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RESUMO 

 

Introdução: O Leg Ulcer Measurement Tool é um instrumento desenvolvido no Canadá 

especificamente para avaliar úlceras de perna. Composto por 14 itens classificados como 

domínios avaliados clinicamente e 3 domínios avaliados pelo paciente. A primeira parte do 

instrumento avalia as características da lesão e a segunda parte avalia a intensidade e 

frequência da dor e a qualidade de vida. Objetivos: Traduzir e adaptar transculturamente o 

LUMT para língua portuguesa do Brasil; Validar o conteúdo do instrumento traduzido através 

do Comitê de Juízes; Avaliar a praticabilidade da versão final do instrumento em pacientes 

com úlceras de perna. Método: Pesquisa metodológica que seguiu as etapas de tradução e 

adaptação transcultural recomendadas por Guillemin, Bombardier e Beaton (1993), as quais 

incluem: tradução inicial; síntese das traduções; retrotradução; avaliação das versões por um 

comitê de juízes e a realização do pré-teste. O protocolo de pesquisa foi submetido ao Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense e 

aprovado sob o número 1.585.542, CAAE 56252216.2.0000.5243. Resultados: Na primeira 

etapa, foram realizadas duas traduções do instrumento e das instruções; na segunda etapa em 

uma reunião consensual com as duas tradutoras e as autoras desse estudo as discrepâncias 

entre as traduções iniciais foram resolvidas e gerada uma versão síntese; na terceira etapa, a 

versão síntese do instrumento e das instruções foram retrotraduzidas para o inglês por duas 

tradutoras independentes a fim de verificar a equivalência com a versão original e nenhuma 

destas apresentou discrepâncias importantes em relação ao instrumento original; na quarta 

etapa, um comitê de juízes analisou a versão síntese e as retrotraduções com relação à 

equivalência semântica e idiomática e julgou adequada a versão do instrumento em língua 

portuguesa; na quinta e última etapa o LUMT na língua portuguesa foi aplicado por 

enfermeiros em pacientes com úlceras de perna e avaliada sua praticabilidade na prática 

clínica, e o mesmo foi considerado apropriado e aplicável. Conclusão: Atingiu-se o objetivo 

proposto de realizar a tradução e adaptação transcultural do LUMT para a língua portuguesa 

do Brasil. Durante as etapas percorridas foi viável perceber a viabilidade da utilização do 

mesmo na realidade brasileira. Este estudo metodológico contribui para a área da saúde na 

disponibilização de um instrumento específico para avaliação de úlceras de perna e para a 

comparação de resultados internacionalmente de forma mais acurada e fidedigna, fortalecendo 

a homogeneidade dos dados coletados. 

 

Descritores: pesquisa metodológica; úlceras de perna; avaliação de feridas. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The Leg Ulcer Measurement Tool is a tool developed in Canada specifically to 

evaluate leg ulcers. Composed of 14 items classified as domains assessed clinically and 3 

domains assessed by the patient. The first part of the instrument evaluates the characteristics 

of the lesion and the second part evaluates the intensity and frequency of pain and quality of 

life. Objectives: To translate and adapt culturally the LUMT into Portuguese of Brazil; 

Validate the instrument content translated through the Judges Committee; To evaluate the 

feasibility of the final version of the instrument in patients with leg ulcers. Method: 

Methodology research that followed the steps of translation and cultural adaptation 

recommended by Guillemin, Bombardier and Beaton (1993), which include: initial 

translation; synthesis of translations; back translation; evaluation of versions by a panel of 

judges and the pretest. The research protocol was submitted to the Ethics Committee of the 

Medical School of the Universidade Federal Fluminense and approved under number 

1585542, CAAE 56252216.2.0000.5243. Results: In the first stage, there were two 

translations of the instrument and instructions; in the second stage in a consensus meeting 

with the two translators and the authors of this study the discrepancies between the initial 

translations were resolved and generated a summary version; the third step, the synthesis 

version of the instrument and instructions were back-translated into English by two 

independent translators to verify the equivalence with the original version and none of them 

was important discrepancies in the original instrument; the fourth stage, a committee of 

judges examined the synthesis version and back translations regarding the semantic and 

idiomatic equivalence and deemed appropriate instrument version in Portuguese; in the fifth 

and final stage, the LUMT in Portuguese was applied by nurses in patients with leg ulcers and 

assessed its feasibility in clinical practice, and it was considered appropriate and applicable. 

Conclusion: It was reached the proposed objective of performing the translation and cultural 

adaptation of LUMT into Portuguese of Brazil. During the covered steps it was possible to 

realize the feasibility of using the same in the Brazilian reality. This methodological study 

contributes to the health sector in the provision of a specific instrument for evaluating leg 

ulcers and to compare results internationally more accurately and reliably, strengthening the 

homogeneity of the data collected. 

 

Key words: methodological research; leg ulcers; assessment wounds. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Entre os problemas cutâneos mais frequentes no cotidiano dos serviços de atenção a 

saúde, as feridas crônicas assumem uma posição de destaque (COSTA et al., 2014). Segundo 

Martinez- Zapata et al. (2012) as feridas crônicas são lesões na pele que não cicatrizam ou 

requerem um longo tempo para cicatrizar e frequentemente apresentam recidivas. Nas feridas 

crônicas o processo de cicatrização não ocorreu no prazo de 12 semanas (LUND; CURTIN, 

2014). 

As úlceras de perna destacam-se entre as feridas crônicas de importância mundial. 

Estima-se que as mesmas afetem de 1% a 2% da população em todo mundo, sendo mais 

incidentes em pessoas acima de 65 anos (TAVERNER; CLOSS; BRIGGS, 2011). Dentre as 

úlceras de perna, podemos destacar as úlceras venosas, úlceras arteriais e úlceras 

neuropáticas.  

  A úlcera venosa representa o estágio mais avançado da insuficiência venosa crônica 

(IVC) e sua prevalência varia de 0,12% a 2,4% da população mundial (O’CONNOR; 

MURPHY, 2014). São lesões crônicas associadas com hipertensão venosa dos membros 

inferiores e correspondem à percentual que varia aproximadamente de 80 a 90% das feridas 

encontradas nesta localização e configuram problema mundialmente grave, sendo responsável 

por considerável impacto socioeconômico, como a perda de dias de trabalho, aposentadoria 

precoce e os gastos com a terapêutica, em geral, prolongada, além de restringir as atividades 

da vida diária e de lazer como descrevem Guimarães e Nogueira (2010).  

 Martinez- Zapata et al. (2012) explicam que as úlceras arteriais ou isquêmicas são 

menos comuns do que as úlceras venosas e são responsáveis por cerca de 20% das úlceras de 

perna. As úlceras por interrupção do fluxo arterial parcial e ou total ocorrem com frequência 

nos dedos e nos pés, pois neste local as artérias são únicas e distais, portanto com menores 

chances do desenvolvimento de plena e satisfatória formação de vasos com a finalidade 

colateral para atender a demanda celular local (SALOMÉ, 2012). 

 As úlceras neuropáticas ocorrem a partir de neuropatias periféricas geralmente 

associadas a doenças vasculares, principalmente em pacientes diabéticos, que possuem uma 

maior tendência em apresentar lesões ulceradas nos pés, pela diminuição da sensibilidade nos 

membros inferiores, tornando-os vulneráveis a esse tipo de lesão (BRASIL, 2002; 

MARTINEZ-ZAPATA et al., 2012).  

 As feridas nas extremidades inferiores são uma das principais complicações de 

diabetes mellitus. Elas ocorrem em cerca de 15% a 25 % dos pacientes com diabetes e são 
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notoriamente difíceis de cicatrizar devido sua complexa fisiopatologia (SHAN et al., 2013). 

Os problemas do pé são uma complicação comum da diabetes, com uma prevalência de 23-

42% de neuropatia, 9-23% – de doença vascular e 5-7% – de ulceração do pé (DUARTE e 

GONÇALVES, 2011).  

As úlceras são muitas vezes avaliadas e tratadas de modo assistemático e 

inapropriado (RUTTERMANN, et al., 2013; SILVA et a.l, 2012). Oliveira et al. (2012) 

destacam que para que o enfermeiro trate de pacientes com úlceras da perna é necessário 

compreender o processo de reparo tecidual, identificar as doenças de base e suas implicações, 

além de conhecer as características clínicas e histopatológicas das úlceras a fim de direcionar 

a assistência, pois a cronicidade dessas úlceras demanda avaliação das condições da úlcera e 

reavaliações da terapia instituída. 

Alguns itens devem ser avaliados a fim de subsidiar a assistência de enfermagem ao 

paciente com úlceras, destacando-se: etiologia, área, tecidos presentes, características do 

exsudato, odor, condições de borda e área adjacente, infecção, dor e qualidade de vida do 

paciente (RUTTERMANN et al., 2013; O’BRIEN, 2008; SANTO et al., 2013).  

É importante que o profissional utilize um instrumento de avaliação, que lhe dê 

parâmetros, possibilitando a escolha da cobertura ideal para cada fase do processo cicatricial. 

Essa avaliação contribui para que o profissional possa realizar a indicação adequada para 

auxiliar na cicatrização da lesão. É importante que esse profissional utilize um instrumento 

que possibilite acompanhamento e avaliação da lesão durante o processo de cicatrização 

(SANTO et al., 2013). 

A PUSH (Pressure Ulcer Scale Healing) foi desenvolvida pelo National Pressure 

Ulcer Advisory Panel (NPUAP) para avaliar a cicatrização de úlceras por pressão e resultados 

de intervenções (NPUAP, 1998). Foi realizada tradução e adaptação transcultural da PUSH 

para a língua portuguesa e verificada a confiabilidade entre observadores, evidenciando ótima 

confiabilidade (SANTOS et al., 2005).  

Posteriormente foi realizado um estudo utilizando a PUSH na avaliação de úlceras de 

perna, e testada a sua validade relacionada a critério para avaliação de mudanças na 

cicatrização de úlceras diabéticas, venosas e por pressão (HON et al., 2010). Estudo que 

buscou comparar os escores da PUSH com a avaliação clínica tradicional de úlceras por 

pressão por enfermeiras e identificou, que, de 212 úlceras avaliadas de modo tradicional pelas 

enfermeiras como “melhoradas”, em 42% dos casos havia concordância com a melhora de 
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escores da PUSH, enquanto que 47% haviam recebido escores da PUSH que indicavam 

nenhuma mudança. Os autores ressaltaram que é necessário continuar estudando para se obter 

um instrumento mais acurado (GEORGE-SAINTILUS et al., 2009). 

Além disso, a literatura recomenda avaliar multidimensionalmente o indivíduo com 

úlcera crônica, e a PUSH avalia uma única dimensão, a ferida. Nesse sentido, Waidman et 

al.(2011) destacam que a equipe multiprofissional deve propiciar uma assistência global, 

atendendo as necessidades biopsicossociais, para melhorar as condições de vida. O 

profissional de saúde deve ter uma visão holística do paciente. 

Para Woodbury et al. (2004) instrumentos utilizados especificamente para avaliar o 

estado de úlceras por pressão não fornecem necessariamente uma avaliação precisa de outros 

tipos comuns de úlceras crônicas, como úlceras do pé diabético e úlceras de perna. Por isso, 

em 2004 desenvolveram a Leg Ulcer Measurement Tool. O LUMT é um instrumento 

composto por 14 itens classificados como domínios avaliados clinicamente e 3 domínios 

avaliados pelo paciente ou seu representante. A primeira parte do instrumento avalia as 

características da lesão e a segunda parte avalia a intensidade e frequência da dor e qualidade 

de vida. 

No estudo de Woodbury et al. (2004), 9 especialistas em cuidado de feridas 

participaram da validação de conteúdo. Vinte e dois indivíduos com úlcera de perna 

participaram do estudo de validação, confiabilidade e responsividade que contou na avaliação 

com 4 especialistas em tratamento de feridas e 2 avaliadores inexperientes. O estudo concluiu 

que o LUMT pode ser utilizado por profissionais com pouco treinamento prévio 

representando um instrumento específico para úlceras de perna. 

Apenas os autores que criaram o instrumento testaram a sua confiabilidade e 

responsividade. Como não existem traduções validadas do instrumento, para uso no Brasil, o 

instrumento necessita de tradução, adaptação transcultural e estudos que avaliem medidas 

psicométricas.  

A adaptação transcultural compreende o processo de tradução e adaptação cultural do 

instrumento para a população na qual será aplicado e tem a finalidade de manter a 

equivalência semântica do original para a versão adaptada (FREITAS et al., 2014).  

O objeto deste estudo é a tradução e adaptação transcultural do Leg Ulcer 

Measurement Tool. Este trabalho integra as atividades do Grupo de Pesquisa em Feridas, 
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Biomateriais e Pesquisa Clínica na Saúde e na Enfermagem dentro da linha de Pesquisa: 

“Inovação em enfermagem no tratamento de lesões tissulares- sistematização, inclusão 

tecnológica e funcionalidade”. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

Foi realizada pela autora uma revisão sistemática em maio de 2016 nas bases 

EMBASE, CINAHL, PubMed/Medline e LILACS utilizando os descritores e palavras-chave 

scales (escalas), leg ulcer (úlcera da perna), varicose ulcer (úlcera varicosa), diabetic foot (pé 

diabético), chronic ulcer (úlcera crônica), venous ulcer (úlcera venosa), measurement tool 

(ferramenta de medição), assessment tool (ferramenta de avaliação) e tool (ferramenta), 

buscando identificar instrumentos de avaliação de úlceras de perna. 

O LUMT foi o único instrumento encontrado específico para úlceras de perna que 

avaliava as características das lesões e aspectos sobre dor e qualidade de vida. Após aplicar os 

critérios de elegibilidade, foram encontrados além do LUMT outros seis estudos. Entre eles os 

instrumentos The Diabetic Foot Ulcer Scale (DFS), The Venous Leg Ulcer Quality of Life 

(VLU-QoL) e o The Wound-QoLm que avaliavam a qualidade de vida isoladamente 

relacionada a úlceras diabéticas, úlceras venosas e úlceras crônicas respectivamente (ABETZ 

et al., 2002; Hareendran et al., 2007; BLOME et al., 2014). Um estudo tratava de um 

instrumento que avaliava a severidade das úlceras venosas (Kerstein et al., 2002). Outro 

avaliava o revPWAT, instrumento que avaliava úlceras crônicas em geral (incluindo lesões 

por pressão) através de fotografia (THOMPSON, et al., 2014). E por fim, o PUSH, utilizado 

na avaliação de úlceras de perna, mas criado originalmente para lesões por pressão 

(SANTOS; SELLMER; MASSULO, 2007). 

Woodbury et al. (2004) explicam que profissionais de tratamento de feridas tem 

opções limitadas ao avaliar úlceras de perna por falta de ferramentas validadas projetadas 

especificamente para estas feridas. No estudo de Nogueira et al. (2015), uma revisão 

integrativa, verificou-se que apesar da importância da utilização de protocolos referentes a 

lesões crônicas, observam-se poucos estudos acerca do tema. Nesse sentido, Costa et al. 

(2014) ressaltam que a carência de ferramentas de mensuração validadas na literatura para 

avaliação do cuidado de Enfermagem com pessoas com lesão cutânea reforça a importância 

da construção e da validação de instrumentos para tal fim.  

Uma das estratégias utilizadas mundialmente na busca de melhorias na saúde é a 

utilização de escalas direcionadas para mensuração dos diversos aspectos relacionados aos 

determinantes das condições de saúde. Todavia, a maioria destas é de origem estrangeira 
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sendo imprescindível a tradução e a adaptação de instrumentos previamente validados em 

outros países, por ser um processo que minimiza custos e facilita o intercâmbio entre os 

pesquisadores. Logo, para tornar uma escala estrangeira válida e passível de aplicação no 

contexto brasileiro e preciso seguir algumas etapas, como a tradução para o idioma local, a 

adaptação transcultural, a aplicação à população alvo e a validação do instrumento (ORIA; 

XIMENES, 2010; BERNARDO et al., 2013). 

Dessa forma, este estudo justifica-se pela necessidade da utilização na prática clínica 

de um instrumento validado, confiável e responsivo que seja específico para avaliação de 

úlceras de perna. Dispor de um instrumento de avaliação multidimensional para avaliar 

úlceras de perna pode contribuir para qualificar a prática clínica, para a incorporação desta 

tecnologia nos serviços de saúde, e para pesquisas futuras na área de avaliação de efetividade 

de tecnologias para tratamento de feridas.  

 

1.2 OBJETIVOS 

Geral: 

 Traduzir e adaptar transculturamente o Leg Ulcer Measurement Tool- LUMT para 

língua portuguesa do Brasil. 

Específicos: 

 Traduzir o LUMT para a língua portuguesa; 

 Validar o conteúdo do instrumento traduzido através do Comitê de Juízes; 

 Avaliar a praticabilidade da versão final do instrumento em pacientes com úlceras de 

perna. 

 

1.3 RELEVÂNCIA 

As úlceras de perna, foco de atenção nesse estudo, devido a sua cronicidade 

demandam o uso de instrumentos e escalas que avaliem a evolução da cicatrização, bem como 

a efetividade das intervenções. Portanto, a relevância desse estudo consiste na importância de 

traduzir um instrumento específico e multidimensional de avaliação de úlceras de perna, 

visando possibilitar avaliação de uma forma sistematizada, pautada em protocolos que 

busquem uniformizar e facilitar a prática clínica, contribuindo para o planejamento e 

implementação da assistência de enfermagem.  

Nesse sentido Costa et al. (2014) ressaltam que a utilização de instrumentos 

confiáveis apresenta-se como um recurso valioso na avaliação do cuidado de Enfermagem, 
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facilita a produção de dados, favorece a análise de técnicas e abordagens adotadas, e 

proporciona a padronização de condutas eficientes no ensino e na prática clínica.   

Dessa forma, este estudo pode trazer contribuições para a os serviços de saúde, para 

os enfermeiros e para os pacientes. Para os serviços contribui na possibilidade de avaliar a 

efetividade das terapêuticas adotadas por seus profissionais, cooperando para a sistematização 

da assistência na prática clínica. Para os enfermeiros facilita a forma de avaliar as lesões, 

fornecendo avaliações sempre sob o mesmo foco, padronizando assim as informações obtidas. 

Para os pacientes, pode subsidiar o fornecimento sobre a evolução de seu tratamento, reparo 

tecidual da lesão e cuidado de si. Isso é muito importante, uma vez que as úlceras por serem 

crônicas dependem do envolvimento e participação efetiva dos pacientes em seu tratamento. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 PANORAMA DAS ÚLCERAS DE PERNA 

A úlcera de perna é uma síndrome onde acontece destruição de estruturas cutâneas, 

tais como epiderme e derme, podendo afetar, também, tecidos mais profundos; costuma 

manifestar-se no terço inferior dos membros inferiores (FRADE et al., 2005). Afeta grande 

parcela da população adulta e causa um significante impacto social e econômico em termos de 

cuidados médicos e de enfermagem, ausência no trabalho e redução da qualidade de vida 

(ABBADE, 2014). 

Apesar de serem reconhecidas como um problema de saúde pública, não existem 

registros com dados epidemiológicos nacionais sobre o panorama desse agravo na população 

brasileira. Nesse sentido, Brandão et al. (2012) explicam que ainda que frequentes, há poucos 

estudos sobre as úlceras de perna no país, o que torna sua distribuição geográfica praticamente 

desconhecida. Acrescenta ainda, que não existem registros nacionais oficiais sobre sua 

incidência e prevalência. 

As três principais causas de úlceras de membros inferiores são: venosa, arterial e 

neuropática (ABBADE, 2014). 

 

2.1.1 Úlceras venosas 

Dentre as úlceras de perna, as úlceras venosas (UV) correspondem a um percentual 

de aproximadamente 80% das feridas encontradas nesta localização (GUIMARÃES; 

NOGUEIRA, 2010).  

 Para Costa et al. (2011), a UV apresenta-se como complicação mais séria da 

Insuficiência Venosa Crônica (IVC). Segundo Costa et al. (2011) a IVC é uma das 

enfermidades crônicas que afeta o homem, estando relacionada à presença de hipertensão 

venosa prolongada que se desenvolve quando a pressão venosa está aumentada e o retorno do 

sangue é diminuído através de vários mecanismos, podendo ser resultado da incompetência 

valvular das veias superficiais e profundas, da obstrução venosa, ou uma combinação destes 

O mecanismo exato da patogênese das úlceras venosas ainda não foi totalmente 

elucidado. Dentre as teorias para esclarecer a patogênese da ulceração venosa, abaixo seguem 

duas aceitas com unanimidade entre os autores descritas por França e Tavares (2003): 

 A formação da úlcera venosa pode estar associada ao acúmulo de líquido e o depósito 

de fibrina, que leva à formação de manguitos, no interstício interferindo 
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negativamente na nutrição dos tecidos superficiais. A deficiência no suprimento de 

oxigênio e nutrientes pode acarretar, nas regiões acometidas dos membros inferiores, 

em ulcerações e necroses. 

 Outro mecanismo que elucida a úlcera venosa refere-se à reação entre os leucócitos e 

moléculas de adesão do endotélio havendo, consequentemente, liberação de citocina e 

radicais livres. Esse processo desencadeia inflamação que pode causar danos às 

válvulas venosas e ao tecido adjacente, aumentando a susceptibilidade a ulcerações
.
  

  Collins e Seraj (2010) ressaltam que a estase venosa crônica associada à 

incompetência e hipertensão venosa provoca um acúmulo de sangue no sistema circulatório 

provocando mais danos capilares e ativação de processos inflamatórios. 

 Essas alterações resultam em características comuns vistas em insuficiência venosa 

crônica incluindo dor, sensação de peso nas pernas, prurido, lipodermatoesclerose, 

pigmentação, inchaço eczema e por fim a ulceração (SPEAR, 2012).  

A úlcera venosa caracteriza-se pela perda irregular do tegumento de forma 

superficial, podendo se tornar profunda, bordas definidas, comumente com exsudato 

amarelado, iniciando de forma espontânea ou traumática (COSTA et al., 2011). 

Esse tipo de lesão apresenta-se com alta prevalência, caráter recidivante, com difícil 

cicatrização. Apenas 40 a 70% apresentam total cicatrização após seis meses de tratamento 

(COSTA et al., 2011; SOUZA et al., 2013).  

Normalmente o cliente apresenta as seguintes características: extremidade quente, 

edema, presença de varizes, alterações cutâneas como eczema de estase, esclerose e 

hiperpigmentação, sendo a localização mais frequente a região do maléolo e terço distal da 

perna (JESUS; BRANDÃO; SILVA, 2015). Tecido de granulação e fibrina estão comumente 

presentes na base da úlcera (COLLINS; SERAJ, 2010). 

2.1.2 Úlceras arteriais 

Abbade (2014) relata que aproximadamente 10 a 25% dos casos de úlceras crônicas 

nos membros inferiores são decorrentes de doença arterial periférica (DAP), a qual é a 

principal manifestação da aterosclerose sistêmica. São fatores de risco para DAP e 

consequentemente úlceras arteriais: idade acima de 45 anos, tabagismo, diabetes mellitus, 

hiperlipidemia, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, história familiar de doença 

aterosclerótica precoce e sedentarismo. A etiopatogenia está ligada ao estreitamento 

progressivo do lúmen causado pela doença aterosclerótica levando a obstrução gradual ao 

fluxo sanguíneo e consequente isquemia, necrose e ulceração.  
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Salomé (2012) explica que as úlceras por interrupção do fluxo arterial parcial e ou 

total ocorrem com frequência nos dedos e nos pés, pois neste local as artérias são únicas e 

distais, portanto com menores chances do desenvolvimento de plena e satisfatória formação 

de vasos com a finalidade colateral para atender a demanda celular local. 

 Abbade (2014) descreve os principais sintomas e características clínicas: 

Claudicação intermitente é o principal sintoma, ou seja, dor na panturrilha ou coxa 

durante a deambulação, com melhora após poucos minutos de repouso.  Dor em 

repouso e com o membro inferior elevado costuma ocorrer com a evolução da 

doença, até chegar ao ponto do paciente dormir sentado, com as pernas pendentes. A 

dor usualmente é refratária aos analgésicos. As úlceras ocorrem principalmente nos 

artelhos, calcâneos e proeminências ósseas dos pés, entretanto, podem ocorrer em 

outros locais da perna, especialmente quando iniciada por trauma. Costuma ser 

profunda, com borda bem demarcada e solapada, sem tecido de granulação viável, 

pálida e frequentemente necrótica. Exposição de tendões e de tecidos profundos 

pode ocorrer mais frequentemente do que na úlcera de etiologia venosa. A região 

periúlcera pode ficar eritematovinhosa. O membro afetado é mais frio, com palidez 

durante a elevação e rubor quando pendente. Os pulsos periféricos distais estão 

diminuídos ou ausentes e o tempo de enchimento capilar é lento, ou seja, maior do 

que três a quatro segundos. 

 

2.1.3 Úlceras neuropáticas 

As úlceras neuropáticas ocorrem por perda sensorial e alterações tróficas devido à 

denervação. São causas importantes de neuropatia sensorial periférica nos países ocidentais: 

diabetes mellitus, hanseníase, espinha bífida, lesões na medula espinhal, álcool, 

medicamentos, neuropatia hereditária sensorial e motora. Independente da causa, a perda 

sensorial nos pés coloca-os em risco quando submetidos a traumas. As úlceras nos pés 

representam a causa mais comum da hospitalização de pacientes diabéticos dos países 

ocidentais (ABBADE, 2014). Dentre as úlceras neuropáticas, as úlceras diabéticas se 

destacam e serão descritas a seguir. .  

“Pé Diabético” é o termo empregado para nomear as diversas alterações e 

complicações ocorridas, isoladamente ou em conjunto, nos pés e nos membros inferiores dos 

diabéticos (CAIAFA et al., 2011). Oliveira, Soares e Rocha (2010) afirmam que o pé torna-se 

particularmente vulnerável a danos circulatórios e neurológicos, e o menor trauma pode 

causar úlceras e infecções. Normalmente, as lesões se localizam no dorso do pé e têm 

tamanho pequeno. 

A neuropatia diabética é uma doença crônica, insidiosa, com alteração sensorial, 

motora e autonômica periférica. Os pés perdem a sensibilidade e por esse motivo 

podem sofrer pressão. A alteração motora causa atrofia com alteração na 
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musculatura intrínseca dos pés, o que leva a deformidades com aumento da carga 

principalmente na base dos metatarsos. A disfunção autonômica resulta em pele 

seca, a qual fica mais predisposta a eczemas e infecções e ocasiona também 

alteração no fluxo sanguíneo da microcirculação, por interferência nos shunts 

arteriovenosos. Úlceras nos pés de pacientes diabéticos podem ocorrer por 

insuficiência arterial, por neuropatia, ou ambas as condições (ABBADE, 2014). 

 

2.2 AVALIAÇÃO DAS ÚLCERAS  

 A avaliação da ferida é essencial para o plano terapêutico, uma vez que fornece ao 

enfermeiro os parâmetros necessários para verificar se a terapia adotada está adequada, se o 

paciente está realizando os cuidados corretamente e também para oferecer ao cliente um 

retorno sobre seu tratamento. Para Romanelli e Dinni (2014) os principais objetivos da 

avaliação da ferida são: a identificação de um bom plano de cuidados, a quantificação e 

monitorização da eficácia das diversas modalidades de tratamento, de forma objetiva e 

reproduzível, e o estabelecimento de uma correta previsão de taxa de cicatrização de feridas. 

Entre os itens que devem ser avaliados para avaliação das feridas incluem: 

mensuração das feridas, tecidos presentes, condições da borda e área perilesional, 

características do exsudato, odor, infecção, dor e qualidade de vida (SANTO et al., 2013; 

GEOVANINI, 2014). 

2.2.1 Mensuração das feridas 

 Geovanini (2014) destaca que as feridas podem ter sua área medida para se conhecer 

a evolução da cicatrização. As feridas cavitárias e tunelizadas e com fístulas podem ser 

avaliadas através da mensuração da sua profundidade. Quanto à profundidade classifica as 

feridas em: 

- Ferida superficial: envolvem somente a epiderme ou a porção superior da derme; 

- Ferida profunda superficial: é aquela que destrói a epiderme, derme e o tecido subcutâneo, 

com perda total da espessura da pele, envolvendo danos ou necrose do tecido subcutâneo; 

- Ferida profunda total: correspondem aquelas com destruição ou à perda total da epiderme, 

da derme e do tecido celular subcutâneo, atingindo o tecido muscular e as estruturas 

adjacentes. Podem ocorrer destruições muscular e óssea. As feridas cavitárias, tunelizadas e 

com fístulas também se enquadram nesse padrão, caracterizando-se por apresentar perda 

importante de tecido, com formação de uma cavidade que pode envolver órgãos e espaços 
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internos. Elas podem ser traumáticas, infecciosas e causadas por pressão ou por complicações 

pós-cirúrgicas.  

 Ressalta ainda, que a profundidade das feridas, a tunelização e as fístulas podem ser 

medidas, pois existem várias técnicas para se obter o registro das dimensões de uma ferida. 

Réguas milimetradas, swabs, cotonetes e seringas são alguns instrumentos que podem servir 

de diâmetro para essa avaliação.  

 A área da ferida é um parâmetro bidimensional e representa a melhor medida do 

tamanho da ferida (ROMANELLI; DINNI, 2014). Uma das técnicas mais utilizadas para 

mensurar a área da ferida é a técnica de decalque, que consiste em desenhar o formato da 

ferida, utilizando acetato ou folha de plástico transparente, caneta retroprojetora e papel 

quadriculado em centímetros, oferecendo o formato e o tamanho preciso da lesão Essa técnica 

é denominada planimetria, onde a ferida é mensurada através de centímetro quadrado 

podendo ser manual ou também realizada por computador (OLIVEIRA; CASTRO; 

ANDRADE, 2005).  

2.2.2 Tecidos presentes 

A quantidade de tecido, viável ou não viável, deve ser registrada. Esse procedimento 

é comumente feito por meio da avaliação da cor da base da ferida, como uma porcentagem de 

preto, amarelo e vermelho (ROMANELLI; DINNI, 2014). 

Geovanini (2014) destaca os tipos de tecidos encontrados no leito das lesões: 

- Tecido de granulação: é um dos tecidos mais importantes do processo de cicatrização, tem 

coloração rósea ou avermelhada, aparência brilhante e úmida, é rico em colágeno, o que 

resulta da proliferação de células endoteliais. É formado basicamente por fibroblastos e vasos 

sanguíneos novos, que surgem como resultado do processo de angiogênese. Esses vasos 

conferem o aspecto granuloso avermelhado ao tecido de granulação; 

- Tecido epitelial ou de epitelização: aparece na ferida como um novo da lesão. A princípio, a 

camada epitelial de revestimento é extremamente fina e deixa transparecer o tecido 

conjuntivo, que é avermelhado e mais denso. Com o passar do tempo, o epitélio torna-se mais 

espesso, sedimentando o processo; 

- Tecidos necróticos: a necrose é o resultado da morte celular e tecidual, com consequente 

perda da função orgânica e do metabolismo celular de forma irreversível, tendo como 
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característica um tecido de coloração preta, marrom ou acastanhada, que adere ao leito ou as 

bordas da ferida e pode se tornar mais amolecido ou endurecido, dependendo de sua natureza. 

Além disso, os tecidos necróticos podem esconder grande quantidade de exsudato purulento 

sob seu manto, evidenciando uma ferida infectada. Os principais tipos são os seguintes: 

Esfacelo, necrose de liquefação ou liquefativa (tipo de necrose que acomete a lesão, composta 

por bactérias, leucócitos, fragmentos celulares, exsudatos, fibrina, elastina e colágeno. Sua 

aparência é a de um tecido fibrinoso ou mucinoso, de consistência amolecida, semifluida ou 

liquefeita, com coloração amarelada, marrom, acinzentada ou acastanhada, que tanto pode 

estar firmemente aderida como também frouxamente aderido a ela); Escara ou necrose 

coagulativa (tem como causa principal a isquemia local. O termo coagulação refere-se ao 

aspecto físico semelhante à coagulada que o tecido assume após a morte celular, devido à 

desnaturação de proteínas citoplasmáticas e à perda de água. Com a desidratação, a célula 

necrótica passa do estado líquido para o sólido, dando origem a um tecido morto que se 

apresenta opaco, turvo, seco e com coloração que vai do amarelo-pálido ao acinzentado); e a 

necrose gangrenosa (provocada por isquemia ou pela ação de microrganismos, devido às suas 

características, pode levar à amputação do membro por ela acometido. Nesse tipo de necrose, 

os tecidos sofrem modificações por agentes externos, como, por exemplo, ar ou bactérias. Ela 

pode ser úmida ou seca, dependendo da quantidade de água nela existente. Exala odor pútrido 

e frequentemente apresenta formação de bolhas gasosas. Esse tipo também pode ser definido 

como a evolução de uma necrose de coagulação, e não como um tipo isolado de necrose). 

2.2.3 Condições da borda e área perilesional  

 Romanelli e Dinni (2014) explicam que a avaliação da pele ao redor, bem como das 

bordas da ferida pode ser uma fonte de informações adicionais para o diagnóstico e 

tratamento da ferida. A borda deve ser avaliada para presença de tecido epitelial novo, 

enquanto a pele ao redor pode ser caracterizada pela ocorrência de descoloração, maceração, 

eritema, palidez ou erosão. A palpação da pele pode indicar a presença de uma área 

endurecida, como em lipodermatoesclerose.  

2.2.4 Características do exsudato 

A quantidade, a cor, o odor e a consistência de exsudato devem ser avaliados, a fim 

de excluir a presença de infecção ou edema. O exsudato pode ser seroso ou sanguinolento, 

refletindo um processo inflamatório normal ou danos aos vasos sanguíneos. A presença de 

exsudato purulento acompanhado de odor desagradável pode sugerir o indicio de 
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contaminação e proliferação bacteriana com progressão para infecção clínica (ROMANELLI; 

DINNI, 2014). 

A mensuração do exsudato é anotada por muitos profissionais por pequena, média e 

grande quantidade, porém esta forma torna a avaliação subjetiva e não confiável. A 

mensuração de gazes molhadas retiradas no curativo anterior pode ser um método mais 

preciso (NASCIMENTO; NAMBA, 2009).  

 Harris et al. (2010) em relação a quantidade do exsudato, avaliam: ausente, quando o 

leito da ferida se encontra seco; pouca, quando o leito da ferida apresenta-se úmido e envolve 

drenagem de menos de 25% do curativo; moderada quando o leito da ferida está saturado e a 

drenagem envolve de 25 a 75% e grande, quando o leito da ferida está banhado em fluido e a 

drenagem envolve mais de 75% do curativo. Woodbury et al. (2004), autores do instrumento, 

foco desse estudo definem: nenhum, quando a ferida está seca; escassa, quando o leito da 

ferida está úmido com o curativo seco; pouco, quando o leito da ferida está úmido com pouca 

drenagem no curativo; moderado, quando a drenagem envolvem mais de 50% do curativo e 

abundante, quando o curativo fica saturado.  

2.2.5 Odor 

A avaliação do odor da ferida é importante na avaliação de parâmetros de ferida, que 

respeitam as determinadas espécies de microrganismos. As mudanças na condição da ferida 

podem ser suspeitadas diante de mudanças na quantidade e qualidade de odor. A 

contaminação da ferida por microrganismos específicos (tais como Pseudomonas 

aeruginosa), ou anaeróbios pode ser detectada pelo seu odor característico (ROMANELLI; 

DINNI, 2014). 

2.2.6 Infecção  

As feridas podem estar contaminadas, colonizadas ou infectadas. A contaminação é a 

presença de microorganismos na ferida, sem que ocorra a sua multiplicação o que não 

provoca atrasos no processo de cicatrização; a colonização é a presença e proliferação de 

microorganismos na ferida, sem reação do hospedeiro e sem necessariamente ocorrer atraso 

no processo de cicatrização; e a infecção é a presença, proliferação e invasão de 

microorganismos nos tecidos (SIMÕES, 2011). 

 Gardner, Frantz e Doebbeling (2001) descrevem que na ausência dos sinais clássicos 

de infecção (dor, eritema, edema, calor e exsudato purulento), outros sinais adicionais podem 
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indicar infecção em feridas, os quais são: cicatrização sem evolução, descoloração do leito da 

ferida, granulação friável, odor fétido, túnel para os tecidos moles, rompimento da ferida, 

exsudato sanguinolento e exsudato seroso aumentado.  

2.2.7 Dor 

A dor crônica geralmente é uma experiência comum em indivíduos com úlceras de 

perna, justamente porque estes tipos de lesões tendem a ter um processo de reparo tecidual 

prolongado. A dor ocorre em 28% a 65% dos acometidos e algumas vezes é descrita como 

intensa, conforme mostra Oliveira et al. (2012). 

 A dor em feridas pode ocorrer por diversos fatores, como etiologia da ferida, 

tratamento disponível, produto utilizado, além da troca de curativos que também pode ser um 

momento doloroso, entre outros fatores. A mensuração da dor deve fazer parte da avaliação 

da equipe de enfermagem que cuida de lesões. Essa avaliação deve ser sistemática e 

documentada. Como a dor é um processo subjetivo, a avaliação deve contar com o auxílio de 

instrumentos padronizados que facilitem este processo. 

 Atualmente as escalas da dor são os instrumentos mais utilizados para sua 

mensuração, destacando-se a escala numérica (0 a 10), a escala analógica visual, a escala de 

descritores verbais (sem dor/ dor leve/ dor moderada/ dor intensa e dor insuportável) e o 

diagrama corporal. Como todo instrumento de avaliação, as escalas citadas acima apresentam 

limitações e prioriza a avaliação da intensidade dolorosa (unidimensional), o que na prática 

hospitalar é o aspecto mais aferido e que muitas vezes irá determinar o tratamento analgésico 

(SALLUM; GARCIA; SANCHES, 2012). 

 

2.2.8 Qualidade de vida 

A Organização Mundial da Saúde define Qualidade de Vida como a percepção do 

indivíduo de sua posição na vida, no contexto de sua cultura e dos sistemas de valores da 

sociedade em que vive, em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações 

(WHO, 1995). 

Estudos comprovam que a qualidade de vida em pacientes portadores de feridas 

crônicas de perna, afetam seu estilo de vida devido à dor, dificuldade de mobilidade, 

depressão, perda da autoestima, isolamento social, inabilidade para o trabalho e 

frequentemente altera a imagem corporal, proporcionando uma diminuição na qualidade de 

vida (EVANGELISTA et al., 2012). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 Trata-se de uma pesquisa metodológica. Polit e Beck (2011) explicam que a pesquisa 

metodológica envolve investigações dos métodos de obtenção e organização de dados e 

condução de pesquisas rigorosas. Tratam do desenvolvimento, da validação e da avaliação de 

ferramentas e métodos de pesquisa.  

 

3.2 O INSTRUMENTO: LEG ULCER MEASUREMENT TOOL- LUMT 

Antes de iniciar o processo de adaptação transcultural do Leg Ulcer Measurement 

Tool entrou-se em contato com a autora principal, a M Gail Woodbury através de correio 

eletrônico, para obtenção da autorização para realizar a tradução e adaptação da LUMT. A 

autora autorizou a tradução, adaptação, validação e uso do instrumento no Brasil e os 

resultados obtidos foram submetidos a sua apreciação. A autorização da autora encontra-se no 

anexo I.  

O LUMT é um instrumento composto por 14 itens classificados como domínios 

avaliados clinicamente e 3 domínios avaliados pelo paciente ou seu representante. Cada item 

contém 5 categorias de respostas ordenadas, pontuadas de 0 a 4. As pontuações da parte 

clínica avaliada pelo profissional de saúde podem ser somadas para obter uma pontuação total 

que varia de 0 a 56. Uma pontuação de 0 indica que a ferida foi fechada. Quanto maior a 

pontuação, pior o estágio de cicatrização da úlcera. As pontuações dos domínios dos pacientes 

podem ser somadas para obter uma pontuação total que varia de 0 a 12. Quanto maior a 

pontuação, maior o padrão de dor e pior a qualidade de vida.  A primeira parte do instrumento 

avalia: tipo e quantidade de exsudato, tamanho e profundidade da ferida, tipo e quantidade de 

tecido necrótico, tipo e quantidade de tecido de granulação, bordas, pele adjacente, tipo e 

localização do edema e presença de infecção. A segunda parte do instrumento avalia a 

intensidade e frequência da dor e qualidade de vida (WOODBURY et al, 2004). Ressalta-se 

que o trabalho originalmente publicado pelos autores possui uma parte que explica a forma e 

instruções gerais para o uso do instrumento, a qual também foi traduzida.  

 

3.3 ETAPAS DA TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL 

Para tornar uma escala estrangeira válida e passível de aplicação no contexto 

brasileiro é preciso seguir algumas etapas, como a tradução para o idioma local, a adaptação 
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transcultural, a aplicação à população alvo e a validação do instrumento (BERNARDO et al., 

2013). 

Swaine-Verdier et al. (2004) reafirmam que é mais adequado se referir à adaptação 

que à tradução quando se quer fazer alusão a instrumentos da área da saúde trazidos de uma 

realidade para um outro contexto, devido a diferenças conceituais, semânticas e culturais. 

Assim, a adaptação transcultural compreende não apenas a tradução linguística dos termos de 

um instrumento, mas também os aspectos culturais e contexto em que serão aplicados. 

Diferentes metodologias estão disponíveis e propõem distintas etapas sistemáticas a 

serem seguidas na execução de uma adaptação transcultural. Dentre os autores que têm 

servido como referencial metodológico para esse tipo de estudo, constata-se na literatura que 

Guillemim, Bombardier e Beaton são os mais aplicados em diferentes contextos (SANTOS et 

al., 2005; GUIRARDELLO, 2005; OLIVEIRA et al., 2006; BUENO et al., 2013; GUBERT 

et al., 2013; VIEIRA et al., 2014).  

Este estudo seguiu a metodologia proposta por Guillemin, Bombardier e Beaton 

(1993), nela o processo de adaptação devem seguir cinco etapas, que serão descritas a seguir. 

A figura a seguir ilustra as etapas do processo de tradução e adaptação transcultural: 

 

Figura1: Ilustração das etapas do processo de tradução e adaptação transcultural, Niterói, RJ-2016 

 

Fonte: GUILLEMIN, Francis; BOMBARDIER, Claire; BEATON, Dorcas. Cross-cultural adaptation of health-

related quality of life measures: literature review and proposed guidelines. Journal of clinical epidemiology, v. 

46, n. 12, p. 1417-1432, 1993. 

 

Pré-teste: A fase final do processo de adaptação é o pré-teste utilizando a versão pré-final com enfermeiros/pacientes. Cada 
indivíduo opina o que pensa sobre cada item e suas respostas.  

 

COMITÊ DE JUÍZES: As versões traduzidas foram submetidas a um Comitê de Juízes para avaliar as equivalências 
semântica, idiomática, cultural e conceitual dos itens da versão consensual do instrumento em português e comparar com a 
versão original em inglês.  

 

RETROTRADUÇÃO: A versão síntese foi retrotraduzida para o inglês por 2 tradutoras independentes, estrangeiras, com 
fluência no inglês e português e que não tiveram acesso a versão originalmente publicada. Os tradutores não foram 
informados acerca do objetivo da pesquisa e do instrumento original.  

SÍNTESE DAS TRADUÇÕES: Após as traduções, as duas versões foram comparadas e as discrepâncias resolvidas em uma 
reunião consensual com as 2 tradutores, a mestranda e a professora doutora responsável pela pesquisa, gerando uma síntese 
proveniente das duas versões traduzidas, a V12.  

 

TRADUÇÃO: Tradução da versão original do LUMT para a língua portuguesa por 2 tradutores bilíngues de forma 
independente, com a língua portuguesa como materna. Um deles possuía conhecimento técnico sobre a temática do 
instrumento e o outro não.  
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2.3.1 Tradução inicial 

A primeira fase dessa etapa é a tradução inicial da língua original (língua de origem) 

para a língua-alvo por pelo menos dois tradutores. As traduções podem ser comparadas e as 

discrepâncias identificadas. As duas traduções independentes devem ser produzidas por 

tradutores bilíngues que têm a língua de destino como língua materna. Os dois tradutores 

devem ter perfis diferentes para garantir a melhor tradução possível.  

Dessa forma, na primeira etapa deste estudo, ocorreu a tradução da versão original do 

LUMT para a língua portuguesa por duas tradutoras bilíngues de forma independente, que 

tinham como língua materna a língua portuguesa do Brasil e fluência no idioma inglês, 

gerando a T1 e a T2.  

Uma das tradutoras possui conhecimento técnico sobre a temática do instrumento, 

pois é da área da saúde. Doutora em Enfermagem, professora assistente de uma Universidade 

do Rio de Janeiro e trabalha há cerca de 5 anos com tradução livre. A outra tradutora não é da 

área da saúde e, portanto não possui conhecimento técnico sobre a temática. Mestre em 

História pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e Especialista em Tradução Inglês-

Português pela PUC-Rio. Trabalha há 20 anos no magistério na rede privada do Rio de 

Janeiro, como pesquisadora na área de História e como tradutora de inglês e francês. 

2.3.2 Síntese das traduções 

 Para produzir uma síntese das traduções é importante a adição de um mediador nas 

discussões de diferenças de tradução. A partir das duas traduções iniciais, uma síntese é 

produzida, resultando em uma tradução comum.  

Assim, na segunda etapa deste estudo, após as traduções, as duas versões T1 e T2 

foram comparadas e as discrepâncias resolvidas em uma reunião consensual com as duas 

tradutoras, a mestranda responsável pela pesquisa e a professora doutora e orientadora do 

estudo, gerando uma síntese proveniente das duas versões traduzidas.  

2.3.3 Retrotradução 

O objetivo dessa etapa foi verificar se a versão em português refletiria o conteúdo da 

original e resultou na versão inglês de cada tradutor, a RT1 e a RT2.  

A partir da versão consensual, e totalmente cega à versão original, o questionário de 

ser traduzido de volta para o idioma original.  Este é um processo de verificação de validade 



28 
 

para garantir que a versão traduzida reflete com precisão o conteúdo da versão original. Duas 

retrotraduções devem ser realizadas por dois tradutores bilíngues com o idioma de origem (em 

Inglês) como sua língua materna. Os dois tradutores não devem ser informados dos conceitos 

explorados e de preferência não ter formação na área da saúde. As principais razões para isso 

são para evitar viés de informação e de provocar significados inesperados dos itens do 

questionário traduzido, aumentando assim a probabilidade de "destacar as imperfeições". 

Sendo assim, na terceira etapa deste estudo, a versão síntese do instrumento em 

língua portuguesa do Brasil foi retro-traduzida para o inglês por duas tradutoras 

independentes, estrangeiras, com fluência na língua inglesa, portuguesa e conhecimento da 

cultura brasileira, que não participaram da tradução inicial e que não tiveram acesso à versão 

originalmente publicada da LUMT. As tradutoras não foram informadas acerca do objetivo da 

pesquisa e do instrumento original.  

Uma das tradutoras é nascida na Filadélfia nos Estados Unidos e trabalha como 

professora de inglês em sua cidade. Morou por 07 anos no Brasil e tem fluência no português. 

Durante o período que esteve no Brasil trabalhou como professora de inglês em cursos de 

idioma e com tradução e edição de textos técnicos. A outra tradutora é americana com pais 

brasileiros. Morou por muitos anos no Brasil. Formada em Inglês com Mestrado em 

Linguística Aplicada. Atualmente, trabalha em Chicago (Consulado Geral do Brasil em 

Chicago) e reside em Milwaukee, WI e com tradução em uma empresa. 

2.3.4 Comitê de Juízes  

A composição do Comitê de Juízes é crucial para alcançar equivalência transcultural 

do instrumento traduzido. O papel do Comitê é consolidar todas as versões e componentes do 

questionário, incluindo o instrumento original, instruções e todas as versões traduzidas e 

desenvolver a versão pré-final para testes de campo. O Comitê deve rever todas as traduções e 

chegar a um consenso sobre qualquer discrepância encontrada.   

As decisões são feitas por esta Comissão para alcançar a equivalência entre a versão 

de origem e de destino em quatro áreas: 

- Equivalência semântica: Será que as palavras significam a mesma coisa? São os seus 

múltiplos significados de um mesmo item? Existem dificuldades gramaticais na tradução? 

- Equivalência idiomática: Coloquialismos, ou expressões idiomáticas, são difíceis de 

traduzir. O comitê pode ter que formular uma expressão equivalente na versão de destino.  



29 
 

- Equivalência experiencial: Itens que procuram captar e experiência da vida diária, muitas 

vezes variam em diferentes países e culturas. Em alguns casos, uma determinada tarefa pode 

simplesmente não ser experimentado na cultura alvo, mesmo que traduzível. Para resolver 

esta situação, um item do questionário abordando uma ação ou intenção semelhante na cultura 

alvo precisaria ser identificado para substituir o item original.  

- Equivalência conceitual: Muitas vezes as palavras carregam significados conceituais 

diferentes entre as culturas.  

Nesta pesquisa, a versão consensual em português e demais versões foram 

submetidas à avaliação por um Comitê de Juízes composto por enfermeiros que atenderam no 

mínimo a dois dos seguintes critérios:  

 Possuir experiência mínima de 03 anos no ensino ou na prática na área de feridas; 

 Possuir domínio dos idiomas português e inglês; 

 Possuir domínio da metodologia da pesquisa; 

 Ter participado anteriormente de pesquisas na área de enfermagem, envolvendo 

construção e validação de escalas e instrumentos. 

 

De acordo com a literatura, não existe um consenso quanto à porção quantitativa do 

grupo de avaliadores para validar os itens de um instrumento, porém, a quantidade de peritos 

irá depender da amostra disponível que o pesquisador poderá contatar (OLIVEIRA; 

FERNANDES; SAWADA, 2008).  

A seleção dos juízes ocorreu por meio da amostragem não probabilística e 

intencional (MELO et al., 2011) e 15 enfermeiros que atendiam aos critérios supracitados 

foram convidados por meio de correio eletrônico. A amostra foi composta por treze 

enfermeiros que aceitaram o convite, ligados ao ensino, pesquisa e a assistência à saúde, 

levando em consideração sua experiência, qualificação na área a ser estudada. Foi realizada 

uma primeira reunião com a presença de 10 enfermeiros e a segunda com outros 03 que não 

puderam comparecer na primeira. As reuniões ocorreram em campus da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). 

Além de todas as versões traduzidas, os juízes receberam uma ficha de caracterização 

profissional composta por nome, idade, tempo de formado, formação profissional 

(especializações, mestrado ou doutorado) e tempo e tipo de experiência na área de feridas ou 

tradução (ensino, prática, etc) ou na metodologia de validação de instrumentos. E uma escala 

do tipo Likert para avaliar todos os itens traduzidos com as opções: 1-discordo totalmente, 2-



30 
 

discordo parcialmente, 3-concordo parcialmente, 4- concordo totalmente e um espaço para 

observações a fim de o avaliador sugerir as mudanças que julgasse necessário. A escala de 

verificação de Likert consiste em tomar um construto e desenvolver um conjunto de 

afirmações relacionadas à sua definição, para as quais os respondentes emitirão seu grau de 

concordância (SILVA; COSTA, 2014).  A ficha de caracterização profissional e avaliação dos 

itens traduzidos encontram-se no apêndice I e II respectivamente.  

Quando algum dos membros do Comitê discordava de algo da versão traduzida, as 

sugestões propostas foram analisadas e justificadas com o objetivo de alcançar a melhor 

compreensibilidade dos instrumentos e equivalência com a cultura brasileira. A aprovação das 

mudanças ocorreu quando 70% dos membros do Comitê concordaram com a proposta. Ao 

término da avaliação pelo comitê, as autoras analisaram as sugestões oferecidas e propuseram 

a versão pré-final do instrumento em língua portuguesa. 

 

2.3.5 Pré-teste 

A fase final do processo de adaptação foi o pré-teste utilizando a versão pré-final 

com sujeitos/pacientes.  

Local 

Esta etapa foi realizada no Ambulatório de Reparo de Feridas do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF). O Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP 

foi criado em 1993, pela Profᵃ. Drᵃ. Beatriz Guitton Renaud Baptista de Oliveira, para 

realização da consulta de enfermagem a pacientes externos que apresentam feridas. 

O ambulatório é referência no atendimento a pacientes com lesões e além de campo 

de ensino teórico-prático para alunos do 4° período na disciplina de Fundamentos de 

Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, abarca diversos projetos de 

pesquisa, atendendo a pacientes com lesões que buscam o serviço mediante encaminhamento 

de outros profissionais da área de saúde do próprio hospital e de unidades básicas de saúde de 

Niterói e de municípios adjacentes. 

 

 Amostra 

Foi selecionada uma amostra consecutiva e por conveniência de 30 pacientes 

(conforme recomendado pela metodologia seguida) atendidos no Ambulatório de Reparo de 
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Feridas. O LUMT traduzido para o português foi aplicado em indivíduos com úlceras de 

perna por enfermeiros que atuam com frequência no ambulatório de feridas.  

 

 Avaliação da versão traduzida 

Para avaliar a versão traduzida, os enfermeiros receberam uma ficha de 

caracterização dos pacientes e o Instrumento de Avaliação de Praticabilidade modificado 

utilizado por Alves et al. (2015). Colluci e Alexandre (2009) desenvolveram o instrumento de 

praticabilidade em 2009. A praticabilidade se refere aos aspectos práticos de questionários, 

como a facilidade de aplicação. Os autores acreditam que as pesquisas devem considerar esse 

aspecto antes de utilizar qualquer instrumento. Alves et al. (2015) acrescentaram uma 

pergunta ao questionário a respeito da importância de instrumentos de avaliação de feridas.  

Esse instrumento contém quatro itens que avaliam a facilidade em entender as 

instruções, os itens, o preenchimento das respostas e o interesse em ter na prática clínica uma 

ferramenta para avaliação de úlceras de perna. A ficha de caracterização para os pacientes é 

composta por nome, idade, sexo, tipo de úlcera e tempo de lesão. Os enfermeiros receberam 

também uma ficha de caracterização profissional composta por nome, idade, tempo de 

experiência como enfermeira no tratamento de feridas e formação. O instrumento de avaliação 

de praticabilidade modificado encontra-se no anexo II desse projeto. E as fichas de 

caracterização profissional e dos pacientes no apêndice I e III respectivamente. 

Nesse instrumento, as questões são avaliadas por uma escala de resposta do tipo 

Likert, com cinco pontos, 1- discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho 

opinião, 4- concordo parcialmente e 5- concordo totalmente. Quanto maior a porcentagem de 

respostas “concordo parcialmente” e “concordo totalmente”, maior é a praticabilidade do 

instrumento.  

Ressalta-se que aplicação do LUMT versão brasileira ocorreu durante o atendimento 

de rotina dos participantes no ambulatório durante a realização dos curativos. O curativo foi 

realizado segundo as recomendações do Manual de condutas para úlceras neutróficas e 

traumáticas do Ministério da Saúde (BRASIL, 2002). E a avaliação das áreas das úlceras foi 

feito por meio de decalque, que constitui uma técnica simples e acurada, no qual a forma da 

ferida é traçada em material transparente estéril e sua área final calculada através da 

quantificação de quadrados centimetrados de um papel quadriculado (GONÇALVES, 2008; 

TARADAJ, 2008). 

  

3.4 PARTICIPANTES DA PESQUISA 



32 
 

 Participaram desse estudo, os enfermeiros que compuseram a amostra dos juízes, os 

pacientes atendidos no ambulatório que possuíam úlceras de perna e os enfermeiros que 

atuam no atendimento desses pacientes e realizaram a avaliação da praticabilidade do 

instrumento. 

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados foram coletados e organizados em banco de dados eletrônicos por meio de 

digitação em planilha do aplicativo Microsoft Excel. Foi utilizada a estatística descritiva para 

caracterização da amostra dos juízes e também para demonstração de valores de média, 

mediana e desvio-padrão, máximo e mínimo dos resultados. Tais valores foram calculados no 

programa BioEstat 5.0. 

Comitê de Juízes e Pré-teste 

Cada item do instrumento traduzido foi avaliado pelos juízes durante o Comitê e 

pelos enfermeiros durante a aplicação do instrumento traduzido no pré-teste e calculada a taxa 

de concordância (TC) e o índice de validade do conteúdo (IVC). 

A taxa de concordância é o método empregado para calcular a porcentagem de 

concordância entre os juízes. É a medida mais simples de concordância interobservadores. As 

vantagens desse procedimento é proporcionar informações úteis que são facilmente 

calculadas. Será expressa em porcentagem e calculada da seguinte forma: (número de 

especialistas que concordaram com o item/número de especialistas) x100. Ao usar esse 

método, deve-se considerar como uma taxa aceitável de concordância de 80% entre os 

membros do comitê (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). 

O índice de validade de conteúdo compreende um método muito utilizado na área da 

saúde. Mede a proporção ou porcentagem de juízes que estão em concordância sobre 

determinados aspectos do instrumento e de seus itens. Permite inicialmente analisar cada item 

individualmente e depois o instrumento como um todo (DEVON et al, 2007). 

Alexandre e Coluci (2011) destacam que este método emprega uma escala tipo 

Likert com pontuação de um a quatro. Nesse estudo as respostas vão incluir: 1- Discordo 

totalmente, 2- Discordo parcialmente, 3- Concordo parcialmente, 4- Concordo totalmente. O 

escore do índice é calculado por meio da soma de concordância dos itens que foram marcados 

por “3” ou “4” pelos especialistas. Os itens que receberam pontuação “1” ou “2” devem ser 

revisados. A fórmula para avaliar cada item individualmente fica assim: 
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IVC= número de respostas 3 ou 4 

        número total de respostas 

Para verificar a validade de novos instrumentos de uma forma geral, alguns autores 

sugerem uma concordância mínima de 0,80 (ALEXANDRE e COLUCI, 2011). 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, respeitando os princípios 

estabelecidos na Resolução n° 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), do 

Ministério da Saúde com o número 1.585.542, CAAE n° 56252216.2.0000.5243 e a folha de 

aprovação encontra-se no anexo III. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi assinado por todos os 

voluntários da pesquisa após explanação dos objetivos da pesquisa, assim como seus 

benefícios e riscos associados à terapia proposta. É garantido ao voluntário o anonimato, 

assim como o direito de desligamento da pesquisa em qualquer momento, sem causar prejuízo 

ao seu acompanhamento no ambulatório do hospital universitário. Não foi oferecido qualquer 

ajuda financeira ou ressarcimento de gastos do voluntário em relação à sua participação ou 

deslocamento para comparecimento às consultas. O termo de consentimento dos juízes, 

enfermeiros e pacientes encontram-se no apêndice IV, V e VI respectivamente. 
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4 RESULTADOS 

Os resultados serão apresentados em três partes: a primeira demonstrando as etapas 

para construção da versão pré-final do instrumento, a segunda demonstrando as etapas para 

construção da versão pré-final das instruções de preenchimento do instrumento e a terceira 

mostrando o pré-teste. 

4.1 VERSÃO PRÉ-FINAL DO INSTRUMENTO 

O objetivo desse estudo foi traduzir e adaptar transculturamente o instrumento: Leg 

Ulcer Measurement Tool, um instrumento que avalia úlceras de perna, construído 

originalmente no Canadá. O quadro a seguir apresenta o instrumento original e a versão pré-

final do instrumento: 

Quadro 1:  versão pré-final do instrumento LUMT na língua portuguesa, Niterói-RJ, 2016 

INSTRUMENTO ORIGINAL LEG ULCER MEASUREMENT TOOL: LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 Item/Domain Response Categories Item/Domínio Categorias de resposta 

(A) CLINICIAN RATED DOMAINS (A) Domínios avaliados clinicamente 

A1.   Exudate type 0   None 

1   Serosanguinous 

2   Serous 

3   Seropurulent 

4   Purulent 

A1- Tipo de exsudato 0 Nenhum 

1 Serosanguinolento      

2 Seroso 

3 Seropurulento 

4 Purulento 

A2.   Exudate 

amount 

0   None 

1   Scant 

2   Small 

3   Moderate 

4   Copious 

A2- Quantidade de 

exsudato 

0 Ausente 

1 Escassa 

2 Pequena 

3 Moderada 

4 Grande       

A3.   Size (from edge 

of advancing border 

of epithelium) 

(Length x Width) 

0   Healed 

1   <2.5 cm2 

2   2.5-5.0  cm2 

3   5.1-10.0 cm2 

4   10.1 cm2   or more 

A3- Tamanho (a partir 

da margem da borda 

em avanço do 

epitélio) 

(Comprimento x Largura) 

0 cicatrizado 

1. <2.5 cm²         

2. 2.5-5.0 cm²      

3. 5.1-10.0 cm²   

4.10.1 cm² ou mais 

A4.   Depth Tissue Layers 

0   Healed 

1   Partial thickness 

skin loss 

2   Full thickness 

3 Tendon/joint 

capsule visible 

4  Probes to bone 

A4- Profundidade Camadas de tecido 

0 Cicatrizada 

1 Perda parcial da espessura 

da pele 

2 Perda da espessura 

completa da pele 

3 Tendão/ cápsula articular 

visível 

4Exposição óssea                 

A5.   Undermining Greatest at          o’clock 

0   0 cm 

1   >0 – 0.4 cm 

2   >0.4 – 0.9 cm 

3   >0.9 – 1.4 cm 

4   >1.5 cm 

A5- Descolamento 

 

Maior ás ___ horas 

0. 0cm 

1   >0 – 0.4 cm                 

2   >0.4 – 0.9 cm             

3   >0.9 – 1.4 cm             

4   >1.5 cm                      
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A6.   Necrotic tissue 

type 

0   None 

1   Loose white to 

yellow slough 

2   Attached white to 

yellow slough or fibrin 

3   Soft grey to black 

eschar 

 4   Hard dry black eschar 

A6- Tipo de tecido 

necrótico 

0 Nenhum 

1 Solto: esfacelo de branco a 

amarelo 

2 Aderido: esfacelo de 

branco a amarelo ou fibrina 

3 Amolecido: escara cinza 

ou preta 

4 Endurecido: escara preta 

seca 

A7.   Necrotic 

tissue amount 

0   None visible 

1   1 to 25% of wound 

bed covered 

2   26 to 50%  of 

wound bed covered 

3   51 to 75%  of 

wound bed covered 

4   76 to 100% of 

wound bed covered 

A7- Quantidade de 

tecido necrótico 

0. Ausente 

1. 1 a 25% do leito da ferida 

coberto 

2. 26 a 50% do leito da 

ferida coberto 

3. 51 a 75% do leito da 

ferida coberto 

4. 76 a 100% do leito da 

ferida coberto 

A8.   Granulation  

tissue type 
0 Healed 

1   Bright beefy red 

2   Dusky pink 

3   Pale 

4   Absent 

A8- Tipo de tecido de 

granulação 

0 Cicatrizado 

1 Vermelho sadio brilhante 

2 Vermelho opaco/escuro   

3 Pálido 

4 Ausente 

 

A9.   Granulation  

tissue amount 

0   Healed 

1   76 to 100% of 

wound bed covered 

2   51 to 75%  of 

wound bed covered 

3   26 to 50%  of 

wound bed covered 

4   1 to 25%  of wound 

bed covered 

A9- Quantidade de 

tecido de granulação 

0 Cicatrizada 

1.  76 a 100% do leito da 

ferida coberto 

2.  51 a 75% do leito da 

ferida coberto 

3.  26 a 50% do leito da 

ferida coberto 

4.  1 a 25% do leito da ferida 

coberto 

A10. Edges 0   Healed 

1   >50% advancing 

border of epithelium  or 

indistinct borders 

2   < 50%  advancing 

border of epithelium 

3   Attached,  no 

advancing border of 

epithelium 

4   Unattached or 

undermined 

A10- Bordas 0 Cicatrizada 

1. > 50% bordas do epitélio 

que avançam ou indistintas 

2.  <50% bordas do epitélio 

que avançam 

3. Aderido, sem bordas do 

epitélio que avançam   

4.  Sem aderência ou 

descolado 

A11. Periulcer 

skin viability 

– callus 

– dermatitis (pale) 

– maceration 

– induration 

– erythema  

(bright red) 

– purple 

blanchable 

– purple non-

blanchable 

– skin dehydration 

Number of factors 

affected 

0   None 

1   One only 

2   Two or three 

3   Four or five 

4   Six or more factors 

A11- Viabilidade da 

área perilesional 

- Calo  

- Dermatite (pálida) 

- Maceração 

- Induração 

- Eritema (vermelho 

brilhante) 

- Púrpura branqueável 

- Púrpura não 

branqueável 

- Desidratação da pele 

Número de fatores afetados: 

 

0 Nenhum 

1 Apenas um 

2 Dois ou três 

3 Quatro ou cinco 

4 Seis ou mais fatores 

A12. Leg 0   None A12- Tipo de edema de 
0 Nenhum 

1 Sem cacifo ou firme 
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edema  type 1   Non-pitting or 

firmness 

2   Pitting 

3   Fibrosis or 

lipodermatosclerosis 

4   Indurated 

perna 2 Com cacifo 

3 Fibrose ou 

lipodermatoesclerose 

4 Endurecida 

A13. Leg 

edema  

location 

0   None 

1   Localized periulcer 

2   Foot, including ankle 

3   To mid calf 

4   To knee 

A13- Localização do 

edema de perna 

0 Nenhum 

1 Localizado periúlcera 

2 Pé, incluindo tornozelo 

3 Até o meio da panturrilha 

4 Até o joelho 

A14. 

Assessment of 

bioburden 

0   Healed 

1   Lightly colonized 

2   Heavily colonized 

3   Localized infection 

4   Systemic infection 

A14- Avaliação da 

biocarga 

0 Cicatrizada 

1 Pouco colonizada 

2 Muito colonizada 

3 Infecção localizada 

4 Infecção sistêmica 

Total – (A) CLINICIAN RATED DOMAINS: TOTAL (A) Domínios avaliados clinicamente:     

B) PATIENT (PROXY) RATED DOMAINS (B) DOMÍNIOS AVALIADOS PELO PACIENTE 

(REPRESENTANTE) 

B1.   Pain amount 

(as it relates to the 

leg ulcer) 

 

Rate your  pain, 

experienced in the 

last 24 hours,  on a 

scale from  0 to 10, 

where 0 is “no 

pain”  and  10 is the  

“worst pain”. 

Numerical rating scale 

(0 – 10) 

0   None 

1   >0 – 2 

2   >2 – 4 

3   >4 – 7 

4   >7 

B1- Intensidade de dor 

(relacionada à úlcera de 

perna) 

Avalie a sua dor 

experienciada nas 

últimas 24h, numa 

escala de 0 a 10, em 

que 0 significa “sem 

dor” e 10 significa “a 

pior dor”. 

Escala numérica (0-10) 

0 Nenhum 

1.  >0-2 

2.  >2-4 

3.  >4-7 

4.   >7 

B2.   Pain frequency 

(as it relates to the 

leg ulcer) 

“Which of the 

following terms 

best describes 

how often you  

have had  pain  in 

the  last 24 hours?” 

0   None 

1   Occasional 

2   Position dependent 

3   Constant 

4   Disturbs sleep 

B2- Frequência da dor 

(relacionada à úlcera de 

perna) 

Qual dos seguintes 

termos descreve 

melhor a frequência 

com que você sentiu 

dor nas últimas 24 

horas? 

0 Nenhuma 

1 Ocasional 

2 Relacionada a posição 

3 Constante 

4 Prejudica o sono 

B3.   Quality of 

life (as it relates 

to the leg ulcer) 

“How  do  you  feel 

about the  quality 

of your  life at the 

present time?” 

0   Delighted 

1   Satisfied 

2   Mixed 

3   Dissatisfied 

4   Terrible 

B3- Qualidade de vida 

(no que se relaciona a 

úlcera de perna) 

0 Muito satisfeito 

1 Satisfeito 

2 Pouco satisfeito 

3 Insatisfeito 

4 Péssimo 

Total – (B) PATIENT (PROXY) RATED 

DOMAINS: 

Total (B) Domínios avaliados pelos pacientes 

(representante) 

Proxy Completed by: Completado pelo representante: 

Total LUMT Score: PONTUAÇÃO TOTAL LUMT 

 

Para alcançar a versão pré-final, foram seguidas as etapas propostas pela 

metodologia de Guillemin, Bombardier e Beaton (1993), as quais serão descritas a seguir.  
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Traduções iniciais 

Na primeira etapa deste estudo, ocorreu a tradução da versão original do LUMT para 

a língua portuguesa por duas tradutoras bilíngues de forma independente, que tinham como 

língua materna a língua portuguesa do Brasil e fluência no idioma inglês, gerando duas 

versões, a T1a e a T2a, as quais estão no anexo IV e V respectivamente. A tradutora da T1a 

possui conhecimento técnico sobre a temática e a da T2a não possui.  

Síntese das traduções 

Na segunda etapa deste estudo, após as traduções, as duas versões T1 e T2 foram 

comparadas e as discrepâncias resolvidas em uma reunião consensual com as duas tradutoras, 

a mestranda responsável pela pesquisa e a professora doutora e orientadora do estudo. O 

quadro a seguir apresenta as discrepâncias entre a T1a e a T2a e como foram resolvidas. A 

versão síntese completa encontra-se no anexo VI. 

 

Quadro 2: Discrepâncias e soluções da síntese das traduções do instrumento, Niterói-RJ, 2016 

Itens Instrumento 

original 

T1a T2a Versão síntese 

*Termo escolhido 

Subtítulo 

A 

Clinician rated 

domains 

Domínios 

avaliados pelo 

clínico 

Taxas clínicas Domínios 

avaliados pelos 

clínicos 

A2 Copious Copioso Intenso Copioso 

A3 Size (from edge of 

advancing border 

of epithelium)” 

Tamanho (da 

margem da borda 

avançada do 

epitélio) 

Tamanho (da 

margem até o 

avanço da borda) 

Tamanho (a partir 

da margem da 

borda em avanço 

do epitélio) 

A4  Partial thickness 

skin loss 

 

Full thickness 

 

 

Tendon/joint 

capsule visible 

 

 

Probes to bone 

Perda parcial da 

espessura da pele 

 

Espessura 

completa 

 

Tendão/cápsula 

articular visível 

 

 

Investigação óssea 

Perda parcial de 

densidade da pele 

 

Densidade total 

 

 

Cápsula do 

tendão/junta 

visível 

 

Sondas para osso 

Perda parcial da 

espessura da pele 

 

Espessura 

completa 

 

Tendão/cápsula 

articular visível 

 

 

Sondagem do osso 

A5 Undermining 

 

Greatest at __ 

o’clock 

Descolamento 

 

Maior às __ horas 

Desbridamento 

 

Maior no pulso 

Descolamento 

 

Maior às __ horas 

A6 Loose white to 

yellow slough 

Branco: solto para 

esfacelo amarelo 

Perdido branco 

para crosta 

Branco: solto para 

esfacelo amarelo 
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Attached white to 

yellow slough or 

fibrin 

 

Soft grey to black 

eschar 

 

Hard dry black 

eschar 

 

 

Branco anexado 

para esfacelo ou 

fibrina amarela 

 

Cinza macio para 

escara preta 

 

Escara preta seca 

dura 

amarela 

 

Aderência- branco 

para crosta 

amarela ou fibrina 

 

Leve cinza a 

escara preta 

 

Duro: escara seca 

e preta 

 

 

Aderido: branco 

para esfacelo ou 

fibrina amarela 

 

Macio: cinza para 

escara preta 

 

Duro: escara seca 

e preta 

A7 None visible Nada visível Nenhum visível Nada visível 

A8 Healed 

 

Bright beefy red 

 

 

Dusky pink 

Cicatrizado 

 

Vermelho sadio 

brilhante 

 

Rosa escuro 

Curado 

 

Vermelho 

brilhante carnudo 

 

Roxo 

Cicatrizado 

 

Vermelho sadio 

brilhante 

 

Rosa escuro 

A9 Healed Cicatrizado Curado Cicatrizado 

A10 >50% advancing 

border of 

epithelium or 

indistinct borders 

 

< 50% advancing 

border of 

epithelium 

 

Attached, no 

advancing border 

of epithelium 

 

Unattached or 

undermined 

> 50% borda 

avançada do 

epitélio ou bordas 

indistintas 

 

< 50% borda 

avançada do 

epitélio 

 

Anexada, sem 

avanço da borda 

do epitélio 

 

Desanexado ou 

descolado 

> 50% bordas que 

avançam ou 

indistintas 

 

 

< 50% bordas que 

avançam 

 

 

Aderência, sem 

bordas que 

avançam 

 

Sem aderência ou 

desbridamento 

> 50% bordas do 

epitélio que 

avançam ou 

indistintas 

 

< 50% bordas do 

epitélio que 

avançam 

 

Anexado, sem 

bordas do epitélio 

que avançam 

 

Desanexado ou 

descolado 

A11 Purple blanchable Roxo branqueável Púrpura 

branqueável 

Púrpura 

branqueável 

A13 Localized 

periulcer 

 

Foot, including 

ankle 

 

To mid calf 

 

 

To knee 

Localizado 

periulcera 

 

Pé, incluindo 

tornozelo 

 

Até o meio da 

panturrilha 

 

Até o joelho 

Peri úlcera 

localizado 

 

Pé, incluindo 

calcanhar 

 

Panturrilha 

 

 

Joelho 

Localizado 

periulcera 

 

Pé, incluindo 

tornozelo 

 

Até o meio da 

panturrilha 

 

Até o joelho 

A14 Assessment of 

bioburden 

 

Heavily colonized 

Avaliação de 

carga biológica 

 

Pesadamente 

Avaliação da 

biocarga 

 

Muito colonizado 

Avaliação da 

biocarga 

 

Pesadamente 
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colonizado colonizado 

B3 Delighted 

 

Mixed 

Encantado 

 

Misto 

Muito satisfeito 

 

Pouco satisfeito 

Encantado 

 

Misto 

 

Retrotraduções 

Na terceira etapa deste estudo, a versão síntese do instrumento em língua portuguesa 

do Brasil foi retro-traduzida para o inglês por duas tradutoras independentes, estrangeiras, 

com fluência na língua inglesa, portuguesa e conhecimento da cultura brasileira com o 

objetivo de verificar se a versão em português refletiria o conteúdo da original e resultou na 

versão inglês de cada tradutora, a RT1a e a RT2a, as quais estão no anexo VII e VIII 

respectivamente. O quadro a seguir apresenta as discrepâncias entre a RT1a e a RT2a: 

 

Quadro 3: Discrepâncias entre a RT1a e a RT2a do instrumento, Niterói-RJ, 2016 

Itens Instrumento 

original 

RT1a RT2a Observações 

A3 Size (from edge 

of advancing 

border of 

epithelium) 

Size (measured 

from the edge of 

the epithelium 

advance) 

Size (from the 

margin of the 

edge following 

the epithelium 

 

_____ 

A4 Probes to bone Probing of bone Survey of bone “Probe” significa sondar e 

“survey”, pesquisar 

 A6 Attached 

 

 

 

Eschar 

 

Attached 

 

 

 

Eschar 

Adhering 

 

 

 

Crust 

Attached” significa 

anexado e “adhering”, 

aderido 

 

Eschar” significa escara e 

“crust”, crosta 

A10  Indistinct 

 

 

 

 

Attached 

Diffuse 

 

 

 

 

Attached 

Indistinct 

 

 

 

 

Enclosed 

“Diffuse” significa difuso 

e “indistinct”, indistinto 

 

Attached” significa 

anexado e “enclosed”, 

incluso 

 A12  Non-pitting or 

firmness 

Without Godet 

signal or firm 

Non-pitting or 

firm 
Ambas significam sem 

sinal de cacifo ou firmes. 

O sinal de cacifo também 

é chamado de sinal de 

Godet. 

A14 Lightly colonized Lightly colonized Barely colonized “Lightly colonized” 

significa levemente 

colonizado e “barely 

colonized”, escassamente 

colonizada. 
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 B3 Delighted Thrilled 

 

Fine “Thrilled” e “delighted” 

significam encantado e 

“fine”, bem 

 

Comitê de Juízes  

Caracterização dos Juízes 

Nesse estudo, 13 enfermeiros compuseram a amostra do comitê de juízes. A tabela a 

seguir descreve o perfil desses juízes considerando: idade, tempo de formado, formação 

profissional (especialização, mestrado e doutorado) e experiência (em ferida, em tradução ou 

na metodologia de validação de estudos).  

                                 Tabela 1: Caracterização dos juízes participantes do estudo, Niterói-RJ, 2016 

VARIÁVEIS N % 

Sexo   

Masculino 01 7,7% 

Feminino 12 92,3% 

Idade   

20-30 anos 05 38,5% 

31-40 anos 05 38,5% 

41-50 anos 01 7,7% 

51-60 anos 02 15,3% 

Tempo de formado   

0-05 anos 03 23,05% 

06- 10 anos 05 38,5% 

11- 20 anos 03 23,05% 

21-30 anos 01 7,7% 

31-40 anos 01 7,7% 

Formação profissional   

Especialização 01 7,7% 

Especialização + Mestrado  06 46,15% 

Especialização + Mestrado + Doutorado    06 46,15% 

Experiência   

Feridas 09 69,2% 

Feridas + tradução      01 7,7% 

Feridas + validação de instrumento 01 7,7% 

Tradução + validação de instrumento 01 7,7% 

Feridas + tradução + validação de instrumento 01 7,7% 

 

No que diz respeito à composição do comitê, doze juízes (92,3%) eram do sexo 

feminino e um (7,7%) do sexo masculino. Quanto à faixa etária, dez juízes (77%) situavam-se 

entre 20-40 anos e três (23%) entre 41 e 60 anos. A média de idade dos juízes em anos ficou 

em 35,4; o juiz mais novo possuía 24 anos (mínimo) e o mais velho 58 anos (máximo).  
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Com relação ao tempo de formado, oito juízes (61,55%) possuíam entre 1-10 anos de 

formado e cinco (38,45%) entre 11-40 anos de formado. O tempo médio de formado foi de 11 

anos, sendo 02 anos o menor tempo de formado (mínimo) e 36 o maior tempo (máximo). 

 No que concerne à formação profissional, os treze juízes possuem especialização, 

sendo três (23,05%) na área de feridas e dez (76,95%) em outras áreas. Doze juízes (92,3%) 

possuem mestrado, desses doze, nove (75%) na área de feridas e três (25%) em outras áreas. 

Quatro juízes (66,7%) estão com doutorado em andamento na área de feridas e dois (33,7%), 

são doutores em outra área.  

No que se refere à experiência, levou-se em consideração experiência prática ou no 

ensino. Considerou-se também experiência adquirida no período da graduação, desde que 

relacionada a bolsas de pesquisa de iniciação científica, tecnológica ou monitoria. Dessa 

forma, doze juízes (92,3%) apresentavam experiência na área de feridas, (independente da 

experiência em tradução ou validação de instrumento), sendo a maioria (83,4%) com até 10 

anos de experiência. Assim, o tempo médio de experiência em feridas foi de 8,8 anos. Três 

juízes (23,05%) apresentavam até 08 anos de experiência em tradução (independente da 

experiência em feridas ou validação de instrumento), sendo o tempo médio de experiência em 

tradução de 5,7 anos. Dois juízes (15,3%) apresentavam até 05 anos de experiência com 

metodologia de validação de instrumentos (independente da experiência em feridas ou 

tradução), sendo o tempo médio de experiência em validação de instrumentos de 4,5 anos. 

 

Avaliação das traduções pelos juízes 

 

Cada item traduzido foi avaliado pelos juízes com uma escala do tipo Likert (1-

discordo totalmente, 2-discordo parcialmente, 3-concordo parcialmente e 4-concordo 

totalmente). Os juízes foram orientados a marcar os itens discordo totalmente ou parcialmente 

quando não estivessem de acordo com algum termo das traduções. E a selecionar o concordo 

parcialmente, quando concordasse com a tradução, mas considerasse algum outro termo mais 

adequado levando em consideração a cultura brasileira, referindo-se, portanto, a uma sugestão 

de adaptação transcultural. Na folha de avaliação dos itens traduzidos, cada juiz pôde além de 

avaliar cada item, sugerir alguma adaptação transcultural que julgasse pertinente.  

 Foi calculada a taxa de concordância (TC) entre eles e o índice de validade do 

conteúdo (IVC) do instrumento. A tabela a seguir apresenta esses resultados: 

Tabela 2: TC e IVC do instrumento pela avaliação do comitê de juízes, Niterói-RJ, 2016 

Itens Taxa de concordância (TC) Índice de Validade de Conteúdo 
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Interobservador (IVC) 

A1 100% 1,00 

A2 100% 1,00 

A3 92,3% 0,92 

A4 100% 1,00 

A5 100% 1,00 

A6 100% 1,00 

A7 100% 1,00 

A8 100% 1,00 

A9 100% 1,00 

A10 100% 1,00 

A11 92,3% 0,92 

A12 100% 1,00 

A13 100% 1,00 

A14 100% 1,00 

B1 100% 1,00 

B2 92,3% 0,92 

B3 84,61% 0,84 
Índice médio 97 0,97 

CV (%) 5,16% 5,37% 
 

Todos os itens apresentaram taxa de concordância maior que 80% e Índice de 

Validade de Conteúdo maior que 0,80, como o recomendado pela literatura, não sendo assim 

necessário submeter nenhum item a novas rodadas de tradução e retrotradução.  

Destaca-se que a aprovação das mudanças ocorreu quando 70% dos membros do 

Comitê concordaram com a proposta ou a propuseram. Serão destacadas na tabela a seguir, as 

mudanças propostas para a versão síntese do instrumento em português e que compuseram a 

versão pré-final do instrumento:  

 

Quadro 4: Sugestões do Comitê de Juízes para o instrumento, Niterói-RJ, 2016 

Itens Versão síntese N° de juízes que 

sugeriram mudança 

Sugestões do Comitê de 

Juízes 

Seção 

A 

Domínios avaliados 

pelo clínico 

12 (92,3%) Domínios avaliados 

clinicamente 

A1 Serosanguíneo 12 (92,3%) Serosanguinolento 

A2 Copiosa 11 (84,6%) Grande 

A4 Sondagem do osso 12 (92,3%) Exposição óssea 

A8 Rosa escuro 10 (77%) Vermelho opaco/escuro 

A10 Anexado 

 

Desanexado 

 

11 (84,6%) 

Aderido 

 

Sem aderência 

A 14 Levemente colonizado 10 (77%) Pouco colonizado 

B1 Quantidade de dor 12 (92,3%) Intensidade de dor 

B3 Encantado 

 

Terrível 

12 (92,3%) 

 

9 (70%) 

Muito satisfeito 

 

Péssimo 
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4.2 VERSÃO PRÉ-FINAL DAS INSTRUÇÕES DO INSTRUMENTO 

O LUMT em sua versão original possui as instruções de preenchimento do 

instrumento, a qual também passou por todas as etapas de tradução e adaptação transcultural. 

O quadro a seguir apresenta as instruções da versão original e a versão pré-final: 

Quadro 5:  versão pré-final das instruções do LUMT, Niterói-RJ, 2016 

GENERAL INSTRUCTIONS INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS- LUMT 

Section A CLINICIAN-RATED DOMAINS 

Assessments are to be done predebridement but after 

cleansing the wound. Evaluators should note the 

exudate type and amount on removal of dressings. 

Whenever possible, the time since the last dressing 

change should be consistent from one assessment to 

the next. 

SEÇÃO A- Domínios avaliados clinicamente 

As avaliações devem ser feitas pré-desbridamento, 

mas após a limpeza da ferida. Os avaliadores devem 

observar o tipo e a quantidade de exsudato ao 

remover os curativos. Sempre que possível, o 

intervalo desde a última troca de curativo deve ser 

regular de uma avaliação para a próxima.  
A1. Exudate type—Reminder: Some wound care 

products may change the appearance of the exudate, 

eg, silver sulfadiazine or hydrocolloids. 

Definitions: 

1 Serosanguineous—thin, watery, pale red to pink 

2 Serous—thin, watery, clear, pale yellowish 

3 Seropurulent—thin, opaque 

4 Purulent—thick, opaque, yellow to green with foul 

odour (as distinct from body or foot odour) 

A1- Tipo de exsudato: 

Observação: Alguns produtos de cuidados para 

feridas podem mudar a aparência do exsudato, por 

exemplo, sulfadiazina de prata ou hidrocolóides. 

Definições: 

1.Serosanguinolento: fino, aquoso, vermelho pálido 

ao rosa; 

2.Seroso: fino, aquoso, claro, amarelo pálido; 

3.Seropurulento: fino, opaco; 

4.Purulento: espesso, opaco, amarelo ou esverdeado 

com odor fétido (distinto do odor corporal ou do pé). 
A2. Exudate amount—Reminder: Consider time 

since last dressing change. 

0 None—ulcer healed or wound tissue dry (if wound 

dressings changes are not regular) 

1 Scant—wound bed moist with dressing dry 

2 Small—wound bed moist with some drainage on 

dressing 

3 Moderate—obvious fluid in wound bed and >50% 

of dressing soaked 

4 Copious—overwhelming the dressing system 

A2- Quantidade de exsudato:  

Observação: considerar o tempo desde a última troca 

de curativo. 

0 Nenhuma: úlcera cicatrizada ou tecido da ferida 

seco (se as trocas de curativos não são regulares); 

1 Escasso: leito da ferida úmido com curativo seco; 

2 Pequena: leito da ferida úmido com alguma 

drenagem no curativo; 

3 Moderada: fluido óbvio no leito da ferida e > 50% 

do curativo saturado; 

4 Grande: ultrapassando o limite de saturação do 

curativo. 
A3. Size—Measure length as the longest diameter; 

width is perpendicular to length. Avoid diagonals. 

Calculate wound area as length by width. Write this 

in space provided and select appropriate response 

category. 

 

A3- Tamanho: 

Medir o comprimento no diâmetro mais longo; a 

largura é perpendicular ao comprimento. Evitar as 

diagonais. Calcule a área da ferida como 

comprimento pela largura. Escreva isto no espaço 

fornecido e selecione a categoria de resposta 

apropriada. 

 
A4. Depth—layers. Pick the most appropriate 

descriptor. 

A4- Profundidade- camadas. Escolha o descritor mais 

apropriado.  

NOT 
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A5. Undermining—Place moistened rayon-tipped 

sterile applicator or wound probe under the edge of 

the wound. Advance it gently as far as it will go. 

Place gloved thumb on the applicator against the 

wound edge to mark the extent of undermining on the 

applicator. Holding the thumb in place, remove the 

applicator and measure the distance along the 

applicator in centimetres. Indicate the area of greatest 

undermining according to the face of a clock, with 12 

o’clock at the top of the patient. 

A5- Descolamento:  

Coloque o instrumento de avaliação da ferida sob a 

borda da ferida. Avance-o gentilmente, tão longe 

quanto for possível. Coloque o polegar com luva no 

instrumento contra a borda da ferida para marcar a 

extensão do descolamento. Segurando o polegar no 

lugar, remova o instrumento e meça a distância em 

centímetros. Indique a área de maior descolamento de 

acordo com o mostrador de um relógio, com 12 horas 

no alto do paciente.  

A6. Necrotic tissue type—Reminder: The wound 

should be thoroughly cleansed before evaluating. 

Pick the predominant type of necrotic tissue, eg, if 

most of the wound bed is attached fibrin with small 

amount of black eschar, choose attached fibrin as 

tissue type. 

A6- Tipo de tecido necrótico: 

Observação: A ferida deve ser limpa completamente 

antes da avaliação. Escolha o tipo predominante de 

tecido necrótico, por exemplo, se a maior parte do 

leito da ferida é fibrina aderida com pequena 

quantidade de escara preta, escolha fibrina aderida 

como tipo de tecido. 

A7. Necrotic tissue amount of predominant type 

selected in A6. The sum of the percentages in A7 and 

A9 may be less than but should not exceed 100%. 

A7- Quantidade de tecido necrótico do tipo 

predominante, selecionado em A6. A soma das 

porcentagens em A7 e A9 pode ser menor, mas não 

deve exceder 100%.  

A8. Granulation tissue type—Choose predominant 

type of granulation tissue. 

A8- Tipo de tecido de granulação: escolha o de tecido 

de granulação predominante. 

A9. Granulation tissue amount—(The sum of the 

percentages in A7 and A9 may be less than but 

should not exceed 100%.) The percentage of 

granulation tissue refers only to the nonepithelialized 

(open) portion of the wound. The advancing border 

of epithelium is not considered part of the wound 

surface. 

A9- Quantidade do tecido de granulação (A soma das 

porcentagens em A7 e A9 pode ser menor, mas não 

deve exceder 100%). A porcentagem do tecido de 

granulação se refere somente a porção não epitelizada 

(aberta) da ferida. A borda em avanço do epitélio, 

não é considerada parte da superfície da ferida. 

A10. Edges—Definition: Indistinct borders—where 

you would not be able to trace the wound edge. 

1 More than half of advancing borders may be 

indistinct because most of wound is epithelializing. 

Advancing wound edge is 

 
2 Less than half of the wound edge is advancing (the 

process of epidermal resurfacing appears smooth and 

shiny).  

3 Attached, no advancing border-unable to probe. 

Looks like  

4 Unattached wound edge is 

 
5-undermined wound edge is

 

A10- Bordas- Definição: bordas indistintas, onde 

você não seria capaz de traçar a borda da ferida. 

1- Mais da metade das bordas avançadas pode 

ser indistinto, pois a maior parte da ferida 

está epitelizando. A borda avançada da 

ferida é 

 
2- Menos da metade da borda da ferida está em 

avanço (o processo de regeneração da 

epiderme parece liso e brilhante);  

3- Aderido, sem bordas em avanço - incapazes 

de avaliar. Parece  

 
4- Borda da ferida não aderida... 

 
5- Descolamento da borda da ferida... 

 
A11. Periulcer skin viability—Select the following 

items that are present; count the number selected; 

then use this total to determine appropriate response 

category. 

Definitions: 

Callus—thick, dry epidermis 

Scaling dermatitis—scaling, red skin which may be 

weeping 

Maceration—wet, white, opaque skin 

A11- Viabilidade da área perilesional- Selecionar os 

itens seguintes que estão presentes; contar o número 

selecionado; então, usar esse total para determinar a 

categoria de resposta adequada. 

Definições: 

- Calosidade: espesso, epiderme seca; 

- Dermatite descamativa: descamação, pele vermelha 

que pode estar exsudando; 

- Maceração: úmida, branca, pele opaca; 
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Para alcançar a versão pré-final das instruções, foram seguidas as mesmas etapas 

relatadas no instrumento, as quais serão descritas a seguir.  

Traduções iniciais 

Na primeira etapa deste estudo, as instruções foram traduzidas para a língua 

portuguesa de forma independente, pelas mesmas tradutoras do instrumento: bilíngues e com 

Induration—feels firmer than surrounding skin when 

pressed 

Erythema—skin redness (bright red) 

- Induração: parece mais firme do que a pele ao redor 

quando pressionado; 

- Eritema: vermelhidão da pele (vermelho brilhante). 

A12. Leg edema type—Indicate the worst edema 

type located anywhere on leg. 

Definition: lipodermatosclerosis–waxy, white, firm 

tissue. 

A12- Tipo de edema de perna- indique o pior tipo de 

edema localizado em qualquer lugar da perna. 

Definição:Lipodermatoesclerose: brilhante, branco, 

tecido firme.  
A13. Leg edema location—Indicate the most 

proximal location of any type of edema. Clinical 

example: pitting edema ankles with nonpitting edema 

to mid calf: For A10, leg edema type =2 > pitting = , 

A11, leg edema location = 3 > to mid calf =. 

A13- Localização do edema de perna- Indique a 

localização mais proximal de qualquer tipo de edema. 

Exemplo clínico: edema nos tornozelos com cacifo, 

edema sem cacifo até o meio da panturrilha: Para 

A10, tipo de edema de perna= 2>com cacifo; A11, 

localização do edema de perna= até o meio da 

panturrilha.  

A14. Assessment of bioburden 

1 Lightly colonized: small amount of serous-type 

exudate. 

2 Heavily colonized: large amount of seropurulent 

drainage with foul odour and no other cardinal signs 

of inflammation. 

3 Localized infection: large amount of seropurulent 

drainage with foul odour and either induration, 

erythema, warmth, or pain. 

4 Systemic infection: advancing cellulitis or 

osteomyelitis; 

A14- Avaliação da biocarga: 

1- Pouco- pequena quantidade de exsudato tipo 

seroso; 

2- Muito colonizado- grande quantidade de 

drenagem seropurulenta com odor fétido, 

sem outros sinais cardinais de inflamação; 

3- Infecção localizada: grande quantidade de 

drenagem seropurulenta com odor fétid, 

além de induração, eritema, calor ou dor; 

4- Infecção sistêmica: celulite avançada ou 

osteomielite. 
Section B PATIENT- (PROXY) RATED DOMAINS 

Read the questions “as they are” to the patient. It is 

important to qualify that the questions refer to the last 

24 hours. If the patient is unable to understand the 

questions due to cognition or language deficits, 

section B should not be completed or it may be 

completed by a proxy only if the proxy knows the 

patient well and has been with the patient for most of 

the last 24 hours. The same person should provide 

proxy information for each assessment; do not 

complete section B by proxy if the person providing 

proxy information is not the same. 

SEÇÃO B- DOMÍNIOS AVALIADOS PELO 

PACIENTE (REPRESENTANTE) 

Leia as questões como “elas estão” para o paciente. É 

importante deixar claro que as questões se referem ás 

últimas 24 horas. Se o paciente não está apto a 

entender as questões devido a déficits de cognição ou 

linguagem, a seção B não deveria ser completada ou 

ela pode ser completada por um (a) representante, se 

o mesmo conhece bem o paciente e esteve com ele a 

maior parte das 24 horas. A mesma pessoa deverá 

fornecer informação como representante a cada 

avaliação. 

B1. Pain amount as it relates to the leg ulcer in the 

last 24 hours. Determine the rating based on a 

numerical rating scale ranging from 0-10, then place 

response in appropriate category. 

B1- Intensidade de dor no que se refere à úlcera de 

perna nas últimas 24 horas. Determine a classificação 

com base numa escala numérica de avaliação 

variando de 0-10, então coloque a resposta na 

categoria apropriada.  

B2. Pain frequency as it relates to the leg ulcer in the 

last 24 hours. How often patient experienced pain in 

the last 24 hours. 

B2-Frequência da dor no que se refere á úlcera de 

perna nas últimas 24 horas. Com que frequência o 

paciente sentiu dor nas últimas 24 horas. 

B3. Quality of life as it relates to the leg ulcer in the 

last 24 hours. 

B3- Qualidade de vida no que se refere á úlcera de 

perna nas últimas 24 horas.  
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fluência no inglês, uma com conhecimento técnico sobre a temática e a outra não, gerando 

duas versões, a T1b e a T2b, as quais estão no anexo IX e X respectivamente.  

Síntese das traduções 

Na segunda etapa deste estudo, as duas versões traduzidas das instruções de 

preenchimento do instrumento também foram comparadas e as discrepâncias resolvidas na 

reunião consensual com as duas tradutoras, a mestranda responsável pela pesquisa e a 

professora doutora e orientadora do estudo. 

O processo ocorreu de forma igual ao realizado com o instrumento. As discrepâncias 

foram pesquisadas e analisadas em conjunto, sendo sempre o termo escolhido, o considerado 

em consenso o mais adequado do ponto de vista semântico e idiomático, considerando que o 

instrumento seria submetido à retrotradução posteriormente. O quadro a seguir apresenta as 

discrepâncias entre a T1b e a T2b e como foram resolvidas. A versão síntese completa das 

instruções encontra-se no anexo XI. 

Quadro 6: Discrepâncias e soluções da síntese das instruções, Niterói-RJ, 2016 

Itens Instrumento 

original 

T1b T2b Versão síntese 

*Termo escolhido 

Seção 

A 

The time since the 

last dressing 

change should be 

consistent from 

one assessment to 

the next 

A data desde a 

última mudança 

do curativo deve 

ser consistente de 

uma avaliação 

para a próxima 

O tempo desde a 

última troca de 

curativo foi feita 

deve ser coerente 

de uma avaliação 

à outra 

O tempo desde a 

última troca de 

curativo deve ser 

consistente de 

uma avaliação 

para a próxima 

A1 Reminder 

 

Pale yellowish 

Lembrete 

 

Amarelo pálido 

Observação 

 

Amarelado 

Lembrete 

 

Amarelo pálido 

A2 ...> 50% of 

dressing soaked 

 

Copious- 

overwhelming the 

dressing system 

 

> 50% da ferida 

encharcada 

 

Abundante- 

sobrecarregando o 

sistema do 

curativo 

> 50% do curativo 

molhado 

 

Intensa- 

ultrapassando o 

sistema curativo 

> 50% do curativo 

encharcado 

 

Sobrecarregando/ 

ultrapassando o 

sistema curativo 

 

A4 Depth-layers Profundidade-

camadas 

Camadas 

profundas 

Profundidade-

camadas 

A5 Undermining 

 

The top of the 

patient 

Descolamento  

 

No topo do 

paciente 

Desbridamento  

 

No alto do 

paciente 

Descolamento  

 

No topo do 

paciente 

A9 Nonepithelialized Não epitelizada Não epidermizada Não epitelizada 

A10 Edges 

 

Bordas 

 

Margens 

 

Bordas 
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The process of 

epidermal 

resurfacing 

appears smooth 

and shiny 

O processo de 

recobrimento da 

epiderme parece 

liso e brilhante 

O processo de 

regenaração da 

epiderme aparece 

de modo suave e 

lustroso 

O processo de 

recobrimento da 

epiderme parece 

liso e brilhante 

A13 Lighntly colonized 

 

 

Heavily colonized 

Levemente 

colonizado 

 

Pesadamente 

colonizado 

Suavemente 

colonizado 

 

Muito colonizado 

Levemente 

colonizado 

 

Pesadamente 

colonizado 

B3 Experienced Experienciou Sentiu Experienciou 

 

 

Retrotradução das instruções do instrumento 

Além da retrotradução da versão original do LUMT, ocorreu a retrotradução das 

instruções de preenchimento do instrumento por duas retrotradutoras, as mesmas da etapa 

anterior, bilíngues, americanas com fluência no português, gerando a versão inglês de cada 

tradutora, a RT1b e a RT2b, as quais estão no anexo XII e XIII respectivamente. O quadro a 

seguir apresenta as discrepâncias entre a RT1b e a RT2b.  

 

Quadro 7: Discrepâncias entre a RT1b e a RT2b das instruções, Niterói-RJ, 2016 

Itens Instrumento 

original 

RT1b RT2b Observações 

A2 Scant Scant Thick “Scant” significa escasso e 

“thick”, espesso, denso 

A5 Undermining Detachment 

(undermining) 

Non-

adherence 

“Undermining” significa 

descolamento e “non-adherence”, 

não aderido 

A10 Unattached Not attached Non-

adherent 

“Not attached” significa não 

anexado; “non-adherent”, não 

aderido e “unattached”, 

independente 

 

Comitê de Juízes 

 

Avaliação das traduções pelos juízes 

 

Todas as versões da tradução, retrotradução e síntese das instruções também foram 

avaliadas pelos juízes e calculada a taxa de concordância (TC) entre eles e o índice de 

validade do conteúdo (IVC) do instrumento.  

Todos os itens apresentaram TC de 100% e IVC de 1,00, não sendo necessário 

submeter nenhum item a nova tradução e retrotradução. Porém, assim como no instrumento, 
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algumas sugestões foram realizadas a fim de alcançar a melhor compreensibilidade dos 

instrumentos e equivalência com a cultura brasileira. A aprovação das mudanças ocorreu 

quando 70% dos membros do Comitê concordaram com a proposta ou a propuseram. Serão 

destacadas no quadro a seguir, as mudanças propostas para a versão síntese das instruções em 

português e que compuseram a versão pré-final das instruções:  

Quadro 8: Sugestões do Comitê de Juízes para as instruções, Niterói-RJ, 2016 

Itens Versão síntese N° de juízes que 

sugeriram 

mudança 

Sugestões do Comitê de 

Juízes 

A2 Sobrecarregado 

Sobrecarregando/ultrapassando 

o sistema curativo 

12 (92,3%) Saturado 

Ultrapassando o limite de 

saturação do curativo 

A5 Aplicador estéril umedecido 

com ponta de rayon ou a pinça 

de investigação 

10 (77%) Instrumento de avaliação 

A12 Ceroso 10 (77%) Brilhante 

A14 Levemente colonizado 10 (77%) Pouco colonizado 

 

4.3 PRÉ-TESTE 

Caracterização dos pacientes participantes do pré-teste 

 Nesse estudo, 30 pacientes com úlceras de perna foram avaliados através do LUMT 

na versão em português. A tabela a seguir descreve o perfil desses pacientes considerando: 

sexo, idade, doenças de base, etiologia da úlcera, localização, tempo de úlcera e número de 

recidivas.  

Tabela 3: Caracterização dos pacientes participantes do estudo, Niterói-RJ, 2016 

VARIÁVEIS N % 

Sexo   

Masculino 16 53,3% 

Feminino 14 46,7% 

Idade   

40-50 06 20% 

51-60 02 6,7% 

61-70 16 53,3% 

71-80 04 13,3% 

81-90 02 6,7% 

Doenças de base   

IVC 03 10% 

DM 05 16,7% 

IVC + HAS 10 33,3% 
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No que diz respeito à amostra dos pacientes, a diferença entre homens e mulheres foi 

pequena, dezesseis (53,3%) eram do sexo masculino e quatorze (46,7%) do sexo feminino. 

Quanto à faixa etária, a maior parte dos pacientes é de idosos, 22 (73,3%) tem entre 61 e 90 

anos. A média de idade dos pacientes em anos ficou em 62,7; o paciente mais novo possuía 

41 anos (mínimo) e o mais velho 84 (máximo). 

Com relação às doenças de base, a predominância foi dos pacientes que possuíam 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) e insuficiência venosa crônica (IVC), totalizando 10 

(33,3%) e os pacientes que além da HAS, IVC apresentavam também diabetes mellitus (DM), 

que eram 06 (20%). No que concerne à etiologia, 19 (63,3%) dos pacientes apresentavam 

úlceras venosas e que se localizavam em sua maioria em região de maléolo medial e lateral, 

totalizando 15 pacientes (50%).  

No tocante ao tempo de úlcera, 22 (73,3%) pacientes apresentavam lesão entre 0 e 10 

anos. O tempo médio de úlcera foi 08 anos, o paciente com menor tempo de úlcera tinha 0,3 

anos (3 meses) e o com maior tempo 30 anos. A maior parte dos pacientes, 20 (66,7%) não 

apresentou recidiva, porque as úlceras nunca haviam cicatrizado, 

  

Resultados da aplicação do instrumento 

DM + HAS 05 16,7% 

IVC + DM + HAS 06 20% 

IVC + Anemia falciforme 01 3,3% 

Etiologia da úlcera   

Úlcera venosa 19 63,3% 

Úlcera diabética 09 30% 

Úlcera mista 02 6,7% 

Localização da úlcera   

Maléolo medial 12 40% 

Maléolo lateral 03 10% 

Dorso do pé 02 6,7% 

Região plantar 05 16,7% 

Pododáctilos 04 13,3% 

Terço médio inferior do membro 04 13,3% 

Tempo de úlcera   

0-05 anos 12 40% 

06-10 10 33,3% 

11-20 06 20% 

21-30 02 6,7% 

 Recidivas   

Não 20 66,7% 

Sim 10 33,3% 
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 A tabela a seguir demonstra o instrumento LUMT na língua portuguesa e a 

distribuição absoluta e percentual dos descritores escolhidos na avaliação dos pacientes desse 

estudo.  

Tabela 4: resultados da aplicação do LUMT na língua portuguesa, Niterói-RJ, 2016 

LEG ULCER MEASUREMENT TOOL: LÍNGUA PORTUGUESA   

  Item/Domínio Categorias de resposta N % 
(A) Domínios avaliados clinicamente   
A1- Tipo de exsudato 0 Nenhum 4 13,3% 

1 Serosanguinolento      12 40% 
2 Seroso 10 33,3% 
3 Seropurulento 03 10% 

4 Purulento 

 
01 3,4% 

A2- Quantidade de exsudato 0 Ausente 03 10% 

1 Escassa 09 30% 
2 Pequena 05 16,7% 
3 Moderada 09 30% 
4 Grande   

     
04 13,3% 

A3- Tamanho (a partir da margem da borda em avanço do 

epitélio)-(Comprimento x Largura) 

 

0 cicatrizado 0 0% 

1-  <2.5 cm²         04 13,3% 
2- 2.5-5.0 cm²      05 16,7% 
3- 5.1-10.0 cm²   06 20% 
4- 10.1 cm² ou mais 15 50% 

A4- Profundidade 

 

Camadas de tecido 

0 Cicatrizada 0 0% 

1 Perda parcial da espessura da 

pele 
12 40% 

2 Perda da espessura completa da 

pele 
18 60% 

3 Tendão/ cápsula articular 

visível 
0 0% 

4Exposição óssea          

        
0 0% 

A5- Descolamento 

Maior ás ___ horas 

 

0. 0cm 29 96,6% 

1   >0 – 0.4 cm                 0 0% 

2   >0.4 – 0.9 cm             0 0% 

3   >0.9 – 1.4 cm             0 0% 

4   >1.5 cm    

                   
1 3,4% 

A6- Tipo de tecido necrótico 0 Nenhum 10 33,3% 

1 Solto: esfacelo de branco a 

amarelo 
03 10% 

2 Aderido: esfacelo de branco a 

amarelo ou fibrina 
13 43,4% 

3 Amolecido: escara cinza ou 

preta 
0 0% 

4 Endurecido: escara preta seca 

 
04 13,3% 

A7- Quantidade de tecido necrótico 0. Ausente 12 40% 

1. 1 a 25% do leito da ferida 

coberto 
04 13,3% 
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2. 26 a 50% do leito da ferida 

coberto 
01 3,4% 

3. 51 a 75% do leito da ferida 

coberto 
06 20% 

4. 76 a 100% do leito da ferida 

coberto 

 

07 23,3% 

A8- Tipo de tecido de granulação 
0 Cicatrizado 0 0% 
1 Vermelho sadio brilhante 18 60% 
2 Vermelho opaco/escuro   0 0% 
3 Pálido 07 23,3% 
4 Ausente 

 
05 16,7% 

A9- Quantidade de tecido de granulação 0 Cicatrizada 01 3,4% 
1.  76 a 100% do leito da ferida 

coberto 
11 36,6% 

2.  51 a 75% do leito da ferida 

coberto 
02 6,7% 

3.  26 a 50% do leito da ferida 

coberto 
03 10% 

4.  1 a 25% do leito da ferida 

coberto 

 

13 43,3% 

A10- Bordas 0 Cicatrizada 0 0% 
1. > 50% bordas do epitélio que 

avançam ou indistintas 
08 26,6% 

2.  <50% bordas do epitélio que 

avançam 
03 10% 

3. Aderido, sem bordas do 

epitélio que avançam   
18 60% 

4.  Sem aderência ou descolado 

 
01 3,4% 

A11- Viabilidade da área perilesional 

- Calo  

- Dermatite (pálida) 

- Maceração 

- Induração 

- Eritema (vermelho brilhante) 

- Púrpura branqueável 

- Púrpura não branqueável 

- Desidratação da pele 

 

Número de fatores afetados: 

 

0 Nenhum                              

 

 

0 

 

 

0% 
1 Apenas um 11 36,6% 
2 Dois ou três 17 56,6% 
3 Quatro ou cinco 01 3,4% 
4 Seis ou mais fatores 01 3,4% 

A12- Tipo de edema de perna 
0 Nenhum 05 16,7% 
1 Sem cacifo ou firme 14 46,7% 
2 Com cacifo 07 23,3% 
3 Fibrose ou 

lipodermatoesclerose 
04 13,3% 

4 Endurecida 

 

0 0% 

A13- Localização do edema de perna 0 Nenhum 11 36,6% 
1 Localizado periúlcera 05 16,7% 
2 Pé, incluindo tornozelo 09 30% 
3 Até o meio da panturrilha 02 6,7% 
4 Até o joelho 

 
03 10% 

A14- Avaliação da biocarga 0 Cicatrizada 02 6,7% 
1 Pouco colonizada 23 76,6% 
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2 Muito colonizada 03 10% 
3 Infecção localizada 02 6,7% 
4 Infecção sistêmica 

 
0 0% 

(B) DOMÍNIOS AVALIADOS PELO PACIENTE (REPRESENTANTE)   
B1- Intensidade de dor (relacionada à úlcera de perna) 

Avalie a sua dor experienciada nas últimas 24h, numa escala 

de 0 a 10, em que 0 significa “sem dor” e 10 significa “a 

pior dor”. 

Escala numérica (0-10) 

0 Nenhum 
 

06 

 

20% 
1.  >0-2 05 16,7% 
2.  >2-4 03 10% 
3.  >4-7 07 23,3% 
4.   >7 09 30% 

B2- Frequência da dor (relacionada à úlcera de perna) 

Qual dos seguintes termos descreve melhor a frequência 

com que você sentiu dor nas últimas 24 horas? 

0 Nenhuma 08 26,6% 
1 Ocasional 13 43,3% 
2 Relacionada a posição 01 3,4% 
3 Constante 05 16,7% 
4 Prejudica o sono 

 
03 10% 

B3- Qualidade de vida (no que se relaciona a úlcera de 

perna) 

0 Muito satisfeito 02 6,7% 
1 Satisfeito 09 30%% 
2 Pouco satisfeito 06 20% 
3 Insatisfeito 07 23,3% 
4 Péssimo 06 20% 

 

Nesse estudo, utilizando o LUMT na língua portuguesa, nos domínios avaliados 

clinicamente, identificou-se uma predominância de úlceras com exsudato serosanguinolento 

(40%) ou seroso (33,3); em quantidade escassa (30%) ou moderada (30%); maiores do que 10 

cm² (50%); com perda da espessura completa da pele (60%); sem descolamento da borda 

(96,6%); com tecido necrótico do tipo aderido: esfacelo branco a amarelo ou fibrina (46,4%); 

e tecido de granulação do tipo vermelho sadio brilhante (60%); bordas do epitélio aderidas 

sem avanço (60%); com pelo menos 2 ou 3 fatores de comprometendo a viabilidade da área 

perilesional (56,6%); com edema de perna sem cacifo ou firme (46,7%), localizado no pé, 

incluindo tornozelo (30%) e pouco colonizadas (76,6%). 

Nos domínios avaliados pelo paciente houve predominância de indivíduos com 

intensidade de dor entre 7 e 10 (30%); de frequência ocasional (43,3%) e considerando-se 

satisfeitos (30%) no que se refere a qualidade de vida relacionada a presença da úlcera.  

Na parte A (domínios avaliados clinicamente), a soma dos descritores escolhidos 

gera uma pontuação que varia de 0 a 56. Quanto mais perto de 56, pior o estado de 

cicatrização da ferida. A tabela a seguir demonstra a pontuação obtida pelos pacientes desse 

estudo. 
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Tabela 5: Pontuação dos domínios avaliados clinicamente, Niterói-RJ, 2016 

Pontuação dos domínios avaliados clinicamente N % 

0-14 04 13,3% 

15-28 19 63,4% 

29-42 07 23,3% 

43-56 0 0% 

 

 Nos domínios avaliados clinicamente, 23 (76,7%) pacientes somaram até 28 pontos e 

nenhum alcançou a pontuação máxima. A maior pontuação obtida foi 41, a menor 6 e a média 

da pontuação foi de 23,7 pontos.  

Na parte B (domínios avaliados pelo paciente), a soma dos descritores escolhidos 

gera uma pontuação que varia de 0 a 12. Quanto mais perto de 12, pior a qualidade de vida e 

maior a intensidade e frequência da dor do paciente. A tabela a seguir demonstra a pontuação 

obtida pelos pacientes desse estudo. 

Tabela 6: Pontuação dos domínios avaliados pelo paciente, Niterói-RJ, 2016 

 

 

Na parte B, os domínios avaliados pelo paciente, 18 pacientes (60%) não alcançaram 

a pontuação máxima ou chegaram perto dela. A maior pontuação obtida foi 12, a menor 1 e a 

média da pontuação foi de 5,8 pontos.  

 A soma total do instrumento, incluindo os itens A e B, pode gerar uma pontuação 

máxima de 68 pontos. A tabela a seguir demonstra a pontuação total obtida pelos pacientes 

desse estudo. 

Tabela 7: Pontuação total LUMT, Niterói-RJ, 2016  

Pontuação total LUMT N % 

0-10 01 3,4% 

11-20 04 13,3% 

21-30 13 43,2% 

31-40 06 20% 

41-50 05 16,7% 

51-60 01 3,4% 

61-70 0 0% 
*A pontuação máxima possível obtida é de 68 pontos (56 da parte A e 12 da parte B) 

 

Pontuação dos domínios avaliados pelo paciente N % 

0-6 18 60% 

7-12 12 40% 
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 Em relação à pontuação total do LUMT, 19 (63,3%) dos pacientes pontuaram entre 

21 e 40 pontos. A maior pontuação obtida foi de 51, a menor 9 e a média da pontuação foi de 

29,5 pontos.  

Caracterização dos enfermeiros participantes do pré-teste 

Nesse estudo, 10 enfermeiros participaram do pré-teste. A tabela a seguir descreve o 

perfil desses enfermeiros, considerando: sexo, idade, tempo de formado, experiência 

profissional ou não na área de feridas e formação profissional.  

Tabela 8: Caracterização dos enfermeiros participantes do pré-teste 

VARIÁVEIS N % 

Sexo   

Masculino 01 10% 

Feminino 09 90% 

Idade   

20-30 anos 05 50% 

31-40 anos 04 40% 

41-50 anos 0 0% 

51-60 anos 01 10% 

Tempo de formado   

0-05 anos 04 40% 

06- 10 anos 03 30% 

11- 20 anos 02 20% 

21-30 anos 0 0% 

31-40 anos 01 10% 

Experiência profissional na área de feridas   

SIM 08 80% 

NÃO 02 20% 

Formação profissional   

Especialização 02 20% 

Especialização + Mestrado  04 40% 

Especialização + Mestrado + Doutorado    04 40% 

 

 Com relação aos enfermeiros participantes do pré-teste, houve predominância de 

indivíduos do sexo feminino (90%); com idade entre 20 e 30 anos (50%); com tempo de 

formado de até 5 anos (40%); com experiência profissional na área de feridas (80%) e no que 

diz respeito a formação profissional, todos possuíam especialização e a maioria, além da 

especialização possuía mestrado e/ou doutorado, sendo que 8 na área de feridas. 

Avaliação do instrumento pelos enfermeiros 
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 O instrumento de praticabilidade utilizado nesse estudo conta com 4 itens: eu achei 

fácil entender as instruções de preenchimento, eu achei fácil entender as questões do 

questionário, eu achei fácil assinalar as respostas do questionário e eu achei interessante 

contar com o apoio de um instrumento para avaliação de feridas. Cada enfermeiro marcava 

em cada um desses itens: discordo totalmente, discordo parcialmente, não tenho opinião, 

concordo parcialmente ou concordo totalmente.  

Foi calculada a calculada a taxa de concordância (TC) entre eles e o índice de 

validade do conteúdo (IVC) do instrumento e todos os itens apresentaram TC de 100% e IVC 

de 1,00, representando concordância total. 

Porém, três enfermeiros tiveram dificuldade em avaliar o item A5 e dois enfermeiros 

em avaliar o item A10. Relataram que foi necessário reler as instruções e um gasto maior de 

tempo para escolher uma resposta. No entanto, nenhum dos enfermeiros sugeriu mudanças ou 

adequações na versão aplicada.  
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5 DISCUSSÃO 

 

Utilização de instrumentos na avaliação e tratamento de feridas 

A utilização de instrumentos vem favorecendo a comunicação entre os profissionais 

de saúde e os usuários do serviço, contribuindo para a rápida identificação de problemas e 

necessidades prioritárias, assim como para a tomada de decisões na procura da melhoria dos 

cuidados (HIGGINSON, CARR, 2001; FREITAS et al., 2014).  

Nesse contexto, Silva et al. (2012) destacam que escalas e testes vêm sendo 

elaborados, traduzidos, adaptados, validados e aplicados, com vistas a mensurar e/ou 

identificar situações nas quais se possam atuar de forma mais científica e eficaz. Dessa forma, 

podem-se mensurar os fenômenos de saúde, gerando cada vez mais validade clínica desses 

instrumentos, enquanto tecnologias de cuidar, o que representa sistematizar o cotidiano da 

enfermagem nos vários contextos de atuação. 

No contexto do cuidado de feridas, especialmente úlceras de perna, a avaliação é 

crucial, uma vez que, devido a cronicidade, caráter recidivante e acompanhamento em geral 

ambulatorial é fundamental que o paciente esteja envolvido em seu tratamento e tenha um 

retorno acerca da terapêutica adotada.  

No Brasil, dispomos de poucos instrumentos válidos e confiáveis para avaliação de 

feridas crônicas, e a incorporação de instrumentos com esta finalidade, na prática clínica, 

facilita a tomada de decisão pelo enfermeiro quanto ao tratamento e ao acompanhamento do 

paciente com ferida (MORAIS; OLIVEIRA; SOARES, 2008; Alves et al., 2015). 

A avaliação da ferida representa uma atividade complexa que requer do profissional 

conhecimento, além da implementação de medidas sistematizadas de cuidado, por meio da 

adoção de protocolos que fornecem ampla visão das reais necessidades do paciente, dando 

subsídios para o enfermeiro promover intervenções individualizadas e efetivas, contribuindo 

assim, para a tomada de decisões (CHAVES; GRYPDONCK, DEFLOOR, 2006). A avaliação 

precisa de uma ferida crônica é essencial para a identificação de suas condições e a decisão do 

tratamento tópico adequado (HARRIS et al.,2010).  

Nessa perspectiva, a European Wound Management Association- EWMA (2010) 

declara que são necessários sistemas válidos de pontuação da condição das feridas baseada em 

instrumentos com propriedades psicométricas bem estabelecidas. 
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Além de possibilitar adequada documentação e indicação terapêutica, a utilização de 

instrumentos e escalas proporciona intercâmbio de informações na comunidade científica e a 

comparação dos resultados em diferentes países (ALEXANDRE; GUIRARDELLO, 2002). 

Tradução e Adaptação Transcultural 

 Este estudo teve a finalidade de descrever o processo de tradução, adaptação 

transcultural e o pré-teste de um instrumento que avalia pacientes com úlceras de perna para 

uso no Brasil.  

Historicamente, a adaptação de instrumentos provenientes de outras culturas, se 

resumia apenas em uma tradução simples e literal das palavras, o que comprometia a 

qualidade das informações. Atualmente, estudiosos evidenciam que além da tradução literal 

da palavra, a adaptação transcultural deve enfatizar a equivalência semântica fazendo com que 

os conceitos expressos tenham sentido para a população alvo. Desta forma, uma sintonização 

com o contexto cultural da população alvo deve ser realizada, principalmente em um país 

heterogêneo como o Brasil, onde as diferenças de linguagem, crença e cultura são evidentes 

(BEATON et al, 2007). 

Bueno et al. (2013) explicam que a escolha de um instrumento criado em outra 

cultura e idioma traz ao pesquisador o desafio de adaptá-lo a sua realidade, por meio dos 

processos de tradução e adaptação transcultural. A obtenção de equivalência entre os 

instrumentos é um dos passos para garantir a adequada tradução. Os processos de tradução e 

adaptação garantem a validade do conteúdo de um instrumento para outra língua e cultura, 

tornando-o confiável. 

A literatura internacional tem procurado propor normas para assegurar adaptações de 

instrumentos de uma forma metodologicamente correta. A tendência atual é padronizar 

normas internacionais para assegurar a qualidade de instrumentos adaptados. Segundo esses 

protocolos, os seguintes passos são essenciais nesse processo: tradução inicial; síntese; 

tradução de volta para a língua original; revisão por um comitê e realização de um pré-teste 

(GUILLEMIN; BOMBARDIER; BEATON, 1993; GUILLEMIN, 1995; HUTCHINSON; 

BENTZEN; KONIG-ZANHN, 1996; ALEXANDRE; GUIRARDELLO, 2002; BEATON; 

BOMBARDIER et al.,2000).  

Nesse estudo, buscou-se percorrer todas as etapas aceitas mundialmente e a 

metodologia foi dividida em: tradução, síntese das traduções, retrotradução, comitê de juízes 

onde ocorreu a adaptação transcultural e o pré-teste.  
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Na primeira etapa preconizada pela metodologia proposta, devem ser realizadas duas 

traduções independentes para a língua portuguesa. Uma por um tradutor (T1) que seja da área 

da saúde e outra por um segundo tradutor (T2), que não seja um profissional de saúde com 

fluência em inglês. Ressalta-se que as traduções deverão ser realizadas por brasileiros com 

fluência em inglês (idioma original da escala) (BEATON et al., 2000; BERNARDO et 

al.,2013). Assim, nesse estudo foi realizado o processo de tradução de forma cuidadosa e 

criteriosa para possibilitar futuros estudos com o mesmo rigor de quando se cria um novo 

instrumento (GIUSTI; BEFI-LOPES. 2008; ROSSETTO; MARTINS; MEIJAS, 2011).  

Na segunda etapa, a maior parte das discrepâncias encontradas entre as versões não 

estavam relacionadas a significado e/ou sentido diferentes, mas apenas a grafia das palavras. 

As discrepâncias foram pesquisadas e analisadas em conjunto, sendo sempre o termo 

escolhido, o considerado em consenso o mais adequado do ponto de vista semântico e 

idiomático, considerando que o instrumento seria submetido à retrotradução posteriormente. 

 As tradutoras relataram que a principal dificuldade de tradução foi o termo 

“undermining”, porém em consenso e pesquisa verificou-se que dentro do contexto de 

avaliação de lesões, o significado correto é descolamento.  

O importante nessa etapa é que os dois tradutores e uma terceira pessoa envolvida no 

processo procurem sintetizar os resultados das traduções. Trabalhando com o instrumento 

original e as versões de cada tradutor, a equipe deverá produzir um único instrumento final, 

no qual haja consenso e não concessões de um com o outro tradutor (BEATON et al., 2000). 

Na terceira etapa deste estudo, as diferenças encontradas entre a RT1a e a RT2a do 

instrumento comparando com o instrumento original foram poucas e em geral não 

relacionadas a discrepâncias no sentido de uma palavra ou termo. Em geral, eram palavras 

que expressavam o mesmo significado e sentido, no entanto, com grafias distintas e não 

comprometeram o sentido do instrumento original e em sua maioria, dentro do contexto da 

temática do instrumento, representaram o mesmo sentido.  

Na retrotradução das instruções, nos itens A2 e A5, os termos traduzidos pela 

tradutora da RT1b e pela tradutora RT2b apresentaram diferença de sentido/significado. 

Porém, nos dois itens pelo menos uma das tradutoras, traduziu o termo com a mesma palavra 

do instrumento original. No item A10, as diferenças encontradas na grafia não 

comprometeram o sentido do instrumento original.  

Em geral, esta etapa permite verificar as inconsistências e os erros conceituais feitos 

durante a tradução. Os dois tradutores que realizarem a back translation devem ter como 

língua-mãe aquela do original do instrumento e, preferentemente, não devem ter maiores 
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conhecimentos dos conceitos a serem explorados, nem serem da área da saúde (BEATON et 

al., 2000). 

Na quarta etapa deste estudo, o comitê de juízes consolidou todas as versões e 

componentes do questionário, incluindo o instrumento original, instruções e todas as versões 

traduzidas e através disso gerar a versão pré-final para o pré-teste.  

Durante o desenvolvimento de instrumento, um dos pontos discutidos nessa 

avaliação é o número e a qualificação desses juízes. A literatura apresenta controvérsias sobre 

esse ponto (ALEXANDRE; COLUCI, 2011).  

Lynn (1986) recomenda um mínimo de cinco e um máximo de dez pessoas 

participando desse processo. Outros autores sugerem de seis a vinte sujeitos (HAYNES; 

RICHARD; KUBANY, 1995). Nessa decisão, devem-se levar em conta as características do 

instrumento, a formação, a qualificação e a disponibilidade dos profissionais necessários 

(GRANT; DAVIS, 1997; OLIVEIRA; FERNANDES; SAWADA, 2008). 

Vieira et al. (2014) utilizaram-se sete participantes no comitê de juízes para traduzir, 

adaptar e validar o conteúdo de uma escala de qualidade de vida específica para cuidadores. 

Bueno et al. (2013) utilizaram três participantes na validação de uma escala de avaliação de 

dor em prematuros. Viana, Guirardello e Madruga (2010) utilizaram dez participantes na 

validação de uma escala de sexualidade em idosos.  

Com relação aos critérios para escolha dos juízes, Chaves et al. (2008) destacam que 

a seleção de peritos é sem dúvida uma questão que tem gerado controvérsias na literatura, 

pois não há consenso sobre os critérios que tornam o enfermeiro “um perito” e muitos estudos 

sobre validação de conteúdo têm utilizado uma variedade de critérios para definir a inclusão 

da amostra. Entre esses critérios, a literatura destaca: ter experiência clínica; publicar e 

pesquisar sobre o tema; ser perito na estrutura conceitual envolvida e ter conhecimento 

metodológico sobre a construção de questionários e escalas (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). 

Analisando o perfil dos enfermeiros que participaram como juízes desse estudo, a 

amostra mostrou-se qualificada, aliando além da experiência prática, desenvolvimento de 

atividades em pesquisa.  

 No que diz respeito à avaliação dos juízes, no instrumento, todos os itens 

apresentaram taxa de concordância maior que 80% e Índice de Validade de Conteúdo maior 

que 0,80. Nas instruções, todos os itens apresentaram taxa de concordância de 100% e Índice 

de Validade de Conteúdo de 1,00. Assim, não foi necessário submeter nenhum item a novas 
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rodadas de tradução e retrotradução. Pode-se considerar que os resultados encontrados na 

avaliação da concordância entre avaliadores/juízes são excelentes, demonstrando alta 

confiabilidade na aplicação intra-avaliadores/juízes. 

Porém algumas sugestões foram realizadas a fim de alcançar a melhor 

compreensibilidade dos instrumentos e equivalência com a cultura brasileira. Destaca-se que a 

aprovação das mudanças ocorreu quando 70% dos membros do Comitê concordaram com a 

proposta ou a propuseram. Foram destacadas nos resultados as que foram sugeridas por pelo 

menos 70% dos juízes e as que compuseram a versão pré-final do instrumento.  

Nesta pesquisa, seguiram-se todos os passos recomendados na literatura, e as 

modificações sugeridas pelos especialistas foram pontuais e acatadas. 

 

Pré-teste 

Características sociodemográficas 

Com relação ao sexo, nesse estudo houve discreto predomínio do sexo masculino 

(53,3%). No estudo de Malaquias et al (2012) ocorreu uma predominância expressiva do sexo 

masculino com percentual de 73,8% dos participantes. Porém, em outros cenários tem sido 

apontado predomínio do sexo feminino (SILVA; MOREIRA, 2011; EVANGELISTA et al, 

2012). 

A prevalência de úlceras venosas no sexo feminino tem sido justificada em razão da 

gravidez e presença dos hormônios femininos, que é uma predisposição á ocorrência de IVC e 

consequentemente ás úlceras venosas, como explicam Martins e Souza (2007). Considerando, 

que nesse estudo também foram incluídas úlceras de outras etiologias, a prevalência de 

úlceras diabéticas também tende a ser maior em mulheres (BONA et al., 2010; REZENDE et 

al., 2008; CALSOLARI et al., 2002).  

 Malaquias et al. (2012) acreditam que esse predomínio do sexo masculino em alguns 

cenários contrariando a literatura, necessita ser melhor estudado e ressalta a necessidade de 

abordagens que considerem as especificidades locais que possam talvez justificar esses 

achados. 

No que diz respeito à idade, foi considerado idoso todo indivíduo com idade igual ou 

superior á 60 anos (de acordo com o estatuto do idoso) e, portanto, mais de 70% dos pacientes 

desse estudo eram de idosos com média de idade de 62,7 anos indo de encontro ao achado de 

outros estudos nacionais. A média de idade foi de 60 anos no estudo de Malaquias et al. 
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(2012); de 62,7 anos no de Evangelista et al. (2012) e de 66,7 anos no de Silva e Moreira 

(2011).  

O predomínio dessas lesões em idosos pode ser explicado, devido à pele ser um dos 

órgãos que mais sofre mudanças com o avançar da idade. Dentre as principais alterações 

decorrentes do envelhecimento, ressaltam-se: fragilidade cutânea, perda da sensibilidade, 

diminuição da elasticidade, distúrbios no estado metabólico, alterações na circulação 

sanguínea e declínio das glândulas sudoríparas e sebáceas acarretando em distúrbios na 

termorregulação e, consequentemente, uma pele ressecada. Essas modificações fisiológicas 

somadas, especialmente, às alterações na circulação sanguínea, à diminuição da mobilidade e 

ao declínio do tônus muscular, tornam os idosos mais susceptíveis a desenvolver úlceras 

crônicas, como descrevem Silva et al. (2009) e Benevides et al. (2012). 

Embora a prevalência de úlceras de perna neste estudo e nos estudos supracitados 

seja em idosos, aproximadamente 27% dos participantes tinha menos de 60 anos. O 

aparecimento precoce desta complicação pode gerar grandes problemas econômicos e sociais 

para o individuo acometido e família, uma vez, que geralmente essa faixa etária ainda se 

encontra laboralmente ativa. A esse respeito, Oliveira, Castro e Granjeiro (2013) afirmam que 

o percentual de adultos acometidos é preocupante, quando se relaciona a presença da ferida às 

complicações do estado de saúde, ou seja, a presença da úlcera em decorrência da doença 

crônica. Isso significa que acomete indivíduo os em idade produtiva, acarretando afastamento 

do trabalho e até mesmo aposentadorias precoces, agravando situações socioeconômicas já 

precárias. 

Referente às doenças de base, foi predominante a presença concomitante de IVC 

associada à HAS em 33,3% dos participantes. Em outros dois estudos (OLIVEIRA et al., 

2012;  SILVA; MOREIRA, 2011) os achados foram semelhantes. Dessa forma, a assistência 

de enfermagem ao paciente com feridas não deve envolver somente a realização do curativo, 

mas também aspectos sistêmicos, como as doenças de base. Silva e Moreira (2011) destacam 

a importância da orientação acerca do controle e tratamento da IVC e da HAS. Nesse sentido, 

Oliveira, Castro e Granjeiro (2013) ressaltam que sendo estas doenças a causa do surgimento 

da ferida ou do retardo na cicatrização, os enfermeiros devem direcionar a assistência de 

enfermagem considerando os aspectos clínicos do paciente, os sinais e sintomas da patologia 

associada e os aspectos da ferida. 

 Concernente à etiologia, a predominância de úlceras venosas nesse estudo vai de 

encontro aos achados da literatura. Dentre as úlceras encontradas nos membros inferiores, a 
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úlcera de etiologia venosa é a que possui maior prevalência, correspondendo a 

aproximadamente de 60% a 90% das úlceras encontradas nessa localização (FRADE et al., 

2005; FINLAYSON; EDWARDS; COURTNEY, 2009; BARBOSA; CAMPOS, 2010 

SILVA; MOREIRA, 2011; MALAQUIAS et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2012; 

DARGAVILLE et al., 2012). As úlceras venosas constituem a manifestação clínica mais 

grave da insuficiência venosa crônica, e por isso, tal fato explica o predomínio nesse estudo 

da maior ocorrência de IVC e consequentemente mais indivíduos com úlceras venosas.  

Em referência à localização, metade das úlceras encontrava-se em região de maléolo 

medial ou lateral. A predominância dessa localização é consequência da etiologia venosa, pois 

as úlceras dessa etiologia geralmente aparecem na face medial da perna, próximas ao maléolo 

medial ou lateral (FRANÇA; TAVARES, 2003; CARMO et al., 2007; SILVA; MOREIRA, 

2011; SANT’ANA et al. , 2012; BRITO et al. 2013). 

Relativo ao tempo de úlcera, 70% dos pacientes possuíam lesões por até 10 anos. 

Embora em percentual menor, alguns pacientes convivem com a úlcera por mais de 15 anos e 

outros chegando há 30 anos. O tempo médio de úlcera foi de 8 anos. Silva e Moreira (2011) 

encontraram 5,5 anos como tempo médio de úlcera.  

Em geral o tempo de úlcera pode variar de meses a anos. Malaquias et al. (2012) 

ressaltam que as variações nesse tempo de úlcera, reforça a interação entre fatores como: a 

gravidade da alteração vasculogênica, o acesso a serviços de atendimento na área de 

angiologia, o atendimento por uma equipe qualificada, o estilo de vida e adesão ao tratamento 

e ao serviço. 

Nesse sentido, Benevides et al. (2012) corroboram que o tempo de existência da 

úlcera está intrinsecamente ligado ao processo de cicatrização, pois este sofre influência, tanto 

de fatores locais (infecções, tamanho, localização, tipo da úlcera) quanto sistêmicos (estado 

nutricional, metabolismo hormonal e funcionamento do sistema circulatório). 

Respectivo ao caso de recidivas, a maioria dos pacientes desse estudo convivia com 

a úlcera ininterruptamente. Esse achado vai de encontro aos estudos de Olson et al. (2009) e 

Malaquias et al. (2012), no qual a maioria dos pacientes também não apresentaram recidivas. 

No entanto se distancia dos achados da maioria dos estudos (SILVA; MOREIRA, 2011; 

FRADE et al., 2005; FINLAYSON; EDWARDS; COURTNEY, 2009), a medida que a 

possibilidade de recorrência é grande e esperada nesses tipos de lesões (OLIVEIRA; LIMA; 

ARAÚJO, 2008; OLIVEIRA et al., 2012; OLIVEIRA; CASTRO; GRANJEIRO, 2013). 
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Aplicação do instrumento 

Nesse estudo, utilizando o LUMT na língua portuguesa, nos domínios avaliados 

clinicamente nos itens A1 e A2 identificou-se uma predominância de úlceras com exsudato 

serosanguinolento ou seroso e em quantidade escassa ou moderada. No estudo de Benevides 

et al (2012) constatou-se a presença do exsudato em mais da metade das úlceras avaliadas 

(60,4%), destas 16 (50,0%) tinha um aspecto seroso e odor ausente. No de Oliveira et al. 

(2012), realizado no mesmo cenário, porém utilizando outro protocolo de avaliação, 

verificou-se predominância de exsudato do tipo seroso (65%) em quantidade média (38,8%) 

ou pouca (37,3%). 

O líquido da ferida reflete o seu meio ambiente em qualquer momento durante o 

processo de cicatrização e sua quantidade varia de acordo com a fase da cicatrização em que 

se encontra, sendo que na fase inflamatória há uma maior drenagem dessa secreção e pouca 

nas fases posteriores (OLIVEIRA; CASTRO; GRANJEIRO, 2013). O excesso de exsudato 

favorece a colonização de bactérias e causa maceração da região ao redor da úlcera 

(AUGUSTIN et al., 2011).  

O exsudato seroso está relacionado normalmente às lesões limpas sendo 

caracterizado por ser plasmático, transparente e aquoso. Esse tipo de exsudato é composto por 

leucócitos e microorganismos vivos ou mortos (OLIVEIRA et al., 2012). A grande 

porcentagem de feridas produzindo exsudato do tipo seroso é um ponto positivo, pois a 

presença deste tipo de exsudato é um processo natural presente em úlceras crônicas, 

significando ausência de sinal de infecção no leito da lesão, evoluindo assim para um melhor 

prognóstico (OLIVEIRA; CASTRO; GRANJEIRO, 2013). 

O exsudato purulento está geralmente associado a processos infecciosos, podendo 

apresentar colorações que variam entre amarelo, verde ou marrom. O exsudato 

serosanguinolento indica muitas vezes a presença de lesão vascular dos novos vasos frágeis 

que estão surgindo pelo processo de cicatrização (OROSCO; MARTINS, 2006). 

No item A3, metade dos pacientes foram incluídos na opção das lesões que 

apresentavam 10.1cm² ou mais. Vale ressaltar que essa opção era a que representava a pior 

pontuação no item e que muitos dos pacientes dessa amostra apresentavam lesões muito 

maiores que 10 cm². Ressalta-se ainda que o instrumento foi criado no Canadá, onde as lesões 

tendem a ser menores. Porém, considerando que independentemente das diferenças entre os 
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países, a pontuação máxima no item foi obtida, representando pior estágio de cicatrização, 

portanto, não comprometeu a avaliação global do instrumento.  

No estudo de Bergonesi e Trivitti (2006) as áreas das úlceras predominantes foram 

entre 1 a 5 cm² (60%) e as maiores de 10 cm² (22,5%). As lesões avaliadas por Sant’Ana et al. 

(2012), apresentavam em sua maioria área maior que 24 cm². No estudo de Oliveira, Castro e 

Granjeiro (2013), realizado no mesmo cenário há 03 anos, 61% das feridas mediam mais de 

10 cm² nos pacientes que tinham atendimento regular no ambulatório.  

Sant’ana et al. (2012) afirma que não há consenso sobre o que seria uma úlcera 

pequena, média e grande. Ele aponta um estudo que considera uma lesão grande com área 

maior que 60 cm², enquanto que outro refere como grande uma área acima de 150 cm². 

 Independente dessas classificações, nesse estudo algumas lesões apresentavam áreas 

muito extensas. O tratamento dessas lesões requer cuidado especial, uma vez que, feridas com 

áreas maiores, exigem consequentemente mais tempo para cicatrizar.  

No item A4, referente à profundidade da lesão, a maioria dos pacientes desse estudo 

apresentou perda da espessura completa da pele. No estudo de Benevides et al. (2012) a 

classificação clínica quanto à perda tecidual revelou que o dano superficial correspondeu à 

maioria das úlceras (64,2%). No estudo de Oliveira et al. (2012), as úlceras apresentaram 

predominantemente, profundidade superficial (54%) e parcial (43%). 

A úlcera pode ser classificada quanto à profundidade em: superficial, quando atinge 

apenas a epiderme e derme; profunda superficial, quando atinge até o subcutâneo; e, profunda 

total, quando atinge tecido muscular e estruturas adjacentes como ossos, cartilagens e tendões 

(OROSCO; MARTINS, 2006). Quanto mais superficiais são as úlceras maiores as chances de 

cicatrização, pois à medida que a ferida vai cicatrizando, ela fica mais superficial e encurta 

seu tamanho (OLIVEIRA; CASTRO; GRANJEIRO, 2013). 

No item A5, se avalia o descolamento da borda que não esteve presente em quase 

todas as lesões avaliadas nesse estudo. Nos casos de feridas com cavidade ou solapamento, é 

importante identificar qualquer descolamento, tunelização ou fístula. Um cateter estéril pode 

ser usado para examinar sob as bordas da ferida, a fim de medir a extensão do descolamento 

(BRASIL, 2012). A não presença do descolamento pode ser explicada devido à 

predominância de úlceras não profundas e cavitárias. 
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O item A6 avalia o tipo de tecido necrótico. Nesse estudo, o predominante foi o 

“aderido: esfacelo de branco a amarelo ou fibrina”. O item A7 avalia a quantidade de tecido 

necrótico e 40% dos pacientes não apresentaram tecido necrótico e os outros 60% 

porcentagens variadas do leito coberto. No estudo de Benevides et al. (2012), 75,5% das 

úlceras avaliadas não apresentava tecido necrótico. A característica do tecido presente na 

ferida é um importante indicador do estágio da cicatrização alcançado ou qualquer 

complicação que possa estar presente (OROSCO; MARTINS, 2006). É importante avaliar a 

presença de tecido necrótico, pois como explicam Oliveira et al. (2012), sua presença  

favorece a instalação de infecção ao fornecer nutrientes para o crescimento bacteriano, além 

de inibir a fagocitose e destruição bacteriana retardando o reparo tecidual. 

O item A8 avalia o tipo de tecido de granulação, que nesse estudo predominou o 

vermelho sadio brilhante. O item A9 avalia a quantidade de tecido de granulação e 

predominaram os pacientes que apresentavam 1 a 25% do leito da ferida coberto seguidos dos 

que apresentavam 76 a 100% do leito da ferida coberto. No estudo de Oliveira et al. (2012), 

ao observar o leito das lesões foi evidenciado que 49% das feridas apresentava tecido de 

granulação associado à esfacelo, seguidos de 37% que apresentavam apenas granulação. 

Sant’Ana et al. (2012) encontraram 48,0% de coloração pálida, 38,2% de coloração vermelha 

brilhante e 24,9% de vermelho escuro. 

O tecido de granulação é um tecido vermelho, brilhante, composto basicamente por 

vasos sanguíneos e colágeno. A maior prevalência de tecido de granulação no leito das feridas 

nos remete a um bom prognóstico da evolução, já que o próximo estágio, a epitelização, que 

inicia o fechamento, depende do preenchimento da lesão por este tecido (OLIVEIRA et al., 

2012; OLIVEIRA; CASTRO; GRANJEIRO, 2013). O leito de coloração pálido e vermelho 

escuro em geral se relaciona com processos infecciosos e em geral associados à necrose 

úmida ou esfacelo (AWMA, 2011; SANT’ANA et al., 2012). 

O item A10 avalia as bordas. Nesse estudo, 60% dos pacientes apresentaram bordas 

aderidas e sem avanço. No estudo de Sant’Ana et al. (2012) as bordas também encontravam-

se predominantemente aderidas. Em geral, os protocolos e estudos costumam avaliar as 

características do tecido presente na borda. Porém, o LUMT avalia se a borda está aderida, 

descolada e em avanço (contração, evoluindo para o fechamento da lesão). 

A esse respeito, Benevides et al. (2012) explicam que as úlceras mais superficiais, 

cujas bordas estão no mesmo nível do leito e avançam para o centro da úlcera, são feridas 
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com boa evolução cicatricial. O tecido epitelizado nas bordas é fino e róseo e sua orientação 

se dá em direção ao centro da lesão levando a contração e consequente fechamento da lesão 

(DEALEY, 2008).  

No item A11, é avaliada a viabilidade da área perilesional quanto à presença de calo, 

dermatite, maceração, induração, eritema, púrpura branqueável e não branqueável e 

desidratação da pele. A resposta adequada é escolhida pelo número de fatores afetados. Nesse 

estudo, 56,6% dos pacientes apresentavam pelo menos 2 ou 3 fatores de comprometimento da 

área perilesional. Porém, como a opção assinalada é por número de fatores identificados, não 

estão relatados quais fatores foram predominantes nessa amostra. 

A presença de alterações ao redor da ferida sugere um manejo inadequado da mesma, 

pois a maceração está associada ao excesso de exsudato, ao uso de curativos que não 

absorvem esse excesso de secreção ou hidratação mais que o necessário. O eritema também 

pode estar relacionado ao exsudato proveniente do leito da úlcera. Nas úlceras venosas, a área 

periferida pode apresentar-se eczematosa, confirmada pela presença de eritema, descamação e 

prurido na região (ABBADE; LASTÓRIA, 2006; AUGUSTIN et al., 2011).  

As características da área perilesional interferem diretamente no processo de reparo 

tecidual e refletem também o cuidado do profissional e/ou o autocuidado do paciente e, 

portanto, é um item primordial na avaliação de pacientes com úlceras crônicas. 

O item A12 avalia o tipo de edema de perna e o item A13 sua localização. Nesse 

estudo ocorreu o predomínio de edema de perna sem cacifo ou firme e localizado no pé, 

incluindo tornozelo. O edema é um importante fator que deve ser avaliado em pacientes com 

úlceras crônicas de perna, principalmente as de etiologia venosa, a mais encontrada nesse 

estudo. Pois, clinicamente os indivíduos com este tipo de lesão apresentam edema em 

tornozelo ou acima, que pioram ao final do dia e podem ser aliviados com a elevação dos 

membros inferiores (OLIVEIRA et al., 2012; SANT’ANA et al., 2012; MALAQUIAS et al., 

2012; BRITO et al, 2013). 

O item A14 avalia a biocarga das lesões levando em consideração a presença ou não 

dos sinais de infecção. Nesse estudo houve predominância de lesões pouco colonizadas e 

assim, sem sinais de infecção.  

Para Simões (2011) todas as feridas de um modo geral apresentam bactérias na sua 

superfície, não sendo isto sinônimo de infecção nem atraso na sua cicatrização. A infecção da 
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ferida resulta de interações dinâmicas que dependem essencialmente da patogenia e virulência 

do agente infectante e da imunocompetência da pessoa.  

 Acredita-se que a presença de infecção retarda o processo de reparo tecidual, dessa 

forma, evidencia-se a importância do acompanhamento regular para as orientações pertinentes 

ao cuidado domiciliar na realização do curativo, proteção durante o banho e todas as demais 

questões que favorecem a infecção. 

Nos domínios avaliados pelo paciente, o item B1 avalia a intensidade da dor, o B2 

sua frequência e o B3 a qualidade de vida relacionada à presença de úlcera. Nesse estudo 

houve predominância de indivíduos com intensidade de dor entre 7 e 10, de frequência 

ocasional e considerando-se satisfeitos no que se refere a qualidade de vida relacionada a 

presença da úlcera.  

A dor crônica geralmente é uma experiência comum em portadores de úlceras de 

perna, sendo causada por agressão tecidual, isquemia, hipóxia, inflamação, infecção ou por 

aderência de coberturas no leito das feridas
 
(AZOUBEL et al., 2010).  

 A mensuração da dor deve fazer parte da avaliação da equipe de enfermagem que 

cuida de lesões, pois sem avaliação apropriada, a dor pode ser mal interpretada ou 

subestimada, o que pode prejudicar a qualidade de vida do paciente. A maior parte da 

informação necessária para um procedimento de avaliação da dor origina-se do que o paciente 

relata, complementada pela avaliação física (SOUSA et al., 2010).  

A escala numérica é amplamente utilizada, representando um instrumento 

unidimensional, que fornece um dado subjetivo, porém atenção especial merece ser dada aos 

achados desse instrumento, pois fornece a intensidade da dor da forma com que o indivíduo a 

está percebendo naquele exato momento. 

Embora, a maioria dos pacientes desse estudo não tenha considerado sua qualidade 

de vida ruim, estudos comprovam a influência da lesão na qualidade de vida. Nesse sentido, 

Waidman et al. (2011) ressaltam que as doenças crônicas geralmente levam as pessoas a 

desgastes constantes, e estes geralmente acontecem pelas suas características, quais sejam: 

caráter permanente e/ou recorrente, longa duração, incapacidade residual, dependência 

contínua, entre outros. Corroborando com essa afirmação, Souza et al. (2013) relatam que a 

ulceração crônica nas pernas e um ciclo contínuo de lesões na pele durante décadas, é 

associada a qualidade de vida prejudicada, afetando negativamente a qualidade de vida e a 

produtividade do paciente. 



68 
 

 Daí então a importância do enfermeiro incluir em sua avaliação questões acerca da 

qualidade de vida do ser cuidado. A esse respeito, Maddox (2012) afirma que efeitos 

psicológicos e sociais complexos no paciente são esquecidos, mas é importante uma 

abordagem holística para o atendimento de úlceras venosas, para melhorar os resultados e a 

Qualidade de Vida.  

Com relação à pontuação obtida através do instrumento, a maioria dos pacientes não 

alcançou e nem chegou perto da pontuação máxima possível nos domínios avaliados 

clinicamente- parte A, que é de 56 pontos e nos domínios avaliados pelo paciente-parte B, que 

é de 12 pontos. Esse resultado demonstra que a maior parte dos pacientes não estava com o 

processo de reparo tecidual tão prejudicado. E que apesar do relato de quadro álgico de 

moderado a intenso, na parte que avalia a dor e a qualidade de vida os pacientes não referiram 

pior intensidade e frequência da dor e nem utilizaram o termo considerado pior para descrever 

sua qualidade de vida relacionada à úlcera.  

Perfil dos enfermeiros que participaram do pré-teste 

Nesse estudo, o perfil predominante dos enfermeiros que participaram do pré-teste 

foi de mulheres com idade entre 20 e 30 anos, com tempo de formado menor que 05 anos, que 

tinham experiência profissional na área de feridas e que possuíam especialização. Além disso, 

08 possuíam mestrado e/ou doutorado na área de feridas e curativos. 

Santana et al. (2013) avaliaram 40 unidades de saúde municipais  e 218 profissionais 

de enfermagem de uma cidade da região Centro Oeste. Dos 218 profissionais de enfermagem, 

39,0% atuavam nas unidades como enfermeiros, 44,5% como técnicos de enfermagem e 

16,5% como auxiliares de enfermagem. O gênero feminino foi predominante, tanto entre 

técnicos e auxiliares como entre os enfermeiros, totalizando 92,2%. A idade variou entre 22 a 

62 anos nos enfermeiros. Para enfermeiros houve a frequência maior de atuação profissional 

por tempo menor que cinco anos. Em relação à experiência relatada na área de avaliação e 

tratamento de feridas para enfermeiros, a maior proporção foi de “pouca experiência” 

(45,9%). No que se refere à realização de curso ou atividade de atualização, aproximadamente 

60,0% dos profissionais referiram nunca ter realizado um curso ou atividade de atualização 

relacionada à avaliação e tratamento de feridas. 

 Abreu e Oliveira (2013) avaliaram sete salas de curativos e 12 funcionários de um 

município do Rio de Janeiro, onde 66,7% eram mulheres. A idade dos participantes variou 
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entre 36 e 60 anos, e 58,3% tinham de 36 a 46 anos de idade. A categoria de Enfermagem foi 

representada por cinco técnicos e cinco auxiliares. Não foi encontrado enfermeiro realizando 

consulta ou a técnica de curativo em pacientes com úlceras crônicas. Quanto ao tempo de 

formado, constatou-se que três tinham terminado o curso há menos de seis anos, três entre 7 e 

12 anos, três entre 25 e 30 anos, um entre 13 e 18 anos e dois tinham mais de 19 anos. Em 

relação ao tipo de treinamento, observou-se que os profissionais das policlínicas receberam 

entre um e três treinamentos relacionados com as temáticas feridas e os curativos.  

 O perfil dos profissionais enfermeiros em relação a sexo, idade e tempo de formado 

foram semelhantes entre os estudos. A esse respeito, Abreu e Oliveira (2013) ressaltam que a 

Enfermagem é uma profissão que permanece nos dias atuais como profissão essencialmente 

feminina, haja vista que o percentual de homens que buscam essa opção profissional ainda é 

reduzido. Isso se deve ao fato de que a carreira de Enfermagem foi criada sob a alegação da 

necessidade de conter características femininas, como paciência e delicadeza. 

Porém os dados são discrepantes em relação à experiência profissional na área de 

feridas e a formação profissional no que diz respeito à realização de especialização, mestrado 

e doutorado.  

 Tal fato pode ser explicado, pois esse estudo foi realizado em um hospital 

universitário, em um ambulatório de reparo de feridas que oferece atendimento especializado, 

abarca diversos projetos de pesquisa e é campo de estágio de alunos da graduação de uma 

universidade federal. Assim, entre os enfermeiros que avaliaram o instrumento tinham dois 

professores universitários, residente do hospital, enfermeira que atua com feridas complexas 

há alguns anos, além de enfermeiros que estavam desenvolvendo pesquisa de campo referente 

a mestrado e doutorado. E, portanto, a amostra se mostrou altamente experiente e 

especializada na área de feridas. 

 Porém, sabe-se que na maior parte das redes municipais, não há sequer um 

enfermeiro responsável pelo cuidado e tratamento de lesões como Abreu e Oliveira (2013) 

identificaram. Santana et al. (2013) explicam que  a discreta participação do enfermeiro no 

tratamento das úlceras vasculares pode contribuir negativamente no processo de cicatrização, 

manutenção da cronicidade, recidiva das lesões e insatisfação do usuário. 

 Além disso, de acordo com a Lei 7.498/86, que regulamenta o exercício profissional 

de Enfermagem, no seu Artigo 4°, que a programação de enfermagem inclui a prescrição da 

assistência de enfermagem e, assim, todo o tratamento dispensado as pessoas nas salas de 

curativo deveria ser conduzido mediante a prescrição do enfermeiro. 
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 Nesse sentido, Abreu e Oliveira (2013) ressaltam que no cuidado ao paciente com 

feridas, não existe o melhor produto, ou aquele que possa ser utilizado durante todo o 

processo de cicatrização. O tratamento eficiente requer a avaliação precisa da úlcera crônica, 

de forma periódica, para indicação da técnica e do produto conforme o estado de evolução do 

processo de cicatrização e, portanto, a atuação do enfermeiro possibilitaria uma assistência de 

Enfermagem sistematizada, com estabelecimento da consulta de Enfermagem, em que os 

pacientes seriam avaliados clinicamente e o curativo realizado de acordo com a etiologia da 

lesão. 

Avaliação do instrumento pelos enfermeiros 

  No que diz respeito à avaliação do instrumento pelos enfermeiros, na qual foi 

utilizado o instrumento de praticabilidade, a taxa de concordância e índice de validade de 

conteúdo representou concordância total e pôde-se considerar que os resultados encontrados 

na avaliação entre enfermeiros na aplicação do instrumento são excelentes, demonstrando que 

o instrumento foi considerado adequado e fácil de utilizar. A amostra de avaliadores mostrou-

se qualificada e especializada, aliando além da experiência prática, desenvolvimento de 

atividades em pesquisa e/ou ensino.  

 Os itens A5 e A10 foram onde alguns enfermeiros relataram dificuldade na 

avaliação. Ambos os itens não são comumente incluídos nas avaliações encontradas na 

literatura nacional. O item A5 avalia o descolamento da borda, algo que não ocorre com tanta 

frequência nas úlceras venosas que tendem a s er superficiais, aderidas e predominantemente 

entre as úlceras de perna em geral. O item A10 avalia o avanço da borda em relação ao 

processo de contração em direção ao centro, representando assim estágio avançado no 

processo de reparo tecidual da úlcera. Em geral, a avaliação da borda costuma incluir as 

características do tecido presente nela. Talvez a dificuldade seja explicada por essas razões.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Com este estudo atingiu-se o objetivo proposto de realizar a tradução e adaptação 

transcultural do Leg Ulcer Measurement Tool para a língua portuguesa do Brasil. Para tal, 

foram percorridas as etapas de tradução, síntese das traduções, retrotraduções e comitê de 

juízes. Todas as etapas foram seguidas de acordo com os padrões nacional e 

internacionalmente estabelecidos.  

 O comitê de juízes foi etapa crucial na realização das adaptações transculturais e para 

a proposição da versão pré-final para a realização do pré-teste. A concordância entre os 

avaliadores/juízes no comitê atingiu classificação quase perfeita na maioria dos itens e 

podem-se considerar os resultados extremamente satisfatórios. 

 O instrumento final foi aplicado em pacientes ambulatoriais com úlceras crônicas de 

perna por enfermeiros através do instrumento de praticabilidade, que avalia a facilidade de 

utilização do instrumento na prática clínica e foi considerado adequado para uso. Além disso, 

durante as etapas percorridas na tradução e adaptação transcultural para a língua portuguesa 

foi viável perceber a viabilidade da utilização da mesma na realidade brasileira.  

Uma limitação para o presente estudo foi à ausência de referências sobre a avaliação 

clínica de úlceras de perna que utilizaram o LUMT, visto que, o mesmo ainda não foi 

adaptado e traduzido para outros idiomas, dificultando a comparação da utilização do 

instrumento em diferentes cenários.  

Para a Enfermagem, é de extrema importância o uso de instrumentos confiáveis e 

validados para uso na prática clínica, pois a utilização dos mesmos subsidia a aquisição de 

dados e informações coletados com boa qualidade, que demonstrem de forma fidedigna as 

mudanças ocorridas nos pacientes mediante as intervenções realizadas. Ressalta-se também a 

multidimensionalidade na avaliação proposta por esse instrumento, uma vez que o mesmo 

destina sua segunda parte para avaliação da dor e qualidade de vida do paciente com úlcera de 

perna. Esse é um dado que deve ser valorizado durante avaliação e estratégias de conduta, 

visto que essas lesões apresentam caráter crônico e recidivante. Dessa forma, é imprescindível 

uma avaliação holística e um atendimento humanizado. 

Este estudo metodológico contribui para a área da saúde na disponibilização de um 

instrumento específico, que pode ser amplamente utilizado na avaliação de úlceras de perna, 
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podendo subsidiar o planejamento das terapêuticas adotadas na prática clínica. Além disso, 

contribui para o ensino e a pesquisa, pois descreve detalhadamente cada etapa do processo de 

adaptação transcultural de instrumentos. Contribui também para a comparação de resultados 

internacionalmente de forma mais acurada e fidedigna, fortalecendo a homogeneidade dos 

dados coletados.  
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ANEXO I 

AUTORIZAÇÃO DA AUTORA 
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ANEXO II 

INSTRUMENTO DE PRATICABILIDADE 

 

Responda com a numeração a seguir: 1- discordo totalmente, 2- discordo 

parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo parcialmente e 5- concordo totalmente. 

 

Opinião dos 

entrevistados 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não 

tenho 

opinião 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Eu achei fácil entender as 

instruções de preenchimento 
     

Eu achei fácil entender as 

questões do questionário 
     

Eu achei fácil assinalar as 

respostas do questionário 
     

Eu achei interessante contar 

com o apoio de um 

instrumento para avaliação de 

feridas 

     

Fonte: ALVES, Daniela Fernanda dos Santos et al. Tradução e adaptação do Bates-Jensen Wound Assessment Tool para 

cultura brasileira. Texto contexto - enferm. [online]. vol.24, n.3, pp. 826-833, 2015 

 

 

Observações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO III 

FOLHA DE APROVAÇÃO DO CEP 
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ANEXO IV 

T1a- TRADUÇÃO INICIAL DO INSTRUMENTO ORIGINAL PELA TRADUTORA COM 

CONHECIMENTO TÉCNICO SOBRE A TEMÁTICA 

T1a- TRADUTORA COM CONHECIMENTO TÉCNICO SOBRE A TEMÁTICA 

Item/Domínio Categorias de Resposta 

(A) Domínios avaliados pelo clínico 

A1. Tipo de exsudato 0  Nenhum 

1 Serosanguíneo 

2 Seroso 

3 Seropurulento 

4 Purulento 

A2. Quantidade de exsudato 0   Nenhum 

1   Escasso 

2   Pequena 

3   Moderada 

4  Grande 

A3. Tamanho (da margem da borda 

avançada do epitélio) 

(Comprimento x Largura) 

0   Cicatrizada 

1   <2.5 cm2 

2   2.5-5.0  cm2 

3   5.1-10.0 cm2 

4   10.1 cm2ou  mais 

A4.   Profundidade Tissue Layers 

0  Cicatrizada 

1  Perda parcial da espessura da pele 

2 Espessura completa 

3 Tendão/ Cápsula articular visível 

4  Insvestigação óssea 

A5.   Descolamento Maior as           horas 

1   >0 – 0.4 cm 

2   >0.4 – 0.9 cm 

3   >0.9 – 1.4 cm 

  4   >1.5 cm 

A6. Tipo de tecido necrótico 0 Nenhum 

1 Branco solto para esfacelo amarelo 

2 Branco anexado para esfacelo ou fibrina amarela  

3 Cinza macio paraaescara preta 

4 Escara preta seca dura 

A7. Quantidade de tecido necrótico 0   Nada visível 
1   1 a 25% do leito da ferida coberto 

2   26 a 50%  do leito da ferida coberto 

3   51 a 75%  do leito da ferida coberto 

4   76 a 100% do leito da ferida coberto 

A8. Tipo de tecido de granulação 
0   Cicatrizado 

1   Vermelho sadio brilhante 

2   Rosa escuro 

3   Pálido 

4   Ausente 

A9. Quantidade de tecido de granulação 0   Cicatrizado 
1  76 a 100% do leito da ferida coberto  

2  51 a 75%  do leito da ferida coberto  

3  26 a 50%  do leito da ferida coberto 
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4  1 a 25% do leito da ferida coberto 

A10. Bordas 0   Cicatrizado 

1   > 50% borda avançada do epitélio ou bordas indistintas 

2   < 50%  borda avançada do epitélio 

3   Anexada, sem avanço da borda do epitélio 

4   Desanexado ou descolado 

A11. Viabilidade da pele periúlcera 

- Calo 

- Dematite (pálido) 

- Maceração 

- Induração 

- Eritema (vermelho brilhante) 

- Roxo branqueável 

- Roxo não-branqueável 

- Desidratação da pele 

Número de fatores afetados 

0 Nenhum 

1 Somente um 

2 Dois ou três 

3 Quatro ou cinco 

4 Seis ou mais fatores 

A12. Tipode edema de perna 0 Nenhum 

1Ausência de sinal de cacifo ou firmeza 

2 Presença de sinal de cacifo  

3 Fibrose ou lipodermatoesclerose 

4 Endurecida 

A13. Localização do edema de perna 0 Nenhum 

1 Localizado  periúlcera 

2 Pé, incluindo tornozelo 

3 Até o meio da panturrilha 

4 Até o joelho 

A14. Avaliação de carga biológica 0 Cicatrizado 

1 Levemente colonizado 

2 Pesadamente colonizado 

3 Infecção localizada 

4 Infecção sistêmica 

Total – (A) Domínios avaliados pelo clínico 

B) Domínios avaliados pelo paciente (representante) 

B1. Intensidade da dor (no que se relaciona 

a úlcera de perna) 

 

Avalie a sua dor, vivenciada nas 

últimas 24 horas, numa escala de 0 a 

10, em que 0 significa “sem dor” e 10 

significa a “pior dor”. 

Escala de Avaliação Numérica 

(0 – 10) 

0   Nenhuma 

1   >0 – 2 

2   >2 – 4 

3   >4 – 7 

4   >7 

B2. Frequencia da dor (no que se relaciona 

a úlcera de perna) 

  

“Qual dos termos a seguir melhor descreve 

com que frequencia você tem tido dor 

nas últimas 24 horas?” 

0   Nenhuma 

1   Ocasional 

2   Dependente de posição 

3   Constante 

4   Prejudica o sono 

B2. Qualidade de vida (no que se relaciona 

a úlcera de perna) 

 

“Como você se sente sobre a qualidade da 

sua vida neste momento?” 

0   Encantado 

1   Satisfeito 

2   Misto 

3   Insatisfeito 

4   Terrível 

Total – (B) Domínios avaliados pelo paciente (representante): 

Completado pelo representante: 

Pontuação LUMT Total: 
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ANEXO V 

T2a- TRADUÇÃO INICIAL DO INSTRUMENTO ORIGINAL PELA TRADUTORA SEM 

CONHECIMENTO TÉCNICO SOBRE A TEMÁTICA 

T2a- TRADUTORA SEM CONHECIMENTO TÉCNICO SOBRE A TEMÁTICA 

Item/Domínio Categorias de resposta 

(A) Taxas clínicas 

A1. Tipo de exsudato 0   Nenhum 

1   serosanguíneo  

2   seroso 

3   seropurulento 

4   purulento 

A2.   Quantidade de exsudato 0   nenhum 

1   escassa 

2   pequeno 

3   moderado 

4   intenso 

A3.   Tamanho (da margem até o 

avanço da borda) 

 

 

 

(Largura x Comprimento) 

0   Cicatrizado 

1   <2.5 cm2 

2   25-5.0  cm2 

3   5.1-10.0 cm2 

4   10.1 cm2   ou mais 

A4.   Profundidade Camadas de  tecido 

0   Curada 

1  Perda parcial de densidade da pele  

2  Densidade total 

3  Cápsula do tendão/junta visível 

4   Sondas para osso 

A5.  Desbridamento 

 

Maior no pulso 

0   0 cm 

1   >0 – 0.4 cm 

2   >0.4 – 0.9 cm 

3   >0.9 – 1.4 cm 

4   >1.5 cm 

A6.   Tipo de tecido necrótico 0   N enhum 

1   P erdido branco para crosta amarela  

2   Aderência  branco para crosta amarela ou fibrina 

3   Leve cinza a escara preta  

4   Profunda escara seca e preta 
A7.   Quantidade de tecido 
necrótico 

0   Nenhum visível 

1 a 25% do leito da ferida coberto 

2   26 a 50% do leito da ferida coberto 

3   51 a 75% do leito da ferida coberto 
4   76 a 100% do leito da ferida coberto 

A8.   Tecido de granulação 
0   Curado 

1   Vermelho brilhante carnudo 

2   Roxo 

3   Pálido 

4   Ausente 
 
A9.    
Quantidade de tecido de granulação 

0   Curado 

1   76 a 100% do leito da ferida coberto 
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2   51 a 75% do leito da ferida coberto 

3   26 a 50% do leito da ferida coberto 

4   1 a 25% do leito da ferida coberto 
 
 
A10. Edges 
Bordas 

0   cicatrizada 

1   >50% bordas que avançam ou indistintas 

2   < 50%  bordas que avançam 

3   Aderência,  sem bordas que avançam 

4   Sem aderência ou desbridamento 
 

A11. Viabilidade da pele  

–calo 

– Dermatite (pálida) 

–maceração 

– enduração ou endurecimento 

–Eritema (vermelho brilhoso) 

– Púrpura branqueável 

– Púrpura não branqueável 

– Desidratação da pele 

Número de fatores afetados 

0   Nenhum 

1   Apenas um 

2   dois ou três 

3   Quarto ou cinco 

4   Seis ou mais fatores. 

A12. Tipo de edema de perna 0   Nenhum 

1   Sem cacifo ou firmes 

2   Com cacifos 

3   Fibrose ou lipodermatoesclerose 

4 Endurecida 

A13. Localização do edema de 

perna 

0   Nenhum 

1   Peri úlcera localizada 

2   Pé, incluindo calcanhar 

3   Panturrilha 

4   Joelho 

A14. Avaliação da biocarga 0   C icatrizada 

1   Levemente colonizada 

2   Muito colonizada 

3   I nfecção localizada 

4   Infecção sistêmica 

Total- (A) Taxas clínicas 

(B) Taxas clínicas do paciente (representante) 

B1.   Dores (relacionadas à úlcera de 

perna 

Mede sua dor nas últimas 24 horas, 

numa escala de 0 a 10, na qual 0 é 

“sem dor” e 10 em “pior dor”. 

Escala munérica (0 – 10) 

0   Nenhum 

1   >0 – 2 

2   >2 – 4 

3   >4 – 7 

4   >7 

B2.   F requência da dor ( relacionada à 

úlcera de perna) 

Qual dos seguintes termos descrevem 

melhor a frequência com que você sentiu  

dor nas últimas 24 horas?” 

0   Nenhuma 

1   Ocasional 

2   Dependente de posição 

3   Constante 

4   Prejudica o sono 

B3.   Qualidade de vida (relativa à 

úlcera de perna) 

 “Como você se sente em relação à 

qualidade de vida hoje?” 

0   Muito satisfeito 

1   Satisfeito 

2   Pouco satisfeito 

3   Insatisfeito 

4   Terrível 

(B) Taxas clínicas do Paciente (representante):/ Procuração preenchida por: 

Pontuação total LUMT: 
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ANEXO VI 

VERSÃO SÍNTESE DO INSTRUMENTO ORIGINAL PROVENIENTE DA VERSÃO 

CONSENSUAL 

VERSÃO CONSENSUAL DO INSTRUMENTO 

Item/Domínio Categorias de resposta 

(A) Domínios avaliados clinicamente 

A1- Tipo de exsudato 0 Nenhum 

1 Serosanguíneo 

2 Seroso 

3 Seropurulento 

4 Purulento 

A2- Quantidade de exsudato 0 Nenhum 

1 Escassa 

2 Pequena 

3 Moderada 

4 Copiosa 

A3- Tamanho (a partir da margem da borda 

em avanço do epitélio) 

(Largura x Comprimento) 

0 cicatrizado 

1. <2.5 cm² 

2. 25-5.0 cm² 

3. 5.1-10.0 cm² 

4.10.1 cm² ou mais 

A4- Profundidade Camadas de tecido 

0 Cicatrizada 

1 Perda parcial da espessura da pele 

2 Espessura completa 

3 Tendão/ cápsula articular visível 

4 Sondagem do osso 

A5- Descolamento Maior ás ___ horas 

0.0cm 

1. >0-0.4 cm 

2.>0.4-0,9cm 

3.>0.9-1,4 cm 

4.>1.5 cm 

A6- Tipo de tecido necrótico 0 Nenhum 

1 Solto: branco para esfacelo amarelo 

2 Aderido: branco para esfacelo ou fibrina amarela 

3 Macio: cinza para escara preta 

4 Duro: escara preta seca 
A7- Quantidade de tecido necrótico 0. Nada visível 

1. 1 a 25% do leito da ferida coberto 

2. 26 a 50% do leito da ferida coberto 

3. 51 a 75% do leito da ferida coberto 
4. 76 a 100% do leito da ferida coberto 

A8- Tipo de tecido de granulação 
0 Cicatrizado 

1 Vermelho sadio brilhante 

2 Rosa escuro 

3 Pálido 

4 Ausente 

A9- Quantidade de tecido de granulação 0 Cicatrizada 

1.  76 a 100% do leito da ferida coberto 

2.  51 a 75% do leito da ferida coberto 

3.  26 a 50% do leito da ferida coberto 

4.  1 a 25% do leito da ferida coberto 

A10- Bordas 0 Cicatrizada 
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1. > 50% bordas do epitélio que avançam ou indistintas 

2.  <50% bordas do epitélio que avançam 

3. Anexado, sem bordas do epitélio que avançam 

4.  Desanexado ou descolado 

A11- Viabilidade da área periúlcera 

- Calo  

- Dermatite (pálida) 

- Maceração 

- Induração 

- Eritema (vermelho brilhante) 

- Púrpura branqueável 

- Púrpura não branqueável 

- Desidratação da pele 

Número de fatores afetados: 

 

0 Nenhum 

1 Apenas um 

2 Dois ou três 

3 Quatro ou cinco 

4 Seis ou mais fatores 

A12- Tipo de edema de perna 
0 Nenhum 

1 Sem cacifo ou firmes 

2 Com cacifos 

3 Fibrose ou lipodermatoesclerose 

4 Endurecida 
A13- Localização do edema de perna 0 Nenhum 

1 Localizado periúlcera 

2 Pé, incluindo tornozelo 

3 Até o meio da panturrilha 
4 Até o joelho 

A14- Avaliação da biocarga 0 Cicatrizada 

1 Levemente colonizada 

2 Muito colonizada 

3 Infecção localizada 

4 Infecção sistêmica 

Total (A) Domínios avaliados pelos clínicos: 

(B) DOMÍNIOS AVALIADOS PELO PACIENTE (REPRESENTANTE) 

B1- Quantidade de dor (relacionada à úlcera 

de perna) 

Avalie a sua dor experienciada nas últimas 

24h, numa escala de 0 a 10, em que 0 

significa “sem dor” e 10 significa “a pior 

dor”. 

Escala numérica (0-10) 

0 Nenhum 

1.  >0-2 

2.  >2-4 

3.  >4-7 

4.   >7 

B2- Frequência da dor (relacionada à úlcera 

de perna) 

Qual dos seguintes termos descreve 

melhor a frequência com que você sentiu 

dor nas últimas 24 horas? 

0 Nenhuma 

1 Ocasional 

2 Depende da posição 

3 Constante 

4 Prejudica o sono 

B3- Qualidade de vida (no que se relaciona 

a úlcera de perna) 

0 Encantado 

1 Satisfeito 

2 Misto 

3 Insatisfeito 

4 Terrível 

Total (B) Domínios avaliados pelos pacientes (representante) 

Completado pelo representante: 

PONTUAÇÃO TOTAL LUMT 
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ANEXO VII 

RT1a- RETROTRADUÇÃO DA VERSÃO SÍNTESE DO INSTRUMENTO 

RT1a- RETROTRADUÇÃO 

Item/Area Answer Category 

(A) CLIENT-ASSESSED DOMAINS 

A1 - Type of exudate 0 None 

1 Serosanguineous 

2 Serous 

3 Seropurulent 

4 Purulent 

A2 - Amount of exudate 0 None 

1 Scant 

2 Small 

3 Moderate 

4 Copious 

A3 - Size (measured from the edge of the 

epithelium advance) 

(Width x Length) 

0 healed 

1. <2.5 cm² 

2. 25-5.0 cm² 

3. 5.1-10.0 cm² 

4. 10.1 cm
2
 or larger 

A4 - Depth Tissue layers 

0 Healed 

1 Partial loss of skin thickness 

2 Complete thickness 

3 Tendon/articular capsule visible 

4 Probing of bone 

A5 - Detachment (Undermining) Larger at _____ hours 

0.0cm 

1. >0-0.4 cm 

2.>0.4-0.9cm 

3.>0.9-1.4 cm 

4.>1.5 cm 

A6 - Type of necrotic tissue 0 None 

1 Loose: white to sphacelate (gangrene) yellow 

2 Attached: white to sphacelate (gangrene) or yellow fibrin  

3 Soft: grey to eschar black 

4 Hard: Dry black eschar 

A7 - Amount of necrotic tissue 0. Nothing visible 

1. 1 to 25% of the wound bed covered 

2. 26 to 50% of the wound bed covered 

3. 51 to 75% of the wound bed covered 

4. 76 to 100% of the wound bed covered 

A8 - Type of granulation tissue 0 Healed 

1 Bright healthy red 

2 Dark pink 

3 Pale 

4 Absent 

A9 - Amount of granulation tissue 0 Healed 

1.  76 to 100% of the wound bed covered 

2.  51 to 75% of the wound bed covered 

3.  26 to 50% of the wound bed covered 

4.  1 to 25% of the wound bed covered 

A10 - Edges 0 Healed 

1. >50% of the edges of the epithelium that advance or 

diffuse 
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2.  <50% of the edges of the epithelium that advance 

3. Attached, without edges of the epithelium that advance 

4. Detached or undermined 

A11 - Viability of the periwound area 

- Callus  

- Dermatitis (pale) 

- Maceration 

- Induration 

- Erythema (bright red) 

- Blanchable purpura 

- Non-blanchable purpura 

- Skin dehydration 

Number of factors affected: 

 

0 None 

1 Only one 

2 Two or three 

3 Four or five 

4 Six or more factors 

A12 - Types of leg edema 0 None 

1 Without Godet signal or firm 

2 With Godet signals 

3 Fibrosis or lipodermatosclerosis 

4 Indurated 

A13 - Location of the leg edema 0 None 

1 Periwound localized 

2 Foot, including the ankle 

3 Up to the mid-calf 

4 Up to the knee 

A14 - Assessment of the bioload 0 Healed 

1 Lightly colonized 

2 Heavily colonized 

3 Localized infection 

4 Systemic infection 

Total (A) Clinically-assessed domains: 

B- PATIENT-ASSESSED DOMAINS (REPRESENTATIVE) 

B1- Amount of pain (associated with leg ulcer) 

Assess pain experienced in the last 24 hours, on 

a scale of 0 to 10, where zero indicates "no 

pain" and 10 indicates "the worst pain". 

Numeric scale (0-10) 

0 None 

1.  >0-2 

2.  >2-4 

3.  >4-7 

4.   >7 

B2- Frequency of pain (associated with leg 

ulcer) 

Which of the following terms best describes the 

frequency with which you have felt pain in the 

past 24 hours? 

0 None 

1 Occasional 

2 Depends on the position 

3 Constant 

4 Impairs sleep 

B3 - Quality of life (concerning leg ulcer) 0 Thrilled 

1 Satisfied 

2 Mixed 

3 Dissatisfied 

4 Terrible 

Total (B) - Patient-assessed domains (representative) 

Completed by the representative 

TOTAL LUMT SCORE 
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ANEXO VIII 

RT2a- RETROTRADUÇÃO DA VERSÃO SÍNTESE DO INSTRUMENTO 

RT2a- RETROTRADUÇÃO 

Item/Area Result Categories  

(A) Areas Clinically Assessed 

A1- Type of exudate 

 

0 None 

1 serosanguinous 

2 serous 

3 seropurulent 

4 purulent 

A2- Amount of exudate 0 None 

1 Scarce 

2 Small 

3 Moderate 

4 Great 

A3- Size (from the margin of the  edge 

follwing the epithelium) 

 ( Width x Length) 

0 wound measuring 

1. <2.5 cm² 

2. 25-5.0 cm² 

3. 5.1-10.0 cm² 

4.10.1 cm² or larger  

A4-The Depth 

  

 

Tissue Layers 

0 Healed 

1 Partial loss of skin thickness 

2 Full thickness 

3 Tendon/ visible articular capsule  

4 Survey of bone 

A5- Detachment More than___hours 

0.0cm 

1. >0-0.4 cm 

2.>0.4-0,9cm 

3.>0.9-1,4 cm 

4.>1.5 cm 

A6- Type of tissue 

necrotic 

0 None 

1 Loose: white to yellowish 

2 Adhering: white to flaky or fibrous yellow  

3 Smooth: grey to dark black 

4 Hard: dry black crust 

A7- Amount of necrotic tissue 0. Nothing visible 

1. 1 to 25% covering wound bed  

2. 26 a 50% covering wound bed  

3. 51 a 75% covering wound bed 

4. 76 a 100% covering wound bed  

A8- Type of granulation tissue 0 Healed 

1 Healthy bright red  

2 Dark pink 

3 Pale 

4 Absent 

A9- Amount of granulated tissue 0 Healed  

1.  76 a 100% of wound bed covered 

2.  51 a 75% of wound bed covered 

3.  26 a 50% of wound bed covered 

4.  1 a 25% of wound bed covered 

 

A10- Edges 0 Healed 

1. > 50% edges of epithelium that  advance or are  indistinct 

2.  <50% edges of epithelium that  advance  
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3. Enclosed, without the edges of the epithelium advancing 

4.  open or detached 

Viability of the periwound skin area 

- Corn 

- Dermatitis (pale) 

- Maceration 

- Induration 

- Erythema (bright red) 

- Blanched Purple  

- Purple skin that is not blanched 

- Dehydrated skin 

Number of factors affected: 

 

0 None 

1 Only one 

2 Two or three 

3 Four or five 

4 Six or more factors 

A12- Type of edema on the leg 0 None 

1 Non-pitting or firm 

2 Pitting 

3 Fibrous or lipodermatosclerosis 

4 Hardened 

A13- Location of edema on the leg 0 None 

1 Located in the periwound skin 

2 On foot, including ankle 

3 Up to the middle of the calf 

4 Up to the knee 

A14- Assessment of bioburden 0 Healed 

1 Barely colonized 

2 Very colonized 

3 Localized infection  

4 Systemic infection 

Total (A) Areas clinically assessed 

(B) Areas assessed by the patient (representative) 

B1- The amount of pain (relating to the 

leg ulcer) Assessing your experience of 

pain in the last 24 hours, on a scale from 0 

to 10, in which 0 means “no pain” and 10 

means “the greatest pain” . 

Numeric Scale (0-10) 

0 None 

1.  >0-2 

2.  >2-4 

3.  >4-7 

4.   >7 

B2- Frequency of pain (relating to the leg 

ulcer) Which of the following terms best 

describes the frequency with which you 

felt pain in the last 24 hours? 

0 None 

1 Occasionally 

2 Depending on the position 

3 Constant 

4 Interrupting sleep 

B3- Quality of life (in relation to the leg) 0 Fine 

1 Satisfied 

2 Mixed 

3 Unsatisfied 

4 Terrible 

Total (B) Areas assessed by the patients (representative) 

Completed by the representative 

TOTAL POINTS LUMT 
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ANEXO IX 

T1b- TRADUÇÃO INICIAL DAS INSTRUÇÕES PELA TRADUTORA COM 

CONHECIMENTO TÉCNICO SOBRE A TEMÁTICA 

T1b- INSTRUÇÕES- TRADUTORA COM CONHECIMENTO TÉCNICO SOBRE A TEMÁTICA 

Seção A – DOMÍNIOS AVALIADOS PELOS CLÍNICOS 

Avaliações são para serem feitas pré-debridamento mas depois da limpeza da ferida. Avaliadores devem prestar 

atenção ao tipo de exudato e quantidade apresentada nos curativos removidos. Sempre que possível, a data 

desde a última mudança de curativo deve ser consistente de uma avaliação para a próxima. 

A1. Tipo de exsudato – 

Lembrete: Alguns produtos de cuidados para feridas podem mudar a aparência do exsudato, por exemplo, 

sulfadiazina de prata ou hidrocolóides. 

Definições: 

1 Serosanguíneo – fino, aquoso, vermelho pálido ao rosa 

2 Seroso – fino, aquoso, amarelo pálido 

3 Seropurulento – fino, opaco 

4 Purulento – espesso, opaco, amarelo ao verde com odor fétido (distinto do odor corporal ou do pé) 

A2. Quantidade de exsudato 

Lembrete: Considere o tempo desde a última mudança de curativo. 

0   Nenhum – úlcera cicatrizada ou tecido da ferida seco (se mudanças de curativos da ferida não são 

regulares) 

1   Escasso – leito da ferida úmido com curativo seco 

2   Pequena – leito da ferida úmido com alguma drenagem no curativo 

3   Moderada – óbvio fluido no leito da ferida e >50% da ferida encharcada 

4  Abundante – sobrecarregando o sistema do curativo 

A3. Tamanho – Meça o comprimento no diâmetro mais longo; largura é perpendicular à altura. Evite diagonais. 

Calcule a área da ferida como comprimento pela largura. Escreva isto no espaço fornecido e selecione a 

categoria de resposta apropriada. 

A4. Profundidade – camadas. Escolha o descritor mais apropriado. 

A5. Descolamento – Coloque o aplicador estéril umedecido com ponta de rayon ou a pinça de investigação da 

ferida sob a borda da ferida. Avançe-o gentilmente, tão longe quanto for possível. Coloque o polegar com luva 

no aplicador contra a  borda da ferida para marcar a extensão do descolamento no aplicador. Segurando o 

polegar no lugar, remova o aplicador e meça a distância ao longo do aplicador em centímetros. Indique a área 

de maior descolamento de acordo com o mostrador de um relógio, com 12 horas no topo do paciente. 

Tipo de tecido necrótico – Lembrete: A ferida deve ser limpa inteiramente antes da avaliação. 

Escolha o tipo predominante de tecido necrótico, por exemplo, se a maior parte do leito da ferida é fibrina 

aderida com pequena quantidade de escara preta, escolha fibrina aderida como tipo de tecido. 

A7. Quantidade do tecido necrótico do tipo predominante, selecionado em A6. A soma das porcentagens em 

A7 e A9 pode ser menor, mas não deve exceder 100%. 

A8. Tipo de tecido de granulação – Escolha o tipo predominante do tipo de tecido de granulação. 

A9. Quantidade do tecido de granulação (A soma das porcentagens em A7 e A9 pode ser menor, mas não deve 

exceder 100%.) A porcentagem de tecido de granulação se refere somente à não-epitlizada porção da ferida 

(aberta). A borda avançada do epitélio não é considerada parte da superfície da ferida.  

A20. Bordas – Definição: Bordas indistintas – onde você deveria ser capaz de rastrear a borda da ferida. 

0-Mais da metade de bordas avançadas pode ser indistinto pois a maior parte da ferida é epitalizando. Borda da 

ferida avançada é  

1-Menos da metade da borda da ferida está avançada (o processo de recobrimento da epiderme parece liso e 

brilhante).  

2-Aderido, sem bordas avançadas – incapazes de investigar. Parece 

3-Borda da ferida não aderida é 

4-Descolamento da borda da ferida é 

A11. Viabilidade da pele periúlcera – Selecione os itens seguintes que estão presentes; conte o número 

selecionado; enteão use este total para determinar a categoria de resposta apropriada. 

Definições: 

- Calo – espesso, epiderme seca 

-Dematite descamativa – descamação,  pele vermelha que pode estar exsudando  
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- Maceração – úmida, branca, pele opaca 

- Induração – sente-se mais firme do que a pele ao redor quando pressionado 

- Eritema – vermelhidão da pele (vermelho brilhante) 

A12. Tipo de edema de perna- Indique o pior tipo de edema localizado em qualquer lugar na perna. 

Definição: 

Lipodermatoesclerose – ceroso, branca, tecido firme. 

A13. Localização do edema de perna – Indique a localização mais proximal de qualquer tipo de edema. 

Exemplo clínico: Edema nos tornozelos com sinal de cacifo edema sem sinal de cacifo até o meio da 

panturrilha: Para A10, tipo de edema de perna = 2> sinal de cacifo =, A11, localização do edema de pena=> até 

o meio da panturrilha =. 

A14. Avaliação de carga biológica 

1 Levemente colonizado – pequena quantidade de exsudato tipo seroso. 

2 Pesadamente colonizado: grande quantidade de drenagem seropurulenta com odor fétido e sem outros sinais 

cardinais de inflamação. 

3 Infecção localizada: grande quantidade de drenagem seropurulenta com odor fétido, e quer enduração, 

eritmema, calor ou dor. 

4 Infecção sistêmica:celulite avançada ou osteomielite. 

Seção B  Domínios avalidos pelo PACIENTE (REPRESENTANTE) Leia as questões “como elas estão” para 

o paciente. É importante qualificar que as questões se referem às últimass 24 horas. Se o paciente é incapaz de 

entender as questões devido a deficits de cognição ou linguagem,  seção B não deveria ser completada ou ela 

pode ser completada por um representante somente se o representante conhece bem o paciente e tem estado 

com o paciente na maior parte das 24 horas. A mesma pessoa deveria fornecer informação do representante 

para cada avaliação; não complete seção B com o representante se a pessoa fornecendo informação de 

representante não é a mesma.  

B1. Quantidade de dor como ela está relacionada a úlcera de perna nas últimas 24 horas. Determine a 

classificação com base numa escala numérica de avaliação variando de  0-10, então coloque a resposta na 

categoria apropriada. 

B2. Frequência da dor como ela está relacionada a úlcera de perna nas últimas 24 horas. Com que frequência o 

paciente experienciou dor nas últimas 24 horas. 

Qualidade de vida no que se refere à úlcera de perna nas últimas 24 horas. 
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ANEXO X  

T2b- TRADUÇÃO INICIAL DAS INSTRUÇÕES PELA TRADUTORA SEM 

CONHECIMENTO TÉCNICO SOBRE A TEMÁTICA 

T2b- INSTRUÇÕES- TRADUTORA SEM CONHECIMENTO TÉCNICO SOBRE A TEMÁTICA 

Seção A – QUADRO CLÍNICO - AVALIAÇÕES 

 As avaliações devem ser feitas pré-desbridamento, mas após a limpeza da ferida. Os avaliadores devem 

observar o tipo e a quantidade de exsudato, ao remover os curativos. Sempre que possível, o tempo desde que 

a última troca de curativo foi feita  ser coerente de uma avaliação à outra.  

A.1 Tipo de exsudato –  

Observação: alguns produtos para tratamento da ferida podem mudar a aparência do exsudato, i. e., 

sulfadiazina de prata ou hidrocoloides. 

Definições: 

1 Serosanguineo – fino, aquoso, vermelho pálido para rosado. 

2 Seroso – fino, aquoso, claro,  amarelado 

3 Seropurulento – fino, opaco 

4 Purulento – espesso, opaco, amarelo para verde com odor ruim (distinto do odor do corpo ou dos pés) 

A2. Quantidade de exsudato – 

Observação: Considerar o tempo passado desde a última troca de curativo. 

0 – Nenhuma – úlcera cicatrizada ou tecido da ferida seco (se as trocas de curativos não forem regulares) 

1   Escassa –  leito da ferida úmido e curativo seco  

2 Pequena – leito da ferida úmido com alguma drenagem no curativo 

3 Moderada – fluido óbvio no leito da ferida e mais de 50% do curativo molhado 

4 Intensa – ultrapassando o sistema curativo 

A3. Tamanho – Medir o comprimento do maior diâmetro; a largura é perpendicular ao comprimento. Evitar 

as diagonais. Calcular a área da ferida como largura x comprimento. Escrevê-la no espaço a ela destinado e 

selecionar a categoria de resposta apropriada. 

A4. Camadas profundas. Escolha o descritor mais apropriado. 

A5. Desbridamento – colocar o aplicador esterilizado de gaze de rayon úmido ou a sonda da ferida sob a 

margem da ferida, avançando sobre ela com cuidado até cobri-la. Colocar as luvas de borracha no aplicador 

contra a margem da ferida para marcar a extensão do desbridamento no aplicador. Segurando a borracha no 

local, remover o aplicador e medir a distância ao longo do aplicador em centímetros. Indicar a área de maior 

desbridamento de acordo com o mostrador de um relógio, com o ponteiro 12 no alto do paciente. 

A6. Tipo de tecido necrótico – 

Observação: a ferida deve ser completamente limpa antes da avaliação. 

Retire o tecido de tipo necrótico predominante, i. e. se a maior parte do leito da ferida estiver com tipo de 

tecido fibrina aderente. 

A7. Quantidade de tipo de tecido necrótico selecionado em A6. A soma das porcentagens em A7 e A9 pode 

ser inferior, mas não superior a 100%. 

A8. Tipo de tecido de granulação – escolher o tipo de tecido de granulação predominante. 

A9 Quantidade de Tecido de Granulação –  A soma das porcentagens em A7 e A9 pode ser inferior, mas não 

superior a 100%. A porcentagem de tecido de granulação se refere apenas à porção não epidermizada (aberta) 

da ferida. A borda em avanço da ferida não é considerada parte da superfície da ferida. 

A10. Margens – Definição: bordas indistintas – onde não se pode traçar a margem da ferida. 

0-Mais da metade das bordas em avanço podem estar indistintas, porque a maior parte da ferida está se 

epidermizando. A margen em avanço da ferida é 

1-Menos da metade da margem da ferida em avanço (o processo regeneração da epiderme aparece de modo 

suave e lustroso). 

2-Aderente, sem bordas – sem possibilidade de investigar. Parece que 

3-Margem de não aderência da ferida é  

4-O desbridamento da margem da ferida é 

A11. Viabilidade da pele peri úlcera – selecionar os itens seguintes que estão presentes; contar o número 

selecionado; então, utilizar esse total para determinar a categoria de resposta adequada. 

Definições: 

Calosa – espessa, epiderme seca 

Dermatite escamosa – descamação, pele vermelha que pode estar dessorando 
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Maceração – molhada, branca, pele opaca 

Endurecida – é mais firme do que a pele em torno quando pressionada 

Eritema – pele avermelhada (vermelho brilhante) 

A12. Tipo de edema de perna – indica o pior tipo de edema localizado em qualquer parte da perna. 

Definição: lipodermatoesclerose – ceroso, branco, tecido firme. 

A13. Localização do edema de perna – indicar a localização o mais próxima de qualquer tipo de edema. 

Exemplo clínico: calcanhares com cacifos e panturrilha sem cacifo: Para A10, o tipo de edema de pele = 2> 

cacifo = , A11, localização do edema de perna = 3 > panturrilha  

A14. Avaliação da biocarga 

1. Suavemente colonizada: pequena quantidade de exsudato de tipo seroso. 

2. Muito colonizada: grande quantidade de drenagem seropurulenta com odor desagradável e nenhum outro 

importante sinal de inflamação. 

3 Infecção localizada: grande quantidade de drenagem seropurulenta com odor desagradável, além de 

endurecimento, eritema, quentura ou dor. 

4 Infecção sistemática: celulite avançada ou osteomelite.  

Seção B AVALIAÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE (REPRESENTANTE) Ler as questões “como se 

apresentam” para o paciente. É importante deixar claro que as questões se referem às últimas 24 horas. Se o 

paciente não está apto a compreender as questões devido à cognição ou déficit de linguagem, a seção B não 

poderá ser completada, ou poderá ser completada por um(a) representante dele(a), somente no caso de essa 

pessoa conhecer bem o paciente e tiver estado com ele por tempo superior às últimas 24 horas. A mesma 

pessoa pode fornecer informações para cada avaliação; não completar a seção B por um(a) representante, 

se a pessoa que fornece as informações não for a mesma. 

B1. Quantidade de dor relacionada à úlcera de perna nas últimas 24 horas. Determinar a medida baseada na 

escala numérica de medição que vai de 0-10 e colocar a resposta na categoria apropriada. 

B2. Frequência da dor relacionada à úlcera de perna nas últimas 24 horas. Com que frequência o paciente 

sentiu dor nas últimas 24 horas. 

B3. Qualidade de vida em relação à úlcera de perna nas últimas 24 horas. 
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ANEXO XI 

VERSÃO SÍNTESE DAS INSTRUÇÕES PROVENIENTE DA VERSÃO CONSENSUAL 

VERSÃO CONSENSUAL DAS INSTRUÇÕES 

SEÇÃO A- QUADRO CLÍNICO- AVALIAÇÕES 

As avaliações devem ser feitas pré-desbridamento, mas após a limpeza da ferida. Os avaliadores devem 

observar o tipo e a quantidade de exsudato ao remover os curativos. Sempre que possível, o tempo desde a 

última troca de curativo deve ser consistente de uma avaliação para a próxima.  
A1- Tipo de exsudato: 

Lembrete: Alguns produtos de cuidados para feridas podem mudar a aparência do exsudato, por exemplo, 

sulfadiazina de prata ou hidrocolóides. 

Definições: 

1- Serosanguíneo: fino, aquoso, vermelho pálido ao rosa; 

2- Seroso: fino, aquoso, amarelo pálido; 

3- Seropurulento: fino, opaco; 

4- Purulento: espesso, opaco, amarelo ao verde com odor fétido (distinto do odor corporal ou do pé). 
A2- Quantidade de exsudato:  

Lembrete: considerar o tempo desde a última troca de curativo. 

0 Nenhuma: úlcera cicatrizada ou tecido da ferida seco (se as trocas de curativos não são regulares); 

1 Escasso: leito da ferida úmido com curativo seco; 

2 Pequena: leito da ferida úmido com alguma drenagem no curativo; 

3 Moderada: fluido óbvio no leito da ferida e > 50% do curativo encharcado; 

4 Copiosa: sobrecarregando/ultrapassando o sistema curativo. 
A3- Tamanho: 

Medir o comprimento no diâmetro mais longo; a largura é perpendicular ao comprimento. Evitar as 

diagonais. Calcule a área da ferida como comprimento pela largura. Escreva isto no espaço fornecido e 

selecione a categoria de resposta apropriada. 
A4- Profundidade- camadas. Escolha o descritor mais apropriado.  

A5- Descolamento:  

Coloque o aplicador estéril umedecido com ponta de rayon ou a pinça de investigação da ferida sob a borda 

da ferida. Avance-o gentilmente, tão longe quanto for possível. Coloque o polegar com luva no aplicador 

contra a borda da ferida para marcar a extensão do descolamento no aplicador. Segurando o polegar no lugar, 

remova o aplicador e meça a distância ao longo do aplicador em centímetros. Indique a área de maior 

descolamento de acordo com o mostrador de um relógio, com 12 horas no alto do paciente.  

A6- Tipo de tecido necrótico: 

Lembrete: A ferida deve ser limpa inteiramente antes da avaliação. Escolha o tipo predominante de tecido 

necrótico, eg, se a maior parte do leito da ferida é fibrina aderida com pequena quantidade de escara preta, 

escolha fibrina aderida como tipo de tecido. 

A7- Quantidade de tecido necrótico do tipo predominante, selecionado em A6. A soma das porcentagens em 

A7 e A9 pode ser menor, mas não deve exceder 100%.  

A8- Tipo de tecido de granulação: escolha o tipo predominante do tipo de tecido de granulação. 

A9- Quantidade do tecido de granulação (A soma das porcentagens em A7 e A9 pode ser menor, mas não 

deve exceder 100%). A porcentagem do tecido de granulação se refere somente a porção não epitelizada da 

ferida (aberta). A borda avançada do epitélio, não é considerada parte da superfície da ferida. 

A10- Bordas- Definição: bordas indistintas, onde você não deveria ser capaz de traçar a borda da ferida. 

0-Mais da metade das bordas avançadas pode ser indistinto, pois a maior parte da ferida está epitelizando; 

1-Menos da metade da borda da ferida está avançada (o processo de recobrimento da epiderme parece liso e 

brilhante); 

2-Aderido, sem bordas avançadas-incapazes de investigar; 

3-Borda da ferida não aderida; 

4-Descolamento da borda da ferida. 

A11- Viabilidade da área periúlcera- Selecionar os itens seguintes que estão presentes; contar o número 

selecionado; então, usar esse total para determinar a categoria de resposta adequada. 

Defnições: 

- Calo: espesso, epiderme seca; 

- Dermatite descamativa: descamação, pele vermelha que pode estar exsudando; 

- Maceração: úmida, branca, pele opaca; 
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- Induração: sente-se mais firme do que a pele ao redor quando pressionado; 

- Eritema: vermelhidão da pele (vermelho brilhante). 

A12- Tipo de edema de perna- indique o pior tipo de edema localizado em qualquer lugar da perna. 

Definição: 

Lipodermatoesclerose: ceroso, branco, tecido firme.  
A13- Localização do edema de perna- Indique a localização mais proximal  de qualquer tipo de edema. 

Exemplo clínico: edema nos tornozelos com cacifo, edema sem cacifo até o meio da panturrilha: Para A10, 

tipo de edema de perna= 2>com cacifo; A11, localização do edema de perna= até o meio da panturrilha.  

A14- Avaliação da biocarga: 

1-Levemente colonizado- pequena quantidade de exsudato tipo seroso; 

2-Pesadamente colonizado- grande quantidade de drenagem seropurulenta com odor fétido, sem outros sinais 

cardinais de inflamação; 

3-Infecção localizada: grande quantidade de drenagem seropurulenta com odor fétido e tanto induração, 

quanto, eritema, calor ou dor; 

4-Infecção sistêmica: celulite avançada ou osteomielite. 
SEÇÃO B- DOMÍNIOS AVALIADOS PELO PACIENTE (REPRESENTANTE) 

Leia as questões como “elas estão” para o paciente. É importante qualificar que as questões se referem ás 

últimas 24 horas. Se o paciente não está apto a entender as questões devido a déficits de cognição ou 

linguagem, a seção B não deveria ser completada ou ela pode ser completada por um (a) representante 

somente se o representante conhece bem o paciente e tem estado com o paciente na maior parte das 24 horas. 

A mesma pessoa deverá fornecer informação como representante para cada avaliação; não complete a seção 

B por um (a) representante se a pessoa que fornece informação como representante não for à mesma.   

B1- Quantidade de dor como ela está relacionada à úlcera de perna nas últimas 24 horas. Determine a 

classificação com base numa escala numérica de avaliação variando de 0-10, então coloque a resposta na 

categoria apropriada.  

B2-Frequência da dor como ela está relacionada á úlcera de perna nas últimas 24 horas. Com que frequência 

o paciente experienciou dor nas últimas 24 horas. 

B3- Qualidade de vida no que se refere á úlcera de perna nas últimas 24 horas.  
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ANEXO XII 

RT1b- RETROTRADUÇÃO DA VERSÃO SÍNTESE DAS INSTRUÇÕES 

RT1b- RETROTRADUÇÃO 

SECTION A - CLINICAL PICTURE - EVALUATIONS 

Assessments must be made prior to debridement; however after cleaning the wound. Assessors must observe the 

type and amount of exudate upon removing dressings. Whenever possible, the time since the previous change of 

dressing must be consistent from one assessment to the other.  
A1 - Type of exudate: 

Note: Certain care products for wounds can interfere in the appearance of the exudate, such as silver sulfadiazine 

or hydrocolloids. 

Definitions: 

1- Serosanguineous: thin, watery, pale red to pink; 

2- Serous: thin, watery, pale yellow; 

3- Seropurulent: thin, opaque; 

4- Purulent: thick, opaque, yellow to green with foul odor (different from body or foot odor). 
A2 - Amount of exudate:  

Note: The time from the last change of the dressing must be considered. 

0 None: ulcer healed or wound tissue is dry (if changes of dressings are not regular); 

1 Scant: wound bed is moist and dressing is dry; 

2 Small/minimal: wound bed with a certain degree of drainage on the dressing; 

3 Moderate: wound bed is clearly wet and > 50% of the dressing is soaked; 

4 Copious: overburdening/exceeding the dressing system. 
A3 - Size: 

Measure length in the longest axis of wound; width is perpendicular to length. Avoid diagonal measurements. 

Calculate the area of the wound as length X width. Write this down in the space provided and select the 

appropriate response category. 
A4 - Depth - layers. Select the most appropriate descriptor.  

A5 - Detachment (Undermining)  

Place a moist, rayon tip, sterile applicator or wound probe under the edge of the wound. Gently advance the 

applicator, as far as possible. Place the thumb with a glove on the applicator flush with the edge of the wound to 

mark on the applicator the extension of detachment. Holding the thumb in place, remove the applicator and 

measure the extent on the applicator in centimeters. Indicate the area of maximum detachment (undermining) 

using a clock face technique, where 12 o'clock is the top of the patient.  

A6 - Type of necrotic tissue: 

Note: The wound must be entirely clean prior to assessment. Select the predominant type of necrotic tissue, i.e., 

if most of the wound bed is fibrin with a small amount of black eschar, choose adhered fibrin as type of tissue. 

A7 - Amount of necrotic tissue and predominant type, selected in A6. The sum of the percentages in A7 and A9 

can be smaller than, but cannot exceed 100%.  

A8 - Type of granulation tissue: Select the predominant type of granulation tissue. 

A9 - Amount of granulation tissue (The sum of the percentages in A7 and A9 can be smaller than, but cannot 

exceed 100%). The percentage of granulation tissue refers only to the non-epithelialized portion of the wound 

(open). The most advanced edge of the epithelium is not considered a part of the surface of the wound. 

A10 - Edges - Definition: diffuse edges, where it is not possible to determine the edge of the wound. 

1- More than half of the advanced edges can be diffuse, since most part of the wound is undergoing an 

epithelialization process; 

2- Less than half of the edge of the wound is advanced (the process of covering the epidermis appears 

smooth and shiny); 

3- Attached, without advanced edges - unable to investigate; 

4- Edge of the wound not attached; 

5- Undermining of the edge of the wound. 

A11 - Viability of the periwound area - Select the following items present; count the number selected; then, use 

this total to determine the category of the adequate answer. 

Definitions: 

- Callus: thick, dry epidermis; 

- Flaking dermatitis: flaking, red skin that can be exuding; 

- Maceration: moist, white, opaque skin; 

- Induration: feels firmer than the surrounding skin when pressed; 
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- Erythema: redness of the skin (shiny red). 

A12 - Type of leg edema - indicate the worst type of edema located anywhere on the leg. 

Definition: 

Lipodermatosclerosis: waxy, white, firm tissue.  
A13 - Location of leg edema - Indicate the most proximal location of any type of edema. Clinical example: 

edema on the ankles with Godet signal, edema without Godet signal up to the mid-calf: For A10, type of leg 

edema = 2> with Godet signal; location of leg edema = up to the mid-calf.  

A14 - Assessment of the bioload: 

1- Lightly colonized - small amount of Serous type exudate; 

2- Heavily colonized - large amount of seropurulent drainage with foul odor, without other indicative signs 

of inflammation; 

3- Localized infection: large amount of seropurulent drainage without odor and induration, erythema, heat 

or pain; 

4- Systemic infection: Advanced cellulitis or osteomyelitis 
SECTION B- PATIENT-ASSESSED DOMAINS (REPRESENTATIVE) 

Read the questions to the patient in the form of "are they". It is important to point out that the questions refer to 

the previous 24 hours. If the patient is not capable of understanding the question due to cognitive or language 

deficiency, section B should not be completed; or it can be completed by a representative only if such 

representative knows the patient well and has been with the patient for the most part of the previous 24 hours. 

The same person should provide information as a representative for each assessment; do not complete section B 

through a representative if the person providing the information as a representative is a different person.   

B1 - Intensity of pain related to the leg ulcer in the previous 24 hours. Determine the classification of pain based 

on a number scale varying from 0 to 10, then enter the answer in the appropriate category.  

B2 - Frequency of pain related to the leg ulcer in the previous 24 hours. How often the patient experienced pain 

in the previous 24 hours. 

B3 - Quality of life in terms of the leg ulcer in the previous 24 hours.  
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ANEXO XIII 

RT2b- RETROTRADUÇÃO DA VERSÃO SÍNTESE DAS INSTRUÇÕES 

RT2b- RETROTRADUÇÃO 

Section A- Medical chart- Assessments 

The assessments must be made  before debridement, but after the cleaning of the wound. The assessor must 

observe the type and amount of exudates in order to remove the dressing. Always when possible, the time of 

the last dressing change should be consistent with the next assessment.  

A1 Type of exudate: 

Reminder: Some wound care products can change the appearance of the exudate, for example, silver 

sulfadiazine or hydrocolloids. 

Descriptions: 

1- Serosanguineous: thin, watery, pallid red to pink; 

2- Serous: think, watery, pallid yellow; 

3- Seropurulent: thin, opaque 

4- Purulent: think, opaque, yellow to Green with a fetid odor (distinct from body odor or foot odor) 

A2- Amount of exudate 

Reminder: consider the time since the last dressing change 

0 None: wound healed or tissue is dry 

 (if the wound dressing isn’t changed regularly); 

1 Thick: wound bed is damp while the bandage is dry; 

2 Small: wound bed is damp while there is some drainage onto the bandage; 

3 Moderate: noticeable fluid on wound bed and > 50% of the bandage drenched; 

4 Profuse: overloading/exceeding the limits of the bandage. 

A3- Size: 

Measure the length of the longest diameter; the width is perpendicular to the length. Avoid diagonals. Measure 

the area of the wound length by width. Write it in the space provided and select a category of the appropriate 

response. 

A4- Depth- the layers. Choose the most appropriate descriptor.. 

A5- Non-adherence: 

Put a dampened sterile applicator with a rayon point or forceps for studying the wound under the edge of the 

wound. Proceed gently, 

as long as possible. Place a gloved thumb on the applicator against the edge of the wound to mark the extension 

of the non-adherence with the applicator. Holding the thumb in place, remove the applicator and measure the 

distance along the applicator in centimeters.  Document the greatest non-adherence as if it were the face of a 

clock with 12 o’clock being the height of the patient.  

A6-Type of necrotic tissue 

Reminder: The wound must be entirely cleaned before the assessment. Choose the predominating type of 

necrotic tissue, eg, if the larger part of the wound bed is fibrous adhering with a small amount of black 

scabbing, choose the adhered fibrin as the type of tissue. 

A7- Amount of necrotic tissue of the predominant type, selected from A6. The sum of the percentages from A7 

and A9 could be less than, but cannot exceed 100% 

A8-Type of granulation tissue: choose the predominant type of the types of granulation tissue. 

A9- Amount of granulation tissue (The sum of the percentages form A7 and A9 could be less than, but cannot 

exceed 100%). The percentage of granulation tissue refers only to the portion of the wound that’s not 

epithelialized (open).  The advancing edge of the epithelium, is not considered part of the wound surface. 

A10- Edges- Definition: indistinct borders, where you are not able to trace the edge of the wound.   

0-More than half of the advanced edges could be indistinct, then the greatest portion of the wound is 

epithelializing; 

1-Less than half of the edge of the tissue is advanced ( the process of recovering the epidermous appears 

smooth and shiny); 

2-Adherent, without advanced edges -unsuitable for investigating 

3-Edge of wound is non-adherent 

4-Detachment of the edge of wound. 

Viability of the periwound skin area- Select the following items that are present: count the numbers selected; 

therefore, use the total to determine the category of the appropriate response. 

Definitions: 

-Callous, thick, dry skin; 
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-Scaly Dermatitus: flaking, red skin that can be exuding; 

-Maceration: damp, white, dull skin  

-Induration: it feels more firm than the skin surrounding it when pressed; 

- Erythema: redness of the skin (bright red) 

A12- Type of leg edema- indicates the worst type of edema located anywhere on the leg.  

Definition:  

Lipodermatosclerosis: waxy, white, firm tissue. 

A13- Location of edema on the leg- indicates the most proximal location of whichever type of edema. 

Clinical example: edema on the ankles with pitting, edema without pitting up to the middle of the calf: For 

A10, type of leg edema-2>with pitting; All location of leg edema= up to the middle of the calf. 

A14- Assessment of bioburden: 

1-  Barely colonized- a small amount of serous type exudate   

2- Heavily colonized- a great amount of seropurulent drainage with a foul odor, without the other 

cardinal signs of inflammation;  

3- Localized infection: a great amount of seropurulent drainage with a foul odor and with as much 

induration as erythema, heat or pain; 

4- Systemic infection: advanced cellulitis or osteomyelitis. 

SECTION B- AREAS ASSESSED FOR THE PATIENT (REPRESENTATIVE) 

Read the questions as “They are” for the patient. It’s important to emphasize that the questions refer to the last 

24 hours. If the patient isn’t capable of understanding the questions owing to challenges of cognition or 

language, section b doesn’t need to be completed and can be completed by (the) representative, but only if the 

representative knows the patient well and has been with the patient for most of the 24 hours. The same person 

will need to provide information as the representative for each evaluation: do not complete section B by (the) 

representative if the person who provides information as the representative is not the same. 

B1- The amount of pain relating to the leg ulcer in the last 24 hours. Decide on the classification based on the 

numerical scale from the survey ranging from 0-10, therefore put a response in the appropriate category. 

B2- Frequency of pain relating  to the leg ulcer in the last 24 hours. How often did the patient experience the 

pain in the last 24 hours? 

B3- Quality of life referring to the leg ulcer in the last 24 hours. 
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APÊNDICE I 

CARACTERIZAÇÃO PROFISSIONAL DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – HUAP 

Tradução e adaptação transcultural do Leg Ulcer Measurement Tool- LUMT 

 

 

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Data:      /     / 

Nome:                                                                                                                   _________ 

Sexo: _________    Idade: ____________     

Tempo de formado: _______________________________________________________ 

Formação profissional (especializações, mestrado, doutorado, etc): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Tempo e tipo de experiência na área de feridas, tradução ou metodologia de validação de instrumentos 

(ensino, prática, etc): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE II 

AVALIAÇÃO DOS ITENS TRADUZIDOS 

 

Mediante análise do instrumento original e todas as versões traduzidas, avalie cada 

item da versão consensual traduzida com relação à equivalência semântica, idiomática, 

cultural e conceitual com 1 para Discordo totalmente, 2- Discordo parcialmente, 3- Concordo 

parcialmente e 4- Concordo totalmente. 

Itens traduzidos 

Instrumento 

LUMT 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

SUGESTÕES 

(SIM OU 

NÃO) 
A1      
A2      
A3      
A4      
A5      
A6      
A7      
A8      
A9      

A10      
A11      
A12      
A13      
A14      
B1      
B2      
B3      

 

Analise agora a tradução das instruções de preenchimento do instrumento: 

 

Itens traduzidos 

Instrumento 

LUMT 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

SUGESTÕES 

(SIM OU 

NÃO) 
A1      
A2      
A3      
A4      
A5      
A6      
A7      
A8      
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A9      
A10      
A11      
A12      
A13      
A14      
B1      
B2      
B3      
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APÊNDICE III 

CARACTERIZAÇÃO DOS PACIENTES PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – HUAP 

Tradução e adaptação transcultural do Leg Ulcer Measurement Tool- LUMT 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

 

Data:      /     / 

Nome:                                                                                                                   _________ 

Sexo: _________    Idade: ____________     

Doenças de base: ______________________________________________________________ 

 

CARACTERÍSTICAS DA FERIDA 

 

Localização: __________________________________________________________________ 

Etiologia da úlcera: ____________________________________________________________ 

Data de início da úlcera: _________________________________________________________ 

Recidivas: ____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE IV 

TERMO DE CONSENTIMENTO DOS JUÍZES 

 

 Você está sendo convidado (a) a participar do estudo intitulado “Leg Ulcer 

Measurement Tool: tradução e adaptação transcultural para a língua portuguesa”, que tem o 

objetivo de traduzir e adaptar transculturalmente o Leg Ulcer Measurement Tool (LUMT) 

para língua portuguesa do Brasil. 

O LUMT é um instrumento composto por 14 itens classificados como domínios 

clínicos e 3 domínios do paciente. Cada item tem 5 categorias de respostas ordenadas, 

pontuadas de 0 a 4. As pontuações da parte clínica avaliada pelo profissional de saúde podem 

ser somadas para obter uma pontuação total que varia de 0 a 56. Uma pontuação de 0 indica 

que a ferida foi fechada. Quanto maior a pontuação, pior o estágio de cicatrização da úlcera. 

As pontuações dos domínios dos pacientes podem ser somadas para obter uma pontuação 

total que varia de 0 a 12. Quanto maior a pontuação, maior o padrão de dor e pior a qualidade 

de vida.   

 Informamos que não estão previstos riscos ou danos relacionados à sua participação 

na pesquisa, exceto o tempo dispendido na avaliação dos termos utilizados em todas as 

versões traduzidas do instrumento. Consideramos como benefício direto de sua participação 

no estudo, à aprendizagem do uso do instrumento que está sendo pesquisado, a qual contribui 

para as boas práticas clínicas. 

 Na reunião com os demais juízes, você receberá todas as versões do instrumento 

traduzido juntamente com uma ficha de caracterização profissional e uma escala de avaliação 

tipo Likert, cujas respostas vão incluir: 1- Discordo totalmente, 2- Discordo parcialmente, 3- 

Concordo parcialmente, 4- Concordo totalmente. Depois de avaliar o instrumento original e 

todas as versões traduzidos, você será convidado a avaliar cada item da versão final traduzida.  

Se aceitar participar desta pesquisa, solicita-se que assine sua concordância ao final 

deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. Caso você recuse a participar desta pesquisa você não será penalizado (a) de 

nenhuma maneira.  

A sua participação é muito importante. E você será tratado na pesquisa de forma 

anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer 
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fase do estudo. Os nomes serão omitidos garantindo privacidade sendo substituído por siglas. 

Na posição de participante voluntário desta pesquisa, a qualquer momento você pode recusar-

se ou desistir de participar e retirar o seu consentimento.  

 A pesquisadora responsável é a Professora Dra. Beatriz Guitton R. Baptista de 

Oliveira. Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas pelo seguinte telefone: (21) Isabelle- 

99915-1258. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) através do telefone: (21) 2629-9189. 

É garantida a sua liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento, 

portanto você poderá deixar de participar deste estudo. Não há compensação financeira, e 

nenhum tipo de pagamento ou remuneração relacionado à sua participação no estudo. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “Leg Ulcer Measurement Tool: tradução e 

adaptação transcultural para a língua portuguesa”. 

Eu discuti com os pesquisadores sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido. 

 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do voluntário da pesquisa 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do responsável por obter o consentimento 

 

_________________________________________________________ 

Testemunha 

 

Data: 
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APÊNDICE V 

TERMO DE CONSENTIMENTO DOS ENFERMEIROS 

 Você está sendo convidado (a) a participar do estudo intitulado “Leg Ulcer 

Measurement Tool: tradução e adaptação transcultural para a língua portuguesa”, que tem o 

objetivo de traduzir e adaptar transculturalmente o Leg Ulcer Measurement Tool (LUMT) 

para língua portuguesa do Brasil. 

O LUMT é um instrumento composto por 14 itens classificados como domínios 

clínicos e 3 domínios do paciente. Cada item tem 5 categorias de respostas ordenadas, 

pontuadas de 0 a 4. As pontuações da parte clínica avaliada pelo profissional de saúde podem 

ser somadas para obter uma pontuação total que varia de 0 a 56. Uma pontuação de 0 indica 

que a ferida foi fechada. Quanto maior a pontuação, pior o estágio de cicatrização da úlcera. 

As pontuações dos domínios dos pacientes podem ser somadas para obter uma pontuação 

total que varia de 0 a 12. Quanto maior a pontuação, maior o padrão de dor e pior a qualidade 

de vida.   

 Informamos que não estão previstos riscos ou danos relacionados à sua participação 

na pesquisa, exceto o tempo dispendido na avaliação da praticabilidade dos termos utilizados 

na tradução do instrumento. Consideramos como benefício direto de sua participação no 

estudo, à aprendizagem do uso do instrumento que está sendo pesquisado, a qual contribui 

para as boas práticas clínicas. 

 A pesquisa ocorrerá durante o acompanhamento de rotina dos pacientes no 

ambulatório de reparo de feridas. Durante a realização do curativo, você receberá o 

instrumento traduzido e adaptado para avaliar as características da lesão, juntamente com uma 

ficha de caracterização do paciente e um instrumento de avaliação da praticabilidade do 

instrumento traduzido. Esse instrumento é um questionário do tipo Likert, no qual se avalia a 

compreensibilidade e facilidade em preencher o instrumento traduzido. Você também 

receberá uma ficha de caracterização profissional para responder algumas perguntas sobre sua 

formação e experiência profissional. 

Se aceitar participar desta pesquisa, solicita-se que assine sua concordância ao final 

deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. Caso você recuse a participar desta pesquisa você não será penalizado (a) de 

nenhuma maneira.  
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A sua participação é muito importante. E você será tratado na pesquisa de forma 

anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer 

fase do estudo. Os nomes serão omitidos garantindo privacidade sendo substituído por siglas. 

Na posição de participante voluntário desta pesquisa, a qualquer momento você pode recusar-

se ou desistir de participar e retirar o seu consentimento.  

 A pesquisadora responsável é a Professora Dra. Beatriz Guitton R. Baptista de 

Oliveira. Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas pelo seguinte telefone: (21) Isabelle- 

99915-1258. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) através do telefone: (21) 2629-9189. 

É garantida a sua liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento, 

portanto você poderá deixar de participar deste estudo. Não há compensação financeira, e 

nenhum tipo de pagamento ou remuneração relacionado à sua participação no estudo. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “Leg Ulcer Measurement Tool: tradução e 

adaptação transcultural para a língua portuguesa”. 

Eu discuti com os pesquisadores sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido. 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do voluntário da pesquisa 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do responsável por obter o consentimento 

 

_________________________________________________________ 

Testemunha 

 

Data: 
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APÊNDICE VI 

TERMO DE CONSENTIMENTO DOS PARTICIPANTES 

 

Você está sendo convidado (a) a participar do estudo intitulado “Leg Ulcer 

Measurement Tool: tradução e adaptação transcultural para a língua portuguesa”, que tem o 

objetivo de traduzir e adaptar transculturalmente a Leg Ulcer Measurement Tool (LUMT) 

para língua portuguesa do Brasil. 

O LUMT é um instrumento desenvolvido para avaliar úlceras de perna composto por 

14 itens classificados como domínios clínicos e 3 domínios do paciente. A primeira parte do 

instrumento avalia as características da sua lesão e a segunda avalia sua dor e qualidade de 

vida relacionada à lesão.  

 Informamos que não estão previstos riscos ou danos relacionados à sua participação 

na pesquisa, exceto o tempo aumentado no seu atendimento a fim de preencher o instrumento. 

Não há benefícios diretos de sua participação nessa etapa do estudo. Os benefícios indiretos 

são a possibilidade de utilização de um instrumento que permite avaliação completa de sua 

lesão, que é de suma importância para a qualidade e sucesso do seu tratamento. 

 A pesquisa ocorrerá durante seu acompanhamento de rotina no ambulatório, não 

sendo necessária sua vinda em um dia extra. Durante a realização de seu curativo, um 

enfermeiro participante da pesquisa utilizará o instrumento para avaliar as características de 

sua lesão e te perguntará algumas informações acerca da lesão.  

Se aceitar participar desta pesquisa, solicita-se que assine sua concordância ao final 

deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. Caso você recuse a participar desta pesquisa você não será penalizado (a) de 

nenhuma maneira.  

A sua participação é muito importante. E você será tratado na pesquisa de forma 

anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer 

fase do estudo. Os nomes serão omitidos garantindo privacidade sendo substituído por siglas. 

Na posição de participante voluntário desta pesquisa, a qualquer momento você pode recusar-

se ou desistir de participar e retirar o seu consentimento. A recusa não trará nenhum prejuízo 

em relação ao pesquisador, hospital ou tratamento.  
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 A pesquisadora responsável é a Professora Dra. Beatriz Guitton R. Baptista de 

Oliveira. Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas pelo seguinte telefone: (21) Isabelle- 

99915-1258. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) através do telefone: (21) 2629-9189. 

É garantida a sua liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento, 

portanto você poderá deixar de participar deste estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade 

de seu tratamento na Instituição. 

Não há compensação financeira, e nenhum tipo de pagamento ou remuneração 

relacionado à sua participação no estudo. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “Leg Ulcer Measurement Tool: tradução e 

adaptação transcultural para a língua portuguesa”. 

Eu discuti com os pesquisadores sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste serviço. 

 

_________________________________________________________  

Assinatura do paciente   

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do responsável por obter o consentimento 

 

_________________________________________________________ 

Testemunha 

Data: 

 

 


