rotinas cotidianas 
Tratamento dos fatores locais que causam dor – isquemia, 
infecção, exsudato, edema, maceração, estado pele perilesional 
Selecionar curativo ideal ( manter leito úmido, ser atraumático, ter 
capacidade de reabsorção, ter potencial antialérgico,  
Avaliar o tempo de curativo na lesão 
Avaliar necessidade de uso de medicação (OMS) e fármacos 
adjuvantes 
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Prevenir a dor : selecionar local adequado para realizar o curativo, 
explicar ao paciente o procedimento a ser realizado, posicionar o 
pte de modo adequado, evitar que a ferida fique exposta por 
períodos prolongados,  
Intervenção: conhecer estado atual da dor, evitar o que produz dor, 
evitar manipulação desnecessária, observar pele perilesional, , 
selecionar o temperatura do produto e a solução a ser usada, 
evitar curativos que provoquem pressão, realizar evolução 
contínua e modificação do plano de intervenção, usar técnicas não 
farmacológicas (tato terapêutico e hipnose) 
 

Atitude Responsabilidade profissional 
Atuar de forma rápida para aliviar a dor  

 

 

Guideline World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). 
Principios de las mejores prácticas: Compresión en las 
úlceras venosas de las extremidades inferiores. 
Documento de consenso. Londres: MEP Ltd, 2008b 

Competência Avaliar o paciente  
Tratamento da ferida  

Conhecimento Entender a terapia de compressão – pressão, princípios de 
pressão da compressão pela Lei de Laplace, graduação,  
Fatores que afetam a pressão debaixo da compressão 
Tipos de compressão 

Habilidade Avaliar fatores que interferem na pressão – tipo de compressão 
aspectos clínicos do paciente, material da compressão,  
Avaliar o paciente para receber a compressão – edema,  
Avaliar a dor – e controlar a dor (doença controlada, elevar as 
pernas encaminhar aos especialista caso não melhore 
Avaliar o estado arterial – ITB 
Avaliação do retardo da cicatrização 
Determinar as fases do tratamento – terapêutica (controle do IVC, 
redução edema, e cura da úlcera), manutenção (prevenção do 
edema e reparação da úlcera 
Avaliar os fatores que complicam a compressão – tecidos das 
extremidades, ulcera de difícil localização, recidiva frequente, 
mobilidade reduzida, evitar compressão forte, aplicar duas 
camadas em proeminências ósseas, perda da musculatura da 
panturrilha, problemas de pele 
Aplicar compressão eficazmente – favorecer a comodidade do 
paciente, manter a compressão sem deslizar 
 

Atitude Perguntar ao paciente se está confortável  
Estar disponível ai paciente 
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Guideline World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). 
Principios de las mejores prácticas: Exudado en las 
heridas y utilidad de los apósitos. Un documento de 
consenso. London: MEP Ltd, 2007 

Competência  

Conhecimento Exsudato e processo de cicatrização  
O que é exsudato: produção, composição,  
Mecanismos de ação dos curativos  
Critérios de seleção de aplicativos  

Habilidade Avaliação do exsudato  
Avaliar etiologia da ferida 
Avaliar processo de cicatrização 
Avaliar processos patológicos graves 
Avaliar características do exsudato (cor, odor) 
Complicações da produção de exsudato 
Fatores que influenciam na produção de exsudato – cicatrização, 
locais, sistêmicos e práticos  
Avaliação do exsudato 
Avaliação do paciente – morbidade, medicação em uso, 
cooperação com o tratamento, aspectos psicossociais e estado 
nutricional 
Avaliação da ferida – enfermidade, processo cutâneo e localização 
da ferida 
Avaliação do curativo ideal (interação com o exsudato, seco, 
úmido) 
Avaliação do exsudado – cor, quantidade e odor 
Avaliação da borda da ferida- tamanho, cicatrização, fístulas 
Avaliação da pele peri lesão – maceração, cor textura 
Manejo do exsudato – tratar fatores contribuintes (ajuda de outro 
profissional saco necessário) 
Controlar a umidade 
Otimizar o leito da ferida – desbridamento, tratar infecção 
Melhorar qualidade de vida do paciente – apoio psicossocial, 
controlar nutrição, capacitar paciente,  
Prevenir e tratar os problemas relacionados ao exsudato-  avaliar o 
mecanismo de ação dos curativos  
Selecionar curativos para feridas com exsudato 

Atitude Otimizar a cooperação de todos para o tratamento do paciente  
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Apêndice 4: Ficha de extração de competências 

 
Competência AVALIAÇÃO DA FERIDA RONDAS et al, 2009, WALSH, 2006, SEELEY 

E HARDING, 2008, AMEEEN, COLL E 

PETERS, 2005, EBBESKOG e EMANI, 2005, 

CASEY, 2012, LINDAHL et al , 2014, 

ANNELLS, O´NEILL E FLOWERS, 2008; 

HARAM, RIBU e RUSTOEN, 2003; 

LORIMER et al, 2003; AWMA, 2011; 

SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; 

EWMA, 2005; EWMA, 2008; EWMA, 2004; 

EWMA, 2006; GNEAUPP, 2011a ; 

Conhecimento Conceito de ferida  

Reparação da pele 

Fluxo sanguíneo e hipóxia  

Fases de cicatrização 

 

 

Etiologia da lesão 

 

Insuficiência vascular  

 

Infecção: bactéria, biopsia, sinais e 

sintomas 

 

Dor: sintomas  

Consequências do exsudato nas feridas  

Infecção, colonização e contaminação 

Tipos exsudato  

Métodos de mensuração  

Sinais e sintomas de úlcera venosa 

História do controle de infecção, de 

onde vem as infecções 

Microbiologia, tipos de 

microorganismos, bactérias aeróbias e 

anaeróbias, sensibilidade, carga 

microbiana, carga metabólica 

Definição de biofilme, colonização, 

ciclo do biofilme na comunidade, 

resistência do biofilme 

GNEAUPP, 2011b; 

RONDAS et al, 2009 ;EWMA, 2005;EWMA, 

2004; 

EWMA, 2004; 

CONUEI, 2009;EWMA, 2008;EWMA, 

2006;GNEAUPP, 2011b;WUWHS, 2008; 

RONDAS et al, 2009; GNEAUPP, 

2008;CONUEI, 2009;GNEAUPP, 

2011b;WUWHS, 2008; 

RONDAS et al, 2009 

RONDAS et al, 2009, CASEY, 2012; HECK et 

al, 2011; EWMA, 2005;EWMA, 2004;EWMA, 

2006;GNEAUPP, 2012a ; 

RONDAS et al, 2009 

CASEY, 2012 

CASEY, 2012 

LINDAHL et al , 2014; WUWHS, 2007; 

LORIMER et al, 2003; 

AWMA, 2011; GNEAUPP, 2012a ; 

AAWC,2008; 

 

AAWC,2008;EWMA, 2005;EWMA, 2006; 

 

AAWC,2008;CONUEI, 2009;EWMA, 2005; 

EWMA, 2005; 

 

 

GNEAUPP, 2008; SCOTTIST 
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Fatores de risco relacionados a infecção  

 

Definição da úlcera venosa  

Definição de debridamento, técnica, 

vantagens e desvantagens  

 

INTERCOLLEGIATE, 2010; 

 

CONUEI, 2009; 

GNEAUPP, 2012a ; 

 

 

Habilidade Classificar a úlcera venosa CEAP 

Realizar diagnostico das UV  

 

História clínica da lesão  

Identificar duração da lesão  

 

Reconhecer sinais de infecção  

 

 

Identificar sinais de biofilme (pele 

brilhante)  

 

Avaliar sinais e sintomas da infecção 

crônica 

 

Identificar fatores de risco para infecção  

 

Avaliar quantidade de exsudato, 

classificar  

Temperatura da pele  

Tamanho da lesão (fotografia) 

 

Planificar  

Identificar sinais na lesão: eczema, 

celulite, lipodermatoesclerose,  

Mensurar a ferida 

 

 

Avaliar tecidos presente na lesão  

 

 

Avaliar bordas  

 

Avaliar cicatrização  

AWMA, 2011; GNEAUPP, 2008;CONUEI, 

2009; 

GNEAUPP, 2008; SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010;EWMA, 2008; 

AWMA, 2011; GNEAUPP, 2011a ;WUWHS, 

2008; 

WOUNDS INTERNATIONAL, 

2012;CONUEI, 2009;EWMA, 

2008;GNEAUPP, 2011a ; 

SEELEY e HARDING, 2008; 

AAWC,2008;CONUEI, 2009; 

AAWC,2008;EWMA, 2005;EWMA, 

2006;GNEAUPP, 2011a ;WUWHS, 2008; 

RONDAS et al, 2009, CASEY, 2012, HEBER, 

SCHNEPP E RIEGER, 2007; 

AAWC,2008;CONUEI, 2009; 

AAWC,2008;EWMA, 2005;EWMA, 

2008;EWMA, 2006; 

RONDAS et al, 2009, CASEY, 2012; EWMA, 

2005;GNEAUPP, 2012a ; GNEAUPP, 2011a 

;WUWHS, 2008; 

RONDAS et al, 2009, KIRNER, 2014 

RONDAS et al, 2009; HARAM, RIBU e 

RUSTOEN, 2003; LORIMER et al, 2003; 

AWMA, 2011; WOUNDS INTERNATIONAL, 

2012; SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 

2010;CONUEI, 2009; 

AWMA, 2011 

WALSH, 2006; HARAM, RIBU e RUSTOEN, 

2003; AWMA, 2011; SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010; 

SEELEY e HARDING, 2008; GNEAUPP, 

2011a ; 

CASEY, 2012; HARAM, RIBU e RUSTOEN, 
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Avaliar causa da ferida  

Avaliar exsudato , tipo 

 

 

Avaliar odor  , intensidade  

Condições a pele  

Classificar a lesão  

Localização da ferida 

 

Avaliar pele peri lesão   

Avaliação da perna  - veias, varicose, 

hemossiderose,  

Avaliar dor durante o curativo  

 

2003; AWMA, 2011; GNEAUPP, 2011a 

;GNEAUPP, 2012b ; 

CASEY, 2012; CONUEI, 2009;EWMA, 

2008;EWMA, 2004;WUWHS, 2007; 

CASEY, 2012; EWMA, 2004;GNEAUPP, 

2012a ;WUWHS, 2007; 

CASEY, 2012; EWMA, 2004; 

LINDAHL et al , 2014; AWMA, 2011; EWMA, 

2008; 

LINDAHL et al , 2014; HARAM, RIBU e 

RUSTOEN, 2003; WOUNDS 

INTERNATIONAL, 2012;WUWHS, 2007; 

MILES e MAYLOR, 2002; HARAM, RIBU e 

RUSTOEN, 2003 

HARAM, RIBU e RUSTOEN, 2003; CONUEI, 

2009; 

HARAM, RIBU e RUSTOEN, 2003; CONUEI, 

2009; 

AWMA, 2011;GNEAUPP, 2011a ; 

SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 

2010;EWMA, 2008;WUWHS, 2007;WUWHS, 

2004 

WUWHS, 2007; 

WUWHS, 2004; 

WUWHS, 2008; 

WUWHS, 2004 

Atitude Conversar / Comunicar-se com o 

paciente  

WALSH, 2006; MCKINLEY, 2008; WOUNDS 

INTERNATIONAL, 2012;EPUAP, 2007; 

  

Competência AVALIAÇÃO DO PACIENTE COM 

FERIDA 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA SAÚDE DO PTE 

COM ÚLCERA 

RONDAS et al, 2009, WALSH, 2006, 

CASEY, 2012; HARAM, RIBU e 

RUSTOEN, 2003; MCKINLEY, 2008; 

AWMA, 2011; SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010; EPUAP, 

2007; EWMA, 2006; GNEAUPP, 2011b; 

WUWHS, 2008a;  WUWHS, 2004; 

WUWHS, 2008b;  

HEBER, SCHNEPP E RIEGER, 2007; 

HECK et al, 2011; 
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Conhecimento Insuficiência vascular  

 

Fatores de risco (diabetes, doenças 

sistêmicas, doença renal, medicação em uso, 

alergias)  

História clínica do paciente  

Hipertensão venosa  

Fatores que contribuem para a cronicidade e 

complexidade da ferida (locais e sistêmicos) 

Perspectivas do enfermeiro para o bom 

atendimento  

Impacto da úlcera venosa na qualidade de 

vida do paciente  

Epidemiologia das úlceras  

Fatores/ Causas da úlcera venosas  

Medicamentos indicados para tratar 

insuficiência venosas  

Fisiopatologia do edema, tratamento, causas  

Repercussão da dor crônica  

Instrumentos de avaliação da dor 

Características da dor que indicam e 

diagnosticam a etiologia da úlcera   

Avaliar tratamento já realizados 

Bem estar em relação a feridas 

Domínios de bem estar (físico, mental 

social) 

Evolução do estado nutricional  

Indicadores de nutrição  

Diferença sobrepeso/obesidade/desnutrição 

Epidemiologia: relação entre estado 

nutricional e feridas crônicas  

Funções dos nutrientes na prevenção de 

feridas  

Fisiologia da dor , conceito  

Tratamento para dor  

RONDAS et al, 2009, SEELEY e 

HARDING, 2008; HARAM, RIBU e 

RUSTOEN, 2003 

RONDAS et al, 2009, WALSH, 2006; 

LORIMER et al, 2003; 

AWMA, 2011; 

AWMA, 2011 

WALSH, 2006 

CASEY, 2012; LORIMER et al, 

2003;EWMA, 2008; 

 

LINDAHL et al , 2014 

 

HECK et al, 2011 

 

ZARCHI e JEMEC, 2014; 

LORIMER et al, 2003; 

ZARCHI e JEMEC, 2014;EWMA, 2008; 

 

BROWN, 2011; 

TAVERNER, CLOSS e BRIGGS, 

2011;EWMA, 2008; 

TAVERNER, CLOSS e BRIGGS, 2011; 

TAVERNER, CLOSS e BRIGGS, 2011; 

 

LORIMER et al, 2003; AWMA, 2011 

WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; 

WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; 

WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; 

EPUAP, 2007;GNEAUPP, 2011b; 

GNEAUPP, 2011b; 

GNEAUPP, 2011b; 

 

GNEAUPP, 2011b; 

 

WUWHS, 2004; 

WUWHS, 2004; 

Habilidade Realizar registro do paciente em protocolo 

padronizado  

Avaliar fatores de risco  

EPUAP, 2007;  

 

RONDAS et al, 2009, WALSH, 2006; 
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Identificar sinais e sintomas de IVC 

 

Colher história clínica do paciente  

 

 

 

 

Etiologia da lesão 

Patologias associadas  

Avaliar o doppler  

Avaliar/ Interpretar ITB  

 

 

 

 

Realizar/Calcular ITB  

 

 

 

 

 

Usar material de forma adequada (itb) 

 

 

Avaliar psicológico do paciente / Mini 

mental 

 

 

 

Reconhecer, identificar estilos de vida 

saudável  

Avaliar/ reconhecer situação 

socioeconômica  

 

Avaliar depressão, personalidade  

 

Avaliar a dor, intensidade, com escalas 

especificas  

- localização  

GNEAUPP, 2008;EWMA, 2008;WUWHS, 

2007; 

GNEAUPP, 2008;EWMA, 2006; 

 

SEELEY e HARDING, 2008, ANNELLS, 

O´NEILL E FLOWERS, 2008; WUWHS, 

2008;WUWHS, 2007; 

SEELEY e HARDING, 2008; ZARCHI e 

JEMEC, 2014;CONUEI, 2009;GNEAUPP, 

2012a ; GNEAUPP, 2011a ;WUWHS, 

2008a;WUWHS, 2004;WUWHS, 

2008b;WUWHS, 2007; 

WUWHS, 2004;WUWHS, 2007; 

HEBER, SCHNEPP E RIEGER, 2007; 

HECK et al, 2011 

SEELEY e HARDING, 2008, MILES e 

MAYLOR, 2002, ANNELLS, O´NEILL E 

FLOWERS, 2008 ; LORIMER et al, 2003; 

AWMA, 2011; EWMA, 2008;EWMA, 

2006;WUWHS, 2008; 

MILES e MAYLOR, 2002, ANNELLS, 

O´NEILL E FLOWERS, 2008; HARAM, 

RIBU e RUSTOEN, 2003; EWMA, 2006; 

SEELEY e HARDING, 2008, MILES e 

MAYLOR, 2002 

AMEEEN, COLL E PETERS, 2005, 

HEBER, SCHNEPP E RIEGER, 2007; 

MCKINLEY, 2008;WUWHS, 

2008a;WUWHS, 2008b; 

MILLER, KAPP e DONOHUE, 2012; 

HECK et al, 2011 

MILLER, KAPP e DONOHUE, 2012; 

HARAM, RIBU e RUSTOEN, 2003; 

AWMA, 2011; WOUNDS 

INTERNATIONAL, 2012;EWMA, 2008; 

EBBESKOG e EMANI, 2005; EWMA, 

2008; 

LINDAHL et al , 2014; BROWN, 

2011;BROWN, 2011; TAVERNER, 

CLOSS e BRIGGS, 2011;EWMA, 2008; 
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- intensidade 

- tipo 

 

 

- quando ocorre 

Influência da dor nas atividades físicas  

Avaliar qualidade de vida - instrumentos 

 

Avaliar o estresse, causas 

Avaliar conhecimento dos pacientes sobre a 

úlcera 

Avaliar o sono  

Avaliar perda e de peso do paciente  

Avaliar vida social 

Avaliar mobilidade  

Avaliar higiene pessoal  

Avaliar edema de membro inferior  

Reconhecer sinais/causa de edema  

Medir e registrar a característica da dor  

Palpação dos pulsos  

 

Avaliação nutricional/estado nutricional  –

Av Sub Global 

 

- Avaliar peso  

 

- IMC 

- alimentos ingeridos  

- pele 

-cabelo 

- obesidade  

- circunferência abdominal  

- Ingesta de nutrientes nos últimos 7 dias 

- detectar paciente em risco nutricional  

Oximetria do paciente  

Avaliar exames : glicose, hemoglobina, 

albumina sérica, lipídeos, fator reumatoide, 

células brancas, eritrócitos, PCR, função 

hepática , hemoglobina glicada, 

Identificar fatores que influenciam no bem 

LINDAHL et al , 2014, HEBER, 

SCHNEPP E RIEGER, 2007; EWMA, 

2008;WUWHS, 2007; 

HEBER, SCHNEPP E RIEGER, 2007; 

AWMA, 2011; EWMA, 2008; WOUNDS 

INTERNATIONAL, 2012; 

AWMA, 2011; CONUEI, 2009;EWMA, 

2008; 

AWMA, 2011; GNEAUPP, 2011a ; 

AWMA, 2011; WUWHS, 2004;WUWHS, 

2004; 

AWMA, 2011 

LINDAHL et al , 2014, HEBER, 

SCHNEPP E RIEGER, 2007 

LINDAHL et al , 2014, HEBER, 

SCHNEPP E RIEGER, 2007; WUWHS, 

2004; 

LINDAHL et al , 2014; WOUNDS 

INTERNATIONAL, 2012;EWMA, 

2008;WUWHS, 2008b; 

HEBER, SCHNEPP E RIEGER, 2007; 

AWMA, 2011; CONUEI, 2009; 

HEBER, SCHNEPP E RIEGER, 

2007;EWMA, 2008; 

HEBER, SCHNEPP E RIEGER, 2007; 

EWMA, 2008; 

 

HEBER, SCHNEPP E RIEGER, 2007; 

WOUNDS INTERNATIONAL, 

2012;EWMA, 2008; 

HEBER, SCHNEPP E RIEGER, 2007 

HEBER, SCHNEPP E RIEGER, 2007; 

WUWHS, 2004; 

HEBER, SCHNEPP E RIEGER, 2007; 

EPUAP, 2007; 

BROWN, 2011;  

BROWN, 2011; 

TAVERNER, CLOSS e BRIGGS, 2011; 

LORIMER et al, 2003; 

AWMA, 2011; GNEAUPP, 2008; 
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estar físico  / mobilidade  

Identificar fatores que influenciam no bem 

estar social – isolamento  

Identificar fatores que influenciam no bem 

estar espiritual – crenças, cura 

Avaliar presença de neuropatia  e IC 

WOUNDS INTERNATIONAL, 

2012;EPUAP, 2007;GNEAUPP, 2011b; 

AWMA, 2011; CONUEI, 2009;EPUAP, 

2007; 

AWMA, 2011; SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010;EPUAP, 

2007;GNEAUPP, 2011b; 

AWMA, 2011; EPUAP, 2007;GNEAUPP, 

2011b; 

AWMA, 2011 

AWMA, 2011; EPUAP, 2007; 

SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 

2010;WUWHS, 2007; 

AWMA, 2011; GNEAUPP, 2011b; 

EPUAP, 2007;GNEAUPP, 2011b; 

EPUAP, 2007;GNEAUPP, 2011b; 

SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 

2010;EPUAP, 2007; 

 

WOUNDS INTERNATIONAL, 

2012;GNEAUPP, 2011b; 

 

 

 

 

WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; 

SCOTTIST  

INTERCOLLEGIATE, 2010;WUWHS, 

2008; 

WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; 

 

EWMA, 2006;WUWHS, 2004; 

 

WUWHS, 2004;WUWHS, 2007; 

Atitude Comunicar adequadamente para captar as 

informações  

Supervisionar a pratica  

Estar ciente da importância do conhecimento 

para tratar as ulceras  

Interesse em contribuir para o manejo da 

CASEY, 2012; MILES e MAYLOR, 2002; 

MCKINLEY, 2008;EPUAP, 2007; 

MILES e MAYLOR, 2002 

HARAM, RIBU e RUSTOEN, 2003 

 

ZARCHI e JEMEC, 2014; 



Apêndice  | 139 

 

úlcera  

Ético 

 

LORIMER et al, 2003; 

 

Competência TRATAR DO PACIENTE COM 

FERIDA  

MILLER, KAPP e DONOHUE, 2012; WUWHS, 

2008; 

 

Conhecimento Adesão  

Nutrição 

Auto-gestão 

Hidratação  

Terapia medicamentosa para dor  

Bem estar em relação a ferida  

Domínios de bem estar (físico, 

mental e social) 

EBBESKOG e EMANI, 2005, KAPP et al, 2010 

EBBESKOG e EMANI, 2005, KAPP et al, 2010 

EBBESKOG e EMANI, 2005 

KAPP et al, 2010; 

TAVERNER, CLOSS e BRIGGS, 2011; 

WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; 

WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; 

Habilidade Capacitar/ Educar o paciente sobre o 

tratamento, conhecimento, 

exercícios, cuidados com a pele, 

terapia compressiva 

 

Proporcionar dieta saudável/ nutrição  

Orientar Hidratação adequada  

 

Intervenção nutricional  

Suplementação alimentar  

 

 

Indicar nutrientes de acordo com o 

tipo de lesão  

Indicar ingesta adequada de lipídeos, 

proteínas, vitaminas, micronutrientes  

MILLER, KAPP e DONOHUE, 2012; HECK et 

al, 2011; HECK et al, 2011; BROWN, 2011; 

LORIMER et al, 2003; AWMA, 2011; 

GNEAUPP, 2008; SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010; EWMA, 2004; 

GNEAUPP, 2011a ; 

MCKINLEY, 2008; SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010; 

MILLER, KAPP e DONOHUE, 2012, KAPP et al, 

2010; EPUAP, 2007; 

EPUAP, 2007; GNEAUPP, 2011b; GNEAUPP, 

2011a ; 

MILLER, KAPP e DONOHUE, 2012; AWMA, 

2011; SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; 

EPUAP, 2007; GNEAUPP, 2011b; 

MILLER, KAPP e DONOHUE, 2012, KAPP et al, 
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Promover auto eficácia, autocuidado  

 

Orientar exercícios de elevação dos 

membros  

 

Orientar dormir com os pés da cama 

elevado 15  

 

 

Avaliar custo eficácia do tratamento  

Escolher os tipos de tratamento  

 

Avaliar necessidade de equipe 

multiprofissional  

 

Usar estratégias não farmacológicas 

para tratar a dor  

Orientações para melhorar o sono 

Orientar sobre cuidados com higiene  

Orientar sobre manejo da dor  

Tratar edema de membro inferior  

Plano individual de cuidados  

Monitorar a dor  

Manejo da dor  

Orientar exercícios de extensão e 

flexão dos tornozelos  

Manter o controle do 

desenvolvimento físico, psicológico, 

e emocional do pte 

Gestão do risco  - cotidiano, estigma, 

2010 

GNEAUPP, 2011b; GNEAUPP, 2011a ; 

 

GNEAUPP, 2011b; 

 

EBBESKOG e EMANI, 2005; AWMA, 2011; 

GNEAUPP, 2008; 

GNEAUPP, 2008; 

EBBESKOG e EMANI, 2005, HEBER, 

SCHNEPP E RIEGER, 2007, ANNELLS, 

O´NEILL E FLOWERS, 2008; HECK et al, 2011; 

LORIMER et al, 2003; 

CASEY, 2012; SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010; 

CASEY, 2012; HARAM, RIBU e RUSTOEN, 

2003; HECK et al, 2011; EWMA, 2006; 

LINDAHL et al , 2014, MILES e MAYLOR, 

2002; HARAM ; MCKINLEY, 2008; RIBU e 

RUSTOEN, 2003; BROWN, 2011; 

HEBER, SCHNEPP E RIEGER, 2007; EWMA, 

2006; 

HEBER, SCHNEPP E RIEGER, 2007 

HARAM, RIBU e RUSTOEN, 2003; EPUAP, 

2007; 

HECK et al, 2011 

BROWN, 2011; GNEAUPP, 2008; AWMA, 2011 

GNEAUPP, 2008; WUWHS, 2004; 

WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; 

WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; 

WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; WUWHS, 
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proteção 

Desenvolver ferramentas para o bem 

estar do paciente – ambiente, 

tratamento, rotinas 

Verificar adaptação do paciente com 

curativo  

Avaliar fatores que complicam a 

compressão  

2004; 

WUWHS, 2008b; 

EWMA, 2006; GNEAUPP, 2012b ; 

BROWN, 2011; GNEAUPP, 2008; AWMA, 2011 

GNEAUPP, 2008; WUWHS, 2004; 

WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; 

WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; 

WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; WUWHS, 

2004; 

WUWHS, 2008b; 

WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; 

 

WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; 

 

WUWHS, 2008b; 

 

WUWHS, 2008b; 

Atitude Proteger o paciente da 

vulnerabilidade  

 

 

 

Apoiar o paciente/ dar apoio 

 

Motivar o paciente sobre as rotinas 

Esforçar para fazer o bem ao 

paciente   

Ser simpático com paciente 

 

Confiança e coragem ao pte  

LINDAHL et al , 2014 

LINDAHL et al , 2014; AWMA, 2011; WOUNDS 

INTERNATIONAL, 2012; SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010; 

LINDAHL et al , 2014; AWMA, 2011; 

SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; EWMA, 

2008; 

LINDAHL et al , 2014 

LINDAHL et al , 2014 

MILES e MAYLOR, 2002; BROWN, 2011; 

WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; 

TAVERNER, CLOSS e BRIGGS, 2011; 

TAVERNER, CLOSS e BRIGGS, 2011; 
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Requerer programas educacionais 

para melhorar a habilidade de 

avaliação e manejo da dor 

Saber abordar o paciente 

holisticamente  

Respeitar escolhas do cliente  

Respeitar valores individuais  

Realizar ações seguras  

Construir relação terapêutica 

Atuar de foram ágil   

 

 

LORIMER et al, 2003; 

LORIMER et al, 2003; WOUNDS 

INTERNATIONAL, 2012; 

MCKINLEY, 2008; 

WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; 

EWMA, 2008; 

WUWHS, 2004; 

 

 

Competência TRATAR FERIDA 

 

 

 

 

 

 

MANEJO DE FERIDAS / 

GESTÃO DE FERIDAS 

RONDAS et al, 2009; WALSH, 2006; 

EBBESKOG e EMANI, 2005;  MILLER, KAPP e 

DONOHUE, 2012; CASEY, 2012, LINDAHL et 

al , 2014; MILES e MAYLOR, 2002, FEBEN, 

2003; HECK et al, 2011; AWMA, 2011; 

GNEAUPP, 2008; SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010; CONUEI, 2009; 

EPUAP, 2007; EWMA, 2004; EWMA, 2006; 

GNEAUPP, 2011b; GNEAUPP, 2011a ; 

WUWHS, 2008b; 

ZARCHI e JEMEC, 2014; LORIMER et al, 2003; 

WOUNDS INTERNATIONAL, 2012; 

Conhecimento Produtos para ferida, função 

/mecanismos de ação  

 

Tipos de graduação para compressão 

 

 

SEELEY e HARDING, 2008, CASEY, 2012; 

HARAM, RIBU e RUSTOEN, 2003; AWMA, 

2011; EWMA, 2006; GNEAUPP, 2012b ; 

WUWHS, 2007; 

SEELEY e HARDING, 2008, EBBESKOG e 

EMANI, 2005, MILES e MAYLOR, 2002, 
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Controle de edema  

Níveis de compressão  

Finalidade da compressão  

Equipamentos para compressão, 

técnica  

Impacto da compressão na vida do 

paciente 

Monitorar o paciente com 

compressão   

Efeitos da terapia inadequada  

Manejo das úlceras crônicas  

Duração da terapia compressiva 

Riscos da pressão exercida na terapia  

Controlar/ manejo da dor  

Controle de infecção  

Relação interpessoal, interação, 

comunicação  

Requisitos para um curativo ideal 

Custo eficácia do tratamento  

 

Outros tipos de tratamento  

Produtos para feridas com infecções / 

ação antimicrobiana  

Circulação arterial  

Sistema Linfático , funções  

Microcirculação, efeitos com a 

compressão  

Resistência microbiana  

KIRNER, 2014; ZARCHI e JEMEC, 2014; 

LORIMER et al, 2003; AWMA, 2011; 

GNEAUPP, 2008; SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010; CONUEI, 2009; 

WUWHS, 2008b; 

CASEY, 2012; EWMA, 2006; EWMA, 2006; 

MILES e MAYLOR, 2002; ZARCHI e JEMEC, 

2014; 

MILES e MAYLOR, 2002; EWMA, 2006; 

WUWHS, 2008b; 

MILES e MAYLOR, 2002 

KIRNER, 2014; HECK et al, 2011; EWMA, 2006; 

KIRNER, 2014 

FEBEN, 2003; WUWHS, 2008b; 

FEBEN, 2003; TAVERNER, CLOSS e BRIGGS, 

2011; 

HECK et al, 2011; 

ZARCHI e JEMEC, 2014; 

LORIMER et al, 2003; AWMA, 2011 

MCKINLEY, 2008; WUWHS, 2008a; 

MCKINLEY, 2008; 

 

AWMA, 2011;  

AWMA, 2011; SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010; EWMA, 2006; 

GNEAUPP, 2012b ; 

SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; 

EWMA, 2005; EWMA, 2004; EWMA, 2006; 

EWMA, 2006; 
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Potencial de atividade enzimática dos 

curativos  

EWMA, 2006; 

EWMA, 2006; 

EWMA, 2006; 

EWMA, 2006; WUWHS, 2008; 

WUWHS, 2008; 

Habilidade Técnica da compressão  

 

Aplicar a compressão  

 

 

 

 

 

Realizar/ Aplicar curativo  

 

 

 

 

 

Combinação de tratamento  

 

Manejo da dor  

 

 

Limpeza da lesão  

 

Escolher material de limpeza da 

lesão 

 

 

SEELEY e HARDING, 2008, MILES e 

MAYLOR, 2002; EWMA, 2006; 

SEELEY e HARDING, 2008, AMEEEN, COLL E 

PETERS, 2005;  

MILLER, KAPP e DONOHUE, 2012, ANNELLS, 

O´NEILL E FLOWERS, 2008; KIRNER, 2014, 

KAPP et al, 2010, FEBEN, 2003; GNEAUPP, 

2008; SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; 

CONUEI, 2009; EWMA, 2004; EWMA, 2006; 

WUWHS, 2008b; 

SEELEY e HARDING, 2008, AMEEEN, COLL E 

PETERS, 2005, EBBESKOG e EMANI, 2005, 

CASEY, 2012, MILES e MAYLOR, 2002; HECK 

et al, 2011; ZARCHI e JEMEC, 2014; BROWN, 

2011; LORIMER et al, 2003; AWMA, 2011; 

SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; EWMA, 

2004; EWMA, 2006; GNEAUPP, 2012b ; 

SEELEY e HARDING, 2008, CASEY, 2012; 

MILLER, KAPP e DONOHUE, 2012, ANNELLS, 

O´NEILL E FLOWERS, 2008; HARAM, RIBU e 

RUSTOEN, 2003; GNEAUPP, 2008; CONUEI, 

2009; GNEAUPP, 2012b ; 

MILLER, KAPP e DONOHUE, 2012; GNEAUPP, 

2008; SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; 

CONUEI, 2009; EWMA, 2004; GNEAUPP, 2011a 
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Selecionar produtos adequado para 

curativo 

 

 

Avaliar tempo do curativo na lesão  

Estabelecer protocolo para seleção 

do curativo adequado  

Avaliar aspectos econômicos , 

segurança  

Controlar exsudato   

 

Controlar edema 

 

Aplicar compressão adequada 

 

 

Escolha do tratamento adequado  

Desbridar;  

 

Indicar tipos de debridamento  

Controlar infecção da ferida  

Ações visem controle de 

biossegurança 

 

Manusear equipamentos  

Colher swab  

Selecionar produtos a base de prata 

Cuidados peri lesão  

Estimular cicatrização  

; 

EBBESKOG e EMANI, 2005; HECK et al, 2011; 

TAVERNER, CLOSS e BRIGGS, 2011;CASEY, 

2012 

CASEY, 2012; AWMA, 2011; GNEAUPP, 2008; 

CONUEI, 2009; EWMA, 2004;  GNEAUPP, 

2012a ;  

CASEY, 2012; HECK et al, 2011; LORIMER et 

al, 2003; GNEAUPP, 2011a ; GNEAUPP, 2012b ; 

WUWHS, 2004; 

FEBEN, 2003; LORIMER et al, 2003; 

WUWHS, 2004; 

GNEAUPP, 2012b ; 

 

GNEAUPP, 2012b ; 

CASEY, 2012FEBEN, 2003; HARAM, RIBU e 

RUSTOEN, 2003; ZARCHI e JEMEC, 2014; 

GNEAUPP, 2008; 

LORIMER et al, 2003; SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010; 

LORIMER et al, 2003; CONUEI, 2009; 

MCKINLEY, 2008; AWMA, 2011;GNEAUPP, 

2011a ; 

MCKINLEY, 2008; AWMA, 2011; EWMA, 2005; 

GNEAUPP, 2012a ; GNEAUPP, 2011a ; 

WUWHS, 2007; 

GNEAUPP, 2012a ;  

MCKINLEY, 2008; SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010; 

AWMA, 2011; AAWC,2008; 
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Proteger pele peri lesão  

Cuidados com a pele  

 

Indicar analgésicos para dor  

Manejo/ Controle da umidade  

 

Controle do exsudato  

Selecionar curativos para controle do 

exsudato  

SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; EWMA, 

2005; 

SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; EWMA, 

2005; 

CONUEI, 2009; EWMA, 2006; GNEAUPP, 2012a 

; WUWHS, 2008; 

CONUEI, 2009; WUWHS, 2008; 

EWMA, 2004; 

EWMA, 2004; 

EWMA, 2006; 

WALSH, 2006, SEELEY e HARDING, 2008, 

KAPP et al, 2010; LORIMER et al, 2003; 

GNEAUPP, 2008; CONUEI, 2009;SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010; EWMA, 2004; 

GNEAUPP, 2011a ; 

WALSH, 2006; TAVERNER, CLOSS e BRIGGS, 

2011 

GNEAUPP, 2011a ; WUWHS, 2007; 

WUWHS, 2007; 

WUWHS, 2007; 

 

WUWHS, 2007; 

WUWHS, 2007; 

 

 

Atitude Engajar-se no tratamento 

Estimular o pte a participar do 

tratamento 

Reconhecer a bandagem de 

compressão   

HEBER, SCHNEPP E RIEGER, 2007 

HEBER, SCHNEPP E RIEGER, 2007 

FEBEN, 2003; 

ZARCHI e JEMEC, 2014; 

ZARCHI e JEMEC, 2014; 
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Valorizar terapia compressiva  

Confiança na capacidade de aplicar a 

compressão 

Realizar ações seguras  

Investigar sinais de infecção  

Atenção as preferências do paciente  

Estar disponível ao paciente  

 

 

MCKINLEY, 2008;  

EWMA, 2005;  

WUWHS, 2008a; 

WUWHS, 2008b; 

 

 

Competência ACOMPANHAR/REVER/REAVALIAR PTE COM 

FERIDA   

WALSH, 2006; SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010; 

EWMA, 2004; WUWHS, 2008; 

WUWHS, 2004; 

 

Conhecimento   

Habilidade Documentar o status do tratamento e evolução da ferida 

 

 

 

Avaliação após a uso da terapia compressiva / monitorar   

 

 

Observar os resultados  

 

Acompanhamento do estado de cicatrização  

 

Treinamento para gestão de úlceras (profissionais) 

Dar feedback do plano terapêutico  

Produzir um diário para o paciente / acompanhamento 

regular  

CASEY, 2012; HARAM, RIBU e 

RUSTOEN, 2003; MCKINLEY, 

2008; GNEAUPP, 2008; EWMA, 

2004; GNEAUPP, 2012a ;  

GNEAUPP, 2011a ; WUWHS, 

2008; 

MILES e MAYLOR, 2002; 

FEBEN, 2003; BROWN, 2011; 

MCKINLEY, 2008; EWMA, 

2006; 

ANNELLS, O´NEILL E 

FLOWERS, 2008; CONUEI, 

2009; EWMA, 2004; EWMA, 

2006; 

KAPP et al, 2010; EWMA, 2004; 
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Reavaliar a dor , registro detalhado – diariamente  GNEAUPP, 2011a ; 

HECK et al, 2011 

WOUNDS INTERNATIONAL, 

2012; 

WOUNDS INTERNATIONAL, 

2012; EPUAP, 2007; GNEAUPP, 

2012a ;  

WUWHS, 2004; 

 

Atitude Incentivar a confiança  WOUNDS INTERNATIONAL, 

2012; 

 

Competência PREVENÇÃO DA ÚLCERA   

 

PREVENÇÃO RECORRÊNCIA   

MILLER, KAPP e DONOHUE, 2012, FEBEN, 

20003; GNEAUPP, 2008; CONUEI, 2009; 

GNEAUPP, 2011b; GNEAUPP, 2011a ;  

KAPP et al, 2010; LORIMER et al, 2003; 

AWMA, 2011; SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010; EWMA, 2006; 

Conhecimento   

Habilidade Capacitar o paciente sobre o 

tratamento, conhecimento, exercícios, 

cuidados com a pele, terapia 

compressiva, fisioterapia  

Orientar sobre estilos de vida 

saudável, 

 

Orientar exercícios de elevação dos 

membros 

 

Controle dos fatores de riscos   

MILLER, KAPP e DONOHUE, 2012, KIRNER, 

2014, KAPP et al, 2010; MCKINLEY, 2008; 

AWMA, 2011; CONUEI, 2009; 

 

MILLER, KAPP e DONOHUE, 2012; 

SCOTTIST INTERCOLLEGIATE, 2010; 

CONUEI, 2009; 

ANNELLS, O´NEILL E FLOWERS, 2008, 

KAPP et al, 2010; AWMA, 2011; SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010; WUWHS, 2008b; 

KAPP et al, 2010 
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Monitorar a dor  

Manter Terapia compressiva  

Prevenção da dor  

Prevenção de edema  

LORIMER et al, 2003; 

AWMA, 2011; SCOTTIST 

INTERCOLLEGIATE, 2010; 

WUWHS, 2004; 

WUWHS, 2008b; 

Atitude Fornecer apoio ao paciente 

 

Interagir com o paciente   

MILLER, KAPP e DONOHUE, 2012; WOUNDS 

INTERNATIONAL, 2012; 

MCKINLEY, 2008; 
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APÊNDICE 5: Submissão de Artigo 1 

 

 

 

Competências do enfermeiro para avaliação da pessoa com úlcera venosa: revisão 

integrativa 

Rayana Gomes Oliveira Loreto, Cynthia Assis de Barros, Maria Márcia Bachion 

 

Resumo 

 Objetivo: Mapear as competências necessárias ao enfermeiro para avaliação da pessoa com 

úlcera venosa.  Método: Revisão integrativa que percorreu cinco etapas segundo referencial 

adotado. A busca foi realizada na Source of Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), 

National Library of Medicine National Institutes of Health (PUBMED), SciVerse Scopus, e 

os sites de organizações internacionais de referência na área de cuidado de pessoas com 

feridas. Mediante os mecanismos de busca, aplicação dos critérios de inclusão, exclusão e 

avaliação de qualidade foram incluídas 41 referências. Resultados: Para a competência geral 

de “avaliação da pessoa com úlcera venosa” foram mapeadas 10 competências específicas e 

respectivos conhecimentos, habilidades e atitudes. Conclusão: As competências identificadas 

compõem um quadro de referência para docentes de graduação e de especialização na área de 

avaliação de pessoas com úlceras venosas.  

 

Descritores: Competência clínica; Úlcera venosa; Úlcera varicosa; Educação; Enfermagem.  

 

 

 

 

 

 


