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Resumo 
 

 

 

 

DUFFRAYER, K. M ; ORIENTAÇÕES DOMICILIARES: ESTRATÉGIA DE 

PROMOÇÃO A SAÚDE À CAPACIDADE FUNCIONAL DE PESSOAS COM ÚLCERAS 

VENOSAS.Orientadora: Profª. Drª. Alessandra Conceição Leite Funchal 

Camacho.Coorientadora: Fabiana Lopes Joaquim. Niterói 2016. Trabalho de Conclusão de 

Curso – Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da Universidade Federal 

Fluminense, 2013. 

 

Introdução As úlceras venosas representam um sério problema de saúde pública, com uma 

ocorrência que atinge índices de até 80%, e podem acometer desde indivíduos jovens até os 

mais idosos em suas várias dimensões da vida. O enfermeiro ao cuidar deste paciente deve 

oferecer possibilidades de adaptação a sua condição patológica, desenvolvendo técnicas que 

viabilizem a adesão ao regime terapêutico e assim, diminuindo o tempo de tratamento e 

fazendo com que o portador retorne à sua rotina. Os cuidados prestados pelos enfermeiros 

devem prezar também pela melhora da capacidade funcional que é extremamente 

comprometida pelas dores e edemas decorrentes da insuficiência venosa.Objeto As 

orientações em saúde como estratégia de promoção a saúde às pessoas que vivem com úlceras 

venosas crônicas.Objetivo Geral Avaliar a efetividade das orientações em saúde no contexto 

domiciliar na capacidade funcional de adultos e idosos com úlceras venosas.Objetivos 

Específicos Analisar os efeitos das orientações em saúde sobre a capacidade funcional de 

adultos e idosos que vivem com úlceras venosas crônicas e descrever os resultados das 

orientações em saúde sobre a capacidade funcional de adultos e idosos que vivem com úlceras 

venosas crônicas.Metodologia Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa. 

Cenário: domicilio de pacientes que se encontram em atendimento no Ambulatório de Reparo 

de Feridas do Hospital Universitário Antônio Pedro /UFF. Participantes: 8 adultos e 8 idosos 

portadores de úlceras venosas. Instrumentos: protocolo da unidade e Índice de TINETTI e 

escala de KATZ-EIAVD com dados tratados estatisticamente. Aprovação no Comitê de Ética 

em Pesquisa: do Hospital Universitário Antônio Pedro, sob o número 506.332. Critérios de 

inclusão adultos e idosos com úlceras venosas em um ou ambos os membros inferiores. 

Critérios de exclusão pacientes com úlceras arteriais e pé diabético. Por se tratar de um 

estudo que envolve seres humanos, foi aplicado o termo de consentimento livre e esclarecido 

elaborado segundo os aspectos relativos à Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do 

Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde que, através das suas competências legais, 

estabelece as diretrizes e as normas que regulamentam pesquisas desse gênero. Resultados 

Participaram 16 pacientes, 62,5% mulheres e 37,5% homens. Após orientações e posterior 

reavaliação do Índice de TINETTI 50% dos adultos e 56,25% dos idosos apresentaram 

melhoras percentuais. Nos adultos as melhoras são observadas nos itens equilíbrio sentado; 

levantando; assim que se levanta; girando 360º; sentando; início da marcha; comprimento dos 

passos e continuidade dos passos, enquanto que nos idosos os itens que tiveram melhora na 

resposta foram equilíbrio sentado; levantando; tentativas de levantar; assim que se levanta; 

equilíbrio em pé; olhos fechados; sentando; início da marcha e direção. Por intermédio da 

escala de KATZ-EIAVD evidenciamos os seguintes resultados: no item transferência, 62,5% 

dos adultos e 100% dos idosos conseguiam realizar as atividades referentes a este domínio 
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sem o auxílio de objetos como bengala e andador. Após as orientações o quantitativo passou a 

ser 75% adultos, mantendo-se a porcentagem referente a idosos. Houve também melhora no 

item continência. Antes das orientações 50% dos adultos e 62,5% dos idosos apresentavam 

controle esfincteriano completo e após as orientações este valor passou a ser de 87,5% 

adultos, mantendo-se a porcentagem referente aos idosos. Conclusão As orientações 

domiciliares realizadas através da visita domiciliar, trouxeram melhoras para a qualidade de 

vida e capacidade funcional do paciente com úlcera venosa.  

Palavras-chaves ou descritores Cuidados de Enfermagem; Úlcera Varicosa; Visita 

Domiciliar.  
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Abstract 
 

 

 

 

DUFFRAYER, K. M ; ORIENTAÇÕES DOMICILIARES: ESTRATÉGIA DE 

PROMOÇÃO A SAÚDE À CAPACIDADE FUNCIONAL DE PESSOAS COM ÚLCERAS 

VENOSAS.Orientadora: Profª. Drª. Alessandra Conceição Leite Funchal 

Camacho.Coorientadora: Fabiana Lopes Joaquim. Niterói 2016. Trabalho de Conclusão de 

Curso – Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da Universidade Federal 

Fluminense, 2013. 

 

Introduction Venous ulcers are a serious public health problem, with an occurrence that 

reaches levels of up to 80%, and can affect from young people to older people in their various 

dimensions of life. The nurse to take care of this patient should offer possibilities of 

adaptation to their pathological condition, developing techniques that enable adherence to the 

treatment regimen and thus reducing the time of treatment and causing the carrier return to 

your routine. The care provided by nurses must also appreciate the improved functional 

capacity that is extremely compromised by pain and edema resulting from venous 

insufficiency.Object Health guidance as promotion strategy health for people living with 

chronic venous ulcers.General objective To evaluate the effectiveness of health orientations 

in the home context functional capacity of adult and elderly patients with venous 

ulcers.Specific objectives To analyze the effects of health guidance on the functional capacity 

of adults and seniors that living with chronic venous ulcers and describe the results of health 

guidance on the functional capacity of adults and seniors living with chronic venous 

ulcers.Methodology This is a descriptive study with a quantitative approach. Scenario: 

household of patients who are in attendance at the Wound Healing Clinic of the University 

Hospital Antônio Pedro / UFF. Participants: 8 adults and 8 elderly patients with venous 

ulcers. Instruments: Unit protocol and Tinetti Index and scale-KATZ EIAVD with data 

processed statistically. Approval by the Ethics Committee in Research: the Antonio Pedro 

University Hospital, number 506332.Inclusion criteri aAdults and elderly patients with 

venous ulcers in one or both legs.Exclusion criteria Patients with arterial ulcers and diabetic 

foot. As this is a study involving human subjects, was applied the consent term and informed 

prepared according to aspects of the resolution number 466, of December 12, 2012, the 

National Health Council / Ministry of Health, through the its legal powers, establishes 

directives and rules governing research of this kind.Results Sixteen patients participated, 
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62.5% women and 37.5% men. After guidelines and subsequent reassessment of the Tinetti 

Index 50% of adults and 56.25% of the elderly had percentage improvements. In adults 

improvements are observed in the balance items sitting; lifting up; so it stands up; turning 

360; sitting down; start of the march; stride length and continuity of the steps, while the older 

items that have improved were sitting balance; lifting up, attempts to raise; so it stands up; 

balance standing; closed eyes; sitting down; beginning of the march and direction. Through 

KATZ-EIAVD scale we noted the following results: the item transfer, 62.5% of adults and 

100% of the elderly were able to perform the activities related to this field without the aid of 

objects such as cane and walker. After the quantitative guidelines became 75% adults, 

keeping the percentage regarding the elderly. There was also improvement in continence item. 

Before the guidance, 50% of adults and 62.5% of the elderly had complete sphincter control 

and after the guidelines this value increased to 87.5% adults, keeping the percentage related to 

the elderly.Conclusion The home orientations made through home visits, brought 

improvements to the quality of life and functional capacity of patients with venous ulcers. 

Keywords Nursing care - Varicose ulcers - Home visit. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A motivação para realização deste estudo iniciou-se com minhas atividades 

acadêmicas na disciplina de Fundamentos I, onde estive atuando no ambulatório de feridas, 

percebi a importância em cuidar de pacientes com úlceras venosas, para o bem estar clínico 

do mesmo. Posteriormente, obtive conhecimentos técnicos e científicos e pude chegar a 

conclusão que ser portador de uma ferida crônica traz uma série de mudanças na vida do 

indivíduo. O enfermeiro não deve apenas se restringir na realização do curativo, pois tem-se à 

frente um ser humano com a autoestima possivelmente fragilizada e tendo que encarar as 

consequências que interferem em sua rotina diária. Deste modo seu olhar deve se estender a 

todas as esferas promovendo um cuidado holístico. 

As úlceras venosas representam um sério problema de saúde pública, devido ao grande 

número de pessoas acometidas e estas necessitarem de cuidados em saúde, além disso, por 

provocar o sofrimento e de certa forma, interferir na vida das mesmas. ''As úlceras venosas 

são responsáveis pela principal causa de úlcera de perna, com uma ocorrência que atinge 

índices de até 80%, e podem acometer desde indivíduos jovens até os mais idosos.'' 

(SANT’ANA et al, 2012). 

A úlcera venosa é uma complicação da Insuficiência venosa crônica, e é 

‘'caracterizada pela perda irregular do tegumento de forma superficial, podendo se tornar 

profunda, bordas definidas, comumente com exsudato amarelado, iniciando de forma 

espontânea ou traumática.’’ (NÓBREGA et al, 2011) 

 Diversos fatores causam impacto negativo na qualidade de vida das pessoas com 

lesões crônicas de membros inferiores, tem-se como exemplo: imagem corporal, dor, 

dificuldades de mobilidade, diminuição da autoestima e incapacidade para o trabalho. Visto 

que: 

 

 ''O impacto da alteração do estilo de vida da população acometida pelas 

úlceras atinge diretamente a qualidade de vida, uma vez que esta é marcada 

pela subjetividade, e envolve todos os componentes essenciais da condição 

humana, quer seja físico, psicológico, social, cultural ou espiritual '' (COSTA 

et al, 2011) 
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Figueiredo e Zuffi (2012) relatam que a úlcera venosa é uma lesão que compromete 

várias dimensões da vida do indivíduo, sendo assim, o enfermeiro exerce a função de ajudá-

lo, oferecendo possibilidades de adaptação, desenvolvendo técnicas que viabilizem a adesão 

ao regime terapêutico e assim, diminuindo o tempo de tratamento e fazendo com que o 

portador retorne à sua rotina. 

A capacidade funcional está relacionada à “condição que o indivíduo possui de viver 

de maneira autônoma e de se relacionar em seu meio’’ (NOGUEIRA et al, 2010), pois: 

 

A capacidade funcional pode ser avaliada com enfoque em dois domínios: 

as atividades básicas da vida diária, também chamadas de atividades de 

autocuidado ou de cuidado pessoal e as atividades instrumentais da vida 

diária, também denominadas de habilidades de mobilidade ou de atividades 

para manutenção do ambiente'(DUCA, SILVA, HALLAL, 2009). 

 

Segundo Fialho et al (2014), as atividades básicas de vida diária estão relacionadas ao 

autocuidado e à sobrevivência, como por exemplo, a higiene corporal e a alimentação, já as 

atividades instrumentais da vida diária relaciona-se com a vida independente do indivíduo na 

comunidade, tendo como exemplo, a ida ao mercado e utilização de meios de transporte. 

A incapacidade funcional é caracterizada como ''qualquer restrição para desempenhar 

uma atividade dentro da extensão considerada normal para a vida humana” (DUCA, SILVA, 

HALLAL, 2009, p.2), sendo assim, faz-se necessário a realização da avaliação da capacidade 

funcional, visto que ela está intimamente ligada a qualidade de vida dos indivíduos. 

O enfermeiro deve estar presente através da promoção da saúde deste paciente, sendo 

assim, ''o objetivo do tratamento deixa de ser a cura da patologia e passa a ser a reintegração 

dos pacientes com o máximo de condições de ter uma vida normal, ou seja, viver com 

qualidade e saúde''. (SANTOS, PORFÍRIO, PITTA, 2009) 

 Segundo Egry e Fonseca (2000), a visita domiciliária é um instrumento 

utilizado no âmbito da intervenção de enfermagem de saúde pública que tem como alvo de 

atenção a família. Sendo assim:  

 

Ao enfermeiro, cabe a tarefa principal de otimizar as potencialidades das 

famílias, para que estas participem e apropriem-se da tarefa do cuidar e 

promover a saúde. Assim, a família passa a ser um ator que, além de 

interagir e definir padrões de cuidado, tem uma participação na definição da 

saúde. (PENA et al, 2012) 
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1.1 OBJETO 

 

As orientações em saúde como estratégia de promoção a saúde às pessoas que vivem 

com úlceras venosas crônicas. 

 

1.2 QUESTÃO NORTEADORA 

 

É possível o enfermeiro através de orientações no contexto domiciliar com vistas à 

promoção da saúde melhorar a capacidade funcional de pessoas que vivem com úlceras 

venosas crônicas? 

1.3 OBJETIVOS 

 

Geral 

- Avaliar a efetividade das orientações em saúde no contexto domiciliar na capacidade 

funcional de adultos e idosos com úlceras venosas. 

Específico 

- Analisar os efeitos das orientações em saúde sobre a capacidade funcional de adultos e 

idosos que vivem com úlceras venosas crônicas. 

- Descrever os resultados das orientações em saúde sobre a capacidade funcional de adultos e 

idosos que vivem com úlceras venosas crônicas. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A justificativa deste estudo está no fato da enfermagem ter um papel importante na 

promoção da saúde de pacientes com úlceras venosas crônicas, que a autonomia do indivíduo 

frente à realização de atividades que lhe são cobradas no seu relacionamento na comunidade. 
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1.5 RELEVÂNCIA 

 

Este estudo é de suma importância para enfermeiros da Atenção Básica que lidam com 

pacientes portadores de úlceras venosas crônicas, visto que, a visita domiciliar é um 

instrumento capaz de ajudar os clientes através de orientações que buscam a promoção de sua 

saúde. 

As atividades de cuidado e de orientação desenvolvida pela enfermagem podem 

favorecer o retorno do paciente as suas atividades laborais bem como o retorno ao mercado de 

trabalho. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ÚLCERA VENOSA 

 

De acordo com Borges e Caliri (2001), a úlcera venosa representa de 70% a 90% do 

total de úlceras de perna e tem como fator etiológico mais comum a insuficiência venosa que 

é desencadeada pela hipertensão venosa. 

Segundo Silva, Figueiredo e Meireles (2007), as úlceras vasculogênicas tornam-se um 

problema de saúde pública à medida que afetam uma grande parcela da população, pois a 

mesma interfere nos índices de morbidade e mortalidade devido ao seu grau incapacitante, 

incidência com um índice elevado de amputações e da ocorrência de infecções secundárias. 

A insuficiência venosa crônica é a causa mais comum das úlceras de perna e ela pode 

ser “definida como uma anormalidade do funcionamento do sistema venoso, causada por uma 

incompetência valvular associada ou não à obstrução do fluxo venoso” (QUEIROZ et al, 

2012). 

Silva, Figueiredo e Meireles (2007), afirmam que a insuficiência venosa resulta da 

obstrução das válvulas venosas nas pernas ou de um fluxo do sangue para trás através das 

válvulas, este distúrbio afeta as veias superficiais e profundas resultando na hipertensão 

venosa. A hipertensão venosa juntamente com a hipertensão capilar são as principais causas 

das úlceras venosas. 

Segundo Bersusa e Lages (2004), a úlcera venosa tem como caracterização clínica: as 

bordas são elevadas, mas raramente separadas; o fundo é plano e cianótico, a quantidade de 

exsudação é variável e depende da extensão do edema, o odor é nauseante, a dor manifestada 

é moderada, geralmente são únicas e quase sempre estão localizadas no terço inferior da perna 

um pouco acima do maléolo interno. 

Borges e Caliri (2011), dizem que as úlceras venosas causam danos ao paciente porque 

afetam o seu estilo de vida, devido à dor crônica ou desconforto, depressão, perda de 

autoestima, incapacidade para o trabalho, isolamento social e visitas clínicas ambulatoriais 

frequentes, sendo assim, o impacto proveniente da presença de úlcera venosa crônica na vida 

da pessoa exige da equipe de saúde uma visão integral e um cuidado diferenciado, 

considerando as necessidades de cada sujeito.  
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2.2 CAPACIDADE FUNCIONAL E A ENFERMAGEM NO CUIDADO AO PACIENTE 

COM ÚLCERA VENOSA 

 

Segundo Frank et al (2007), a capacidade funcional é a habilidade de o indivíduo 

manter competência, habilidades físicas e mentais para um viver de maneira independente e 

autônoma. “A incapacidade funcional pode ser definida como a inabilidade ou a dificuldade 

de realizar tarefas que fazem parte do cotidiano do ser humano e que normalmente são 

indispensáveis para uma vida independente na comunidade” (ALVES et al, 2007). 

De acordo com Dias et al (2014), entre os aspectos da qualidade de vida mais afetados 

em pacientes com úlceras venosas está a capacidade funcional. Desta forma: 

 
Os domínios da incapacidade funcional mais investigados são as atividades 

básicas de vida diária (ABVD), relacionadas ao autocuidado e à 

sobrevivência (como tomar banho e alimentar-se), e as atividades 

instrumentais da vida diária (AIVD), de maior complexidade e relacionadas 

à vida independente em comunidade (como fazer compras e utilizar o 

transporte) (FIALHO et al, 2014) 

 

 

Torres et al (2010) a perda da capacidade funcional está associada à previsão de 

fragilidade, dependência, institucionalização, risco aumentado de quedas, morte e problemas 

de mobilidade, deste modo, trazendo complicações ao longo do tempo e gerando cuidados de 

longa permanência e alto custo,  por consequência da necessidade de assistência médica e 

risco de hospitalização.Sendo assim, as dificuldades progressivas na realização das atividades 

funcionais básicas aumentam com a idade e decorrem das alterações fisiológicas do processo 

de envelhecimento e de patologias. 

Segundo Lopes et al (2013), a existência de ulceração ativa pode afetar a 

produtividade do indivíduo no trabalho e restringe as atividades de vida diária e de lazer. 

Sendo assim, a doença venosa significa dor, perda de mobilidade funcional e piora na 

qualidade de vida. 

Frank et al (2007) afirmam que o comprometimento da capacidade funcional de 

pacientes com úlceras venosas crônicas tem consequências para a família, a comunidade, para 

o sistema de saúde e para a vida do paciente, uma vez que a incapacidade ocasiona maior 

vulnerabilidade e dependência, sendo assim, contribui para a diminuição do bem-estar e da 

qualidade de vida. Sendo assim: 

 



 

 

19 

 

A capacidade funcional é fundamental para o bem-estar do indivíduo. A 

autonomia para viver é parte integrante da natureza humana, quando tal 

componente é ameaçado ou deteriorado, as dimensões humanas nos âmbitos 

físico, social e psicológico são afetadas negativamente. Desta forma, a 

avaliação da condição de realização das tarefas diárias é importante na 

determinação das condições de saúde das pessoas, particularmente de idosos 

(CAMACHO et al, 2015). 

 

De acordo com Maciel e Guerra (2008), altos índices de atividade social , como por 

exemplo, a participação em eventos comunitários, são associados com melhor funcionalidade, 

sendo assim, são favoráveis para a manutenção da capacidade funcional. 

Dias et al (2014) afirmam que o enfermeiro deve estar atento quanto à evolução da 

doença venosa crônica, para buscar atuar na prevenção da ocorrência de úlcera e no 

tratamento adequado, visando minimizar os prejuízos que esses pacientes podem ter na 

qualidade de vida. 

 

2.3 IMPORTÂNCIA DA ENFERMAGEM NO CONTEXTO DOMICILIAR PARA O 

PACIENTE COM ÚLCERA VENOSA 

 

Segundo Gallassi et al (2014), o atendimento domiciliar é o conjunto de ações de 

cuidado realizadas no domicílio, com complexidade de nível ambulatorial, já a visita 

domiciliar, pode ser definida como o contato pontual entre o serviço e a população, onde 

busca-se identificar riscos e demandas, desenvolver ações de educação e orientação para a 

população. Sendo assim: 

 

A visita domiciliar, entendida como método, técnica e instrumento, 

constitui-se como um momento rico, no qual se estabelece o movimento das 

relações, ou seja, a escuta qualificada, o vínculo e o acolhimento, 

favorecendo que os grupos familiares ou comunidades tenham melhores 

condições de se tornarem mais independentes na sua própria produção de 

saúde (LOPES; SAUPE; MASSAROLI, 2008). 

 

 

Fabrício et al (2004)diz que a visita domiciliar são realizadas levando-se em 

consideração a necessidade do usuário e a disponibilidade do serviço, sendo assim, tem como 

objetivo avaliar as necessidades dos usuários, de seus familiares e do ambiente onde vive, 

para estabelecer um plano assistencial voltado à recuperação e/ou reabilitação. Ainda afirmam 

que as vantagens com relação a essa modalidade de assistência seriam a maior humanização 

do tratamento, diminuição de internações e tempo de permanência em hospitais. 
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Torres, Roque e Nunes (2011), concluíram que a visita domiciliar tem como objetivos: 

trabalhar a proteção da saúde por meio de uma abordagem interrelacional e educativa e assim, 

desenvolvendo as potencialidades individuais e coletivas para o enfrentamento da doença, 

permite conhecer a realidade em que o cliente esta inserido, sua família, como se relacionam e 

a influência de todos esses fatores no tratamento e, além disso, pode melhorar o conhecimento 

do indivíduo sobre a sua doença. Pode se dizer que: 

 

A VD constitui um dos instrumentos mais indicados na prestação de 

cuidados à saúde do indivíduo, sua família e comunidade. Ela deve ser 

conduzida no bojo de um processo racional, orientada por objetivos 

definidos e pautados nos princípios da eficiência, com a finalidade de 

favorecer o restabelecimento da independência e a preservação da autonomia 

do usuário (ANDRADE et al, 2014). 

 

Albuquerque e Rosi (2009) afirmam que o objetivo da visita domiciliar é a atenção às 

famílias e à comunidade, sendo estas, entidades que influenciam no processo de adoecer do 

indivíduos. Sendo assim, é de suma importância que o profissional  compreenda o contexto de 

vida dos usuários dos serviços de saúde e suas relações familiares permitindo assim, um 

planejamento das ações considerando o modo de vida e os recursos de que as famílias 

dispõem. De acordo com o Ministério da Saúde (2013), são atribuições das equipes 

responsáveis pela assistência: trabalhar em equipe multiprofissional e integrada à rede de 

atenção à saúde; identificar e treinar os familiares e cuida dos usuários, envolvendo-os na 

realização de cuidados; elaborar reuniões para familiares e cuidadores; promover treinamento 

pré e pós a desospitalização para os famíliares e/ou cuidador dos usuários. Além disso, é 

importante que os profissionais envolvidos acolham a demanda de dúvidas e queixas dos 

usuários e seus familiares e/ou cuidador como parte da Atenção Domiciliar. 

Segundo Camacho et al (2014), o enfermeiro quando realiza a visita domiciliar, 

promove ajuda e acompanhamento terapêutico visando a potencialização dos níveis de saúde, 

o que resulta na prevenção de complicações na saúde. Além disso, ao realizar a estratégia para 

o acompanhamento de lesões, além de prestar os cuidados voltados a lesão, ele reflete sobre a 

dinâmica familiar, as condições em que este paciente reside, sendo assim, promovendo 

contribuições significativas para a prestação dos cuidados. 

Lacerda, Zagonel e Martins (2006) concluem que, atendimento domiciliar à saúde 

requer um envolver-se pleno do enfermeiro, que deve realiza-lo utilizando o conhecimento 

como alicerce para suas ações, pois o cuidado no domicílio exige seu saber/pensar/agir, pois é 

necessário observar, analisar, cuidar e orientar para apresentar resolutividade aos problemas 
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encontrados. Sendo assim, o profissional enfermeiro, por meio do cuidado, tem como objetivo 

o alcance do melhor nível de saúde do indivíduo e de sua família conduzindo a realização do 

cuidado. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA E ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa.  

Segundo Costa e Barreto (2003), “... os estudos descritivos têm por objetivo 

determinar a distribuição de doenças ou condições relacionadas à saúde, segundo o tempo, o 

lugar e/ou as características dos indivíduos”.  

Os autores Lima e Andrade (2012), afirmam que “... a abordagem quantitativa é 

aquela que tem como suporte medidas e cálculos mensurativos. Geralmente, está ligada a 

hipóteses e variáveis, utilizada para análise de desempenho, inquéritos, dados 

epidemiológicos e populacionais”. 

 

3.2 CAMPO DE PESQUISA 

 

O estudo foi desenvolvido em dois campos de investigação, sendo eles o Ambulatório 

de Reparo de Feridas de um Hospital Universitário em Niterói /RJ e o domicílio dos pacientes 

em atendimento no referido ambulatório. 

 

3.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Os participantes do estudo foram determinados a partir da adoção de critérios, sendo 

os de inclusão: pacientes adultos e idosos com úlceras venosas em um ou ambos os membros 

inferiores, que aceitem participar da pesquisa e possuam condições cognitivas para seguir as 

orientações prestadas durante o estudo e os de exclusão: pacientes adultos e idosos com 

úlceras arteriais, pé diabético e úlcera por pressão; não aderência às orientações e cuidados 

prestados durante o estudo e faltosos as consultas agendadas pela enfermagem no 

ambulatório. 
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3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 Protocolo I (ABREU, 2012) – Adaptado (ANEXO 9.1) - Avaliação de clientes com 

úlceras venosas: A parte proveniente deste protocolo, que irá fazer parte deste projeto, 

diz respeito à coleta de dados sociais pertencentes ao critério de identificação do 

paciente e dados referentes ao tempo de tratamento. 

 

 Escala de Independência em Atividades da Vida Diária (Escala de KATZ - EIAVD) – 

ANEXO 9.2 

 

Lisboa e Chianca (2012) relatam que o Índice de Independência em Atividade da Vida 

Diária (EIAVD) tem como objetivo fazer uma avaliação dos resultados de tratamentos bem 

como fornecer uma predição do prognóstico nos doentes crônicos. 

 

A EIAVD consta de seis itens que medem o desempenho do indivíduo nas 

atividades de autocuidado, os quais obedecem a uma hierarquia de 

complexidade, da seguinte forma: alimentação, controle de esfíncteres, 

transferência, higiene pessoal, capacidade para se vestir e tomar banho 

(LIANO et al, 2008) 

 

Lopes (2014) afirma que a pontuação da escala é obtida da seguinte maneira: cada 

resposta positiva (sim, realiza a atividade) vale um ponto. Segundo Pereira, Santos e Sarges 

(2014), a escala ABVD refere-se às tarefas necessárias para o cuidado com o corpo, sendo 

composta por seis domínios, com escore total que varia de 6 a 18 pontos, permitindo 

classificar o indivíduo como independente (6 pontos), semi-dependente (7 a 16 pontos) e 

dependente (acima de 16 pontos). 

De acordo com Lino et al. (2008) o instrumento apresenta fácil aplicação e 

compreensão e não sofre influência do grau de escolaridade e gênero do indivíduo 

participante da pesquisa. 

 

 Escala de avaliação de equilíbrio e marcha (Índice de TINETTI) – ANEXO 9.3  

 

Segundo Karuka, Silva e Navega (2011), a Escala de Tinetti consiste em uma escala 

de 22 tarefas, sendo que 13 delas fazem parte da escala de equilíbrio, e as outras nove, da 

parte de avaliação da marcha.  

De acordo com Junior, Cavenaghi, Marino (2011) são três itens relacionados à marcha 

entre eles, aumento da oscilação do tronco, aumento do desvio do trajeto e velocidade, uma 
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vez que detecta alterações na locomoção, diagnóstica e quantifica a gravidade do 

comprometimento.  

Sendo assim: 

 

 
O Teste de Tinetti classifica os aspectos da marcha como a velocidade, a 

distancia do passo, a simetria e o equilíbrio em pé, o girar e também as 

mudanças com os olhos fechados. A pontuação máxima é de 12 pontos para 

a marcha, de 16 para o equilíbrio do corpo e de 28 para a total. (SILVA et al. 

, 2008) 

 

 

 Orientações a serem prestadas aos sujeitos da pesquisa que receberem visita domiciliar 

– APÊNDICE 8.2 

Este instrumento foi destinado ao registro das orientações realizadas aos participantes 

da pesquisa. Foi elaborado pautado no NIC, com o objetivo de melhorar a capacidade 

funcional dos portadores de úlcera venosa. As atividades do NIC que irão assegurar a 

elaboração deste instrumento serão: limpeza da lesão com soro fisiológico a 0,9% em jato; 

realização de  curativo com o produto adequado para a lesão; garantia do emprego da técnica 

adequada no cuidado de feridas; incentivo de  uma ingestão calórica adequada ao tipo de 

corpo e ao estilo de vida e monitoramento de edemas nas pernas e pés.  

O instrumento com vistas a atender o que é proposto pela NIC apresentou orientações 

voltadas aos tópicos que se destinam ao tratamento e prevenção de úlceras venosas, que são: 

limpeza da ferida, realização de curativos, alimentos e nutrientes necessários à cicatrização, 

utilização de terapias compressivas elásticas e inelásticas, uso de meias elásticas e elevação 

dos membros inferiores para melhorar o retorno venoso. Estes tópicos nortearam a orientação 

no contexto domiciliar, a partir das reais necessidades dos sujeitos, sendo eles os responsáveis 

por nortear a prestação das orientações que objetivam um cuidado individualizado. 

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os resultados foram analisados através da estatística descritiva simples e apresentados 

sob a forma de tabelas e gráficos. Sendo os dados observados expressos pela frequência (n) e 

percentual (%) para dados categóricos e pela média, desvio padrão, mediana, mínimo e 

máximo para dados numéricos. 
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3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Por se tratar de um estudo que envolve seres humanos, foi aplicado o termo de 

consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE 8.1), elaborado segundo os aspectos relativos 

à Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde/Ministério 

da Saúde que, através das suas competências legais, estabelece as diretrizes e as normas que 

regulamentam pesquisas desse gênero.  

Nesse sentido, o protocolo de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa 

do Hospital Universitário Antônio Pedro, instituição promotora, à qual está vinculada a 

Escola de Enfermagem. Através deste termo os participantes foram esclarecidos sobre o 

conteúdo da pesquisa de modo a sanar quaisquer dúvidas com relação ao estudo. 
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4. RESULTADOS 

 

O presente estudo contou com 16 participantes e abrangeu dois campos de 

investigação, sendo estes o Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP e o domicílio de 

pacientes atendidos no referido ambulatório. O grupo teve os cuidados ambulatoriais 

mantidos e receberam visita domiciliar, com orientações direcionadas à limpeza da ferida, 

realização de curativos, alimentos e nutrientes necessários à cicatrização, terapias 

compressivas elásticas e inelásticas, uso de meias elásticas e elevação dos membros inferiores 

para melhora do retorno venoso. 

A tabela 1 fornece as características sociais e demográficas dos participantes do estudo 

por meio da frequência (n), percentual (%) e a idade foi expressa pela média ± desvio padrão 

(DP).  

Tabela 1 – Características sociais e demográficas dos participantes do estudo. 

Características Categoria Participantes (n= 16) 

  N                             % 

  Sexo Feminino 

Masculino  

10                              62,5 

 6                               37,5 

Idade    
 

                                                                   60,1 ± 9,7  

  Grupo Étnico Branco 

Negro 

Pardo 

5                                 31,3 

9                                 56,3 

2                                 12,5 

Escolaridade       

     

     

    
 

Analfabeto 

1° grau 

2° grau 

3° grau 

 

1                                 6,3 

9                                 56,3 

5                                 31,3 

1                                 6,3 

Estado Civil Solteiro 

Casado 

3                                18,8 

6                                37,5 
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Divorciado 

Viúvo 

 

3                                18,8 

4                                25,0               

Cidade  Niterói 

São Gonçalo 

Itaboraí 

8                                 50,0 

6                                 37,5 

2                                 12,5 

Fonte de Renda Aposentado 

Pensionista 

Empregado 

11                                68,8 

3                                  18,8 

2                                  12,5 

Renda Familiar 1 a 2 SM 

2 a 4 SM 

> 4 SM 

 

16                                100 

0                                   0,0 

0                                   0,0 

Tempo de Tratamento 6m a 1 ano 

1 a 5 anos 

> 5 anos 

4                                   25,0 

1                                  6,3 

11                                68,8 

N° de recidivas Nunca 

1 a 4x 

5x ou + 

5                                  31,3 

7                                  43,8 

4                                  25,0 

 

Entre os participantes da pesquisa, 62,5% são mulheres, enquanto que 37,5% são do 

sexo masculino. Esta análise demonstra que a maior parte dos participantes da pesquisa foi 

composta por mulheres. 
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A média de idade ficou entre 60,1 anos, ou seja, o grupo é compreendido 

predominantemente por idosos. 

Em relação ao grupo étnico, 31,3% dos integrantes do grupo se declaram brancos, 

56,3% negros e 12,5% pardos. Sendo assim, o grupo foi composto em sua maioria por negros. 

Quanto à escolaridade foi possível observar que 6,3% são analfabetos, 56,3% possuem 

o 1º grau, 31,3% possuem o 2º grau e 6,3% estudaram até o 3º grau.  

No que se refere ao estado civil, 18,8% dos integrantes do caso são solteiros, 37,5% 

casados, 18,8% divorciados e 25,0% viúvos. Evidenciou-se então, que a maioria dos 

participantes da pesquisa são casados. 

Em relação à cidade onde reside, notou-se que 50,0 % do grupo caso residem em 

Niterói, 37,5% em São Gonçalo e 12,5% em Itaboraí. 

No item fonte de renda se observou que 68,8% dos integrantes do grupo caso são 

aposentados, 18,8% são pensionistas e 12,5% estão empregados. 

Foi também abordado a renda familiar, 100% dos participantes declararam viver com 

a renda de um a dois salários mínimos. 

Em relação ao tempo de tratamento, foi observado que 25,0% possuem de seis meses a 

um ano de tratamento, 6,3% de um a cinco anos e 68,8% mais de cinco anos, sendo assim, a 

maioria dos integrantes da pesquisa possuem mais de cinco anos de tratamento da lesão. 

Foi avaliado também o número de recidivas, onde 31,3% dos participantes a lesão 

nunca fechou, em 43,8% o número de recidivas foi de uma a quatro vezes e em 25,0% as 

recidivas ocorreram cinco vezes ou mais. 

Com a finalidade de avaliar a capacidade funcional dos participantes da pesquisa 

foram utilizados a Escala de KATZ-EIAVD e o Índice de TINETTI, cujos dados coletados 

por estes instrumentos foram divulgados, na sequência, com o objetivo de verificar se existe 

diferença significativa nas questões que compõem esses instrumentos, antes da intervenção. 

As Tabelas 2, 3 e 4 fornecem a frequência (n) e o percentual (%) das questões das 

escalas de KATZ e TINETTI de equilíbrio e marcha, respectivamente, antes da intervenção. 
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Tabela 2 – Escala de Katz antes das intervenções 

Área Opções 
1ª consulta 

n (%) 

 

 

 

 

 

Banho 

 

 

 

 

Não recebe assistência, 

entra e sai do chuveiro sem 

ajuda. 

n = 16 (100,00%) 

 

Recebe assistência para lavar 

somente uma única parte do 

corpo (costas ou pernas). 

n = 0 (0,00%) 

Recebe assistência para lavar 

mais de uma parte do corpo. 

n = 0 (0,00%) 

Não toma banho sozinho. n = 0 (0,00%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestuário 

 

Veste-se completamente 

sem assistência (tirar as 

roupas do armário e vesti-

las, incluindo roupas 

íntimas e roupas de passeio, 

como a utilização de fechos, 

suspensórios e colchetes). 

n = 15 (93,8%) 

 

Veste-se sem assistência, 

recebendo auxílio somente 

para amarrar os sapatos. 

n = 0 (0,00%) 

Recebe assistência para 

vestir-se e tirar peças do 

armário. 

n = 1 (6,3%) 

 

Não se veste sozinho. n = 0 (0,00%) 

 

 

 

Vai ao banheiro sem 

assistência, limpando-se e 

arrumando as roupas. 

n = 16 (100,00%) 

 

Não realiza o ato de n = 0 (0,00%) 
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Higiene Pessoal 

eliminação fisiológica no 

banheiro. 

Recebe assistência para ir ao 

banheiro, limpar-se ou 

arrumar as roupas: ou recebe 

ajuda no manuseio de 

comadre/patinho somente à 

noite. 

n = 0 (0,00%) 

 

 

 

 

Transferência 

 

Deita e levanta da cama, 

bem como senta e levanta 

sem auxílio como bengala e 

andador.  

n = 13 (81,3%) 

 

Deita e levanta da cama, ou 

senta e levanta da cadeira 

com assistência. 

n = 3 (18,8%) 

 

Não se levanta da cama. n = 0 (0,00%) 

 

 

 

Continência 

 

Controle esfincteriano 

(urinário e fecal) completo, 

por si só.  

n = 10 (62,5%) 

 

Ocorrência de “acidentes” 

ocasionais. 

n = 6 (37,5%) 

 

Supervisão no controle 

esfincteriano cateter é 

utilizada, ou é incontinente. 

n = 0 (0,00%) 

 

 

 

Alimentação 

Alimenta-se sem 

assistência.  

n = 16 (100,00%) 

Alimenta-se sem assistência, 

exceto para cortar carne ou 

passar manteiga no pão.  

n = 0 (0,00%) 

 

Alimenta-se com assistência, 

ou é alimentado de maneira 

parcial/completa com sondas 

ou fluídos IV. 

n = 0 (0,00%) 
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Segundo Silva et al (2012) ,  a escala de Katz é utilizada para avaliar as atividades 

básicas da vida diária, como : banhar-se, vestir-se, usar o banheiro para eliminações, 

mobilizar-se da cama para a cadeira, ter continência das eliminações e alimentar-se. Para 

melhor categorização e apresentação dos resultados a fim de responder os objetivos propostos 

pela pesquisa, foi considerado como boa resposta a realização das atividades por parte dos 

participantes da pesquisa sem auxílio e como resposta ruim a necessidade de assistência para 

desempenhar as tarefas descritas em cada domínio. 

Nas questões relacionadas ao item banho da escala de KATZ-EIAVD, 100% dos 

integrantes não recebem assistência, entra e sai do chuveiro sem ajuda. 

Já na categoria vestuário, 6,3% do grupo não se vestem sozinhos e 93,8% vestem-se 

completamente sem assistência. 

Nas questões ligadas à higiene pessoal, 100% dos integrantes da pesquisa vão ao 

banheiro sem assistência, limpando-se e arrumando as roupas. 

No item transferência, 18,8 % não se levantam da cama e 81,3% deitam e levantam da 

cama, bem como senta e levanta da cadeira, sem assistência. 

Ao avaliar as questões do item continência, observou-se que 37,5% dos integrantes 

ocorrem “acidentes” ocasionais, enquanto 62,5% conseguem manter o controle esfincteriano 

completo, por si só. 

Enquanto que, nas questões sobre alimentação, 100% dos participantes alimentam-se 

sem assistência. 

 

Tabela 3 – Índice de TINETTI (Escala de avaliação do equilíbrio) antes da intervenção 

Domínio Resposta 1ª avaliação 

n (%) 

1- Equilíbrio sentado Escorrega 

Equilibrado 

n=4 (25%) 

n=12 (75%) 

2- Levantando Incapaz 

Usa os braços 

Sem os braços 

n=0 (0%) 

n=13(81,3%) 

n=3 (18,7%) 

3- Tentativas de levantar Incapaz 

Mais de uma tentativa 

Única tentativa 

n=0 (0%) 

n=8 (50%) 

n=8 (50%) 

4- Assim que levanta 

(primeiros 5 segundos) 

Desequilibrado 

Estável, mas usa suporte 

n=8 (50,3%) 

n=2 (12,5%) 
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Estável sem suporte n=6 (37,5%) 

5- Equilíbrio em pé Desequilibrado,  

Suporte ou base de sustentação 

ou balanço > 12 cm 

Sem suporte e base estreita 

n=2 (12,5%) 

n=5 (31,2%) 

 

 

n=9 (56,25%) 

6- Teste dos três tempos Começa a cair 

Agarra ou balança (braços) 

Equilibrado  

n=3 (18,7%) 

n=2 (12,5%) 

 

n=11(68,75) 

7- Olhos fechados (mesma 

posição do item 6) 

Desequilibrado, instável  

Equilibrado 

n=6 (37,5%) 

n=10(67,50%) 

 

8- Girando 360° Passos descontínuos  

Passos contínuos 

Instável(desequilíbrios) 

Estável (equilibrado) 

n=3 (18,7%) 

n=13(81,3%) 

n=4 (25%) 

n=12 (75%) 

9- Sentado  Inseguro (erra a distância, cai na 

cadeira) 

Usa os braços ou movimentação 

abrupta 

 

Seguro, movimentação suave 

n=2 (12,5%) 

 

 

n=8 (50%) 

 

n=6 (37,5%) 

 

Em relação ao domínio equilíbrio sentado conclui-se que 25% do grupo escorregavam 

e 75% apresentavam-se equilibrados. 

Avaliando os dados referentes ao domínio levantando, os resultados apontam que 

nenhum dos integrantes eram incapazes de se levantar, sendo assim, 81,3% usava os braços e 

18,7% , não precisavam utilizar os braços para se levantar.  

No domínio tentativas de levantar, os resultados obtidos demonstram 50% dos 

participantes precisavam mais de uma tentativa para se levantar, enquanto que os outros 50%, 

apenas uma tentativa. 
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O domínio assim que levanta demonstrou que 50,3% dos participantes apresentavam 

desequilíbrio, 12,5% utilizavam um suporte e 37,5% conseguiam se manter estável sem o 

suporte. 

Averiguando as questões relacionadas ao domínio equilíbrio em pé, verificou-se que 

12,5% do grupo apresentavam desequilíbrio, 31,2 %  necessitavam de um suporte ou base de 

sustentação ou balanço > 12cm e 56,25%  não precisavam de um suporte para sustentação. 

No domínio teste dos três tempos, 18,7% dos participantes caiam, 12,5% agarravam 

ou balançavam os braços e 68,75% mantinham-se equilibrados. 

Já no domínio olhos fechados, os dados coletados demonstram que 37,5% dos 

participantes do estudo apresentaram desequilíbrio e 67,5% uma boa resposta.  

No domínio girando 360º item passos, 18,75% dos participantes demonstraram passos 

descontínuos, 81,25% passos contínuos, 25% desequilíbrios e 75% se mantinham 

equilibrados.  

E, o domínio sentado, 12,5% dos integrantes do grupo caso apresentou insegurança 

(erravam a distancia, caiam na cadeira), 50% dos participantes usavam os braços ou 

movimentação abrupta, enquanto que 37,5% sentiam-se seguros. 

 

Tabela 4 – Índice de TINETTI (Escala de avaliação da marcha) antes da intervenção 

 

Domínio Resposta 1ª avaliação 

n (%) 

1- Início da marcha Hesitação ou várias 

tentativas para iniciar 

Sem hesitação 

n=8 (50%) 

 

n=8 (50%) 

2- Comprimento e altura dos passos a) Pé direito 

-não ultrapassa o pé esquerdo 

-ultrapassa o pé esquerdo 

-não sai completamente do 

chão 

-sai completamente do chão 

b) Pé esquerdo 

-não ultrapassa o pé direito 

-ultrapassa o pé direito 

-não sai completamente do 

 

n=1 (6,3%) 

      n=15 (93,7%) 

 

n=2 (12,5%) 

      n=14 (87,5%) 

 

n= 1 (6,3%) 

n=15 (93,7%) 

n=3 (18,7%) 
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chão 

-sai completamente do chão 

 

    n=13 (81,3%) 

3- Simetria dos passos Passos diferentes 

Passos semelhantes 

n=3 (18,7%) 

 

n=13 (81,3%) 

4- Continuidade dos passos Paradas ou passos 

descontínuos 

Passos contínuos 

n=3 (18,7%) 

 

n=13 (81,3%) 

5- Direção Desvio nítido 

Desvio leve ou moderado ou 

uso de apoio 

Linha reta sem apoio 

(bengala ou andador) 

n=1 (6,3%) 

 

n=6 (37,5%) 

 

n=9 (56,2%) 

 

6- Tronco Balanço grave ou uso de 

apoio 

Flexão dos joelhos ou dorso 

ou abertura dos braços 

Sem flexão, balanço, não 

usa os braços ou apoio 

n=2 (12,50%) 

 

n=4 (25%) 

 

 

n=10 (62,5%) 

 

7- Distância dos tornozelos Tornozelos separados 

Tornozelos quase se tocam 

enquanto anda 

n=16 (100%) 

 

n=0 (0%) 

 

 

Os resultados obtidos pelo Índice de TINETTI, escala de avaliação de marcha, 

referente ao domínio início da marcha mostrou que, 50% dos integrantes da pesquisa 

necessitavam de várias tentativas e 50% sem hesitação.  

Ao analisar o domínio comprimento e altura dos passos, foi optado por avaliar os 

passos separadamente (pé direito e pé esquerdo) para obter uma melhor análise. Deste modo, 

no domínio comprimento dos passos (pé direito) nos participantes, verificou-se que em 6,3% 

dos participantes,o pé direito não ultrapassava o pé esquerdo,93,7% ultrapassavam o pé 
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esquerdo, 12,5% dos participantes o pé direito não sai completamente do chão, enquanto que 

87,5% conseguiam sair completamente do chão.  

O domínio comprimento dos passos (pé esquerdo) aponta que 6,3% do grupo o pé 

esquerdo não ultrapassava o pé direito, 93,7% não ultrapassavam o pé direito e 18,7% os pés 

esquerdos não saiam completamente do chão, enquanto que 81,3% saiam completamente do 

chão. 

Foi avaliado o domínio simetria dos passos, 18,7% mantinham passos diferentes e 

81,3% apresentavam passos semelhantes. 

No domínio continuidade dos passos, 18,7% apresentavam paradas ou passos 

descontínuos, e 81,3% tinham passos contínuos. 

Ao avaliar a direção, os resultados deste grupo apontam que 6,3% apresentavam 

desvio nítido de direção, 37,5% desvio leve ou moderado ou uso de apoio e 56,2% linha reta 

sem apoio. 

No domínio tronco os dados demonstram que 12,5% dos integrantes apresentaram 

balanço grave ou usavam o apoio, 25% flexão dos joelhos ou dorso ou abriam seus braços , 

enquanto que 62,5% sem flexão, balanço e não usavam os braços ou apoio. 

Na análise do domínio distância dos tornozelos, 100% dos participantes mantinham 

seus tornozelos separados. 

A partir de então, compara-se os resultados da Escala de KATZ – EIAVD antes e após 

as intervenções, realizadas no ambiente domiciliar, sendo estas: orientações (limpeza da 

ferida, realização de curativos, alimentos e nutrientes necessários à cicatrização, terapias 

compressivas elásticas e inelásticas, uso de meias elásticas e elevação dos membros inferiores 

para melhora do retorno venoso) prestadas durante a visita domiciliar. 

 A tabela 5 faz um comparativo, em relação aos resultados da Escala de KATZ-

EIAVD, antes e depois das intervenções. 

 

Tabela 5 - Escala de KATZ – EIAVD antes e depois da intervenção. 

Área Opções 
1ª consulta 

n (%) 

Reavaliação 

N (%) 

 

 

Não recebe 

assistência, entra e 

sai do chuveiro sem 

ajuda. 

n = 16 (100,00%) 

 

n = 16 (100,00%) 
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Banho 

 

 

 

 

Recebe assistência 

para lavar somente 

uma única parte do 

corpo (costas ou 

pernas). 

n = 0 (0,00%) n = 0 (0,00%) 

Recebe assistência 

para lavar mais de 

uma parte do corpo. 

n = 0 (0,00%) n = 0 (0,00%) 

Não toma banho 

sozinho. 

n = 0 (0,00%) n = 0 (0,00%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestuário 

 

Veste-se 

completamente sem 

assistência (tirar as 

roupas do armário e 

vesti-las, incluindo 

roupas íntimas e 

roupas de passeio, 

como a utilização de 

fechos, suspensórios 

e colchetes). 

n = 15 (93,7%) 

 

n = 15 (93,7%) 

 

Veste-se sem 

assistência, 

recebendo auxílio 

somente para amarrar 

os sapatos. 

n = 0 (0,00%) n = 0 (0,00%) 

Recebe assistência 

para vestir-se e tirar 

peças do armário. 

n = 1 (6,3%) 

 

n = 1 (6,3%) 

 

Não se veste sozinho. n = 0 (0,00%) n = 0 (0,00%) 

 

 

 

Vai ao banheiro sem 

assistência, 

limpando-se e 

arrumando as roupas. 

n = 16 (100,00%) 

 

n = 16 (100,00%) 
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Higiene Pessoal 

Não realiza o ato de 

eliminação 

fisiológica no 

banheiro. 

n = 0 (0,00%) n = 0 (0,00%) 

Recebe assistência 

para ir ao banheiro, 

limpar-se ou arrumar 

as roupas: ou recebe 

ajuda no manuseio de 

comadre/patinho 

somente à noite. 

n = 0 (0,00%) n = 0 (0,00%) 

 

 

 

 

Transferência 

 

Deita e levanta da 

cama, bem como 

senta e levanta sem 

auxílio como bengala 

e andador.  

n = 13 (81,3%) 

 

n = 14 (87,5%) 

 

Deita e levanta da 

cama, ou senta e 

levanta da cadeira 

com assistência. 

n = 3 (18,7%) 

 

n = 2 (12,5%) 

 

Não se levanta da 

cama. 

n = 0 (0,00%) n = 0 (0,00%) 

 

 

 

 

 

Continência 

 

Controle 

esfincteriano 

(urinário e fecal) 

completo, por si só.  

n = 9 (56,%) 

 

n = 12 (75,00%) 

 

Ocorrência de 

“acidentes” 

ocasionais. 

n = 6 (37,50%) 

 

n = 2 (12,5%) 

 

Supervisão no 

controle esfincteriano 

cateter é utilizada, ou 

é incontinente. 

n = 0 (0,00%) n = 0 (0,00%) 

 Alimenta-se sem 

assistência.  

n = 16 (100,00%) n = 16 (100,00%) 
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Alimentação 

Alimenta-se sem 

assistência, exceto 

para cortar carne ou 

passar manteiga no 

pão.  

n = 0 (0,00%) 

 

n = 0 (0,00%) 

 

Alimenta-se com 

assistência, ou é 

alimentado de 

maneira 

parcial/completa com 

sondas ou fluídos IV. 

n = 0 (0,00%) 

 

n = 0 (0,00%) 

 

 

O domínio banho da escala de KATZ-EIAVD aponta que 100% dos participantes da 

pesquisa que integraram o grupo caso obtiveram boa resposta antes da intervenção e a 

porcentagem se manteve após a intervenção.  

No domínio vestuário foi analisado que, antes da intervenção, 6,3% dos participantes 

apresentava uma resposta ruim a este domínio e 93,8% uma boa resposta. Porém, após 

intervenção, a reavaliação mostrou que os valores se mantiveram. 

O domínio higiene notam-se respostas iguais antes e após intervenção.  

Em relação a transferência, antes da intervenção 18,8% dos participantes obtiveram 

resposta ruim a este domínio e 81,3% resposta boa. Após a intervenção, a reavaliação mostrou 

que 12,5% dos participantes passaram a apresentar resposta ruim e 87,5% passaram a ter uma 

boa resposta; sendo assim, fica evidente que os participantes obtiveram melhora neste 

domínio.  

Na avaliação relacionada ao domínio continência, 37,5% dos participantes 

apresentaram resposta ruim e 62,5% boa antes da intervenção. Após a intervenção, os 

resultados mostram que apenas 25,0% continuaram apresentando resposta ruim e 75,0% 

passaram a apresentar uma boa resposta.  

O domínio alimentação apresentou respostas iguais antes e após a intervenção. Os 

resultados deste domínio demonstram que 100% dos participantes obtiveram boa resposta.  

As tabelas 6 e 7 apresentam os dados referentes ao grupo da pesquisa em relação ao 

Índice de TINETTI nas escalas de equilíbrio e marcha antes e depois da intervenção, 

fornecendo a frequência (n) e o percentual (%). 
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Tabela 6 - Escala de avaliação do equilíbrio do Índice de TINETTI antes e depois da 

intervenção 

Domínio Resposta 1ª avaliação 

n (%) 

Reavaliação 

n (%) 

1- Equilíbrio sentado Escorrega 

Equilibrado 

n=4 (25%) 

n=12 (75%) 

n=0 (0%) 

n=16 (100%) 

2- Levantando Incapaz 

Usa os braços 

Sem os braços 

n=0 (0%) 

n=13(81,3%) 

n=3 (18,7%) 

n=0 (0%) 

n=11(68,8%) 

n=5 (31,2%) 

3- Tentativas de 

levantar 

Incapaz 

Mais de uma tentativa 

Única tentativa 

n=0 (0%) 

n=8 (50%) 

n=8 (50%) 

n=0 (0%) 

n=4(25%) 

n=12(75%) 

4- Assim que levanta 

(primeiros 5 

segundos) 

Desequilibrado 

Estável, mas usa suporte 

Estável sem suporte 

n=8 (50%) 

n=2 (12,50%) 

n=6 (37,50%) 

n=3 (18,7%) 

n=4 (25%) 

n=9 (56,3%) 

5- Equilíbrio em pé Desequilibrado,  

Suporte ou base de 

sustentação ou balanço > 

12 cm 

Sem suporte e base 

estreita 

n=2 (12,50%) 

n=5 (31,25%) 

 

 

n=9 (56,25%) 

n=1 (6,25%) 

n=5 (31,25%) 

 

 

n=10 (62,50%) 

 

6- Teste dos três 

tempos 

Começa a cair 

Agarra ou balança 

(braços) 

Equilibrado  

n=3 (18,75%) 

n=2 (12,50%) 

 

n=11(68,75) 

n=3 (18,75%) 

n=2 (12,50%) 

 

n=11 (68,75%) 

7- Olhos fechados 

(mesma posição do 

item 6) 

Desequilibrado, instável  

Equilibrado 

n=6 (37,50%) 

n=10(67,50%) 

 

n=2 (12,50%) 

n=14 (87,50%) 

8- Girando 360° Passos descontínuos  

Passos contínuos 

Instável(desequilíbrios) 

Estável (equilibrado) 

n=3 (18,7%) 

n=13(81,3%) 

n=4 (25%) 

n=12 (75%) 

n=2 (12,50%) 

n=14 (87,50%) 

n=2 (12,50%) 

n=14 (87,50%) 

9- Sentado  Inseguro (erra a distância, n=2 (12,50%) n=1 (6,3%) 
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cai na cadeira) 

Usa os braços ou 

movimentação abrupta 

Seguro, movimentação 

suave 

 

 

n=8 (50%) 

 

n=6 (37,50%) 

 

 

n=7 (43,7%) 

 

n=8 (50%) 

 

 

Os resultados obtidos pela escala de avaliação do equilíbrio do Índice de TINETTI 

demonstram que antes da intervenção no domínio equilíbrio sentado, 25% dos participantes 

apresentaram resposta ruim e 75% apresentaram boa resposta. Após a intervenção e 

reavaliação notou-se que 100% dos integrantes apresentaram boa resposta neste domínio. 

Assim sendo, houve uma melhora de 18,8% no que se refere ao equilíbrio sentado.  

No domínio levantando, os resultados antes da intervenção apontavam que 81,3% dos 

integrantes do grupo caso apresentaram uma resposta regular e 18,7% apresentaram uma boa 

resposta. Após a intervenção estes resultados passaram a ser de 68,8% para resposta regular e 

31,2% para boa resposta. O que nos permite dizer que ocorreu uma melhora de 12,4% em 

ambas as respostas.  

No domínio tentativas de levantar, os resultados obtidos antes da intervenção 

demonstram que 50% dos precisavam de mais de uma tentativa ao se levantar e 50% apenas 

uma única tentativa. Após a intervenção, estes resultados passaram a ser de 25,0% para mais 

de uma tentativa e 75,0% para única tentativa. A avaliação pós-intervenção demonstrou 

melhora nos participantes. 

A investigação do domínio assim que levanta, onde 50% apresentavam desequilíbrio, 

12,5% dos participantes mantinham-se estáveis, mas utilizavam o suporte e 37,50% estável e 

sem suporte. Após as intervenções esses resultados obtiveram melhoras: apenas 18,7% 

apresentavam desequilíbrio, 25% mantinham-se estáveis, porém usavam o suporte e 56,3% 

estáveis e sem suporte. 

Ao avaliar as questões ligadas ao equilíbrio em pé, antes das intervenções 12,5% dos 

integrantes da pesquisa apresentavam desequilíbrio, 31,25% necessitavam de um suporte ou 

base de sustentação ou balanço > 12 cm e 56,25% não utilizavam suporte e base estreita. E 

após as orientações, também houve melhora nesse item: 6,25% dos participantes 

apresentavam desequilíbrio, 31,25% precisavam de suporte ou base de sustentação ou balanço 

> 12 cm e 62,5% não precisavam do suporte ou base estreita. 
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No teste dos três tempos, 18,75% dos participantes começavam a cair, 12,5% 

necessitavam agarrar-se ou balançavam os braços e 68,75% apresentavam-se equilibrados. 

Após a reavaliação esses índices se mantiveram. 

Em relação ao domínio, olhos fechados, 37,5% dos participantes apresentavam 

desequilíbrio e 67,5% equilíbrio com os olhos fechados antes das intervenções. Após as 

orientações, o número de integrantes que apresentavam desequilíbrio era de 12,5% , enquanto 

que 87,5% apresentaram equilíbrio. Sendo assim, houve um aumento de 18% dos 

participantes que conseguiam se manter equilibrados de olhos fechados. 

Antes das intervenções, em relação ao domínio girando 360°, 18,7% dos participantes 

apresentavam passos descontínuos, 81,3% passos contínuos, 25% instáveis e 75% estáveis. 

Depois das intervenções, 12,5% dos integrantes da pesquisa apresentavam passos 

descontínuos, 87,5% passos contínuos, 12,5% demonstravam desequilíbrio e 87,5% 

mantinham o equilíbrio. Sendo assim, ocorreu um decréscimo de 6,25% do número do grupo 

que apresentavam passos descontínuos e um aumento de 6,25% do número de integrantes que 

apresentaram passos contínuos. Enquanto isso, também ocorreu melhora nos números 

relacionados ao desequilíbrio e equilíbrio deste mesmo item. 

No domínio sentado, foi observado que 12,5% dos integrantes sentiam-se inseguros, 

50% utilizavam os braços ou movimentação abrupta e 37,5% demonstravam-se seguros ou  

movimentação suave. Na reavaliação, após as orientações, o número passou para 6,3% dos 

pacientes que erravam a distância ou caiam da cadeira, 43,7% dos que usavam o braço ou 

movimentação abrupta e 50% dos participantes apresentavam segurança neste item. Ou seja, 

ocorreu uma melhora significativa neste domínio. 

 

Tabela 7 - Escala de avaliação da marcha do Índice de TINETTI antes e depois da 

intervenção 

Domínio Resposta 1ª avaliação 

n (%) 

Reavaliação 

n (%) 

1- Início da marcha Hesitação ou várias 

tentativas para iniciar 

Sem hesitação 

n=8 (50%) 

 

n=8 (50%) 

n=3 (18,7%) 

 

n=13 (81,3%) 

2- Comprimento e altura 

dos passos 

a) Pé direito 

-não ultrapassa o pé 

esquerdo 

 

n=1 (6,3%) 

 

 

n=1 (6,3%) 
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-ultrapassa o pé 

esquerdo 

-não sai 

completamente do 

chão 

-sai completamente 

do chão 

b) Pé esquerdo 

-não ultrapassa o pé 

direito 

-ultrapassa o pé 

direito 

-não sai 

completamente do 

chão 

-sai completamente 

do chão 

n=15 (93,7%) 

 

n=2 (12,50%) 

 

 

n=14 (87,50%) 

 

 

n= 1 (6,3%) 

 

N=15 (93,7%) 

 

N= 0 (18,7%) 

 

 

n=13 (81,25%) 

n=15 (93,7%) 

 

n=2 (12,50%) 

 

 

n=14 (87,50%) 

 

 

n= 1(6,3%) 

 

N=15 (93,7%) 

 

N= 0 (12,5%) 

 

 

n=14 (87,50%) 

3- Simetria dos passos Passos diferentes 

Passos semelhantes 

n=3 (18,75%) 

n=13 (81,25%) 

n=3 (18,75%) 

n=13 (81,25%) 

4- Continuidade dos 

passos 

Paradas ou passos 

descontínuos 

Passos contínuos 

n=3 (18,75%) 

 

n=13 (81,25%) 

n=4 (25%) 

 

n=12 (75%) 

5- Direção Desvio nítido 

Desvio leve ou 

moderado ou uso de 

apoio 

Linha reta sem apoio 

(bengala ou 

andador) 

n=1 (6,25%) 

 

n=6 (37,50%) 

 

 

n=9 (56,25%) 

 

n=0 (0%) 

 

n=7 (43,75%) 

 

 

n=9 (56,25%) 

 

6- Tronco Balanço grave ou 

uso de apoio 

Flexão dos joelhos 

ou dorso ou abertura 

n=2 (12,50%) 

 

n=4 (25%) 

 

n=0 (0%) 

 

n=6 (37,50%) 
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dos braços 

Sem flexão, balanço, 

não usa os braços ou 

apoio 

 

n=10 (62,50%) 

 

 

n=10 (62,50%) 

 

7- Distância dos 

tornozelos 

Tornozelos 

separados 

Tornozelos quase se 

tocam enquanto anda 

n=16 (100%) 

 

n=0 (0%) 

 

n=16 (100%) 

 

n=0 (0%) 

 

 

Os resultados obtidos pela escala de avaliação da marcha do Índice de TINETTI,  

demonstraram que antes da intervenção no domínio início da marcha, 50% dos participantes 

necessitavam de várias tentativas, e os outros, 50% dos participantes não apresentavam 

hesitação para iniciar a marcha. Após as intervenções, ocorreu uma melhora neste domínio, 

18,7% dos participantes necessitavam de várias tentativas para iniciar, enquanto que 81,3% 

iniciavam a marcha sem hesitação.  

Ao analisar o domínio comprimento e altura dos passos, o comprimento dos passos (pé 

direito) nos participantes, verificou-se que em 6,3% dos participantes,o pé direito não 

ultrapassava o pé esquerdo,93,7% ultrapassavam o pé esquerdo, 12,50% dos participantes o 

pé direito não sai completamente do chão, enquanto que 87,50% conseguiam sair 

completamente do chão. Com a reavaliação após as orientações, os números se mantiveram. 

O domínio comprimento dos passos (pé esquerdo) apontava que 6,3% do grupo o pé 

esquerdo não ultrapassava o pé direito, 93,7% não ultrapassavam o pé direito e 18,7% os pés 

esquerdos não saiam completamente do chão, enquanto que 81,3% saiam completamente do 

chão. Após as intervenções, 12,50% dos participantes os pés não saem completamente do 

chão, enquanto que 87,5% os passos saiam completamente do chão, sendo assim, houve 

mudanças. 

Em relação à simetria dos passos, não ocorreu mudanças, após as orientações. 

No item continuidade dos passos, antes das intervenções 18,7% dos integrantes 

apresentavam paradas ou passos descontínuos e 81,3% passos contínuos. Com a reavaliação 

após as orientações, foi observado mudanças do número  de integrantes que apresentavam 

passos descontínuos e passos contínuos, passando para 25% e 75% respectivamente. 

Em relação ao domínio direção, onde 6,25% dos participantes apresentavam desvio 

nítido, 37,5% desvio leve ou moderado ou uso de apoio e 56,25% conseguiam andar em linha 

reta sem apoio. Após as intervenções, ocorreu uma diminuição do número de pacientes que 
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apresentavam desvio nítido na direção, passando a ser 0%; o percentual de pacientes que 

apresentavam desvio leve ou moderado ou que usavam apoio passou a ser de 43,75% e em 

relação aos pacientes que conseguiam andar em linha reta sem apoio, não houve mudanças. 

No domínio tronco os dados demonstram que 12,5% dos participantes apresentavam 

balanço grave ou uso de apoio, 25% flexionavam os joelhos ou dorso ou abriam os braços e 

62,5% não utilizavam apoio ou braços. Durante a reavaliação dos dados pós-intervenção, 

verificou-se que nenhum participante apresentou balanço grave ou ouso de apoio, a flexão dos 

joelhos ou dorso ou abertura dos braços  passou a ser de 37,5% e 62,5% dos integrantes da 

pesquisa passaram a não utilizar os braços ou apoio. Ou seja, os resultados averiguados neste 

domínio demonstraram melhora neste domínio. 

Não ocorreram mudanças no percentual do domínio distância dos tornozelos. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A seguir serão discutidos os resultados obtidos ao longo da pesquisa, sendo estes 

abordados através da caracterização de quatro variáveis: sociodemográficas, clínicas, de 

independência em atividades da vida diária e de equilíbrio e marcha. 

Em relação às características sociais e demográficas, a maioria dos participantes da 

pesquisa eram mulheres, compreendendo o percentual de 62,5%. De acordo com Oliveira et al 

(2012) afirmam que as úlceras de perna são consideradas um problema que afeta um número, 

sendo este, predominado por mulheres, que apresentam três vezes mais chances que os 

homens de desenvolvê-las.  

De acordo com Gilson et al (2013) explicam este fato em razão da gravidez e presença 

de hormônios femininos, que predispõem as mulheres à ocorrência de úlceras venosas.  

Além disso, o predomínio dos participantes serem do sexo feminino também está 

relacionado à procura pelos serviços de saúde. O homem é considerado, pelo senso comum, 

um ser forte e que dificilmente adoece (LEVORATO et al, 2014).  

De acordo com Lopes (2014): 

a preocupação do sexo feminino pelo autocuidado se deve a condição de 

matriarcal imposta pela sociedade antiga de que a mulher deve cuidar do lar 

e estar bem disposta fisicamente para cuidar dos filhos, marido e realizar 

afazeres domésticos.  

 

A média de idade foi de 60,1 anos. A pesquisa realizada Oliveira et al (2014), afirmam 

que a idade avançada torna as pessoas mais suscetíveis às lesões, já que ocorrem alterações 

dos sistemas fisiológicos, dentre estas estão a “redução da espessura da epiderme, redução da 

elasticidade dérmica pela diminuição do número de fibroblastos, o que modifica as fibras de 

colágeno e elastina, redução dos vasos sanguíneos e fibras nervosas”. Sendo assim, a 

cicatrização dos idosos torna-se mais lenta, pois com o avanço da idade ocorre uma 

diminuição da resposta inflamatória. (MEDEIROS et al, 2016). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população 

economicamente ativa é composta por pessoas de 10 a 65 anos de idade. Dias et al (2014) 

dizem que a presença de úlcera venosa em indivíduos limita a execução de atividades de vida 

diária e de atividades laborais.  

Medeiros et al (2013) afirmam que a presença da úlcera venosa compromete a 

capacidade para o trabalho do indivíduo, e assim, podendo gerar aposentadorias precoces, 

desemprego e elevado número de licença médicas. Essa situação pode afetar a qualidade de 

vida dessas pessoas, causando dependência de familiares, isolamento social. 
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No que se diz respeito ao grupo étnico, 56,3% do grupo foi composto por participantes 

que se intitulavam negros, sendo assim, equivalendo a maioria do mesmo. Em diversos outros 

estudos a etnia negra também é predominante. (LOPES, 2014 ; CAMACHO et al, 2014) 

Quanto à escolaridade, 56,3% dos integrantes da pesquisa possuíam 1° grau completo. 

Segundo Souza e colaboradores (2013), o nível de escolaridade é um fator importante com 

relação ao autocuidado podendo interferir diretamente na compreensão da patologia, no 

processo de cuidado e na aplicabilidade das intervenções relacionadas ao tratamento. De 

acordo com Lopes (2014), alguns profissionais de saúde fornecem uma explicação rápida do 

tratamento proposto e sobre as condutas a serem adotadas, porém devemos estar atentos aos 

grau de instrução do paciente para assim, evitarmos o retorno ao seu lar sem a devida 

compreensão sobre a orientação. 

Em relação ao estado civil, 37,5% são casados, correspondendo assim, a maioria do 

grupo. A relevância desse dado está no fato de que o companheiro pode proporcionar ajuda ao 

portador de UV, colaborando com as possíveis dificuldades encontradas por estes durante a 

realização de suas atividades de vida diária (MEDEIROS et al, 2014). Apesar da importância 

do enfermeiro estimular o autocuidado do mesmo. Santos e colaboradores (2005) observaram 

em seu estudo que muitos indivíduos acometidos por uma ferida crônica, sofrem com o 

distanciamento dos familiares, amigos e companheiros. 

Com a pesquisa realizada, constatou que 50 % dos participantes do grupo residem em 

Niterói, porém os outros participantes em São Gonçalo e Itaboraí. É importante que o 

enfermeiro avalie o grau de dificuldade do usuário para locomover-se, já alguns participantes 

não residem no bairro onde está localizado o atendimento e por serem portadores de úlcera 

venosa a locomoção pode estar dificultada (MEDEIROS et al, 2016). 

A maioria do grupo da pesquisa é composta por aposentados, este fato pode ser 

explicado que a úlcera venosa interfere na locomoção acarretando diversas limitações, sendo 

assim, os portadores de úlceras venosas são obrigados a reorganizarem as atividades do seu 

cotidiano (DIAS et al, 2014). De acordo com o estudo de Budó e colaboradores (2012), as 

atividades laborais sofrem influência com a presença de úlceras venosas, podendo provocar 

afastamentos do trabalho e aposentadorias precoces. 

Todos os participantes da pesquisa vivem com 1 a dois salários mínimos. Esse perfil 

de participantes com baixa renda já era esperado, podendo ser justificado pelo fato de o 

ambulatório onde foi realizado o estudo prestar um serviço público de saúde (MEDEIROS, 

2016).  
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Segundo Dias e colaboradores (2014), a presença de uma ferida juntamente com a 

necessidade de cuidados que a mesma demanda pode ser considerado um fator 

desestabilizador na questão financeira da família. Sendo assim, Costa e colaboradores (2012) 

afirmam que a situação de baixa renda, dificulta a efetivação das ações, podendo assim, 

causar o prolongamento do tratamento e a cronicidade das lesões. 

É importante enfatizar o tempo de tratamento das lesões, cerca de 68,8% do grupo de 

participantes da pesquisa vivem com a úlcera há mais de 5 anos. De acordo com Oliveira 

(2012) é esperado um tempo maior de permanência da lesão, pois existem fatores que 

prejudicam a cicatrização da lesão, como por exemplo: a idade, a má circulação e o estado 

nutricional precário.  

A úlcera venosa, sendo uma lesão crônica de difícil cicatrização, tem recorrência 

frequente. Como mostra o estudo, cerca de 43,8% dos participantes teve o número de 

recidivas igual a uma a quatro vezes. E este alto índice de recidivas pode ser consequência da 

pessoa com úlcera venosa não aderir às medidas preventivas (DIAS et al, 2013). Oliveira, 

Soares e Pires (2015) dizem em seu estudo, que as úlceras venosas podem reincidir em até 

70% dos casos, sendo assim, é de suma importância que o enfermeiro deva munir o portador 

de úlceras venosas de condições e conhecimentos para receberem cuidados e também 

promover o autocuidado. 

Foram utilizadas para a avaliação da capacidade funcional dos indivíduos do estudo, a 

Escala de KATZ-EIAVD (relacionada a variáveis de independência nas atividades da vida 

diária) e o Índice de TINETTI, instrumento utilizado para as variáveis de equilíbrio e marcha. 

A Escala de KATZ-EAIVD apresenta como domínios: banho, vestuário, higiene 

pessoal, transferência, continência e alimentação. 

Em relação ao item banho, apontava que 100% dos participantes da pesquisa não 

recebiam assistência e, após as orientações não ocorreram mudanças. 

Os resultados do item relacionado ao vestuário, 93,8% dos participantes, antes das 

orientações, vestiam-se completamente sem assistência e esse percentual se manteve após as 

mesmas. 

O domínio higiene notam-se respostas iguais antes e após intervenção.  

No item transferência, 81,3% dos integrantes da pesquisa, conseguiam deitar-se e 

levantar-se da cama, bem como sentavam e levantavam da cadeira sem assistência, e após as 

intervenções esse número aumentou para 87,5%. Sendo assim, pode-se observar uma melhora 

dos participantes nesse domínio. 
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Na avaliação do domínio continência, antes da avaliação 62,5% dos participantes 

tinham o controle esfincteriano completo, e após as orientações, o percentual aumentou para 

75,0%, indicando assim, uma melhora. 

No item alimentação, 100% do grupo obtiveram uma boa resposta na avaliação do 

mesmo. 

Os resultados encontrados na avaliação da escala de KATZ-EIAVD demonstra que o 

grupo estudado apresenta uma ótima independência nas atividades da vida diária, assim como 

ocorre nos estudos de Camacho et al. (2014). 

Segundo Marinho et al (2013), a dependência não é um estado permanente, porém é 

um processo dinâmico que pode ser mudado, prevenido e/ou reduzido, sendo que para isso, é 

necessária a existência de serviços eficientes. Tornando-se assim, dever do enfermeiro em sua 

visita domiciliar ao paciente, ter em suas orientações o objetivo de minimizar os prejuízos que 

é causado pela úlcera venosa, promovendo o autocuidado. 

O Índice de TINETTI conseguiu avaliar a capacidade funcional do indivíduo, em 

relação, ao equilíbrio e marcha do próprio, visto que, a dor presente nesses indivíduos com 

úlcera venosa causa da limitação física (DIAS et al, 2014), prejudicando assim, suas 

atividades laborais e básicas da vida. 

Após as intervenções de orientação com a visita domiciliar, avaliamos que os 

participantes obtiveram melhoras nos seguintes itens: equilíbrio sentado, levantando, 

tentativas de levantar, assim que levanta, equilíbrio em pé, teste dos três tempos, olhos 

fechados, girando 360º, sentando, início da marcha, simetria dos passos, continuidade dos 

passos, direção, tronco e distância dos tornozelos. Porém, o domínio comprimento e altura 

dos passos não houve alteração percentual pós-intervenção. 

As melhoras percentuais do Índice de TINETTI representam melhora motora. De 

acordo com Salomé e Ferreira (2012), a úlcera venosa provoca diversas alterações na vida das 

pessoas, sendo assim, um dos componentes que devem ser envolvidos na avaliação da 

qualidade de vida nos pacientes com úlcera venosa é a dificuldade de locomoção. 

 Segundo Kebian e Acioli (2014), a visita domiciliar pode ser considerada um 

instrumento usado pelas equipes para o conhecimento de vida da população, além de 

estabelecer vínculo entre os profissionais e os usuários, atendendo as diferentes necessidades 

de saúde. O cuidado ao paciente com úlcera venosa no domicilio, torna importante a presença 

do enfermeiro, pois exerce papel importante com sua atenção voltada para as atividades de 

avaliação dos custos destinados ao tratamento, da qualidade de vida e do processo de 

cicatrização da ferida (JOAQUIM,2016). 
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Gago e Lopes (2012) afirmam que de acordo com a teoria geral de Orem, os 

enfermeiro são os agentes do autocuidado terapêutico, sendo assim, estes profissionais são 

elementos chave nas orientações, não só individuais, mas também familiares e comunitárias. 

Em relação a pesquisa realizada, foi notório que as orientações realizadas no domicilio 

trouxeram benefícios aos pacientes, visto que, os participantes obtiveram melhoras 

percentuais em relação a locomoção e na execução das atividades diárias, promovendo a sua 

saúde, seu autocuidado e melhorando assim sua capacidade funcional. 
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6. CONCLUSÃO  

 

 As úlceras venosas, lesões que tem como principal causa à insuficiência venosa 

constitui um grande problema de saúde pública, visto que restringe as atividades da vida 

diária e o lazer, podendo ter como consequência a mudança na qualidade de vida e na 

autoestima do paciente.  

O enfermeiro na visita domiciliar deve levar em consideração a necessidade do usuário 

e a disponibilidade do serviço. Além disso, é importante a avaliação das necessidades dos 

usuários, de seus familiares e do ambiente onde vive e estabelecendo um plano assistencial 

voltado à recuperação e/ou reabilitação. A partir do diagnóstico o enfermeiro deve construir 

planos de cuidados cujos objetivos devem ser os de minimizar o tempo de cicatrização da 

ferida, prevenir recidivas e garantir o conforto do paciente. 

Esta pesquisa possibilitou identificar a efetividade das intervenções de enfermagem e 

também, comparar o efeito da visita domiciliar antes e após orientações na capacidade 

funcional de pacientes com úlceras venosas, promovendo assim, uma melhora na qualidade de 

vida dos mesmos.  

Foram predominantes nesse estudo mulheres, pessoas com faixa etária expressa pela 

média de 60,1 anos, grupo étnico de negros, com escolaridade de até o 1° grau, casados, 

residentes no município de Niterói, tendo como fonte de renda a aposentadoria e com renda 

familiar média de um a dois salários mínimos. 

Em relação à caracterização clínica, foi notado que existe a predominância de 

participantes com mais de cinco anos de tratamento e lesões que nunca fecharam. 

 As úlceras venosas causam danos ao paciente porque afetam o seu estilo de vida, em 

decorrência de dor crônica ou desconforto, isolamento social, inabilidade para o trabalho e 

visitas clínicas ambulatoriais, foi realizada a avaliação da capacidade funcional antes e depois 

das intervenções através da Escala de KATZ-EIAVD, que avalia a independência do 

indivíduo frente às atividades de vida diária nos domínios banho, vestuário, higiene pessoal, 

transferência, continência e alimentação, e do Índice de TINETTI que avalia a marcha. A 

reavaliação dessas duas escalas após as orientações ao paciente com úlcera venosa 

demonstraram melhoras percentuais. 

O estudo possibilitou mostrar a importância das orientações de enfermagem frente ao 

paciente portador de úlcera venosa, com estas foram observadas melhoras percentuais nas 

avaliações dos participantes do estudo após a visita domiciliar. 
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Diante disso, as orientações de enfermagem não devem ser voltadas, apenas o cuidado 

com a pele, a realização de curativos e administração medicamentosa, mas também que 

possua um olhar mais humano, sensível e integral, de forma a propiciar melhora significativa 

na qualidade de vida do portador de úlcera venosa. 

A maioria do grupo da pesquisa possuía escolaridade até o primeiro grau e isso, pode 

ser uma barreira para a compreensão das intervenções, sendo assim, o enfermeiro deve 

desenvolver estratégias para simplificá-la, objetivando o cuidado. É necessário que os 

portadores conheçam sua doença para saber o que esperar de cada situação, colaborando, 

dessa forma, com sua própria recuperação. 

A existência de uma úlcera venosa causa dificuldades no cotidiano do portador, tais 

como falta de recursos financeiros para comprar produtos que não são disponíveis na rede 

pública, os quais podem gerar um ônus considerável na renda familiar dos usuários, pois a 

maioria do grupo em estudo vive com uma baixa renda familiar. Sendo assim, a orientação de 

enfermagem voltada para a adaptação do tratamento à realidade do indivíduo faz com que o 

tratamento seja eficiente, reduzindo o tempo de tratamento e evitando recidivas. 

As alterações no estilo de vida, devido ao desconforto que a úlcera venosa traz ao 

indivíduo, tem como resultado o abandono de trabalho, a mobilidade física prejudicada, 

dificuldades para realizar suas atividades diárias e vergonha de sair de casa. Ou seja, causam 

um impacto direto em seu meio social, resultando em modificações significativas na sua 

condição de vida, fazendo com que se sinta inferiorizado, limitado. As orientações de 

enfermagem são relevantes, neste caso, para fazer com que o indivíduo retorne às suas 

atividades laborais, diminuindo a dependência, promovendo o autocuidado e melhorando, 

assim a qualidade de vida deste indivíduo. 

Finalmente, cabe ao enfermeiro estabelecer uma comunicação terapêutica eficaz com 

o indivíduo portador de úlcera venosa respeitando a particularidade de cada um. Ressaltando 

o papel como o de educador junto a esta clientela, deve-se orientar os pacientes a procurar 

meios adaptativos, que os façam superar e enfrentar sua condição clínica, minimizando os 

prejuízos, e melhorando assim, a sua qualidade de vida. 
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8. APÊNDICES 

 

8.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 

Título do Projeto: A visita domiciliar como estratégia de avaliação da capacidade funcional de 

adultos e idosos com úlceras venosas.  

Pesquisador Responsável: Enfª Msd Fabiana Lopes Joaquim  

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Alessandra Conceição Leite Funchal Camacho  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 9865-1033  

Nome do voluntário: _____________________________________________________  

Idade: ____ anos R.G.: __________________________  

Responsável legal: _______________________________________________________  

R.G. Responsável legal: _________________________ 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “A visita domiciliar como 

estratégia de avaliação da capacidade funcional de adultos e idosos com úlceras venosas”, de 

responsabilidade da pesquisadora Enfª Msd Fabiana Lopes Joaquim. A úlcera venosa trata-se de 

uma lesão cutânea associada à insuficiência venosa crônica que acomete os membros inferiores, e 

atinge grande parte da população brasileira. Às lesões cutâneas interferem não apenas na 

aparência, mas também nas funções que a pele desempenha logo, a justificativa desse estudo está 

na necessidade de prevenir complicações decorrentes da úlcera venosa e promover o autocuidado 

em pacientes adultos e idosos portadores de úlcera venosa como tecnologia de proteção em saúde 

através da avaliação e análise de sua capacidade funcional e do apoio social recebido 

vislumbrando uma melhor qualidade de vida. O presente estudo tem como objetivo geral: avaliar 

a capacidade funcional no cuidado de úlceras venosas de pacientes adultos e idosos através da 

visita domiciliar. Os objetivos específicos são: analisar a capacidade funcional no cuidado de 

úlceras venosas de pacientes adultos e idosos através da visita domiciliar e comparar as estratégias 

de cuidado voltadas para a capacidade funcional de pacientes adultos e idosos atendidos 

exclusivamente no Ambulatório de Reparo de Feridas de um Hospital Universitário de Niterói e 

os que são atendidos no Ambulatório de Reparo de Feridas e recebem visita domiciliar para 

continuidade do tratamento. O cenário deste estudo é o Ambulatório de Reparo de Feridas de um 

Hospital Universitário de Niterói e o domicílio de pacientes atendidos neste referido ambulatório. 
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Esta pesquisa será objeto de avaliação de pacientes portadores de úlceras venosas que se 

encontram em tratamento exclusivo no Ambulatório de Reparo de Feridas de um Hospital 

Universitário de Niterói e os que pacientes que recebem atendimento domiciliar para continuidade 

do tratamento. O protocolo de pesquisa, a Escala de Independência em Atividades da Vida Diária 

(Escala de KATZ - EIAVD), a Escala de Avaliação de Equilíbrio e Marcha - Índice De Tinetti e o 

instrumento de registro das orientações a serem prestadas aos sujeitos da pesquisa que receberem 

visita domiciliar são os instrumento escolhidos para coleta de dados. Os dados serão tratados 

estatisticamente em dados percentuais. Não há qualquer risco ou desconforto para os 

participantes. Espera-se como meta que este estudo promova por meio de estratégias de cuidados 

de enfermagem à inserção social e laboral de adultos e idosos com vistas a novas tecnologias de 

cuidado no âmbito domiciliar, bem como forneça contribuições com a produção e o 

aprimoramento do cuidado de enfermagem na prevenção de agravos da úlcera venosa, através da 

construção ou aplicação de novas intervenções técnicas no cuidado de enfermagem e saúde, 

objetivando a recuperação e a reabilitação não somente do sujeito, mas da família envolvida no 

processo de cuidar. Caso necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou 

esclarecimentos de qualquer dúvida acerca dos procedimentos relacionados à pesquisa. Os 

resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ ou revistas cientificas. A retirada 

do consentimento e permissão de realização do estudo pode ser feita a qualquer momento, sem 

que isso traga prejuízos. Será mantido o caráter confidencial de todas as informações relacionadas 

à privacidade da pessoa pela qual sou responsável. Este documento será elaborado em duas vias, 

sendo uma retida pelo representante legal do sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo 

pesquisador. Contando com sua colaboração, obrigado pela atenção.  

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, 

responsável legal por ____________________________________, RG nº 

_____________________ declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, 

como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 
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__________________________________ 

Nome e assinatura do paciente ou seu 

responsável legal 

 

 

__________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter 

o consentimento 

 

 

______________________________                        ___________________________ 

          Testemunha                  Testemunha 
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8.2 ORIENTAÇÕES A SEREM PRESTADAS AOS SUJEITOS DA PESQUISA QUE 

RECEBEREM VISITA DOMICILIAR 

 

NOME: ______________________________________________ IDADE:_______        

PRONT:____________ 

 

Solicitado pelo paciente assistido:  

 

(     ) Orientações sobre limpeza da ferida 

(     ) Orientações sobre realização de curativos 

(     ) Orientações sobre alimentos e nutrientes necessários à cicatrização 

(     ) Orientações sobre Terapias compressivas elásticas e inelásticas 

(     ) Orientações sobre o Uso de meias elásticas 

(     ) Orientações sobre Elevação dos membros inferiores para melhora do retorno 

venoso 

 

REGISTRO DAS ORIENTAÇÕES PRESTADAS: 
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9. ANEXOS 

 

9.1 PROTOCOLO I (ABREU, 2012) – ADAPTADO - AVALIAÇÃO DE CLIENTES COM 

ÚLCERAS VENOSAS: COLETA DE DADOS SOCIAIS PERTENCENTES AO CRITÉRIO 

DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE E DADOS REFERENTES AO TEMPO DE 

TRATAMENTO. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINESE 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Hospital Universitário Antônio Pedro 

Cicatrizar PROPP/UFF e CNPq – Coord. Profª Drª Beatriz Guitton 

PROTOCOLO I B- ADAPTADO      AVALIAÇÃO DE CLIENTES COM ÚLCERA VENOSA                                      

Data:      /       / 

I.  IDENTIFICAÇÃO 

Nome Nº Prontuário 

Data de Nascimento Idade Sexo (  ) F   (  

) M 

Cor 

Escolaridade _____grau (   ) completo   (   ) incompleto    (  ) 

analfabeto 

Estado Civil 

Ocupação Endereço 

Tel. (      ) Bairro Cidade CEP 

Fonte de renda:   (   ) aposentado             (   ) pensionista                              (   ) empregado                           (   ) 

sem renda 

 

Renda familiar:    (   ) < 1 salário mínimo  (   ) de 1 até 2 salários mínimos    (   ) > 2 até 4 salários mínimos    (   

) > 4 salários mínimos 

Diagnóstico Médico – Identificado no 

prontuário                                

(   ) sim                                (   ) não 

 

(   ) IVC               (   ) Hipertensão venosa               (   ) Úlcera 

venosa 

Tempo de tratamento 

 

(   )  < 30 dias 

(   ) > 3 meses a 6 meses 

(   ) > 1 a 5 anos 

 

 

 

(   ) 31 dias a 3 meses 

(   ) > 6 meses a 1 ano 

(   ) > 5 anos 

Número de recidivas 

 

(   ) 1 vez 

(   ) 2 vezes 

(   ) 3 vezes 

 

 

(   ) 4 vezes 

(   ) 5 ou mais vezes 

 

 
 

 



 

 

62 

 

9.2 ESCALA DE INDEPENDÊNCIA EM ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA (ESCALA DE 

KATZ - EIAVD) 

 

NOME: ______________________________________________________ IDADE:_______      PRONT:__________ 

ÁREA OPÇÕES      /      /          / 

Banho 

- NÃO recebe assistência, entra e sai do chuveiro sem ajuda 

- recebe assistência para lavar somente uma única parte do corpo (costas os 

pernas) 

- recebe assistência para lavar mais de uma parte do corpo  

- não toma banho sozinho 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

Vestuário - veste-se completamente SEM assistência (tirar as roupas do armário e vesti-

las, incluindo roupas íntimas e roupas de passeio, como a utilização de fechos, 

suspensórios e colchetes) 

- veste-se sem assistência, recebendo auxílio somente para amarrar os sapatos 

- recebe assistência para vestir-se ou tirar as roupas do armário  

- não se veste sozinho 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

Higiene Pessoal - vai ao banheiro SEM assistência, limpando-se e arrumando as roupas; 

- recebe assistência para ir ao banheiro, limpar-se ou arrumar as roupas: ou 

recebe ajuda no manuseio de comadre/patinho somente à noite. 

- não realiza o ato de eliminação fisiológica no banheiro 

(  ) 

(  ) 

                

(  ) 

(  ) 

(  ) 

                

(  ) 

(  ) 

(  ) 

                

(  ) 

Transferência - deita e levanta da cama, bem como senta e levanta da cadeira, SEM 

assistência: pode utilizar-se de objetos para auxílio como bengala e andador 

- deita e levanta da cama, ou senta e levanta da cadeira com assistência 

- não se levanta da cama 

(  ) 

(  )                 

(  ) 

(  ) 

(  )                 

(  ) 

(  ) 

(  )                 

(  ) 

Continência - controle esfincteriano (urinário e fecal) completo, por si só 

- ocorrência de “acidentes” ocasionais 

- supervisão no controle esfincteriano, cateter é utilizado, ou é incontinente 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

Alimentação - alimenta-se SEM assistência 

- alimenta-se sem assistência, exceto para cortar carne ou passar manteiga no 

pão 

- alimenta-se com assistência, ou é alimentado de maneira parcial/completa 

com sondas ou fluídos IV 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

RESULTADO     

 

APLICADO POR:     _____________________________________________________ 

CARIMBO 



 

 

63 

 

9.3 ESCALA DE AVALIAÇÃO DE EQUILÍBRIO E MARCHA (ÍNDICE DE TINETTI) 

 

NOME: ________________________________________________________ IDADE:_______   PRONT:__________ 

 

1Retirado da referência: FREITAS, E.V et al. Tratado de geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2011. 
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9.4 APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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