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RESUMO 
 

PESSANHA, Fernanda Soares.Classificações de Intervenções e Resultados de 
Enfermagem: Estudo de mapeamento cruzado em pacientes com feridas. 
Niterói/RJ, 2013.124f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação e Licenciatura 
em Enfermagem) – Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade 
Federal Fluminense, 2013. 

 

Introdução: Este trabalho é um subprojeto do Projeto Casadinho/PROCAD UFF-
USP. As atividades para o alcance dos objetivos deste TCC (Trabalho de Conclusão 
de Curso) desenvolveram-se tendo como objetos de estudo as intervenções e os 
resultados de enfermagem em pacientes com feridas atendidos no Ambulatório de 
Reparo de Feridas do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), da Universidade 
Federal Fluminense (UFF – Niterói, RJ, Brasil). Objetivo Geral:Realizar um 
mapeamento cruzado (cross-mapping) das intervenções e dos resultados de 
enfermagem com as Classificações de Intervenções e de Resultados de 
Enfermagem dos pacientes com feridas.Revisão da Literatura: Foi desenvolvida a 
partir de quatro pilares, a saber, Sistematização da Assistência e o Processo de 
Enfermagem, Classificação das Intervenções de Enfermagem – NIC, Classificação 
dos Resultados de Enfermagem – NOC e Fisiopatologia e tratamento das lesões 
tissulares. Método:Pesquisa retrospectiva, do tipo observacional que emprega o 
mapeamento cruzado (cross-maping) como ferramenta metodológica, com 
abordagem quantitativa. O cenário foi o Ambulatório de Reparo de Feridas(HUAP – 
UFF). A amostra foi determinada de forma aleatória simples (81 pacientes, maiores 
de 18 anos, portadores de lesõestissulares, acompanhadosno setor em pelo menos 
cinco consultas de enfermagem durante o ano de 2012, cujos prontuários 
estivessem disponíveisno Serviço de Documentação Médica do HUAP). A coleta de 
dados foi feita através da pesquisa documental (por análise dos prontuários). Esta 
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina 
– UFF, com número de CAAE 13452713.3.0000.5243. Resultados e Discussão: 
Estabeleceram-se grupos de sinônimos para análise. Tratando das intervenções de 
enfermagem, o grupo mais significativo foi “Intervenções quanto à limpeza da ferida”, 
já que nele foram identificadas 410 frases (um número maior do que o próprio 
número de evoluções avaliadas, a saber, 405). A frase mais frequente neste grupo 
(50,48%) relatava a realização de limpeza com soro fisiológico a 0,9%, tendo como 
respectiva atividade NIC “Limpar a lesão com soro fisiológico ou limpador não-tóxico, 
quando adequado”, da intervenção “Cuidados com lesões”. Dentre os resultados de 
enfermagem, foi possível identificar que a quantidade de registros das avaliações 
dos resultados encontrados a partir dos cuidados prestados é muito pequena (foram 
encontradas apenas 70 frases denotativas de resultados de enfermagem). 
Destacou-se o grupo dos “Resultados clínicos”, tendo sido a frase mais frequente 
“Melhora dos tecidos da ferida” (n=28, 37,83%). O resultado NOC referente a esta 
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frase identificada no prontuário foi “Comportamento de tratamento: Doença ou 
Lesão”, com o indicador“Monitora os efeitos do tratamento”, já que essa melhora 
descrita pelos profissionais nos registros era prioritariamente relatada pelos 
pacientes (e não necessariamente apresentavam indicadores precisos de mudança 
dos tecidos da ferida ou diminuição do leito, por exemplo). Conclusão:Confirma-se 
o potencial das taxonomias NIC e NOC para sistematização da assistência aos 
pacientes com lesões tissulares, destacando-se que demais estudos precisam ser 
realizados visando validar, através da análise de peritos, os resultados aqui 
encontrados, bem como, desenvolver protocolos que integrem diagnósticos, 
intervenções e resultados para aplicação juntos aos pacientes do Ambulatório de 
Reparo de Feridas do HUAP. 
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ABSTRACT 
 

PESSANHA, Fernanda Soares.Nursing Intervention and Outcomes 
Classifications: Cross-mapping study in patients with wounds.Niterói/RJ, 
2013.124p.Nursing Graduation –Aurora de Afonso Costa Nursing School, Federal 
Fluminense University, 2013. 

 

Introduction:This study is a subproject of CasadinhoProject/ PROCAD UFF-USP. 
The activities to achieve the objectives of thismonographywere developed having as 
objects of study nursing interventions and outcomes for patients with wounds in the 
Wound RepairAmbulatory of Antônio Pedro University Hospital (HUAP) , Fluminense 
Federal University (UFF - Niterói, RJ, Brazil).General Objective: Conduct a cross-
mapping of nursing interventions and outcomes with the Nursing Intervention and 
Outcomes Classifications of patients with wounds. Literature Review: It was 
developed based on four pillars, namely Care System and the Nursing Process, 
Nursing Interventions Classification - NIC, Nursing Outcomes Classification - NOC 
and Pathophysiology and treatment of tissue damage.Method: Retrospective and 
observational study,using cross-maping as a methodological tool with a quantitative 
approach. The scenario was the Wound Repair Ambulatory (HUAP - UFF). The 
sample was simple random (81 patients, aged 18 years, suffering from wounds, 
accompanied sector in at least five nursing visits during the year 2012, whose 
medical records were available at the Department of Medical Documentation of 
HUAP). Data collection was done through analysis of medical records of patients. 
This study was approved by the Ethics Committee in Research of the Medicine 
Faculty – UFF, with number of CAAE 13452713.3.0000.5243.Results and 
Discussion:Groups of synonyms were determined for analysis. Dealing about the 
nursing interventions, the most significant group was "Interventions for wound 
cleanliness", becausewere identified 410 sentences included in this group (a larger 
number than the number of nursing notes analyzed, 405). The phrase more common 
in this group (50.48%) described the cleaning with saline 0.9%, with the respective 
activity NIC "Clean the wound with saline or non-toxic cleaner, where appropriate", 
inthe intervention "Care with injuries". About the nursing outcomes, werepossible 
found that the amount of results evaluations recordsfrom the care provided is very 
small (only 70 denoting phrases of nursing outcomeswere found). Thegroup of 
"Clinical Results" was noteworthy, with the most frequent phrase "Improvement 
tissue wound" (n = 28, 37.83%). The outcome NOC to this expression was "Behavior 
Treatment: Illness or Injury", with the indicator "Monitor treatment effects", because 
this improvement described by professionals in the records was primarily reported by 
patients (and not necessarily showed accurate indicators of change in wound tissue 
or wound decreased, for example).Conclusion:The taxonomies NIC and NOC 
potential for the care system for patients with wounds was confirmed, highlighting 
that other studies need to be conducted to validate, through expert analysis, the 
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results found here, as well as develop protocols integrating diagnoses, interventions 
and outcomes for application together with patients of the Wound Repair of HUAP. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Lidar com o tratamento de lesões cutâneas é uma das atividades mais 

frequentes no cotidiano do enfermeiro. Desde seu início como profissão, a 

enfermagem sempre atuou como principal cuidador desse tipo de lesão (FERREIRA 

et al., 2008, p.105). 
Este trabalho surge como subprojeto do Projeto Casadinho/PROCAD UFF-

USP financiado pelo MCTI/CNPq/MEC/Capes, Ação Transversal nº6/2011, 

denominado “Inovação em Enfermagem no tratamento de lesões tissulares – 

sistematização, inclusão tecnológica e funcionalidade”.  

O objetivo principal deste projeto é promover estudos epidemiológicos e 

clínicos para prevenção, diagnóstico e tratamento de lesões tissulares. Trata-se de 

um estudo desenvolvido com dois enfoques da pesquisa clinica: um 

observacional(dos eventos que ocorrem com pacientes e nos serviços de saúde) e 

outro experimental(da resposta do paciente a tecnologias de produtos e processos 

voltados para a prevenção e tratamento de lesões). O cronograma de execução é de 

quatro anos (2012-2015), com atividades de pesquisa na formação de pós-

graduação e mobilidade docente e discente entre as instituições Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo (EE/USP) e Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense (EEAAC/UFF). 

As atividades desenvolvidas para o alcance dos objetivos do presente estudo 

serão desenvolvidas visando cumprir um dos objetivos específicos do Projeto 

Casadinho (a saber, “testar processos tecnológicos voltados para a sistematização 

da assistência de enfermagem”), além de reafirmarem a relevância do 

estabelecimento de um processo de enfermagem sistematizado para que seja 

possível uma melhor avaliação dos pacientes com lesões cutâneas.  
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1.1. OBJETO DO ESTUDO 
 

De acordo com Moorheadet al (2008, p.49), a criação de uma linguagem 

padronizada de enfermagem requer identificação, pesquisas e aplicação de termos 

comuns, bem como, de mensurações para o estabelecimento dos diagnósticos, 

intervenções e dos resultados esperados e alcançados pelo paciente. 

 Os diagnósticos de enfermagem padronizados vêm sendo desenvolvidos 

desde 1973 e foram inicialmente formalizados pela North American Nursing 

Diagnoses (NANDA) em 1982. Enquanto que a NursingInterventionsClassification 

(NIC): 
É um projeto que foi iniciado em 1987 por um grupo de pesquisadoras da 
CollegeofNursingUniversityof Iowa, que têm desenvolvido inúmeros estudos 
relativos às intervenções de enfermagem, no sentido de construir uma 
linguagem padronizada para descrever as atividades que as enfermeiras 
executam quando prestam tratamentos de enfermagem. (GUIMARÃES E 
BARROS, 2001, p.131) 

 

Já a NOC (NursingOutcomesClassification) pode ser definida como uma 

relação abrangente de resultados, definições e medidas padronizadas que 

descrevem resultados obtidos no estado de saúde do paciente, influenciados pela 

prática de enfermagem. Estes são apresentados como conceitos variáveis, segundo 

as necessidades de saúde do paciente, as quais se alteram conforme o período de 

tempo avaliado, e que devem ser mensurados continuamente (MOORHEADet al, 

2008, p.52). 

De acordo com Seganfredo e Almeida (2010, p.123), na NOC“os resultados 

descrevem os estados ecomportamentos de cada paciente ou do cuidador da 

família,tomados individualmente, inclusive às percepções e estadossubjetivos”, 

sendoformados por indicadores que recebem uma pontuação numa escala Likert de 

cinco pontos, a partir do estadomenos desejado ao mais desejado. 

NANDA, NIC e NOC compõem sistemas de classificação de linguagem, isto 

é, tratam-se dos vocabulários e categorias de pensamento fundamentais que 

definem a profissão e o alcance de sua prática, segundo Moorheadet al (2008, p.50). 

Os enfermeiros podem dispor também de outras classificações para a padronização 

da linguagem, como por exemplo, o sistema Omaha e a CIPE (Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem), mas neste estudo optou-se pela 

utilização dos sistemas supracitados em função de sua aceitação mundial e 
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definições bastante adequadas dos eventos de enfermagem em relação á prática 

assistencial. Destaca-se também a possibilidade de uso da linguagem livre por parte 

dos enfermeiros, por ser tão adequada e correta quanto as linguagens 

padronizadas, desde que utilizada de forma sistematizada. 

O objeto deste estudo trata das intervenções e dos resultados de enfermagem 

em pacientes com lesões cutâneas atendidos no Ambulatório de Reparo de Feridas 

do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), da Universidade Federal 

Fluminense (UFF – Niterói, RJ, Brasil).  

As intervenções e os resultados de enfermagem registrados nos prontuários 

serão comparados com as taxonomias NIC (NursingInternationalClassification) e 

NOC (NursingOutcomesClassification). Após essa determinação padronizada das 

intervenções e resultados, os mesmos irão compor (através de trabalhos 

posteriores) um protocolo assistencial visando aplicar o processo de enfermagem 

integralmente a estes pacientes, baseado nas ligações NANDA I-NIC-NOC. Ou seja, 

os resultados do presente estudo serão utilizados em estudos posteriores, 

conferindo aplicabilidade à pesquisa aqui realizada. 

 Este protocolo, que será estabelecido como cumprimento de um dos objetivos 

específicos do Projeto Casadinho UFF-USP, utilizará os dados advindos de diversos 

estudos (incluindo este) e não terá sua aplicabilidade restrita ao Ambulatório de 

Reparo de Feridas do HUAP, mas futuramente se estenderá às demais unidades da 

Rede Básica de Saúde do Município de Niterói (Rio de Janeiro, Brasil). 

 
 

1.2. MOTIVAÇÃO 
 

Utilizar uma linguagem padronizada ao registrar as intervenções e os 

resultados de enfermagem permite avaliar melhor a eficácia dos cuidados prestados, 

re-organizar a assistência e averiguar os resultados alcançados(DOCHTERMAN e 

BULECHEK, 2008, p.23). Sendo assim, o fator que mais contribuiu para a escolha 

desta temática foi justamente a compreensão da necessidade de aplicar um 

processo de enfermagem com linguagens padronizadas aos pacientes com lesões 

cutâneas. 

Além disso, sabe-se que a graduação permite vivências em diversos níveis e 

tipos de atenção à saúde, isto é, áreas em que o aluno pode inserir-se futuramente 
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ao exercer sua profissão. Neste sentido, o contato durante o curso com pacientes 

com lesões de pele (através de uma atividade de voluntariado no referido 

Ambulatório de Reparo de Feridas) destaca-se aqui ao caracterizar-se como um dos 

itens motivadores para o desenvolvimento deste estudo. Além disso, pesquisas 

posteriores e participações em eventos ligados a esta temática, bem como, 

atividades vinculadas a um projeto de iniciação científica que tinha como sujeitos 

estes pacientes confirmaram o interesse em desenvolver estratégias para fornecer 

uma melhor qualidade de vida aos mesmos. 

 
 
1.3. JUSTIFICATIVA 

 
De acordo com Brasil (2002, p.7), as feridas configuram um sério problema de 

saúde pública no neste país, devido ao grandenúmero de pacientes com alterações 

na integridade da pele, apesar de serem escassos os registrosdesses atendimentos.  

Circunstâncias nas quais ocorram problemas em relação às anotações de 

enfermagem sobre as condições de saúde e os procedimentos efetuados juntos aos 

pacientes com lesões de pele impossibilitam uma avaliação global, e não apenas 

centrada na úlcera. Assim como, impedem a determinação dos adequados 

diagnósticos e respectivas intervenções de enfermagem para cada sujeito, uma 

coerente avaliação dos resultados das intervenções realizadas e, por fim, uma eficaz 

continuidade nos cuidados prestados pelos diversos profissionais.  

Assim, pode-se dizer que a aplicação da sistematização da assistência pode 

cooperar diretamente para um eficiente registro dos processos envolvidos no 

atendimento dos pacientes com lesões cutâneas. Parte-se aqui, do princípio que, 

conforme cresce a eficiência no atendimento à saúde, aumenta-se também a 

qualidade de vida da população.  

Além disso, “o elevado número de pessoas com úlceras contribui para onerar 

o gastopúblico” (BRASIL, 2002, p.7), sendo plenamente conveniente levar esses 

indivíduos à cura de suas lesões objetivando também, a diminuição desses gastos. 

Numa busca mais aprofundada, realizou-se uma revisão integrativa da 

literatura utilizando-se “úlcera” (“ulcer”), “pele” (“skin”) e “processos de enfermagem” 

(“nursingprocess”) como Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), com o operador 

boleano AND no método integrado de busca nas bases de dados MEDLINE® 
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(Literatura Internacional em Ciências da Saúde, Base de Dados Bibliográfica da 

NLM®– NationalLibrary of Medicine, USA), LILACS (Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde) e BDENF (Base de Dados de Enfermagem), através 

da BVS – Biblioteca Virtual em Saúde. Para busca na MEDLINE e na LILACS, os 

descritores foram empregados em inglês, por se tratarem de bases de dados 

internacionais e também porque, dessa forma, obteve-se uma maior quantidade de 

resultados. Na BDENF, por tratar-se de uma base de dados brasileira, utilizaram-se 

os descritores em português.  

A questão norteadora para esta busca foi “Como são utilizadas na prática 

clínica as Classificações NIC-NOC no cuidado ao paciente com lesões cutâneas?”, 

buscando trabalhos científicos que reiterassem a importância da aplicação dessas 

classificações no cotidiano da equipe de enfermagem, para aumentar a efetividade 

do cuidado prestado.  

Nesse sentido, os critérios de inclusão para seleção dos textos foram: artigos 

científicos disponíveis na íntegra online gratuitamente e com data de publicação 

entre os anos de 2008 e 2012, nos idiomas português, espanhol e inglês. Foram 

excluídos os textos repetidos nas bases de dados, teses de doutorado, com assunto 

fora da temática proposta nesta pesquisa e que tinham apenas os resumos 

disponíveis gratuitamente (com necessidade de compra dos textos completos).  

Realizando a busca com os descritores úlcera AND processos de 

enfermagem, dos 18 artigos encontrados com texto completo na MEDLINE, um foi 

excluído por não enquadrar-se no recorte temporal estabelecido (foi publicado em 

2006). Dentre os demais 17 artigos encontrados na MEDLINE, nove foram 

excluídos, pois apenas o acesso ao resumo era possível gratuitamente, isto é, para 

se ter acesso ao texto completo era necessário comprar o volume do periódico onde 

o artigo havia sido publicado. Os dois artigos encontrados na LILACS já estavam 

presentes no resultado da busca feita na MEDLINE e eram os mesmos encontrados 

na BDENF, logo, foram excluídos. Dessa forma, obtiveram-se oito artigos para 

análise. 

Buscando com os descritores pele AND processos de enfermagem,na 

MEDLINE foram encontrados 15 artigos, sendo que seis foram excluídos porque o 

acesso ao texto completo online só era permitido através da compra do periódico em 

que o artigo havia sido publicado. Logo, nove artigos foram selecionados. Na 

LILACS encontraram-se 22 textos (independente do ano de publicação), porém, sete 
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foram excluídos pelo ano de publicação não enquadrar-se dentro do recorte 

temporal estabelecido, sete foram excluídos por já terem sido selecionados a partir 

da busca na MEDLINE, um foi excluído porque o acesso ao texto completo online 

apenas era possível a partir da compra do periódico e um foi excluído por ser uma 

tese. Dessa forma, selecionaram-se seis artigos. Na BDENF obtiveram-se oito 

artigos, sendo que cinco foram excluídos por já terem sido encontrados nas buscas 

nas outras bases de dados e, por fim, três artigos foram selecionados. Assim sendo, 

nas buscas com esses descritores, foram selecionados 18 artigos. 

Os artigos advindos da busca com os descritores pele AND úlcera não foram 

incluídos nos resultados da revisão integrativa por não manterem relação direta com 

o campo do cuidado de enfermagem ou por já terem sido selecionados a partir das 

demais pesquisas. 

Ao buscar com os descritores pele AND úlcera AND processos de 

enfermagemna MEDLINE, encontraram-se três artigos, porém nenhum deles foi 

selecionado porque o acesso aos textos completosapenas era possível através da 

compra do periódico no qual o artigo havia sido publicado. Na LILACS, só um artigo 

foi encontrado, mas foi excluído porque já havia sido selecionado através da busca 

nesta base de dados com os descritores “skin” e “nursingprocess”. Na BDENF, 

nenhum artigo foi encontrado a partir dessa busca. Assim, nenhum artigo foi 

selecionado a partir destes descritores. 

Por fim, dos 21 textos encontrados a partir da busca com os descritores 

úlcera AND processo de enfermagem nas três bases de dados, foram selecionados 

oito artigos. Dos 38 textos encontrados na busca com os descritores pele AND 

processo de enfermagem, 18 artigos foram selecionados. Nenhum artigo foi 

selecionado a partir da busca com os descritores pele AND úlcera, bem como, pele 

AND úlcera AND processo de enfermagem.  

Os quadros com a descrição do quantitativo de todos os artigos encontrados, 

com texto completo e segundo o ano de publicação, assim como, com os artigos 

selecionados por esta revisão integrativa encontram-se no Apêndice 9.3 deste 

trabalho. 

Avaliando os artigos selecionados nesta revisão integrativa, constatou-se que 

sete tratavam da temática dos diagnósticos de enfermagem segundo a NANDA, 

sobretudo relacionados ao diagnóstico “Integridade da pele prejudicada”. Porém, 

este não se apresenta apenas em serviços ambulatoriais que atendem pacientes 
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prioritariamente com feridas crônicas, mas, de uma forma geral, com estado de 

saúde compensado (como ocorre na atenção básica). Isto é, pode estar presente 

também em serviços de terapia intensiva, clínicas cirúrgicas, enfermarias 

obstétricas, casas de repouso de idosos e clínicas ortopédicas.  

A temática da educação continuada e nos serviços de enfermagem foi 

abordada em cinco artigos, variando bastante entre as especificidades 

apresentadas, desde a qualificação profissional de auxiliares de enfermagem (para 

que pudessem exercer mais eficazmente suas funções) até avaliações da 

dificuldade de envolvimento da classe médica numa equipe interdisciplinar. Apenas 

um artigo tratou de aspectos relacionados a educação dentro do curso de graduação 

em enfermagem, propondo a avaliação de uma estratégia de aprendizado. 

Quatro artigos tratavam de questões relacionadas às úlceras por pressão. 

Isso se justifica em função da grande prevalência desse tipo de úlcera, já que “a 

úlcera por pressão ainda é considerada um problema grave, especialmente em 

pessoas idosas e nas situações de adoecimento crônico-degenerativo” (MEDEIROS 

e LOPES et al, 2009, p.223). 

Os diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem foram abordados 

conjuntamente em apenas um artigo, que tratava-se de um estudo de caso. Isso 

demonstra que o processo de sistematização da assistência tem sido aplicado 

pontualmente e não em larga escala como seria o ideal, para que pudesse gerar 

mudanças no perfil das instituições prestadores de serviços de saúde e, 

consequentemente, no Sistema de Saúde como um todo. Em um outro artigo, foram 

levantados os diagnósticos de enfermagem e propostas as intervenções a partir da 

NIC (não foram extraídas dos prontuários, ou seja, não emergiram da prática 

assistencial), o que minimiza a aplicabilidade dos resultados no cotidiano da equipe 

de enfermagem.  

As intervenções de enfermagem de uma forma geral (não relacionadas com a 

temática das lesões cutâneas) foram focos de três artigos, bem como, aquelas 

voltadas diretamente para feridas foram tema de outros três artigos. Apesar disso, 

os resultados de enfermagem não estiveram como assuntos centrais de nenhum dos 

textos avaliados. Pode-se afirmar, com isso, que, apesar de tratar-se de uma 

temática muito comentada e discutida nas universidades, há um foco maior na 

definição do estado de saúde dos pacientes (diagnósticos) e não nas ações que 

devem ser realizadas para manter ou melhorar essa condição clínica (intervenções), 
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ou ainda, nos alvos que se deseja alcançar a partir dessas ações (resultados 

esperados e atingidos). 

Ao realizar essa busca, percebeu-se que não se enquadram entre os DeCS 

BVS (Descritores em Ciências da Saúde – Biblioteca Virtual em Saúde) as palavras-

chaves “intervenção” e “resultado”, ou ainda, “intervenção de enfermagem” e 

“resultado de enfermagem”, os quais poderiam tornar o levantamento ainda mais 

preciso no sentido de serem selecionados apenas estudos que realmente 

estivessem de acordo com a temática proposta. 

Esses diversos fatores justificam o levantamento das intervenções e dos 

resultados de enfermagem dos pacientes com lesões cutâneas, para posterior 

desenvolvimento do Protocolo NANDA-NIC-NOC.  

 
 

1.4. QUESTÃO NORTEADORA 
 

Acompanhando o atendimento aos pacientes no Ambulatório de Reparo de 

Feridas do Hospital Universitário Antônio Pedro observou-se o emprego de uma 

rotina de trabalho adotada pela maior parte dos profissionais, entretanto, esta não é 

orientada por uma teoria de enfermagem específica, nem tão pouco inclui a 

determinação de diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem. Sabe-se 

que essa falta de padronização das condutas de enfermagem se reproduz nas 

demais unidades da Rede Básica de Saúde que exercem o cuidado aos pacientes 

com lesões.  

Assim sendo, o problema de pesquisa que orienta este trabalho configura-se 

na falta de um processo de enfermagem protocolado para os pacientes com lesões 

cutâneas e a questão que norteia este estudo é “As intervenções e os resultados de 

enfermagem registrados nos prontuários dos pacientes atendidos no Ambulatório de 

Reparo de Feridas do HUAP estão de acordo com o que é estabelecido 

internacionalmente para as mesmas circunstâncias clínicas (em comparação com as 

Classificações NIC e NOC), ou registram-se intervenções e resultados inovadores ou 

ainda contrários ao que preveem as Classificações?”. 

 
 

1.5. RELEVÂNCIA 
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Entende-se que um dos fatores que conferem cientificidade ao trabalho da 

equipe de enfermagem é realizar seus cuidados embasados em métodos que 

permitam uma avaliação precisa da efetividade do cuidado e o uso da NIC e da NOC 

possibilitam essa reavaliação contínua do processo de cuidar. Além disso, de acordo 

com Guimarães e Barros (2001, p.131), permitem também uma melhor 

comunicação, isto é, uma troca de informações mais eficaz entre todas as áreas da 

enfermagem.  

Este trabalho é relevante em vários pontos. Os pacientes do Ambulatório de 

Reparo de Feridas do HUAP terão seus cuidados orientados mais individual e 

sistematicamente, o que diminui a possibilidade de erros, já que poderão desfrutar 

de cuidados especificamente voltados às necessidades pessoais e familiares, 

conferindo maior qualidade à assistência. Benefícios esses que, futuramente, não 

serão aplicáveis apenas aos pacientes desta unidade, mas também a todos aqueles 

atendidos nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Niterói. Isto é, a 

comunidade de uma forma geral também desfrutará de uma melhora no cuidado que 

recebe do Sistema de Saúde.  

Os profissionais de enfermagem do Ambulatório poderão determinar suas 

condutas e ações de enfermagem com maior precisão, tendo em vista, que será 

possível prestar cuidados com contínuas reavaliações, que permitirão manter ou 

alterar as estratégias para melhora do estado de saúde conforme as evoluções dos 

clientes dentro do período de tratamento. 

Os acadêmicos de enfermagem que realizam ensinos teórico-práticos no 

Ambulatório também usufruirão de uma experiência ainda mais interessante do 

ponto de vista do aprendizado, já que poderão ter um contato mais direto com a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) sobre a qual tanto se é 

ensinado durante os encontros teóricos das disciplinas no curso de graduação. 

Pesquisas futuras já contam com os resultados deste estudo para 

prosseguirem em desenvolvimento, isto é, estão atualmente pré-determinados, o 

que indica que uma gama significativa de conhecimento científico será produzido 

acerca desta temática, não apenas da nuance observacional, mas também da 

experimental. 

 

1.6. OBJETIVOS 
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Objetivo Geral 

• Realizar um mapeamento cruzado (cross-mapping) das intervenções e dos 

resultados de enfermagem com as Classificações de Intervenções e de Resultados 

de Enfermagem dos pacientes com feridas. 

Objetivos específicos 

• Identificar os termos que compõe as intervenções e os resultados de 

enfermagem relacionados às feridas registrados nos prontuários dos pacientes 

ambulatoriais; 

• Comparar os termos das intervenções e dos resultados de enfermagem 

identificados nos prontuários com as Classificações NIC e NOC; 

• Avaliar a frequência de aparecimento dos termos identificados e a 

semelhança entre as intervenções e os resultados de enfermagem registrados nos 

prontuários com as Classificações NIC e NOC. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

O cuidado a lesões tissulares é historicamente de responsabilidade do 

enfermeiro. De acordo com Hess (2002, p.3), os profissionais de saúde devem 

estabelecer rotinas cientificamente embasadas para os cuidados com a pele e as 

feridas e, para isso, é necessário consideração e reflexão cuidadosas. Esse 

raciocínio crítico deve culminar no estabelecimento de protocolos de cuidados que 

incorporem tanto a arte quanto a ciência do cuidado com as feridas.  

 
A arte refere-se à habilidade e à aplicação da técnica que um profissional 
utiliza ao realizar os cuidados mais indicados ao tratamento da ferida de um 
paciente. A ciência diz respeito ao conhecimento e à compreensão do 
profissional sobre o processo patológico e o tratamento específico 
empregado. Arte e ciência, os requisitos básicos para a resolução de uma 
ferida, têm impacto direto sobre os resultados para o paciente, sejam eles 
clínicos ou financeiros (Hesset al, 2002, p.3). 

 
 
2.1 SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIAE PROCESSO DE ENFERMAGEM 
 

Desde a década de 80 o planejamento da assistência de enfermagem é uma 

imposição legal. De acordocom Brasil (2000, p.18), o enfermeiro deve exercer todas 

as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente o“planejamento, 

organização, coordenação, execução eavaliação dos serviços de assistência de 

enfermagem”.  

Nesse sentido, leva-se em conta que a Sistematização da Assistência 

deEnfermagem (SAE) “organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e 

instrumentos,tornando possível a operacionalização do processo de Enfermagem”, 

enquanto que o Processo de Enfermagem (PE) é “um instrumento metodológico que 

orientao cuidado profissional de Enfermagem e a documentação da prática 

profissional” (BRASIL, 2000, p.58). 
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Desta forma, pode-se dizer que a SAE é um conceito mais amplo, que 

envolve o planejamento das ações da equipe de enfermagem de uma forma geral. 

Sendo o PE, por sua vez, o instrumento específico para realização dessas ações e 

que será desenvolvido de acordo com a teoria de enfermagem na qual estiver 

baseado. Isto é, um determinado serviço de saúde pode eleger para si empregar o 

PE segundo Wanda Horta, Virginia Henderson, Dorothea Orem ou qualquer das 

diversas teóricas da enfermagem moderna para sistematizar (organizar) os cuidados 

a serem prestados aos clientes. 

O processo de enfermagem trata da “dinâmica das ações sistematizadas e 

inter-relacionadas, visando a assistência ao ser humano” (HORTA, 1979, p.75) e é a 

aplicação na prática clínica do planejamento das ações a serem executadas pela 

equipe de enfermagem, sendo essencial para o adequado cumprimento das 

mesmas por todos os membros da equipe, assim como afirma Henderson (1988, 

p.28): 
Todo cuidado de enfermagem, para ser efetivo, tem de ser planejado de 
alguma forma; um plano escrito força aqueles que o prepararam a dar 
alguma atenção às necessidades individuais dos pacientes (...). Informa, a 
todos os que vão prestar cuidados ao paciente, qual a sequência a seguir 
na prestação desses cuidados.  

 

 Apesar das diferenças existentes entre as fases dos processos de 

enfermagem sugeridos pelas diversas teóricas, a legislação brasileira define que o 

PE organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes: 

coleta de dados de enfermagem (ou histórico de enfermagem), diagnóstico de 

enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de 

enfermagem (BRASIL, 2000, p.59 e 60). 

 Ainda de acordo com este autor, o histórico de enfermagem visa obter 

“informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas 

respostas em um dado momento do processo saúde e doença”. Essas informações 

conduzirão a fase de diagnóstico de enfermagem, que é justamente o “processo de 

interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa”, a partir dos 

quais se estabelecerá “a base para a seleção das ações ou intervenções com as 

quais se objetiva alcançar os resultados esperados”. 

 Após a definição dos diagnósticos, a fase de planejamento de enfermagem 

trata da determinação dos resultados que se objetiva alcançar, bem como, das 

intervenções de enfermagem que serão realizadas para alcança-los. A realização 
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dessas ações ocorre na fase de implementação, que é seguida pela etapa de 

avaliação de enfermagem, na qual se dá a verificação de mudanças nas respostas 

da pessoa, família ou coletividade, para determinar se as ações ou intervenções de 

enfermagem alcançaram o resultado esperado, verificando-se, também, a 

necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do processo de enfermagem 

(BRASIL, 2000, p.60). 

 O presente estudo trata mais especificamente das fases de planejamento e 

avaliação de enfermagem, mas entende, assim como afirma Brasil (2000, p.58), que 

a operacionalização e documentação do PE evidencia a contribuição da 

enfermagem na atenção à saúde da população, aumentando a visibilidade social e o 

reconhecimento profissional da assistência prestada. 

 

 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM – NIC  
 

De acordo com Dochterman e Bulechek (2008, p.7 e 9), a NIC 

(NursingInterventionsClassification) “constitui uma linguagem padronizada e 

abrangente que descreve os tratamentos realizados pela enfermagem”, destacando-

se que as intervenções da NIC foram ligadas aos diagnósticos de enfermagem da 

North American NursingDiagnosisAssociation (NANDA) e aos resultados da 

NursingOutcomesClassification (NOC). 

O termo Intervenção de enfermagem pode ser definido como “Qualquer 

tratamento baseado no julgamento e no conhecimento clínico realizado por um 

enfermeiro para melhorar os resultados do paciente/cliente” e podem ser 

organizadas como intervenções de cuidado direto, intervenções de cuidado indireto 

e intervenções na comunidade (DOCHTERMAN E BULECHEK, 2008, p.23).  

Esse autor ainda afirma que uma intervenção de cuidado direto é 

caracterizada pela interação com o paciente, podendo incluir ações de enfermagem 

no âmbito fisiológico e psicossocial, bem como, ações práticas e aquelas de apoio e 

aconselhamento para a vida. Enquanto que a intervenção de cuidado indireto trata-

se de um tratamento realizado a distância, mas em benefício do paciente ou de um 

grupo de pacientes, abrangendo ações voltadas para o gerenciamento do ambiente 

do cuidado e colaboração interdisciplinar, dando suporte à eficácia das intervenções 

de cuidados diretos. 



30 
 

Uma intervenção na comunidade (ou em saúde pública) visa “promover e 

conservar a saúde das populações”, enfatizando a promoção e a manutenção da 

saúde e a prevenção de doenças nas comunidades, incluindo estratégias 

direcionadas à sua situação política e social (DOCHTERMAN E BULECHEK, 2008, 

p.23).  

Dochterman e Bulechek (2008, p.7) dizem ainda que a NIC “é o ordenamento 

ou a estruturação das atividades de enfermagem em grupos ou conjuntos, com base 

em suas relações, e a designação dos títulos de intervenções para cada um desses 

grupos de atividades”, sendo útil para:  

 
(...) a documentação clínica, para a comunicação de cuidados entre 
unidades de tratamento, para a integração de dados em sistemas de 
informação e unidades, para a eficácia das pesquisas, para a medida da 
produtividade, para a avaliação de competências, para a facilitação do 
reembolso e para o planejamento curricular (DOCHTERMAN E BULECHEK, 
2008, p.43) 

 

A determinação das intervenções de enfermagem segundo uma linguagem 

padronizada traria benefícios a todos os níveis da prática do enfermeiro (assistência, 

ensino e pesquisa), segundo Guimarães e Barros (2001, p.131). Bem como, 

facilitaria a comunicação, ao proporcionaruma terminologia comum para a troca de 

informaçõesde todas as áreas da enfermagem. 

São definidas oito razões para a padronização das ações de enfermagem 

(GUIMARÃES E BARROS, 2001, p.131-134): Padronização da Nomenclatura dos 

Tratamentos de Enfermagem, Expansão do Conhecimento de Enfermagem sobre os 

vínculos entre Diagnósticos, Tratamentos e Resultados, Desenvolvimento da 

Enfermagem e Sistemas Informatizados no Cuidado à Saúde, Ensino da tomada de 

decisão para os estudantes de enfermagem, Determinação dos custos de serviços 

providos pelas enfermeiras, Planejamento dos recursos necessários nos ambientes 

de Prática de Enfermagem, Linguagem para comunicar a função específica da 

enfermagem e Articulação com os Sistemas de Classificação de outros profissionais 

da saúde. 

Dentre estas razões, destaca-se a definição das funções da enfermagem 

junto aos pacientes. Ao definir-se especificamente qual o papel da enfermagem no 

cuidado à saúde será possívelevidenciar quão importante é o enfermeiro ao se 
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atingir os resultados de melhora no estado de saúde dos pacientes, evidenciando a 

importância e necessidade desse profissional na equipe multidisciplinar.  

Guimarães e Barros (2001, p.133) afirmam que, atualmente, o enfermeiro não 

é reconhecido como contribuinte relevante nesse processo de melhora do estado de 

saúde dos clientes, pois não existequalquer indicação sobre o modo pelo qual a 

profissãode enfermagem influencia a eficácia do cuidado.  

Ao relatar os benefícios da utilização da NIC como sistemade classificação de 

intervenções de enfermagem, identifica-se: 

 
a possibilidade de nomear as ações realizadas, facilitar o registro dessas 
ações, reforçar a importância de ações efetivamente realizadas no 
cotidiano, conferir maior visibilidade ao trabalho do enfermeiro e ainda 
identificar atividades não realizadas e discutir os aspectos relacionados à 
sua não realização, como os legais, estruturais, condições de trabalho, 
entre outros (NONINO et al, 2008, p.873).  

 

 A partir destas constatações, reconhece-se a necessidade dedescrever 

sistematicamente aquilo que os enfermeirostem realizado na prática profissional. 

 

 

2.3 CLASSIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DE ENFERMAGEM – NOC  
 

A prática assistencial em enfermagem tem indicado o quanto essa profissão 

tem lutado para assegurar sua identidade dentro do sistema de saúde brasileiro. 

Nessa definição de papéis entre os profissionais da equipe de saúde multidisciplinar, 

é essencial que os profissionais de enfermagem definam suas intervenções e 

respectivos resultados.  

De acordo com Moorheadet al (2008, p.43), “o registro e o uso sistemático 

dos resultados do paciente para a avaliação dos cuidados de saúde tiveram início 

com Florence Nightingale, durante a Guerra da Criméia”. Posteriormente, a 

avaliação dos resultados das ações de enfermagem junto aos pacientes foi 

empregada na década de 1960 e, desde então, medidas de resultados foram 

desenvolvidas, testadas e têm sido utilizadas para avaliar a qualidade dos cuidados 

e os efeitos das intervenções de enfermagem. 
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A avaliação dos resultados obtidos após a implementação doscuidados de 

enfermagem é crucial para o desenvolvimento de todas as outras fases do processo 

de enfermagem, afirmam Seganfredo e Almeida (2010, p.123). Isso porque, 

 
Na avaliação não se observa somente se os resultados atingidos foram 
apropriados, mas se estes resultados são aqueles que foram predefinidos 
na fase de planejamento através dos diagnósticos, o que refletirá na 
reestruturação/reavaliação de todas as etapas do processo. 

 

Os interesses políticos nos resultados do paciente e em custos deram início a 

uma revolução nos cuidados de saúde no final da década de 1980 nos Estados 

Unidos da América (MOORHEADet al, 2008, p.47), denotando a necessidade de 

avaliar a efetividade das ações de enfermagem realizadas junto aos indivíduos para 

que fosse possível justificar o valor pago pelo sistema de saúde às instituições pelos 

cuidados prestados.  

Seganfredo e Almeida (2010, p.123) reiteram que essa necessidade de 

informações sobre os resultados alcançados pela enfermagem no estado de saúde 

do paciente aumenta de acordo com areestruturação das organizações visando 

melhorar a eficiência. Até porque, “semtais dados torna-se difícil embasar decisões a 

respeito do cálculode pessoal, custos e oferecimento de informações sobre a 

qualidadedos serviços de enfermagem”. Assim, justifica-se o estabelecimento de 

resultados objetivos e padronizados do ponto de vista financeiro do sistema e das 

organizações.  

Os resultados apresentados pelo paciente, influenciados pelos cuidados de 

enfermagem, precisam ser identificados e medidospara que a enfermagem se 

integre completamente à pesquisa de avaliação clínica. Caso contrário, Moorheadet 

al (2008, p.62)afirmam que “o impacto dos cuidados de enfermagem permanecerá 

sem mensuração e, consequentemente, invisível”. 

 
A Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC) é complementar às 
taxonomias da NANDA e da NIC e fornece a linguagem para a etapa de 
avaliação do processo de enfermagem, tratando-se de uma forma de 
padronização da terminologia para os resultados de enfermagem composta 
por uma lista de 330 resultados com definições, indicadores e escalas de 
medida (MOORHEAD et al, 2008, p.71) 

 

Sabe-se que a maioria dos resultados apresentados pelo paciente em relação 

ao seu estado de saúde não são influenciados por uma única disciplina. Entretanto, 
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para que a enfermagem monitore e aperfeiçoe sua prática, é importante identificar 

os resultados que constituem respostas aos cuidados de enfermagem. Isto é, 

segundo Moorheadet al (2008, p.71), é essencial que sejam identificados os 

indicadores mais sensíveis às intervenções de enfermagem, de forma a permitir que 

os enfermeiros documentem os efeitos de suas intervenções e sejam 

responsabilizados, individual e coletivamente, pelos cuidados dispensados aos 

pacientes. 

No âmbito da prática da enfermagem baseada em evidências, sabe-se 

quetrata do explícito e criterioso uso da melhorevidência para tomada de decisões 

sobre o cuidado individual dopaciente. Nesse sentido, Seganfredo e Almeida (2010, 

p.124) confirmam a aplicabilidade e viabilidade daclassificação NOC para 

mensuração dos reflexos da prática profissionalem busca de evidências para 

realização dos cuidados de enfermagem, apontando“a necessidade 

dedesenvolvimento de conhecimento próprio à enfermagem por meiodo 

aperfeiçoamento e introdução desta terminologia na práticaprofissional”.  

Seganfredo e Almeida (2010, p.124) ainda indicam que no Brasil, “ainda é 

incipiente o uso de resultados de enfermagemde forma sistematizada e publicações 

em periódicos científicos são escassas”, o que aponta para a necessidade de 

desenvolvimento científico nesse campo da prática profissional, o qual conduzirá a 

mudanças no processo assistencial, configurando melhoras a todos os níveis 

relacionados ao cuidado em saúde (paciente, profissional e instituição que presta o 

cuidado). 

 

 

2.4 FISIOPATALOGIA E TRATAMENTO DAS LESÕES TISSULARES 
 

Junqueira e Carneiro (2004, p.359) afirmam que a pele é um dos maiores 

órgãos do corpo, já que atinge até 16% do peso corporal. É composta por duas 

camadas que se encontram firmemente aderidas, a epiderme e a derme, 

sobrepostas ao tecido subcutâneo.  

A pele é responsável por funções protetoras (atuando como barreira química e 

mecânica, impedindo a perda de água e o atrito) e sensitivas (através de fibras 

nervosas que possibilitam a percepção de pressão, dor e temperatura), participando 
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também da termorregulação, excretando água e eletrólitos e sintetizando vitamina D 

(JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004, p.359; TAYAR et al, 2007, p.285).  

De acordo com Tayaret al (2004, p.285): 

 
Qualquer lesão no tecido epitelial que acarreta prejuízo para o desempenho 
de suas funções chama-se ferida e pode ser definida como o resultado de 
ilimitada variedade de injúrias traumáticas, isquêmicas, cirúrgicas ou 
pressóricas que agridem a estrutura histofisiológica do tecido tegumentar. 

 

 

Florianópolis (2008, p.19), por sua vez, afirma que “Ferida é qualquer lesão 

que interrompa a continuidade da pele”, podendo atingir aepiderme a derme, tecido 

subcutâneo, fáscia muscular, chegando a expor estruturasprofundas. De uma forma 

geral, de acordo com Dealey (2001, p.1), qualquer lesão que leve à solução de 

continuidade da pele é denominada ferida, podendo ter como causas um trauma 

(mecânico, químico ou físico), um agressor intencional (como uma cirurgia), uma 

isquemia (como nos casos das úlceras de perna arteriais) ou uma pressão (levando 

às úlceras por pressão). 

“A cicatrização de feridas consiste em uma perfeita ecoordenada cascata de 

eventos celulares e moleculares queinteragem para que ocorra a repavimentação e 

a reconstituição do tecido” para Mandelbaumet al (2003, p.393). Tal evento é um 

processo dinâmico queenvolve fenômenos bioquímicos e fisiológicos visando 

garantir a restauração tissular. 

Isto é, quando algum agente químico, físico ou biológico determina uma lesão 

cutânea, imediatamente diversos processos metabólicos iniciam-se visando o 

restabelecimento dos tecidos lesados, determinando o início do processo de 

cicatrização da ferida, que pode ser dividido nas fases: inflamatória, proliferativa (ou 

reconstrutiva) e de maturação, podendo ocorrer por primeira ou segunda intenção.  

A fase inflamatória caracteriza-se pelo início da hemostasia e da 

inflamaçãocom a ruptura de vasos sanguíneos e o extravasamento de sangue, 

seguidos ativação da agregaçãoplaquetária e da cascata de coagulação, resultando 

na formação de moléculasinsolúveis de fibrina e hemostasia. Durante este processo 

ocorre o recrutamento demacrófagos e neutrófilos, com o objetivo de interromper a 

causainicial (dor, calor rubor e edema), como relata Florianópolis (2008, p.24).  
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Na fase proliferativa (também denominada de granulação e reepitelização) 

identifica-se aneovascularização e a proliferação de fibroblastos, com formação de 

tecido róseo,mole e granular na superfície da ferida (FLORIANÓPOLIS, 2008, p.24). 

Porém, essa formação do tecidode granulação é estimulada por níveis baixos de 

bactérias na ferida, sendo inibidaquando o nível de contaminação é elevado.Dealey 

(2001, p.2), porém, divide mais claramente a fase proliferativa nas etapas de 

reconstrução e epitelização, isto é, não as considera como uma fase única, mas 

individualmente. 

Florianópolis (2008, p.24) descreve que a fase de maturação (ou 

remodelagem do colágeno) é o período final da cicatrização de uma ferida, 

caracterizando-se pela redução da área e pelo fortalecimento dacicatriz. Nesta etapa 

os fibroblastos deixam o local da ferida, a vascularizaçãoé reduzida, a cicatriz se 

contrai e torna-se pálida e a cicatriz madura se forma. O tecido cicatricial sempre vai 

ser menos elástico do quea pele circundante. 

“A cicatrização por primeira intenção ocorre quando há perda de tecido e as 

bordas são próximas ou passíveis de ajuste por sutura”. Na cicatrização por 

segunda intenção, ocorre perda significativa do tecido e não há possibilidade de 

fechamento das bordas por aproximação, determinando a necessidade da 

manutenção do meio úmido (TAYARet al, 2004, p.285).  

Estes autores ainda afirmam que a microcirculação é muito importante na 

reparação tecidual, tendo em vista que permite a chegada de células de defesa na 

área afetada (para que se elimine o agente agressor), bem como, a migração de 

células fagocitárias e enzimas proteolíticas (para promover o desbridamento e a 

limpeza da lesão), além de prover condições necessárias para a formação de 

tecidos.  

No cuidado de saúde a pacientes com lesões cutâneas entende-se que nada 

que for feito irá conduzir a cicatrização da ferida, mas sim, serão tomadas medidas 

para permitir que o organismo em si determine mais rapidamente a cicatrização. Isto 

é, o que se faz é favorecer o processo e não, efetuá-lo de forma propriamente dita. 

Para determinar esse favorecimento, é papel do enfermeiro a realização da 

limpeza e do desbridamento da ferida. Desbridamento é a retirada de tecido 

desvitalizado do leito da lesão, podendo ocorrer de forma enzimática, mecânica, por 

autólise ou de forma combinada. 
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Hess (2002, p.35) relata que o desbridamento enzimático é aquele que ocorre 

através de fármacos, levando a degradação do tecido desvitalizado sem afetar o 

tecido viável. O desbridamento mecânico pode ocorrer através da aplicação de 

curativo úmido a seco, imersão com turbilhonamento de água ou remoção do tecido 

necrótico por cirurgia. Já a técnica por autólise permite ao corpo lisar ou degradar o 

tecido desvitalizado mediante o uso de enzimas e mecanismos de defesa do próprio 

organismo. E, por fim, o desbridamento combinado varia conforme a possibilidade 

do uso conjunto de duas ou três das técnicas citadas. 

Visando acelerar o processo de cicatrização, utilizam-se coberturas, “que se 

caracterizam como meios terapêuticos aplicados a uma ferida previamente limpa, 

cujo objetivo principal é a eliminação de fatores negativos que possam retardar a 

cicatrização” (TAYARet al, 2004, p.285). Nesse sentido, os curativos podem ser 

subdivididos em primários (aqueles colocados diretamente sobre a ferida e na pele 

adjacente) e secundários (os colocados diretamente sobre o curativo primário). 

Para que a cicatrização ocorra de maneira ótima, é necessário que a lesão 

esteja em determinadas condições ideais, que envolvem temperatura, pH, níveis de 

contaminação e umidade. 

 
A temperatura ideal para que ocorram as reações químicas do organismo 
(metabolismo, síntese de proteínas, fagocitose, mitose, etc) é em torno de 
36,4°C a 37,2°C. Se a temperatura variar, o processo celular pode ser 
prejudicado ou até interrompido. Portanto, limpeza da lesão com soro 
fisiológico aquecido, menor exposição da lesão no momento da limpeza e 
cobertura adequada, são fatores importantes para preservar a temperatura 
local (FLORIANÓPOLIS, 2008, p.26) 

 

Este autor ainda destaca que as secreções das glândulas sudoríparas e 

sebáceaspromovem um pH ácido (4,2-5,6) importante para a pele, impedindo a 

penetração ou colonização por microorganismos. O pH do tecido de uma ferida deve 

ser ligeiramente ácido(5,8-6,6) para que as funções celulares ocorram 

adequadamente.Este pode serafetado por secreções (urina, fezes) e certos anti-

sépticos, logo, deve-se avaliarcriteriosamente o uso destes produtos. 

 As feridas podem classificadas também de acordo com o nível de 

contaminação, isto é, pela maior ou menor presença de bactérias no leito lesional.  

Florianópolis (2008, p.27) descreve que feridas contaminadas são aquelas onde há 

presença de microrganismos,porém, sem proliferação. Nas lesões colonizadas há 

presença e proliferação de microrganismos,sem provocar reação no hospedeiro. E 
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nas infectadas as bactérias invadem o tecido sadio edesencadeiam resposta 

imunológica do hospedeiro. Para controlar a colonização das feridas, é necessário 

um processo de limpeza adequada, uso de técnica asséptica na troca do curativo e 

uso de curativos que formem uma barreira contra a entrada de microrganismos 

vindos do meio externo. 

A atividade celular adequada ocorre em meio úmido. É evidenciado em 

diversas pesquisas que feridas com coberturas oclusivas alcançam a etapa de 

epitelização bem mais rápido em relação com outras expostas ao ar. A manutenção 

do meio úmido proporciona a migração e a reproduçãocelulares (FLORIANÓPOLIS, 

2008, p.27). 

Existem também fatores que dificultam o processo de cicatrização, os quais 

são divididos em fatores sistêmicos e fatores locais. Borges et al (2008, p.45-52) 

descreve que os fatores sistêmicos incluem o tabagismo, a idade, as doenças 

crônicas, alterações nutricionais e o uso de algumas drogas. Os fatores locais estão 

associados à manutenção das condições ideais para a cicatrização, destacando-se 

a presença de infecção, hematomas, edema, corpos estranhos, tecido necrótico, 

ressecamento e quebra ineficiente de fibrina. Isto é, havendo as condições ideais, os 

fatores locais que limitam o processo são eliminados.  

A pele perilesional (ao redor da ferida em tratamento) geralmente recebe 

pouca atenção dos serviços de assistência a esses pacientes. Porém, Dealey (2001, 

p.56) afirma que essa área, na maioria das vezes, torna-se fragilizada pela remoção 

frequente de fitas adesivas (podendo até romper-se) ou mesmo pelo 

desenvolvimento de processos alérgicos a estas fitas ou aos curativos empregados 

na lesão. Pode também apresentar sinais de desidratação e descamação, 

especialmente quando há o uso de bandagens junto com o curativo em si. 

Por fim, no tratamento das lesões cutâneas é preciso ter em conta o cliente 

como um todo, numa visão holística, isto é, não guiar as condutas terapêuticas 

tomando por base apenas questões biológicas, sejam elas sistêmicas ou 

exclusivamente locais.  

Nesse sentido, Dealey (2001, p.10) afirma que devem ser prescritos aos 

pacientes com lesões tanto cuidados físicos, quanto psicológicos e espirituais. São 

cuidados físicos: manutenção de um ambiente seguro, comunicação, oxigenação, 

alimentação e hidratação, eliminação, higiene pessoal e curativos, controle da 

temperatura do corpo, mobilização, expressão da sexualidade e sono.  
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Dentre os cuidados psicológicos são relevantes intervenções de comunicação 

terapêutica que busquem dirimir o medo, o pesar e a sensação de desamparo. 

Enquanto que, como cuidados espirituais se classificam as ações de saúde que 

venham de encontro às sensações de perda de significado e propósito na vida, 

desesperança e necessidade de perdão (DEALEY, 2001, p.10).  

 A partir desse levantamento bibliográfico é possível afirmar que o tratamento 

assistencial da equipe de enfermagem aos pacientes com lesões tissulares deve ser 

regido por diversos saberes científicos, visando otimizar não apenas o cuidado em 

si, mas também todas as etapas do processo de trabalho da enfermagem. 
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3 MÉTODO 
 

3.1 TIPO DE ESTUDO 
 

Trata-se de uma pesquisa retrospectiva, do tipo observacional que emprega o 

mapeamento cruzado (cross-maping) como ferramenta metodológica, com 

abordagem quantitativa. 

Os estudos retrospectivos buscam informações em documentos e “registros 

de eventos já acontecidos no passado, de forma sistematizada para obtenção de 

dados fidedignos num período, local e amostra determinada” (SANTOS E SOUZA et 

al, 2008, p.144). 

No método observacional, o pesquisador “toma providências para que alguma 

coisa ocorra, a fim de observar o que se segue, ao passo que no estudo por 

observação apenas observa algo que acontece ou já aconteceu” (GIL, 2008, p.16).   

O uso do mapeamento cruzado “permite demonstrar que os dados já 

existentes podem ser mapeados nas classificações de enfermagem e adaptados 

para a linguagem padronizada” (NONINO et al, 2008, p.873). Na realidade brasileira, 

tem sido bem aceito no que se refere às instituições de saúde que visam implantar 

os sistemas de classificação de enfermagem já existentes em seu cotidiano 

assistencial. 

 “No contexto do desenvolvimento de linguagens padronizadas da 

enfermagem, o cross-mapping, traduzido como mapeamento cruzado, pode ser 

identificado como uma ferramenta que permite a comparação de linguagens” 

(NONINO et al, 2008, p.873), tais como entre os termos que são utilizadas no 

cotidiano dos serviços e as linguagens padronizadas internacionalmente, como a 

NIC e a NOC. 
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3.2 LOCAL DO ESTUDO 
 

Este trabalho foi desenvolvido no Ambulatório de Reparo de Feridas, unidade 

integrada ao Ambulatório Cirúrgico do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), 

da Universidade Federal Fluminense (UFF – Niterói, RJ, Brasil). O Ambulatório de 

Reparo de Feridas é considerado de referência para o tratamento de feridas 

crônicas no município de Niterói e das cidades vizinhas, o que determina uma 

grande demanda de pacientes. 

 

 

3.3 SUJEITOS DO ESTUDO 
 

A população alvo deste estudo foram os pacientes portadores de feridas de 

qualquer etiologia, de ambos os sexos, acompanhados no Ambulatório de Reparo 

de Feridas no ano de 2012 (de 1º de janeiro a 31 de dezembro).  

A amostra de prontuários foi determinada de forma aleatória simples e 

composta pelos pacientes que atenderam aos seguintes critérios de inclusão: ser 

maior de 18 anos; apresentar lesão cutânea com ou sem sinais infecciosos; ter 

frequentado o Ambulatório de Reparo de Feridas em pelo menos cinco consultas de 

enfermagem durante o ano de 2012, mesmo que tenham recebido alta entre os 

meses avaliados; com disponibilidade do prontuário pela Seção de Arquivo Médico e 

estatístico do Serviço de Documentação Médica do HUAP. Foram critérios de 

exclusão: prontuários com ausência de registros que descrevessem as intervenções 

e os resultados de enfermagem relacionados às feridas.  

Em 2012, foram atendidos 190 pacientes, dos quais, 102 (57,69%) constavam 

na agenda de atendimento com, no mínimo, cinco consultas. Destes, 81 (79,41%) 

apresentavam mais de cinco evoluções no prontuário com resultados e intervenções 

de enfermagem.  

Dessa forma, a amostra final do estudo foi determinada em 81 prontuários, 

dos quais foram avaliadas as cinco evoluções de enfermagem mais atuais 

cronologicamente no ano de 2012, conduzindo ao total de 405 evoluções de 

enfermagem analisadas nesta pesquisa.  
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3.4 COLETA DE DADOS 
 

A coleta de dados foi realizada no período de três meses (março a maio de 

2013), através da análise dos prontuários dos pacientes com feridas atendidos nas 

consultas de enfermagem em 2012.  

O levantamento dos termos foi feito através de um impresso próprio 

(formulário para coleta de dados – Apêndice 6.2), preenchido diretamente em 

computador pessoal. Foram transcritas para o impresso as cinco últimas evoluções 

de enfermagem de cada prontuário (os registros mais recentes cronologicamente). 

Com isso, foi possível identificar as ações de enfermagem realizadas junto 

aos pacientes do Ambulatório, bem como, os resultados alcançados a partir dessas 

ações. A partir de então, verificaram-se as similaridades entre os termos 

encontrados nos registros de enfermagem e as intervenções e resultados de 

enfermagem da NIC e da NOC, visando alcançar uma padronização da linguagem 

empregada. 

A utilização do mapeamento cruzado das intervenções de enfermagem 

ocorreu a partir das regras estabelecidas abaixo: 

 

Quadro 1. Regras de utilização do Crossmapping segundo Lucena e Barros (2005). 

Niterói-RJ, 2011 

1 - Mapear usando o contexto do diagnóstico de enfermagem; 
2 - Mapear o “significado” das palavras, não apenas as palavras;  
3 - Usar a “palavra-chave” na intervenção, para mapear para a intervenção NIC; 
4 - Usar os verbos como as “palavras- chave” na intervenção; 
5 - Mapear a intervenção partindo do rótulo da intervenção NIC para a atividade 
6 - Manter a consistência entre a intervenção sendo mapeada e a definição da 
intervenção NIC; 
7 - Usar o rótulo da intervenção NIC mais específico; 

8 - Mapear o verbo “investigar” para as atividades “monitorar” da NIC 
9 - Mapear o verbo “traçar gráfico” para a atividade “documentação”; 
10 - Mapear o verbo “ensinar” para intervenção/atividade ensino quando o enfoque 
principal for sobre o ensino; 
11 - Mapear o verbo “ensinar” para o rótulo da intervenção NIC específica quando o 
ensino for menos intenso ou relacionado com outra atividade na ordem/intervenção 
geral; 
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12 - Mapear o verbo “ordenar” para a intervenção “manejo do suprimento”; 
13 - Mapear as intervenções que têm dois ou mais verbos para as duas ou mais 
intervenções NIC correspondentes. 

Fonte: Lucena e Barros. Revista Acta Paulista Enfermagem. São Paulo, 2005. 

 

Além destas, foram estabelecidas regras específicas para o mapeamento dos 

resultados de enfermagem: 

Quadro 2. Regras adicionais para mapeamento dos resultados de enfermagem. 
Niterói-RJ, 2013 

1 - Mapear usando o contexto do diagnóstico de enfermagem; 
2 - Mapear o “significado” das palavras, não apenas as palavras; 
3 - Usar a “palavra-chave” da avaliação de enfermagem, para mapear para o 
resultado NOC; 
4 - Usar os indicadores como as “palavras- chave” na avaliação do resultado; 
5 - Mapear partindo do rótulo do resultado NOC para os indicadores; 
6 - Manter a consistência entre o resultado mapeado e a definição NOC. 
  

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 
 

A análise dos dados se deu em quatro etapas. Na primeira fase, a partir das 

informações advindas dos prontuários digitadas nos formulários para coleta de 

dados, foram identificadas as expressões que denotavam as intervenções e os 

resultados de enfermagem, as quais foram armazenadas em um banco de dados no 

programa Microsoft Excel 2007 na forma de grupos de sinônimos, conforme a 

semelhança apresentada pelos conteúdos semânticos dos termos.  

Isto é, posteriormente ao preenchimento dos formulários de coleta de dados, 

foram separadas dos corpos de textos de cada evolução as frases denotativas das 

intervenções e dos resultados de enfermagem. A seguir, considerando o grande 

número de expressões sinônimas (como “realizada limpeza com soro fisiológico” e 

“realizada higienização da ferida com soro fisiológico”), estabeleceram-se os grupos 

de sinônimos. Esses grupos, com as respectivas frases categorizadas, é que 

formaram a primeira coluna do banco de dados.  
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Na segunda fase, as frases denotativas das intervenções e dos resultados de 

enfermagem tiveram suas frequências de ocorrência contabilizadas. Ou seja, as 

frequências (n) e os percentuais de aparecimento dessas orações sinônimas foram 

identificados através de estatística descritiva simples, com posterior apresentação 

dos resultados por meio de quadros e gráficos.   

A terceira fase trata do mapeamento cruzado com as Classificações NIC e 

NOC (a partir das regras estabelecidas por LUCENA E BARROS, 2005, p.85). 

Estabeleceram-se as orações padronizadas segundo as classificações, com as 

atividades NIC e respectivas intervenções, assim como, com os indicadores e 

resultados NOC, nas colunas seguintes do banco de dados. 

Na quarta etapa da análise, foram realizadas as avaliações dos dados 

conforme a literatura científica da área, buscando discutir os resultados encontrados. 

Isto é, analisar a coerência dos dados das frequências de aparecimento dos termos 

nesta pesquisa com outros trabalhos de mesmo cunho, bem como, avaliar os termos 

mapeados segundo as classificações.  

Tratando das intervenções de enfermagem, os grupos de sinônimos 

determinados foram: intervenções quanto à limpeza da ferida, intervenções quanto 

aos tipos de debridamento, intervenções quanto aos tipos de bandagens, 

intervenções quanto à continuidade do tratamento, intervenções quanto à avaliação 

de comorbidades, intervenções quanto à mensuração do tamanho das feridas, 

intervenções quanto à aplicação de produtos para debridamento enzimático e 

intervenções quanto aos fatores motivadores das orientações de enfermagem 

realizadas. Já os resultados foram agrupados nas categorias: resultados clínicos, 

resultados de satisfação e resultados de seguimento. 

 

Quadro 3. Grupos de sinônimos das intervenções e dos resultados de enfermagem 
– Niterói-RJ, 2013 

Intervenções Resultados 

Intervenções quanto à limpeza da ferida Resultados clínicos 

Intervenções quanto aos tipos de debridamento Resultados de satisfação 

Intervenções quanto aos tipos de bandagens Resultados de seguimento 

Intervenções quanto à continuidade do tratamento  

Intervenções quanto à avaliação de comorbidades  

Intervenções quanto à mensuração do tamanho  
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das feridas 

Intervenções quanto à aplicação de produtos para 

debridamento enzimático 

 

Intervenções quanto aos fatores motivadores das 

orientações de enfermagem realizadas 

 

 

Por fim, com a formação do banco de dados com os termos extraídos dos 

prontuários e com aqueles já de acordo com as Classificações NIC e NOC, foi 

possível identificar as discrepâncias e semelhanças entre as intervenções e os 

resultados realizados na prática. 

 

 
3.6 ASPECTOS ÉTICOS 
 

Esta pesquisa foi aprovada Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina – UFF, via Plataforma Brasil, visando atender à Resolução n° 4666/12 

(BRASIL, 2012) do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que aponta as diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. O número do 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) é 

13452713.3.0000.5243. O parecer de aprovação emitido pelo CEP encontra-se no 

Anexo 7.1 deste projeto. 

Levando-se em consideração que os resultados do trabalho têm sido 

utilizados somente para fins científicos e que a abordagem para coleta de 

informações não implicou no contato direto com o paciente ou com funcionários, o 

Comitê de Ética em Pesquisa dispensou a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

Declara-se ainda que a pesquisa não envolveu riscos diretos aos pacientes, 

uma vez que o formulário de coleta de dados foi preenchido apenas a partir da 

utilização dos prontuários. Ressalta-se que são de caráter sigiloso as informações 

relativas aos procedimentos e rotinas dos serviços que sediaram o estudo, bem 

como a preservação da identidade da instituição e dos profissionais que nela atuam.   

Como possíveis benefícios diretos deste estudo têm-se a sistematização da 

assistência de enfermagem aos sujeitos atendidos no ambulatório, já que o objetivo 

final do projeto de pesquisa macro em que este trabalho está inserido é elaborar um 
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protocolo validado de atendimento segundo as taxonomias NANDA-NIC-NOC, 

contribuindo ao campo assistencial. Contribui também à pesquisa, já que se propõe 

a preencher um campo de estudo ainda não abordado, considerando a originalidade 

do trabalho realizado. Colabora ao ensino à medida que aplica o processo de 

enfermagem abordado nas classes teóricas da graduação à prática profissional, ou 

seja, o contato dos alunos da graduação com este protocolo a ser elaborado e 

implementado permitirá que algumas discrepâncias às vezes observadas entre a 

teoria e a prática sejam dirimidas. 
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4 RESULTADOS 
 
 

4.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E CLÍNICA 
 

No contexto das variáveis sociodemográficas e clínicas, a maioria dos sujeitos 

da pesquisa pertenciaao sexofeminino. Porém, a diferença percentual entre homens 

(48,14%) e mulheres (51,85%) foi bem pequena (gráfico 1), podendo indicar que as 

lesões de pele atingem igualmente tanto homens como mulheres no cenário 

estudado.  

 
 Em relação às idades, observa-se que a maior parte dos pacientes portadores 

de lesões encontra-se entre 51 e 60 anos, seguidos por aqueles entre 71 e 80 anos 

(conforme gráfico 2). 
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 O local de domicílio dos voluntários corresponde à área de abrangência de 

atendimento do hospital, sendo que 51,08% são moradores de Niterói e37% são 

moradores de São Gonçalo, residindo os demais 9,87% em cidades vizinhas que 

correspondem à Região Metropolitana II do estado do Rio de Janeiro, como pode se 

observar no gráfico 3 a seguir. 

 

 
 

A maior parte das lesões avaliadas nesse estudo foi de etiologia venosa 

(51,08%). Além destas, a frequência de úlceras diabéticas (principalmente na forma 

do mal perfurante plantar) também se destacou (16,04%). Demais fatores etiológicos 

foram observados muito menos frequentemente. 
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Faz-se necessário destacar que algumas lesões não tiveram sua etiologia 

definida nos prontuários, sendo descritos apenas fatores relacionados à localização, 

utilizando expressões como “lesão em calcâneo”, “lesão em dorso do pé direito” etc.  

Quanto aos diagnósticos médicos, um mesmo paciente poderia apresentar 

mais de um diagnóstico. Por isso, o n total do gráfico 5 abaixo não foi calculado 

baseado nos 81 pacientes cujos prontuários foram analisados nesta pesquisa, mas 

sim nos 150 diagnósticos médicos observados nos formulários de coleta de dados.  

 

 
  

Como se pode observar, a hipertensão arterial sistêmica (37,33%) destaca-se 

como principal diagnóstico descrito para os pacientes portadores de lesões 

tissulares. E, apesar do grande número de úlceras de etiologia venosa, não houve 

um registro tão significativo do diagnóstico “insuficiência venosa crônica” (apenas 

7,33%). Destacou-se também o número de lesões derivadas de complicações do 

diabetes mellitus (16,00%), sendo as mais graves as úlceras dos pés e amputações 

de extremidades inferiores, ocorrendo, sobretudo, como evolução direta da 

neuropatia diabética.  

Os demais diagnósticos ocorreram muito pouco frequentemente, 

desenvolvendo-se, sobretudo a partir de complicações da hipertensão arterial 

sistêmica e do diabetes mellitus (como cardiopatias e insuficiência renal crônica). 
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4.2 FREQUÊNCIAS DE OCORRÊNCIA DOS TERMOS DOS REGISTROS E 
MAPEAMENTO CRUZADO 
 

4.2.1 INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 
 

O mapeamento cruzado ocorreu a partir da comparação das frases (ou 

expressões) utilizadas para registrar os cuidados realizados e os resultados 

alcançados durante as consultas de enfermagem no Ambulatório de Reparo de 

Feridas do HUAP pelos profissionais da equipe da enfermagem (enfermeiros, 

mestrandos e residentes em enfermagem, bolsistas de iniciação científica e 

acadêmicos de enfermagem) com as taxonomias NIC e NOC.  

Os termos foram mapeados, sobretudo, a partir dos diagnósticos (NANDA) 

Integridade da Pele Prejudicada e Integridade Tissular Prejudicada. As ligações 

existentes com a NANDA estabelecem na NIC intervenções de enfermagem para a 

solução do problema e intervenções adicionais optativas e na NOC, resultados 

sugeridos e resultados associados adicionais.  

 
4.2.1.1 INTERVENÇÕES QUANTO À LIMPEZA DA FERIDA 
 

Avaliando o grupo de sinônimos “Intervenções quanto à limpeza da ferida”, 

identificaram-se 207 (50,48%) frases relatando a realização de limpeza com soro 

fisiológico a 0,9%, 192 (46,82%) frases tratando a limpeza com soro fisiológico a 

0,9% e sabão neutro, 9 (2,19%) frases descrevendo a limpeza com soro fisiológico a 

0,9% e solução de prontosan (undecilaminopropilbetaína, polihexanida e água 

purificada) e 1 (0,24%) frase relativa a limpeza com soro fisiológico a 0,9% e 

clorexidinadegermante na área perilesional. Nesse grupo incluiu-se também a 

secagem da ferida ou de suas bordas com gaze, que apareceu apenas em 1 

(0,24%) registro.  
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No total, ocorreram 410 frases denotando intervenções de enfermagem nos 

registros das evoluções das consultas realizadas no Ambulatório de Reparo de 

Feridas, conforme mostra o quadro 7 acima. Número esse que superou o total de 

evoluções avaliadas (405), indicando que houve o registro de mais de uma frase 

relacionada à limpeza da ferida por evolução. 

Desse grupo de sinônimos emergiram as intervenções e respectivas 

atividades NIC que constam no quadro 5 abaixo. 

 

Quadro 4. Frequência de expressões denotativas de intervenções 
quanto à limpeza da ferida. Niterói-RJ, 2013. 

Intervenções quanto à limpeza da ferida n % 

Realizada limpeza com SF 0,9% 207 50,48 

Realizado limpeza com SF 0,9% e sabão neutro 192 46,82 

Realizado limpeza com SF 0,9% e solução de prontosan 9 2,19 

Realizado limpeza com SF 0,9% e clorexidinadegermante 1 0,24 

Secagem da ferida/bordas com gaze 1 0,24 

Total 410 100 

Quadro 5. Intervenções e Atividades NIC a partir do grupo de sinônimos 
“Intervenções quanto à limpeza das feridas”. Niterói-RJ, 2013. 

Intervenção NIC Atividade 

Cuidados com lesões 
Limpar a lesão com soro fisiológico ou limpador não-

tóxico, quando adequado 

Irrigação de lesões 

Irrigar a ferida com a solução adequada, usando uma 

grande seringa para irrigação 

Limpar e secar a área em torno da lesão após o 

procedimento 

Cuidados com a pele: 

tratamentos tópicos 

Limpar a pele com sabonete antibacteriano, quando 

adequado 

Controle de infecção 
Limpar a pele do paciente com agente antibacteriano, 

quando adequado 

Administração de 

medicamentos: Tópica 

Remover a dose do medicamento previamente 

aplicada e limpar a pele 
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4.2.1.2 INTERVENÇÕES QUANTO AOS TIPOS DE DEBRIDAMENTO 
 

No grupo de sinônimos “Intervenções de enfermagem quanto aos tipos de 

debridamento” realizados no cuidado às feridas, observaram-se 157 (38,76%) 

expressões descrevendo a realização de debridamento mecânico apenas com 

auxílio de pinça, 101 (24,93%) registros de debridamento mecânico com pinça e 

bisturi, 26 (6,41%) frases registrando a realização de debridamento mecânico 

apenas com gaze estéril, 21 (5,18%) frases relacionadas à realização de 

debridamento mecânico associando o uso da pinça com gazes estéreis, 7 (1,72%) 

expressões indicando a impossibilidade ou dificuldade realizar o debridamento 

mecânico devido à dor apresentado pelo paciente no momento da realização do 

curativo, outros 4 (0,98%) registos apontavam para o debridamento mecânico 

associando a pinça, o bisturi e a fricção com gazes estéreis, 3 (0,74%) descrevendo 

o debridamento com a técnica de square associada ao uso da pinça e 1 (0,24%) 

registro tratando da realização de debridamento mecânico com auxílio de agulha 

40x12 em função de falta de material no setor (ausência de kits de curativo 

esterilizados para realizar o curativo), como demonstra o quadro 6 a seguir.  

 

Quadro 6. Frequência de expressões denotativas de intervenções quanto aos 
tipos de debridamento. Niterói-RJ, 2013. 

Intervenções quanto aos tipos de debridamento n % 

Desbridamento mecânico com pinça 157 38,76 

Desbridamento mecânico com pinça e bisturi 101 24,93 

Desbridamento mecânico com gaze estéril 26 6,41 

Desbridamento mecânico com pinça e gaze estéril 21 5,18 

Impossibilidade/Dificuldade de realizar debridamento mecânico 

devido à dor 
7 1,72 

Desbridamento mecânico com pinça, bisturi e fricção com gaze 4 0,98 

Debridamento com técnica de square + pinça 3 0,74 

Debridamento das bordas com auxílio de agulha 40 x 12 devido 

ausência de kit de curativo 
1 0,24 

Total 320 79,01 

Nº de evoluções que não tinham nenhuma intervenção quanto ao 85 20,98 
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Identificaram-se, assim, 320 (79,01%) frases que expressavam intervenções 

quanto aos tipos de debridamento, quantidade essa que, comparada ao total de 

evoluções avaliadas (405), demonstra que em 85 (20,98%) evoluções não houve 

nenhum registro de frases ou expressões denotativas de intervenções quanto ao 

debridamento das lesões.  

As intervenções e atividades NIC mapeadas na taxonomia a partir desse 

grupo encontram-se no quadro 7: 

 

Quadro 7. Intervenções eAtividades NIC a partir do grupo de sinônimos 
“Intervenções quanto ao tipo de debridamento”. Niterói-RJ, 2013. 

Intervenção NIC Atividade 

Cuidados com 

Lesões 

Administrar cuidados no local da incisão, se necessário 

Manter técnica asséptica durante a realização do curativo ao 

cuidar da lesão, se adequado 

Administrar cuidados a úlceras de pele, conforme a 

necessidade 

Precauções 

circulatórias 
Evitar infecção nas feridas 

Controle de 

infecção 

Assegurar o emprego de técnica adequada no cuidado de 

feridas 

 

 

4.2.1.3 INTERVENÇÕES QUANTO AOS TIPOS DE BANDAGENS 
 

Avaliando o grupo de sinônimos“Intervenções quanto aos tipos de 

bandagens”, a oclusão com gaze estéril e atadura em espiral ascendente ocorreu 

em 155 (38,27%) registros, seguida da oclusão com gazes e atadura, com 119 

(29,38%). Outras frases foram menos empregadas para registro nessa classe de 

cuidados, como oclusão com gazes IV, atadura em espiral ascendente e meia 

elástica (24 ocorrências, representando 5,92%), oclusão com gaze estéril e atadura 

tipo de debridamento 

Total final 405 100 
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circular (18 ocorrências, representando 4,44%), cobertura secundária com atadura 

de crepom (13 ocorrências, representando 3,20%), uso de gaze estéril, gaze 

acolchoada e atadura de crepom como cobertura secundária (7 ocorrências, 

representando 1,72%), uso de gaze estéril, coxim e atadura de crepom em espiral, 

com compressão ascendente como coberturas secundárias (5 ocorrências, 

representando 1,23%), bandagem com atadura de crepom e atadura elástica (3 

ocorrências, representando 0,74%), cobertura secundária de atadura de crepom em 

oito (3 ocorrências, representando 0,74%), cobertura secundária feita com atadura 

de crepom em bandagem circular (1 ocorrência, representando 0,24%) e oclusão 

com gaze, compressas e atadura circular (1ocorrência, representando 0,24%). O 

quadro 8 descreve as frequências citadas. 

 

Quadro 8. Frequência de expressões denotativas de intervenções quanto aos 
tipos de bandagem. Niterói-RJ, 2013. 

Intervenções quanto aos tipos de bandagem n % 

Ocluído com gaze estéril e atadura crepom em espiral ascendente  155 38,27 

Ocluído com gazes e atadura 119 29,38 

Ocluído com gazes IV, atadura em espiral ascendente e meia 

elástica 
24 5,92 

Ocluído com gaze estéril e atadura circular  18 4,44 

Cobertura secundária com atadura de crepom 13 3,20 

Gaze estéril, coxim, atadura de crepom em espiral ascendente 10 2,46 

Uso de gaze estéril, gaze acolchoada e atadura de crepom como 

cobertura secundária 
7 1,72 

Gaze estéril, coxim e atadura de crepom em espiral, com 

compressão ascendente como coberturas secundárias 
5 1,23 

Bandagem com atadura de crepom e atadura elástica 3 0,74 

Cobertura secundária de atadura de crepom em oito 3 0,74 

Cobertura secundária feita com atadura de crepom em bandagem 

circular 
1 0,24 

Oclusão com gaze, compressas e atadura circular 1 0,24 

Total 359 88,64 

Nº de evoluções que não tinha nenhuma intervenção quanto ao tipo 46 11,35 
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Foram identificadas 359 (88,64%) frases nesse grupo de sinônimos, indicando 

que 46 (11,35%) evoluções não continham nenhum registro de expressões 

denotativas do tipo de bandagem empregada no curativo, ao comparar-se com o 

total de evoluções avaliadas no estudo (405).  

As intervenções e respectivas atividades mapeadas a partir desse grupo 

foram (quadro 9): 

 

Quadro 9. Intervenções e Atividades NIC a partir do grupo de sinônimos 
“Intervenções quanto ao tipo de bandagem”. Niterói-RJ, 2013. 

Intervenção NIC Atividade 

Cuidados com Lesões Reforçar o curativo, se necessário 

Irrigação de lesões 

Envolver a ferida com o tipo apropriado de curativo 

esterilizado 

Monitorar a quantidade e o tipo de drenagem da 

ferida a cada troca de curativo 

Aplicar um curativo esterilizado, quando adequado 

Cuidados com a pele: 

tratamentos tópicos 

Aplicar curativo oclusivo limpo (p. ex., Tegaderm ou 

Duoderm), conforme necessário 

Proteção contra 

infecção 

Providenciar cuidado adequado à pele em áreas 

edemaciadas 

Redução do 

sangramento: ferimento 

Aplicar curativo compressivo no local do 

sangramento 

Repor ou reforçar o curativo compressivo, conforme 

apropriado 

Controle da hemorragia Aplicar curativo compressivo, se indicado 

Cuidado com o repouso 

no leito 
Atadura elástica: Aplicar meias antiembólicas 

 

 
 

de bandagem 

Total final 405 100 
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4.2.1.4 INTERVENÇÕES QUANTO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO 
 

Já analisando o grupo de sinônimos “Intervenções de enfermagem 

relacionadas à continuidade do tratamento”, foi possível identificar nos registros que 

a marcação de retorno dos pacientes, isto é, o agendamento da próxima consulta de 

enfermagem para avaliação da ferida, foi a mais frequente (163 registros, relativos a 

40,24%). As demais expressões foram bem menos frequentes: encaminhamento a 

outras unidades fora do hospital ou a setores internos (6 registros, relativos a 

1,48%), alta ambulatorial (4 registros, relativos a 0,98%), solicitação de exames 

complementares (3 registros, relativos a 0,74%), óbito do paciente no domicílio (2 

registros, relativos a 0,49%), solicitação de avaliação médica (2 registros, relativos a 

0,49%), seguimento do acompanhamento do paciente no Ambulatório (1 registro, 

relativo a 0,24%). 

 

 

O quadro 10 indica o total de 181 (44,69%) registros nessa categoria, 

indicando que 224 (55,30) evoluções não continham nenhuma expressão 

relacionada à continuidade do tratamento (tendo em vista o total de 405 evoluções 

Quadro 10. Frequência de expressões denotativas de intervenções quanto 
à continuidade do tratamento. Niterói-RJ, 2013. 

Intervenções quanto à continuidade do tratamento n % 

Marcado retorno  163 40,24 

Encaminhamentos a outras unidades fora do hospital ou setores 

internos 
6 1,48 

Alta ambulatorial 4 0,98 

Solicitação de exames complementares  3 0,74 

Óbito do paciente no domicílio 2 0,49 

Solicitação de avaliação médica  2 0,49 

Seguimento do acompanhamento neste ambulatório 1 0,24 

Total 181 44,69 

Nº de evoluções que não tinha nenhuma intervenção quanto à 

continuidade do tratamento 
224 55,30 

Total final 405 100 
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avaliadas). Enquanto que o 11 traz os termos NIC para intervenções e respectivas 

atividades derivados deste grupo de sinônimos. 

 

Quadro 11. Intervenções e as atividades NIC a partir do grupo de sinônimos 
“Intervenções quanto à continuidade do tratamento”. Niterói-RJ, 2013. 

Intervenção NIC Atividade 

Irrigação de lesões Relatar ao médico qualquer sinal de infecção e/ou necrose 

Supervisão 

Obter uma consulta médica quando os dados do paciente 

indicarem a necessidade de mudança na terapia médica 

Facilitar a aquisição de exames para diagnóstico, quando 

adequado 

 
 

4.2.1.5 INTERVENÇÕES QUANTO À AVALIAÇÃO DE COMORBIDADES 
 

No grupo “Intervenções quanto à avaliação de comorbidades”, viu-se que a 

verificação da pressão arterial sistêmica dos pacientes ocorreu em 138 registros 

(34,07%) e a verificação do HGT (hemoglucoteste), em 54 evoluções (13,33%). 

Foram observados também, porém de forma menos frequente, a verificação do peso 

(2 ocorrências, representando 0,49%) e a não verificação da pressão arterial e do 

HGT em função de questões relacionadas à infraestrutura e materiais (1 ocorrência 

cada, representando 0,24%). 

 

Quadro 12. Frequência de expressões denotativas de intervenções 
quanto à avaliação de comorbidades. Niterói-RJ, 2013. 

Intervenções quanto à avaliação de comorbidades n % 

Verificado PA 138 34,07 

Verificado HGT 54 13,33 

Verificado peso  2 0,49 

Não aferida PA, pois o manguito não é de tamanho 

adequado para o braço da paciente 
1 0,24 

Impossibilidade de realizar HGT por falta de material no 

setor 
1 0,24 
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Veem-se 196 registros de frases relacionadas à avaliação de comorbidades, 

permitindo identificar que 209 evoluções não apresentavam expressões nesse grupo 

(tendo em vista o total de 405 evoluções analisadas). 

Este grupo de sinônimos teve suas intervenções e atividades NIC mais 

amplas, estando indiretamente ligados às condições das feridas. Os termos NIC 

mapeados encontram-se no quadro 13 a seguir. 

 

Quadro 13. Intervenções e atividades NIC a partir do grupo de sinônimos 
“Intervenções quanto à avaliação de comorbidades”. Niterói-RJ, 2013. 

Intervenção NIC Atividade 

Monitoração 

hídrica 

Monitorar o peso 

Monitorar a pressão sanguínea, a frequência cardíaca e o 

padrão respiratório 

Controle hídrico 
Monitorar estado nutricional 

Monitorar os sinais vitais, quando adequado 

Controle da 

nutrição 
Pesar o paciente a intervalos adequados  

Monitoração de 

sinais vitais 

Monitorar a pressão sanguínea, o pulso, a temperatura e o 

padrão respiratório, quando adequado 

 

 

4.2.1.6 INTERVENÇÕES QUANTO À MENSURAÇÃO DO TAMANHO DAS 
FERIDAS 

 

Expressões do grupo de sinônimos das “Intervenções quanto à mensuração 

do tamanho das feridas” apareceram poucas vezes nos registros avaliados. A 

técnica do decalque trata-se do registro da forma das feridas em folhas de acetato 

estéreis, visando acompanhar o aumento ou a diminuição do tamanho através da 

Total 196 48,39 

Nº de evoluções que não tinha nenhuma intervenção 

quanto à avaliação de comorbidades 
209 51,60 

Total final 405 100 
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expansão das bordas. Esse método de mensuração é realizado de forma 

institucionalizada no Ambulatório de Reparo de Feridas, porém apareceu em apenas 

30 (7,40%) registros. Já a documentação do aspecto das lesões (leito, bordas e pele 

adjacente) através da fotografia foi registrada apenas 1 vez (0,24%). 

 

Com isso, dentre as 405 evoluções avaliadas, apenas 31 (7,65%) 

apresentavam expressões relacionada à mensuração do tamanho das feridas, 

observando-se que 374 (92,34%) não continham nenhuma expressão nesse grupo. 

 

Quadro 15. Atividades e Intervenções NIC a partir do grupo de sinônimos 
“Intervenções quanto à mensuração do tamanho das feridas”. Niterói-RJ, 2013. 

Intervenção NIC Atividade 

Cuidados com 

Lesões 

Medir o leito da lesão, quando adequado 

Documentar o local, o tamanho e o aspecto da lesão 

Comparar e registrar com regularidade quaisquer mudanças 

na lesão 

Monitorar as características da lesão, inclusive drenagem, 

cor, tamanho e odor 

Examinar a lesão a cada troca de curativo 

Irrigação de lesões Monitorar a evolução do tecido de granulação 

Cuidado com o 

repouso no leito 
Monitorar a condição da pele 

Quadro 14. Frequência de expressões denotativas de intervenções quanto à 
mensuração do tamanho das feridas. Niterói-RJ, 2013. 

Intervenções quanto à mensuração do tamanho das feridas n % 

Decalque (Desenho da ferida) 30 7,40 

Fotografia 1 0,24 

Total 31 7,65 

Nº de evoluções que não tinha nenhuma intervenção quanto à 

mensuração do tamanho da ferida 
374 92,34 

Total final 405 100 
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Monitoração de 

sinais vitais 
Monitorar a cor, temperatura e a umidade da pele 

Supervisão Monitorar sinais de infecção, quando adequado 

 

 

4.2.1.7 INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM QUANTO À APLICAÇÃO DE 
PRODUTOS 

 

No que tange ao grupo de sinônimos das “Intervenções quanto à aplicação de 

produtos” para debridamento enzimático nas lesões, observaram-se 624 registros de 

uso de coberturas, valor esse, que ao ser comparado com o número total de 

evoluções avaliadas (405), permite afirmar que ocorreu o registro de uso de mais de 

um produto em cada evolução. O quadro 13 abaixo apresenta as frequências de uso 

de cada cobertura.  

Os ácidos graxos essenciais (AGE) e o hidrogel destacaram-se como os mais 

empregados, com 241 (38,62%) e 198 (31,73%) registros respectivamente. A 

vaselina teve seu uso registrado em 42 evoluções (6,73%), a gaze vaselinada 

(petrolatum), em 36 (5,76%), a sulfadiazina de prata, em 35 (5,60%) e a colagenase, 

em 23 (3,68%). Os demais produtos foram usados com menores frequências. Tais 

como, dexametasona (8 registros, 1,28%), alginato de cálcio (8 registros, 1,28%), 

hidrocolóide (6 registros, 0,96%), bota de unna (6 registros, 0,96%), creme de uréia 

(6 registros, 0,96%), papaína (5 registros, 0,80%), carvão ativado (3 registros, 

0,48%), rifampicina (2 registros, 0,32%), diprogenta (1 registro, 0,16%), um tipo não 

especificado de creme hidratante (1 registro, 0,16%), pomada de nitrato de 

isoconazol (1 registro, 0,16%), clorexidinadegermante (1 registro, 0,16%) e 

clindamicina (1 registro, 0,16%). 

 

Quadro 16. Coberturas empregadas. Niterói-RJ, 2013. 

 

n % 

AGE 241 38,62 

Hidrogel 198 31,73 

Vaselina 42 6,73 

Gaze não aderente impregnada de petrolato 36 5,76 
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 As intervenções e atividades NIC determinadas a partir desse grupo de 

sinônimos foram: 

 

Quadro 17. Intervenções e atividades NIC a partir do grupo de sinônimos 
“Intervenções quanto à aplicação de produtos para debridamento 

enzimático”. Niterói-RJ, 2013. 

Intervenção NIC Atividade 

Cuidados com Lesões 

Trocar o curativo de acordo com a quantidade de 

exsudatos e drenagem 

Aplicar unguento adequado à pele/lesão, se 

apropriado 

Aplicar curativo adequado à pele/lesão, se apropriado 

Irrigação de lesões Proteger o tecido adjacente contra rupturas de pele 

Administração de 

medicamentos: Tópica 

Aplicar o agente tópico conforme prescrito 

Espalhar o medicamento uniformemente sobre a 

pele, quando adequado 

Sulfadiazina de prata 35 5,60 

Pomada enzimática colagenase 23 3,68 

Dexamatasona (corticóide) 8 1,28 

Alginato de Cálcio 8 1,28 

Hidrocolóide 6 0,96 

Bota de unna (fibra de algodão) 6 0,96 

Creme de uréia 6 0,96 

Papaína 5 0,80 

Carvão ativado 3 0,48 

Rifampicina 2 0,32 

Pomada de betametasona com gentamicina 1 0,16 

Creme hidratante 1 0,16 

Nitrato de isoconazol 1 0,16 

Clorexidinadegermante 1 0,16 

Clindamicina 1 0,16 

Total de registros do uso de cada produto 624 100 
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Administração de 

medicamentos: Tópica 

Aplicar antibiótico tópico na área afetada, quando 

adequado 

Aplicar agente antiinflamatório tópico na área 

afetada, quando adequado 

Aplicar emolientes na área afetada 

Aplicar agente antifúngico tópico na área afetada, 

quando adequado 

Aplicar agente para desbridamento na área afetada, 

quando adequado 

 

4.2.1.8 INTERVENÇÕES QUANTO ÀS ORIENTAÇÕES DE ENFERMAGEM 
 

Por fim, no grupo de sinônimos das “Intervençõesquanto às orientações de 

enfermagem”, obtiveram-se 130 frases denotativas da realização de orientações. 

Avaliando as razões para realização destas de acordo com o conteúdo das frases, 

chegou-se a 199 (49,13%) motivos distintos para orientações, cujas frequências 

constam no quadro 21.  

O motivo de orientação mais registrado foi a realização do curativo no 

domicílio, que ocorreu em 83 evoluções (20,49%). Também se destacou o repouso e 

o posicionamento dos membros inferiores, com 36 registros (8,88%), a alimentação 

e a ingesta hídrica adequadas, com 24 (5,92%), o encaminhamento para 

especialidades do hospital ou outros estabelecimentos assistenciais de saúde, com 

14 (3,45%), o uso correto das medicações prescritas, com 12 (2,96%) e o cuidado 

com os pés, com 10 (2,46%).  

 

Quadro 18. Motivos de orientações. Niterói-RJ, 2013. 

 

n % 

Realização do curativo no domicílio  83 20,49 

Repouso e posicionamento dos membros inferiores 36 8,88 

Alimentação e ingesta hídrica adequadas  24 5,92 

Encaminhamento para especialidades/outras 

unidades 
14 3,45 

Uso correto de medicações prescritas  12 2,96 
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As demais orientações tiveram motivações que se apresentaram menos 

frequentemente. Como as informações sobre o estado de saúde (4 registros, 

0,98%), a necessidade de acompanhamento dos níveis da pressão arterial e da 

glicemia (3 registros, 0,74%), os cuidados com a lesão recém-epitelizada após a alta 

do acompanhamento ambulatorial (3 registros, 0,74%), os cuidados com a troca de 

cobertura empregada (2 registros, 0,49%) e com o acondicionamento dos produtos a 

serem empregados nas feridas (1 registro, 0,24%) e, por fim, o estímulo ao 

abandono do sedentarismo (1 registro, 0,24%). 

O quadro 19 apresenta as intervenções e atividades NIC derivadas desse 

grupo de sinônimos. 

 

Quadro 19. Intervenções e Atividades NIC a partir do grupo de sinônimos 
“Intervenções quanto às orientações de enfermagem”. Niterói-RJ, 2013. 

Intervenções NIC Atividades 

Cuidados com 

Lesões 

Posicionar o paciente de modo a evitar tensão sobre a lesão, 

se adequado 

Orientar o paciente ou os membros da família sobre os 

procedimentos de cuidado com a ferida 

Cuidados com os pés  10 2,46 

Informações sobre o estado de saúde  4 0,98 

Acompanhamento de PA ou HGT 3 0,74 

Frequência ao Ambulatório/ Não abandono do 

tratamento 
3 0,74 

Acompanhamento de PA ou HGT  3 0,74 

Alta do acompanhamento ambulatorial 3 0,74 

Troca de cobertura   2 0,49 

Cuidados com acondicionamento de produtos para 

feridas 
1 0,24 

Estímulo ao abandono do sedentarismo  1 0,24 

Total de motivos principais de orientações 199 49,13 

Total de evoluções que apresentavam orientações 130 32,09 

Total final 405 100 
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Cuidados com 

Lesões 

Orientar o paciente e a família sobre sinais e sintomas de 

infecção 

Encorajar a ingestão de líquidos, se adequado 

Orientar o paciente e a família sobre o armazenamento e o 

descarte de curativos e materiais 

Ajudar o paciente e a família a obter os suprimentos 

necessários 

Administração de 

medicamentos: 

tópica 

Ensinar e monitorar as técnicas de auto-administração do 

medicamento 

Proteção contra 

infecção/ Controle 

de infecção 

 

Encorajar o repouso 

Orientar o paciente e a família sobre sinais e sintomas de 

infecção 

Encorajar a ingestão de líquidos, quando adequado 

Instruir/Orientar o paciente a tomar os antibióticos conforme a 

prescrição 

Orientar o paciente e a família sobre sinais e sintomas de 

infecção e sobre o momento de relatá-los ao provedor de 

cuidados de saúde 

Encorajar a ingestão de líquidos, quando adequado 

Proteção contra 

infecções 

Orientar o paciente e a família a como evitar infecções 

Administrar agente imunizante, quando adequado 

Controle de 

infecção 
Ensinar o paciente e à família como evitar infecções 

Ensino: Cuidado 

dos pés 

 

Incluir familiares e pessoas significativas nas orientação, se 

adequado 

Recomendar auxílio de pessoa significativa no cuidado dos 

pés em caso de visão prejudicada ou de problemas de 

mobilidade 

Descrever os sapatos apropriados (i.e., saltos baixos, com 

forma que combine com o formato do pé, profundidade 

adequada de caixa do cabedal, solado de material que 

absorva choque, fechamento ajustável com tiras ou cordões, 
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cabedal feito de material que permita transpiração, seja macio 

e flexível, que não cause distúrbio no modo de andar e no 

comprimento dos membros e com potencial para 

modificações, se necessárias 

 

Ensino: Cuidado 

dos pés 

 

Recomendar a secagem completa dos pés após lavá-los, 

especialmente entre os dedos 

Orientar a pessoa a hidratar a pele todos os dias, fazendo 

imersões breves ou banhando os pés em água a temperatura 

ambiente, seguido de aplicação de emoliente 

Dar informações sobre a relação entre neuropatia, lesão e 

doença vascular e risco de ulceração e amputação de 

extremidade inferior em pessoas com diabete 

Descrever as meias adequadas (i.e., material absorvente e 

que não aperte) 

Controle da 

nutrição 

Encorajar uma ingestão calórica adequada ao tipo de corpo e 

ao estilo de vida 

Oferecer ervas e temperos como alternativas ao sal 

Oferecer um substituto do açúcar, quando adequado 

Oferecer informações adequadas sobre as necessidades 

nutricionais e a forma de satisfazê-las 

Controle de 

medicamentos 

Orientar o paciente quanto ao momento de buscar atenção 

médica 

Monitorar a adesão do paciente ao regime medicamentoso 

Desenvolver estratégias com o paciente para intensificar a 

adesão ao regime medicamentoso 

Determinar os fatores que podem impedir o paciente para 

intensificar a adesão ao regime medicamentoso 

Determinar o conhecimento do paciente sobre os 

medicamentos 

Discutir as preocupações financeiras referentes ao regime 

medicamentoso 

Precauções 

circulatórias 

Orientar o paciente e os familiares sobre proteção contra 

lesões na área afetada 



65 
 

Orientar o paciente sobre cuidados com os pés e as unhas 

Monitoração das 

extremidades 

inferiores 

Monitorar a condição dos calçados e das meias (i.e., limpos e 

em bom estado de conservação) 

Monitorar a adequação dos sapatos (i.e., salto baixo, com 

forma que combine com o formato do pé; profundidade 

adequada do espaço para os dedos; solado de material que 

absorva choque; fechamento ajustável por tiras ou cordões; 

cabedal feito de materiais flexíveis, macios e que permitam 

transpiração; mudanças causadas por distúrbio na marcha e 

no comprimento dos membros e potencial para modificações, 

quando necessárias) 

Cuidados com os 

pés 

Orientar paciente/família sobre a importância do cuidado com 

os pés 

Examinar os sapatos do paciente para verificar se servem 

adequadamente 

Monitorar nível de hidratação dos pés 

Monitorar edema nas pernas e nos pés 

Monitoração hídrica Monitorar a ingestão e a eliminação 

Irrigação de lesões 
Identificar quaisquer alergias, especialmente a produtos 

semelhantes a iodo 

Promoção do 

exercício 

Orientar o indivíduo sobre o tipo adequado de exercício para 

seu nível de saúde, juntamente com o médico e/ou 

fisioterapeuta 

 
 

4.2.2 RESULTADOS DE ENFERMAGEM 
 

As frases denotativas dos resultados de enfermagem foram extraídas dos 

formulários de coleta de dados e agrupadas em classes, considerando os aspectos 

avaliados de acordo com os registros. As classes estabelecidas foram: resultados 

clínicos, resultados de satisfação e resultados de seguimento. 
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Foram identificadas 70frases denotativas de resultados de enfermagem, 

distribuídos em 74conteúdos, isto é, uma mesma frase poderia descrever mais de 

um resultado específico (mais de um conteúdo). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No mapeamento cruzado para a taxonomia NOC, estabeleceram-se os 

resultados de enfermagem presentes no quadro 24 (abaixo).  

  

Quadro 20. Frequência de expressões denotativas de 
resultados de enfermagem. Niterói-RJ, 2013. 

Expressões para resultados   

Resultados clínicos n % 

Melhora dos tecidos da ferida 28 37,83 

Melhora da lesão  10 13,51 

Melhora/Diminuição/Ausência da dor 7 9,45 

Melhora/Diminuição da drenagem de exsudato 7 9,45 

Cicatrização completa 4 5,40 

Aumento da dor 1 1,35 

Melhora de consequências de hipoglicemia  1 1,35 

Melhora na deambulação 1 1,35 

Melhora do odor proveniente da lesão 1 1,35 

Diminuição do tamanho da lesão 1 1,35 

Resultados de satisfação n % 

Satisfação com o tratamento 2 2,70 

Não comparecimento à consulta de enfermagem 2 2,70 

Aderência ao tratamento  1 1,35 

Recusa no atendimento 1 1,35 

Resultados de seguimento n % 

Alta ambulatorial 6 8,10 

Óbito no domicílio 1 1,35 

Total 74 100 
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Quadro 21. Resultados e indicadores NOC. Niterói-RJ, 2013. 

Controle da dor 

• Relata alterações nos sintomas ou nos locais da dor ao profissional de 

saúde 

• Relata controle da dor 

• Usa medidas de alívio não-analgésicas 

Integridade tissular: pele e mucosas 

• Descamação na pele 

• Crostas na pele 

• Hidratação 

Cicatrização de feridas: Segunda Intenção 

• Eritema em torno da ferida 

• Formação de tecido cicatricial 

• Drenagem serosa 

• Drenagem sanguinolenta 

• Diminuição do tamanho da ferida 

• Tecido de granulação 

• Formação de esfacelo 

• Bordas irregulares 

• Pele macerada 

• Odor proveniente da ferida 

Mobilidade 

• Andar 

Autocontrole do Diabete 

• Monitora a glicose sanguínea 

• Trata sintomas de hipoglicemia 

• Monitora frequência dos episódios de hipoglicemia 

• Procura o serviço de saúde se a glicose sanguínea oscila fora dos 

parâmetros recomendados 

Comportamento de Adesão 

• Usa serviços de saúde coerentes com a necessidade 

• Pondera riscos/benefícios de comportamento de saúde 
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Comportamento de tratamento: Doença ou Lesão 

• Monitora os efeitos do tratamento 

• Desempenha comportamento de saúde prescrito, quando indicado 

• Monitora mudanças no estado da doença 

Comportamento de busca de saúde 

• Desempenha comportamento de saúde prescrito, quando indicado 

Participação nas decisões sobre cuidados de saúde 

• Negocia preferências de cuidado 

Direcionamento do próprio cuidado 

• Avalia os cuidados oferecidos por outros 

• Expressa confiança na solução de problemas 

 
 

 
4.3 EXPRESSÕES ENCONTRADAS NOS REGISTROS, MAS SEM 

CORRESPONDÊNCIA NA NIC E NA NOC 
 

As frases para as quais não foi possível encontrar equivalentes na taxonomia 

NIC são descritas no quadro vinte abaixo. 

No grupo de sinônimos “Intervenções quanto à continuidade do tratamento”, a 

maior parte dos termos encontrados nos prontuários não teve um termo NIC 

respectivo no mapeamento. Já no grupo de “Intervenções de enfermagem quanto à 

avaliação de comorbidades”, não foi possível encontrar um termo padronizado para 

verificação do hemoglucoteste e para descrição de intercorrências relacionadas à 

falta de infraestrutura do estabelecimento assistencial de saúde para prestação do 

serviço designado (não havia fitas para mensuração da glicemia capilar).  

As expressões denotativas das “Intervenções quanto às orientações de 

enfermagem”, cujos termos de acordo com a NIC não foram encontrados na 

taxonomia, estavam ligadas a aspectos relacionados à adesão ao tratamento e a 

posicionamento dos membros inferiores.  

A intervenção “Controle de medicamentos” até apresenta a atividade 

“Monitorar a adesão do paciente ao regime medicamentoso”, mas esta se restringe 

exclusivamente a questão dos medicamentos propriamente ditos, como se observa. 
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Enquanto que essa adesão ao tratamento (que se refere às atividades não 

mapeadas) trata, sobretudo, da frequência dos pacientes às consultas de 

enfermagem no Ambulatório. Nesse sentido, entende-se que não foi possível 

encontrar uma atividade mais específica para este cuidado em função do aspecto 

prioritariamente hospitalar da NIC. Isto é, percebe-se que se trata de uma 

classificação com muitas intervenções (e respectivas atividades) relacionadas ao 

ambiente hospitalar, apresentando uma quantidade menor de cuidados 

especificamente voltados a atenção ambulatorial.   

As demais expressões para as quais não foi possível determinar 

correspondentes na NIC estava relacionadas ao posicionamento mais adequado dos 

membros inferiores, sobretudo quanto a e ser ou não recomendado mantê-los 

elevados. Apesar de existirem as intervenções “Monitoração das extremidades 

inferiores” e “Cuidados com os pés”, não foram identificadas atividades que 

indicassem claramente a necessidade de orientar o paciente a manter os membros 

inferiores elevados (ou mantê-los pendentes) por determinado período de tempo. 

A intervenção “Cuidado com lesões” apresenta a atividade “Posicionar o 

paciente de modo a evitar tensão sobre a lesão, se adequado”, mas esta ainda não 

descreve a essência desse cuidado realizado no Ambulatório. Seria mais adequado 

algo que descrevesse "Orientar o posicionamento dos membros inferiores (elevá-los, 

abaixá-los, mantê-los em repouso)" etc. 

 

 

Quadro 22. Expressões sem termos respectivos na NIC. 
Niterói-RJ, 2013. 

Intervenções quanto à continuidade do tratamento 

• Marcado retorno  

• Encaminhamentos a outras unidades fora do hospital ou 

setores internos 

• Alta ambulatorial 

• Óbito do paciente no domicílio 

• Seguimento do acompanhamento neste ambulatório 

Intervenções quanto à avaliação de comorbidades 

• Verificado HGT 
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Para as expressões contidas no quadro 22 abaixo não foram encontrados 

correspondentes na NOC. Relacionam-se basicamente a desfechos do tratamento 

de saúde de uma forma geral, e não necessária e exclusivamente aos do tratamento 

das lesões tissulares acompanhadas no Ambulatório.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na NOC não foi determinar esses termos padronizadamente. Mas a NIC 

apresenta a intervenção “Plano de alta”, definida como “Preparo para mudar um 

paciente de um nível de cuidado a outro, no âmbito da atual instituição de 

atendimento à saúde ou para outro local”. Essa definição permite concluir que não 

há correspondência de fato com o resultado de enfermagem “Alta ambulatorial”, o 

que indica mais um viés da classificação. 

 

 

• Não aferida PA, pois o manguito não é de tamanho adequado 

para o braço da paciente 

• Impossibilidade de realizar HGT por falta de material no setor 

Intervenções quanto às orientações de enfermagem 

• Incentivar o paciente a vir ao Ambulatório e dar continuidade 

ao tratamento 

• Paciente foi orientada quanto à importância de chegar no 

horário correto da consulta 

• Orientada a não abandonar o tratamento e ser mais 

cooperativa 

• Orientado a não realizar elevação dos MMII 

• Orientado quanto a elevação dos MMII 

• Orientado a colocar os membros pendentes 

Quadro 23. Expressões sem termos respectivos na NOC. 
Niterói-RJ, 2013. 

• Evolui para alta  

• Óbito no domicílio 

• Paciente recebeu alta no acompanhamento ambulatorial 



71 
 

 
 
 
 
 
 
 
5 DISCUSSÃO  

 
5.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E CLINICA 
 

Um adequado tratamento aos portadores de lesões tissulares envolve uma 

ampla avaliação das condições clínicas dos pacientes, e não voltada isoladamente 

às úlceras. Dealey (2001, p.121) afirma que essa avaliação total do paciente é 

essencial, porque muitos fatores retardam a cicatrização das feridas crônicas. Isto é, 

não basta ter em conta apenas as feridas, mas também ao paciente como um todo, 

indagando principalmente sobre condições clínicas como estado nutricional, 

mobilidade, sono, tabagismo, entre outras. 

Estatísticas comprovam tanto em âmbito nacional quanto internacional que a 

prevalência de úlceras venosasse encontra na população idosa, do sexo feminino, 

variando de 0,06% a 1,5% (YAMADA, 2005). Martins e Souza(2007) explicam esse 

fato em razão da gravidez e presença dos hormônios femininos, que predispõem as 

mulheres à ocorrência de insuficiência venosa crônica e, consequentemente úlcera 

de perna. 

Em relação às idades, Oliveira e Lima et al (2008, p.2) encontraram 

resultados próximos aos desta pesquisa, pois descrevem que mais de metade dos 

pacientes avaliados encontrava-se na faixa etária de 40 a 59 anos de idade. 

Considerando que os idosos constituem uma população comum portadora de 

ulcera venosa crônica (como confirmam FRIEDBERG, HARRISON e GRAHAM, 

2002), justifica-se que tenha sido encontrado, no presente estudo, um número maior 

de pacientes nesta faixa etária, já que também se identificou uma frequência 

elevada de pacientes com úlceras venosas. Após os 65 anos a possibilidade de 

desenvolvimento deste tipo de lesão aumenta, sendo as idades médias incluídas 

numa escala de 62-79 anos (VOGELEY e COELING, 2000; PERSOON et al., 2004). 
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Analisando a etiologia das úlceras, deve-se levar em conta que cerca de 75% 

de todas as úlceras de perna resultam da insuficiência venosa crônica (SMELTZER 

e BARE et al, 2009, p.856).  

A falta de definição da etiologia de algumas lesões observadas na coleta de 

dados pode ser explicada porque alguns pacientes frequentam o Hospital 

Universitário Antônio Pedro apenas para atendimento no Ambulatório de Reparo de 

Feridas, isto é, não são acompanhados periodicamente por outros setores do próprio 

hospital. Acabam por realizar consultas médicas de rotina em unidades básicas de 

saúde próximas às residências. 

Em função disso, diversos prontuários analisados apresentavam registros 

apenas dos atendimentos no Ambulatório, chegando até a não apresentar sequer 

uma evolução médica. Para estes resultados pode haver duas explicações. A 

primeira relaciona-se ao grande número de consultas de enfermagem realizadas no 

Ambulatório, fazendo com que os profissionais limitem-se simplesmente a realizar os 

curativos, sem atentar (em alguns casos) para os fatores causais da ferida que está 

sendo tratada.  

Ou ainda, devido à insegurança de muitos acadêmicos de enfermagem ao 

definir o diagnóstico de etiologia de uma lesão de perna. Isto é, por não terem ainda 

o pleno domínio dos conteúdos teóricos e práticos para realizar esses diagnósticos, 

acabam por registrar apenas os cuidados prestados, sem avaliar o paciente 

globalmente. 

 Tratando dos diagnósticos médicos, a hipertensão arterial sistêmica e o 

diabetes mellitus representam dois dos principais fatores de risco para o 

desenvolvimento de lesões tissulares, contribuindo decisivamente para o 

agravamento das feridas, em nível nacional. Com frequência, essas doenças levam 

à invalidez parcial ou total do indivíduo, com graves repercussões para o paciente, 

sua família e a sociedade (DEODATO, 2007). 

A elevação prolongada da pressão arterial lesiona os vasos sanguíneos por 

todo o corpo, principalmente em órgãos alvo, como o coração, rins, cérebro e olhos. 

Com a idade ocorrem alterações estruturais e funcionais no coração e vasos 

sanguíneos que contribuem para o aumento da pressão arterial. As alterações 

incluem o acúmulo da placa aterosclerótica, fragmentação das elastinas arteriais, 

depósitos aumentados de colágeno e vasodilatação prejudicada. O resultado dessas 
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alterações é uma diminuição na elasticidade dos principais vasos sanguíneos 

(SMELTZER e BARE, 2009). 

Analisando a relação desta patologia especificamente com o desenvolvimento 

de úlceras venosas, Silva e Moreira (2011, p.471) identificaram que cerca de 70% 

dos pacientes apresentam esse diagnóstico associado à insuficiência venosa 

crônica.  

O diabetes, por sua vez, caracteriza-se por hiperglicemia crônica com 

distúrbios do metabolismo dos carboidratos, lipídeos e proteínas. As conseqüências 

do DM, em longo prazo, incluem disfunção e falência de vários órgãos, 

especialmente rins, olhos, nervos, coração e vasos sangüíneos (BRASIL, 2001). 

Cerca de 6% das internações hospitalares relacionadas aos diabéticos são 

conseqüência de úlceras e, em caso de amputação, o tempo médio de internação é 

cerca de três semanas.No Brasil estima-se a existência de dois milhões de casos, 

entre os aposentados e os que recebem auxílio-doença em função da diabetes 

(BRASIL, 2004). 

 
5.2 INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 

 
Os resultados alcançados através do mapeamento cruzado estabelecido 

nesta pesquisa possibilitou que se determinassem as intervenções de enfermagem 

na NIC que correspondem aquelas atividades realizadas no Ambulatório de Reparo 

de Feridas para cuidado aos pacientes portadores de lesões.  

Algumas das intervenções NIC observadas foram incluídas em mais de um 

grupo de sinônimos, enquanto que outras foram identificadas apenas em grupos 

específicos. A seguir, avaliam-se as definições de cada intervenção de enfermagem 

mapeada de acordo com Dochterman eBulechek (2008). 

Pode-se dizer que a intervenção “Cuidados com lesões” é de fato a mais 

significativa quando se refere à assistência a pacientes portadores de lesões 

tissulares. É definida como a “Prevenção de complicações em feridas e promoção 

de sua cicatrização” e teve atividades incluídas na maior parte dos grupos de 

sinônimos identificados (intervenções quando à aplicação de produtos para 

debridamento, motivos de orientações de enfermagem, limpeza da ferida, tipos de 

debridamento, tipos de bandagens e mensuração do tamanho das feridas). Isto é, 
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apenas não foi observada nos grupos de intervenções quanto à continuidade do 

tratamento e de avaliação de comorbidades.  

O fato de apresentar tantas atividades que puderam ser observadas na 

prática clínica reitera a relevância dessa intervenção para os clientes em tratamento 

de feridas. 

A intervenção “Irrigação de lesões” tem como definição “Limpar com jato 

lesão aberta para higienizar e remover resíduos e drenagem excessiva”. Teve 

atividades identificadas no grupo de limpeza das feridas, continuidade do 

tratamento, tipos de bandagens, aplicação de produtos para debridamento, 

mensuração do tamanho das feridas e orientações de enfermagem (não apareceu 

apenas em tipos de debridamento e avaliação de comorbidades). Destacando-se, 

com isso, como uma intervenção primordial no plano de cuidados dos pacientes com 

lesões. 

Atividades referentes à intervenção “Administração de medicamentos: tópica”, 

definida como “Preparo e aplicação de medicamentos para a pele”, foram incluídas 

nos grupos de intervenções quanto a limpeza da ferida e quanto a aplicação de 

produtos para debridamento. 

Ainda nesse sentido, a intervenção “Cuidados com a pele: tratamentos 

tópicos”, cuja definição é a “Aplicação de substâncias tópicas ou manipulação de 

dispositivos para promover a integridade da pele e minimizar seu rompimento”, 

forneceu atividades tanto para o grupo de intervenções quanto à limpeza da ferida 

quanto ao de tipos de bandagens. 

Já a partir da intervenção “Cuidados com os pés”, definida como a “Limpeza e 

inspeção dos pés com fins de relaxamento, asseio e saúde da pele”, foram 

identificadas atividades apenas no grupo das intervenções quanto às orientações de 

enfermagem. 

A intervenção “Ensino: Cuidado dos pés” é definida como “Preparo do 

paciente de risco e/ou pessoa significativa para oferecer cuidados preventivos aos 

pés”. Devido ao caráter basicamente educativo de suas atividades, foi identificada 

apenas no grupo de intervenções relacionadas às orientações de enfermagem. 

A “Monitoração das extremidades inferiores”, descrita como “Coleta, análise e 

uso de dados do paciente para categorizar riscos e prevenir lesões às extremidades 

inferiores”, teve suas atividades incluídas no grupo das intervenções relacionadas às 

orientações de enfermagem.  
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As intervenções “Redução do sangramento: ferimento” e “Controle de 

hemorragia”, definidas respectivamente como “Limitação da perda de sangue de um 

ferimento que pode ser resultante de trauma, incisões ou colocação de sonda ou 

cateter” e “Redução ou eliminação da perda rápida ou excessiva de sangue”, foram 

incluídas no grupo de intervenções quanto aos tipos de bandagens. Se verifica a 

coerência desta alocação, já que as bandagens serão aplicadas conforme níveis de 

exsudação das feridas (incluindo sangramento). 

As “Precauções circulatórias” (cuja definição é “Proteção de uma área 

localizada com perfusão limitada”) determinaram atividades incluídas nas 

intervenções quanto às orientações de enfermagem e aos tipos de debridamento, 

sendo significativas principalmente em função do grande número de lesões de 

etiologia venosa, seguidas daquelas determinadas por complicações da diabetes 

mellitus (que também englobam dificuldades circulatórias). 

As intervenções “Proteção contra infecção” (descrita como “Prevenção e 

detecção precoce de infecção em paciente de risco”) e “Controle de infecção” 

(caracterizada como “Minimizar a aquisição e a transmissão de agentes infecciosos”) 

têm muitas atividades em comum ou significativamente parecidas, tendo sido a 

primeira incluída isoladamente apenas no grupo de intervenções quanto ao tipo de 

bandagem. Atividades referentes à “Controle de infecção” foram identificadas nos 

grupos das intervenções relacionadas à limpeza da ferida e aos tipos de 

debridamentos. Enquanto que, atividades de ambas foram identificadas no grupo de 

orientações de enfermagem. 

Da mesma forma, as intervenções “Monitoração hídrica” e “Controle hídrico” 

aproximam-se muito em definições. A primeira é definida como “Coleta e análise de 

dados do paciente para regular o equilíbrio hídrico”, enquanto que a segunda, como 

“Promoção do equilíbrio hídrico e prevenção de complicações decorrentes de níveis 

anormais ou indesejados de líquidos”. Atividades da intervenção “Monitoração 

hídrica” foram incluídas no grupo de orientações de enfermagem e ambas tiveram 

atividades enquadradas no grupo de avaliação de comorbidades. 

A intervenção “Controle da nutrição” define-se como “Auxílio ou oferta de uma 

ingestão equilibrada de alimentos e líquidos” e tem atividades citadas no grupo de 

intervenções quanto às orientações de enfermagem e quanto à avaliação de 

comorbidades, indicando a relevância dos aspectos nutricionais para a manutenção 

ou melhora do estado de saúde geral do indivíduo. 
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A intervenção “Controle de medicamentos” (cuja definição é “Facilitação do 

uso seguro e eficaz de medicamentos prescritos e não-prescritos”) determinou 

atividades também apenas do grupo quanto às orientações de enfermagem. Mesmo 

caso descrito para a “Promoção do exercício”, sendo caracterizada como a 

“Facilitação da atividade física regular para manter a aptidão física e a saúde, ou 

avançar a um nível mais elevado”. 

O “Cuidado com o repouso no leito” (cuja definição é “Promoção de conforto e 

segurança e prevenção de complicações em paciente incapacitado de sair do leito”) 

determinou atividades tanto para o grupo dos tipos de bandagens quanto 

mensuração do tamanho das lesões.  

Por fim, as intervenções mais inespecíficas foram “Monitoração de sinais 

vitais” (“Verificação e análise de dados cardiovasculares, respiratórios e da 

temperatura corporal para determinar e prevenir complicações”) e Supervisão 

(“Aquisição, interpretação e síntese propositais e contínuas de dados do paciente 

visando à tomada de decisão clínica”).  

Essas três últimas intervenções descritas compõe um grupo caracterizado 

pela inespecificidade, permitindo entender a relevância dada para a avaliação do 

paciente como um todo e não apenas das feridas em tratamento, ressaltando-se a 

necessidade do olhar holístico acerca das necessidades do paciente. 

É interessante destacar que a intervenção “Controle da dor”, sendo definida 

como “Alívio da dor ou sua redução a um nível de conforto que seja aceitável pelo 

paciente”, não encontrou frases ou expressões nos registros que determinassem 

sua inclusão nos resultados da pesquisa. Isto é, o nível de dor foi objeto de pesquisa 

nesse contexto apenas partindo dos resultados de enfermagem. 

A seguir, avaliam das frequências de aparecimento de cada termo de acordo 

com os registros identificados nos prontuários. 

 
 

5.2.1 INTERVENÇÕES QUANTO À LIMPEZA DA FERIDA 
 

A limpeza da ferida é fundamental para que o processo cicatricial ocorra de 

maneira ótima. Historicamente, se reconhece essa relevância. Mandelbaum e Di 

Santiset al (2003, p.398) afirmam que desde Hipócrates (que lançou as bases da 
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medicina científica), já eram realizadas recomendações para que as feridas fossem 

mantidas limpas esecas. 

Dealey (2001, p.78) relata que a solução salina a 0,9% “é o único agente de 

limpeza completamente seguro, sendo o tratamento preferido para uso na maioria 

das feridas”. O uso de sabão neutro associado ao soro fisiológico 0,9% é descrito 

por São Paulo (2009, p.18) como opcional, e, caso se opte por implementa-lo, deve 

ser feito apenas na pele perilesional ou no pé (dependendo da localização da lesão). 

Nos registros avaliados por esta pesquisa, não foram feitas referências às 

condições de temperatura ou pressão sob as quais foram realizadas as irrigações 

com soro fisiológico. Campos, More e Arruda (2007, p.26) descrevem que a 

temperatura é uma das condições ideais para cicatrização das feridas, afirmando 

que a limpeza da lesão com soro fisiológico aquecido é fundamental à manutenção 

da temperatura adequada no leito lesional. Enquanto que Mandelbaum e Di Santiset 

al (2003, p.410), consideram a necessidade de uma pressão controlada para 

realização dessa limpeza. 

Sabe-se que apolihexanida (PHMB) é a designação dada à hidrocloro-

polihexametilenobiguanida, substância dotada de ação antibacteriana,antiamobiana 

e de um mecanismo de ação que se baseia em propriedades fortemente alcalinas. 

Dentre os antissépticos mais utilizados, a polihexanida surgiu recentemente como 

uma alternativa adequada aos tratamentos baseados em prata e iodo na prevenção 

e combate de infeção das feridas (SANTOS E SILVA, 2011, p.136). Exatamente pelo 

fato de vir sendo empregada apenas em períodos mais recentes é que se justifica 

um emprego tão ínfimo como o observado neste trabalho. 

Já a clorexidina tem seu uso descrito por Dealey (2001, p.75), que a 

caracteriza como sendo eficaz contra organismos gram-positivos e gram-negativos, 

com baixa toxicidade para células vivas, mantendo níveis antimicrobianos durante 

algum tempo (quando impregnada num curativo), porém, diminuindo rapidamente na 

presença de material orgânico como pus ou sangue. Isto é, desempenhando um 

papel pequeno no tratamento geral de feridas, o que adequa-se a baixa frequência 

de uso desse produto nos registros coletados através do presente estudo. 

A secagem das bordas das feridas apareceu muito pouco frequentemente nos 

registros, apesar de se tratar de um cuidado fundamental para evitar maceração das 

bordas, a qual, caso se desenvolva, irá retardar consideravelmente o processo de 

cicatrização.  
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Foram mapeadas a partir desse grupo de sinônimos 5 intervenções de 

enfermagem NIC: Cuidados com lesões (definida como “Prevenção de complicações 

em feridas e promoção de sua cicatrização”), Irrigação de lesões (“Limpar com jato 

lesão aberta para higienizar e remover resíduos e drenagem excessiva”), Cuidados 

com a pele: tratamentos tópicos (“Aplicação de substâncias tópicas ou manipulação 

de dispositivos para promover a integridade da pele e minimizar seu rompimento”), 

Controle de infecção (“Minimizar a aquisição e a transmissão de agentes 

infecciosos”) e Administração de medicamentos: Tópica (“Preparo e administração 

de medicamentos para a pele”). As seis atividades identificadas a partir deste grupo 

são extremamente dirigidas ao cuidado direto à lesão, devendo ser realizadas pelo 

enfermeiro. 

A necessidade e a relevância dessas intervenções no tratamento das feridas 

foram evidenciadas em função da quantidade de registros categorizados neste 

grupo de sinônimos, já que a quantidade de frases com esta semântica ultrapassou 

o total de evoluções avaliadas no estudo.  

 
 
5.2.2 INTERVENÇÕES QUANTO AOS TIPOS DE DEBRIDAMENTO 

 

O debridamento envolve a remoção de tecido não-viável e de bactérias para 

permitir a regeneração do tecido saudável subjacente, conforme Santos e Porto et al 

(2011, p.26). Durante o procedimento é necessário evitar danos ao tecido de 

granulação neoformado. 

 A equipe interdisciplinar dispõe de diversos tipos de debridamento para 

aplicação no plano de cuidados dos pacientes em atendimento. São eles: 

debridamento cirúrgico, técnica de square, debridamento mecânico, debridamento 

enzimático e debridamento autolítico ou autólise.  

 Santos e Porto et al (2011, p.26) definem o debridamento cirúrgico como 

aquele que trata da remoção do tecido necrótico por meio de procedimento cirúrgico, 

devendo ser realizado quando o leito da lesão apresentar necrose de coagulação 

(presença de crosta preta ou escura) ou de liquefação (presença de tecido amarelo 

esverdeado). Pode ser feito em ambulatórios nos casos de feridas onde a área de 

necrose não é muito extensa. Caso trate-se de uma ferida de grande extensão, o 
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paciente deverá ser encaminhado ao centro cirúrgico para que se realize o 

procedimento com anestesia.   

O debridamento mecânico, por sua vez, segundo esses mesmos autores, 

ocorre quando se procede a aplicação de força mecânica diretamente sobre o tecido 

necrótico, a fim de facilitar sua remoção, podendo prejudicar o tecido de granulação 

ou de epitelização, bem como, causar dor. 

 Analisando esses conceitos em relação ao que é registrado nos prontuários 

dos pacientes atendidos na consulta de enfermagem do Ambulatório de Reparo de 

Feridas do HUAP, observa-se uma incoerência nos registros. Isso porque a 

realização de um debridamento com técnica estéril e utilizando instrumentais é um 

debridamento cirúrgico (ainda que sem anestesia), apesar de ser denominada 

“debridamento mecânico” nas evoluções avaliadas.  

 Essa nomenclatura errônea foi empregada nos registros frequentemente, 

descrevendo o uso de diferentes instrumentos (sobretudo, pinça anatômica 

isoladamente ou pinça anatômica em associação à lâmina de bisturi). Por outro lado, 

a denominação “debridamento mecânico” foi coerente ao descrever o uso de gazes 

estéreis para proceder a retirada de tecido desvitalizado das lesões, porém de forma 

bem menos frequente em relação aos demais tipos de debridamento empregados. 

Acerca dos casos nos quais não foi possível empregar técnicas de 

desbridamento em função de limitações causadas por relatos de dor dos 

pacientes,Santos e Porto et al (2011, p.19), relatam que o inadequado alívio da dor 

na presença de feridas e na troca da cobertura dificulta a realização adequada do 

curativo, com prejuízo a cicatrização e desconforto ou ainda mais dor para ao 

paciente. Partindo do pressuposto que nos registros avaliados durante a pesquisa 

não se encontraram dados denotativos do uso de métodos analgésicos para 

minimizar a dor dos pacientes, considera-se que esse cuidado não foi realizado.  

Uma quantidade pequena de registros tratava do uso da técnica square de 

desbridamento, que é definida por esses mesmos autores como a utilização de 

lâmina de bisturi para formar pequenos quadrados (2mm a 0,5cm) no tecido 

necrótico, os quais posteriormente poderão ser delicadamente removidos da ferida, 

sem risco de comprometimento tecidual mais profundo e permitindo a penetração de 

substâncias debridantes no tecido necrótico. 

Houve um registro de uso de materiais impróprios para debridamento em 

função da falta dos instrumentais apropriados no setor. Esse é um problema que 
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permeia não apenas o tratamento dos pacientes com lesões crônicas, mas também 

grande parte das demais unidades dos estabelecimentos de assistência à saúde É 

prejudicial tanto para os pacientes (por não receberem os cuidados à saúde da 

maneira mais eficaz que poderiam receber), quanto para os profissionais (que se 

submetem a improvisos, muitas vezes inadequados, para tentar suprir as 

necessidades de saúde dos pacientes). 

Reconhece-se, dessa forma, a relevância dos diferentes tipos de 

desbridamento para aceleração dos processos de cicatrização da ferida, à medida 

que se retiram os tecidos desvitalizados ou necrosados. Entretanto, foi observado na 

pesquisa um número de evoluções que não apresentavam qualquer registro de 

realização de processos de desbridamento. Uma das possibilidades para essa falta 

de registro inclui a ausência de tecidos inviáveis nas lesões, considerando que são 

tratadas no Ambulatório também feridas em processo de epitelização, apresentando 

leito sem tecidos que indicassem a realização de desbridamento. 

As intervenções NIC advindos deste grupo de sinônimos foram: Cuidados 

com Lesões e Controle de infecção (que já haviam sido identificadas a partir do 

grupo sobre limpeza da lesão), mas também, Precauções circulatórias (definida 

como “Proteção de uma área localizada com perfusão limitada”). Denotaram cinco 

atividades significativamente relacionadas a cuidados para evitar infecções nas 

feridas em função das manipulações.  

 

 

5.2.3 INTERVENÇÕES QUANTO AOS TIPOS DE BANDAGENS 
 

As bandagens são utilizadas nos curativos de distintas formas, variando 

conforme a avaliação feita pelo profissional acerca das necessidades de cada lesão 

em especial. A maior parte das feridas atendidas no Ambulatório são úlceras de 

perna (de etiologia venosa, arterial ou neuropática), o que deve ser levado em 

consideração ao se realizar uma bandagem.  

Além da etiologia da lesão, outros fatores também devem ser avaliados, isto 

é, tanto aqueles intrínsecos do paciente (como alterações do fluxo vascular 

periférico, hipertensãovenosa, alterações metabólicas sistêmicas, defeitos 

neurogênicos, lesões tumorais malignas ou alterações genéticas) quanto os fatores 
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extrínsecos (como situação sócio econômica, uso e desuso domembro afetado, 

repouso, crença e religião), conforme descreve Oda (2004, p.13). 

Quanto aos tipos de coberturas, pode-se dizer que podem ser classificadas 

como primária, secundária e mista. Brasil (2002, p.34) define que a 

coberturaprimária é o produto que permanece em contato direto com o leito da 

úlcera na pele adjacente, coma finalidade de absorver seu exsudato, facilitando o 

fluxo livre das drenagens, preservando o ambienteúmido e a não-aderência. Esse 

tipo de curativo requer permeabilidade aos fluidos, não-aderência 

eimpermeabilidade às bactérias.  

Já a cobertura secundária é o produto que recobre a coberturaprimária, com a 

finalidade de absorver o excesso de drenagem, proporcionando proteção 

ecompressão. Esse tipo de curativo necessita ter capacidade satisfatória de 

absorção e proteção. E a cobertura mista é o produto que possui as duas camadas, 

uma em contato com o leito da úlcera eoutra em contato com o ambiente externo, 

segundo este mesmo autor. 

Nos registros analisados nesta pesquisa verificou-se uma significativa 

frequência de emprego das gazes estéreis e da atadura de crepom para fixação dos 

curativos. Brasil (2002, p.30) e Oda (2004, p.12) confirmam a coerência desta 

prática já que incluem esses materiais dentre aqueles a serem usados na técnica 

correta de realização dos curativos.  Já Santos e Porto et al (2011, p.23) detalham 

que deve-se utilizar gazes secas ou compressas (também denominadas “gazes 

acolchoadas” ou “coxim”) dependendo da quantidade de drenagem, fixando, a 

princípio, com adesivo microporosohipoalergênico. Ou, dependendo do local, pode-

se fixar com faixa crepe para não danificar a pele com a fixação do curativo.  

Grande parte dos registros avaliados também apresentava relatos de 

aplicação de uma bandagem em espiral ascendente ou do uso de meia elástica, às 

quais podem ser descritas como estratégias aplicadas a feridas com elevado grau 

de exsudação, nas quais é necessário empreender medidas para melhora da 

drenagem através de técnicas de compressão do membro afetado. 

Segundo Smeltzer e Bareet al.(2009, p.856), cerca de 75% de todas as 

úlceras de perna resultam da insuficiência venosa crônica, para às quais há 

indicação de técnicas compressivas. A realidade do cenário desta pesquisa não 

difere deste dado estatístico, como foi possível identificar através da determinação 

do perfil sócio-demográfico e clínico dos sujeitos da pesquisa. 
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A compressão deve ser graduada para haver maior pressão no tornozelo do 

que na panturrilha, conforme afirma Dealey (2001, p.122). O nível de compressão 

necessário para maximizar o processo de redução da drenagem de uma úlcera 

venosa é de cerca de 40mmHg (esse valor irá variar conforme o tamanho do 

membro do paciente), sendo mais apropriadas, com isso, as bandagens de alta 

compressão, levando em conta as orientações de cada fabricante.  

No Ambulatório, na maioria das vezes, o material disponível para realização 

de bandagens é basicamente a atadura de crepom (com poucas variações), 

limitando a possibilidade de o profissional que realiza o curativo, avaliar o nível de 

pressão que está sendo imposto à lesão, o que justifica o não registro de dados 

como esses. Apesar disso, também se obtiveram registros descrevendo o uso de 

meias elásticas. Dealey (2001, p.123) relata que meias de compressão são, de fato, 

amplamente usadas.  

Nos registros identificaram-se também expressões descrevendo o uso de 

uma atadura circular, cabendo descrever aqui que esta se trata apenas da simples 

aplicação da faixa de crepom para manter as gazes ou compressas alocadas 

corretamente. Isto é, trata-se de um termo empregado para indicar que naquela 

ferida em questão não foi realizada uma compressão, optando-se por não comprimir, 

por não haver necessidade ou indicação clínica. 

O uso da NIC para padronização da linguagem utilizada no Ambulatório 

poderá favorecer uma uniformização nos termos usados, dirimindo dúvidas quantos 

os conteúdos semânticos de cada frase ao ser registrada isoladamente, bem como 

minimizar a gama de termos repetidamente empregados nos registros. 

Mapearam-se 11 atividades através desse grupo de sinônimos, cujas 

intervenções NIC foram: Cuidados com Lesões, Irrigação de lesões, Cuidados com a 

pele: tratamentos tópicos, Proteção contra infecção (cuja definição é “Prevenção e 

detecção precoce de infecção em paciente de risco”), Redução do sangramento: 

ferimento (“Limitação da perda de sangue de um ferimento que pode ser resultante 

de trauma, incisões ou colocação de sonda ou cateter”), Controle da hemorragia 

(“Redução ou eliminação da perda rápida ou excessiva de sangue”) e Cuidado com 

o repouso no leito (“Promoção de conforto e segurança e prevenção de 

complicações em paciente incapacitado de sair do leito”).  
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5.2.4 INTERVENÇÕES QUANTO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO 
 

Discutindo o tratamento ambulatorial dos pacientes com lesões, é 

fundamental o estabelecimento de um plano de cuidados contínuo, que permita aos 

pacientes terem acesso às consultas de enfermagem periodicamente. Isso porque 

as úlceras de perna são, em sua maioria, de evolução crônica (MARTINS E TIPPLE 

et al, 2010, p.464), o que impossibilita um tratamento hospitalar a medida que o 

torna extremamente oneroso ao sistema de saúde, além das possibilidades de gerar 

outros problemas no estado de saúde do paciente (como infecções hospitalares etc). 

Dessa forma, é profundamente adequado valorizar a remarcação das 

consultas de enfermagem com estes pacientes, pois, com isso, se possibilita uma 

reavaliação periódica do plano de cuidados estabelecido. Partindo-se do 

pressuposto que, a cada troca de curativo, a enfermeira deve monitorar o progresso 

da ferida e a eficácia do curativo, documentando e comunicando os resultados aos 

outros membros da equipe (DEALEY, 2001, p.206).  

Os profissionais envolvidos no cuidado multidisciplinar devem ter a 

consciência de que é responsabilidade de toda a equipe de saúde proporcionar e 

manter um ambiente terapêutico para o paciente. 

Dealey (2001, p.203) afirma que os enfermeiros têm um importante papel a 

desempenhar no tratamento de feridas e precisam estar cientes de suas 

responsabilidades. Mas é evidente que tal papel deve ser visto no contexto da 

equipe multidisciplinar, porque as feridas não podem ser encaradas como algo 

isolado do resto do corpo. Diferentes especialidades médicas também estão 

envolvidas no tratamento de feridas, de modo que os membros da equipe variam de 

acordo com as necessidades do paciente.  

Em função disso é que emergem as necessidades de encaminhamentos a 

outras unidades de saúde, seja da rede básica (para consultas médicas de rotina ou 

acompanhamento de valores pressóricos ou glicêmicos, por exemplo) ou de maior 

complexidade (para casos emergenciais, sobretudo quando há a agudização de 

fatores relacionados à comorbidades, principalmente a hipertensão arterial sistêmica 

e a diabetes mellitus). Bem como, o interesse dos profissionais por terem a 

possibilidade de orientar suas tomadas de decisões também através da avaliação de 

exames complementares e de pareceres médicos. 
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Da mesma maneira, são encaminhados frequentemente pacientes ao 

Ambulatório de Reparo de Feridas em acompanhamento em outros setores do 

hospital, mas também portadores de lesões cutâneas. Isto é, outros profissionais de 

saúde também têm verificado a necessidade de poder embasar sua práxis através 

avaliações multidisciplinares. Esses pacientes são atendidos, têm seus pareceres 

respondidos e, caso haja de fato indicação para tal, passam a ser atendidos 

periodicamente também neste setor. Nesta pesquisa houve o registro de apenas um 

paciente nessa condição durante o período estudado. 

Nos casos descritos de alta do acompanhamento ambulatorial, cabe destacar 

que mesmo depois de cicatrizada a úlcera, o paciente ainda precisa ser visto com 

regularidade, para receber encorajamento e assegurar que compreendeu os 

cuidados preventivos, devendo também ser informado sobre como buscar ajuda se 

houver reincidência, segundo descreve Dealey (2001, p.126). O único caso de óbito 

do paciente no domicílio registrado nos prontuários avaliados ocorreu em função de 

cardiopatias e não diretamente ligados à lesão.  

Apesar de toda a importância intrínseca a estes cuidados relacionados a 

continuidade do tratamento, mais da metade das evoluções de enfermagem 

avaliadas neste pesquisa não continham qualquer registro de frases que pudessem 

ser alocadas nesse grupo de sinônimos. Esse é um resultado lamentável 

considerando o potencial desse tipo de dado para orientar a prática baseada em 

evidências e fundamentar o estabelecimento de um plano de cuidados integrais aos 

pacientes, prestado por equipes multidisciplinares. 

O mapeamento para a NIC neste grupo de sinônimos não permitiu que se 

encontrassem termos para as seguintes frases (expressões) derivadas dos registros: 

“Marcado retorno”, “Alta ambulatorial”, “Paciente foi a óbito no domicílio”, 

“Encaminhamentos a outras unidades fora do hospital ou setores internos” e “O 

paciente seguirá em acompanhamento neste ambulatório”. Isto é, para a maior parte 

dos termos relacionados a este grupo não se encontraram correspondentes na 

taxonomia.  

Em função disso, apenas identificaram-se duas intervenções NIC derivadas 

deste grupo de sinônimos: Irrigação de lesões e Supervisão (definida como 

“Aquisição, interpretação e síntese propositais e contínuas de dados do paciente 

visando à tomada de decisão clínica”), indicativas de três atividades. 
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5.2.5 INTERVENÇÕES QUANTO À AVALIAÇÃO DE COMORBIDADES 
 

Como foi possível identificar na caracterização sociodemográfica e clínica dos 

sujeitos da pesquisa, a maior parte dos diagnósticos registrados nos prontuários 

descreviam pacientes portadores de hipertensão arterial sistêmica e diabetes 

mellitus. Por isso, os cuidados de enfermagem prestados a estes pacientes, no 

âmbito das comorbidades, centraram-se também na avaliação da pressão arterial e 

na mensuração dos níveis glicêmicos (através do hemoglucoteste).  

A mensuração do peso dos pacientes também é tida como de fundamental 

importância, já que, em diversas vezes, ocorre associação entre obesidade, 

hipertensão, cardiopatias e retardo na cicatrização. Apesar disso, os registros 

descrevendo a avaliação do peso dos pacientes ocorreu pouquíssimas vezes 

(comparado ao número total de evoluções avaliadas). Considerando do ponto de 

vista dos pacientes portadores de lesões diabéticas, Minelli e Noninoet al (2003, 

p.744) afirmam que a reabilitação após amputação de membro inferior élimitada pela 

deficiência visual, pela obesidade e pela ocorrência de lesões no membro 

restante,mas não é impossível, sendo realizável em casos com condições clínicas 

favoráveis. 

A falta de materiais no setor também é algo decisivo na medida em que se 

deseja realizar um curativo da melhor maneira possível, sobretudo buscando realizar 

uma técnica asséptica, fornecer ao paciente uma assistência de cuidados à saúde 

de qualidade e manter os profissionais respaldados quanto às atividades realizadas 

junto aos pacientes.  

Esse grupo de sinônimos apresentou-se em menos da metade das 

evoluções avaliadas, o que significa que ainda se registra muito poucas atividades 

relativas a essas avaliações clínicas.  

A partir desse grupo de sinônimos determinaram-se seis atividades, derivadas 

das seguintes intervenções de enfermagem: Monitoração hídrica (“Coleta e análise 

de dados do paciente para regular o equilíbrio hídrico”), Controle hídrico (“Promoção 

do equilíbrio hídrico e prevenção de complicações decorrentes de níveis anormais 

ou indesejados de líquidos”), Controle da nutrição (“Auxílio ou oferta de uma 

ingestão equilibrada de alimentos e líquidos”) e Monitoração de sinais vitais 

(“Verificação e análise de dados cardiovasculares, respiratórios e da temperatura 

corporal para determinar e prevenir complicações”). 
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Apesar da relevância da glicemia e da presença ou ausência do diagnóstico 

médico de Diabetes Mellitus em pacientes portadores de lesões tissulares, não 

foram encontradas na NIC intervenções e respectivas atividades que descrevessem 

cuidados específicos a este público-alvo (que tratassem, por exemplo, da 

mensuração dos valores glicêmicos através do hemoglucoteste). O que fez com que 

não houvessem termos mapeados para as frases relacionadas a este contexto 

encontradas nos registros. 

 

 

5.2.6 INTERVENÇÕES QUANTO À MENSURAÇÃO DO TAMANHO DAS 
FERIDAS 
 

 Existem diversos tipos de mensuração das feridas. Qualquer que seja a 

medida utilizada, ela deve ser feita com regularidade, sendo a frequência de 

mensuração para feridas crônicas cerca de 2 a 4 semanas, já que é provável que 

pouca mudança seja observada em avaliações mais frequentes (DEALEY, 2001, 

p.61). 

O procedimento de decalque é feito ao colocar a face estéril do papel acetato 

em contato com a ferida e desenhar sobre o papel (na face não estéril) as bordas da 

lesão com uma caneta de retroprojetor. Em seguida, esse desenho é copiado para 

uma segunda folha de acetato que não tenha entrado em contato com ferida (isto é, 

que não esteja contaminada). Por fim, dessa última folha de acetato o desenho é 

copiado para o prontuário do paciente. 

De acordo com Dealey (2001, p.62), a área da superfície de uma ferida pode 

ser calculada com bastante acurácia colocando-se o decalque sobre papel 

quadriculado e contando-se quantos quadrados foram cobertos. A comparação de 

decalques sucessivos mostrará qualquer diferença no tamanho da ferida.  

Trata-se de um método muito eficaz, porém tem como principal limitação o 

fato permitir a avaliação da lesão apenas de acordo com o tamanho e não com a 

qualidade, isto é, com os tipos de tecidos existentes em leito e bordas. Sabe-se 

quantitativamente o quanto a ferida têm diminuído ou aumentado, mas não se sabe 

quais tipos de tecidos podem ser observados na ferida. 

A estratégia da fotografia oferece claras evidências da aparência de uma 

ferida e alguma ideia de seu tamanho. No tratamento de feridas crônicas, fotografias 
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tiradas com regularidade permitem constatar sua evolução e oferecem verdadeiro 

encorajamento tanto ao paciente como a quem cuida dele (DEALEY, 2001, p.61). 

Nesta busca encontraram-se pouquíssimas evoluções que continham 

descrições do uso de métodos para mensuração das feridas, levando em conta o 

quanto estratégias dessa natureza são importantes tanto para reavaliação do plano 

de cuidados de enfermagem quanto para determinação de resultados alcançados 

através dos cuidados já empregados. 

Todas as intervenções NIC mapeadas a partir deste grupo de sinônimos já 

foram definidas no decorrer deste trabalho: São elas: Cuidados com lesões, 

Irrigação de lesões, Cuidado com o repouso no leito, Monitoração de sinais vitais e 

Supervisão. A partir destas, determinaram-se nove atividades voltadas a 

mensuração de feridas como alvo da prestação de enfermagem. 

 

 

5.2.7 INTERVENÇÕES QUANTO À APLICAÇÃO DE PRODUTOS 
 

Como pode ser observado, existem diversos produtos que podem ser 

empregados de acordo com cada tipo de ferida e com os locais de aplicação (leito 

da lesão ou pele adjacente, por exemplo).  

Os ácidos graxos essenciais (AGE) compõe um produto originado de óleos 

vegetais polissaturados, formados fundamentalmente por substâncias que não são 

produzidas pelo organismo,como: ácido linoléico, ácido caprílico, ácido cáprico, 

vitamina A, E, e a lecitina de soja. São necessários para manter a integridade da 

pele e a barreira deágua. Têm uma abrangente gama de indicações, como para 

prevenção e tratamento de dermatites, úlceras de pressão, lesões venosas 

eneurotróficasabertas com ou sem infecção (BRASIL, 2002, p.42). A elevada 

frequência de uso dos AGE registrada neste trabalho pode ter ocorrido justamente 

em função da grande gama de possibilidades de uso desse produto. 

Dealey (2001, p.83) afirma que o hidrogel é feito de polímeros insolúveis e 

possui alto teor de água, podendo ser usado em vários tipos de feridas. Tem a 

capacidade de absorver o exsudato e de hidratar feridas ressecadas (como em 

lesões necróticas), estimulando o desbridamento.  

A vaselina sólida é um produto neutro de grande compatibilidade com a pele, 

produzindo emoliência, consistência e lubrificação quando usado em formulações de 
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cremes e loções. Além da grande capacidade de oclusão, protegendo a pele da 

evaporação excessiva de água e evitando a desidratação. Possui as mesmas 

aplicações da vaselina líquida e é amplamente utilizada como veículo em pomadas e 

unguentos (SANTOS, 2011, p.3). 

Santos e Porto et al (2011, p.33) apontam que a gaze não aderente 

impregnada de petrolato é formada por um tecido em malha de acetato de celulose e 

impregnado de petrolato. Age protegendo a ferida, preservando o tecido de 

granulação e evitando a aderência ao leito da ferida. É indicada justamente por essa 

característica de não permitir que o curativo fique aderido ao leito da lesão, 

resultando numa troca sem dor e com proteção do tecido.  

A sulfadiazina de prata atua através do íon prata, que causa precipitação de 

proteínas e age diretamente namembrana citoplasmática da célula bacteriana, tendo 

ação bacteriostática residual (BRASIL, 2002, p.41). É indicada para prevenção de 

colonizações e tratamentos de queimaduras. 

Oda (2004, p.29), descreve que a pomada enzimática colagenase atua 

seletivamente degradando o colágeno nativo (necrólise), sendo indicada para lesões 

que apresentam tecidos desvitalizados (como necrose, fibrose etc). 

A dexametasona é um anti-inflamatório da classe dos corticoides e é usada 

no tratamento de lesões cutâneas visando minimizar sinais inflamatórios, sobretudo 

quando há respostas alérgicas a produtos anteriormente usados. Segundo Tenius e 

Biondo-Simões et al (2007, p.142),o uso intermitente dos corticosteroides não teria 

influência na reparação tecidual. Porém, caso sejam usados por longos períodos 

podem determinar prejuízosà cicatrização, causando decréscimo na proliferação 

celular, na neovascularização e na produção de matriz. Em animais foi relatado 

retardo do afluxo de macrófagos, neutrófilos e fibroblastos. Admite-se, com isso, que 

os corticosteróides suprimem a fase inflamatória da cicatrização, devendo, portanto, 

ter seu uso adequadamente avaliado. 

O alginato de cálcioé um polissacarídeo composto de cálcio, derivado de 

algumasalgas. Realiza a hemostasia, a absorção de líquidos, a imobilização e 

retenção das bactériasna trama das fibras. Este tipo de tratamento pode ser 

encontrado com sódio em suacomposição. É um tipo de curativo desbridante. Antes 

do uso é seco, porém, quando as fibras de alginato entram em contato com o meio 

líquido, realizamuma troca iônica entre o cálcio do curativo e o sódio da úlcera, 

transformandoas fibras de alginato em um gel suave, fibrinoso, não aderente, que 
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mantém o meioúmido ideal para o desenvolvimento da cicatrização (BRASIL, 2002, 

p.41). É indicadopara úlceras infectadas e exsudativas, como as de pressão, 

traumáticas, áreas doadoras de enxerto, úlceras venosas e deiscências. Pode ser 

utilizadopara preencher os espaços mortos, como cavidades e fístulas. Se houver 

pequena quantidadede exsudato, a úlcera pode ressecar e necessitar de irrigação. 

Dealey (2001, p.83) descreve que o hidrocolóide possui uma base feita de 

celulose, gelatina e pectina, e um revestimento feito de filme ou espuma de 

poliuretano, não havendo necessidade de curativo secundário. Podem ser usados 

em ampla variedade de feridas, mas têm maior eficácia nas feridas com exsudação 

de baixa a moderada. As duas versões para feridas com cavidade têm maior 

absorvência e são adequadas para cavidades com exsudação de moderada a forte. 

A bota de unna é uma gaze elástica contendo óxido de zinco, 

glicerina,gelatina em pó e água. O produto comercializado é acrescido deglicerina, 

acácia, óleo de castor e petrolato branco para evitar oendurecimento. Tem como 

função diminuir o edema através do movimento da bombavenosa (coração periférico 

de Barow), facilitando o retomo venoso e auxiliando na cicatrização, conforme 

descreve Oda (2004, p.29). É indicada para úlceras venosas de perna e edema 

linfático e contra-indicada para úlceras mistas ou com comprometimentoarterial, 

sinais de infecção e presença de miiase. Deve ser trocada apenas a cada 7 dias 

desde que não apresentesecreção ou sujidade. 

O creme de uréia tem sua efetividade ao conferir hidratação à região da pele 

onde é administrado (RIBEIRÃO PRETO, 2013, p.30). A hidratação da pele deve ser 

auxiliada com aumento da ingestão hídrica, utilização de cremes hidratantes, 

principalmente os que possuem uréia. 

A papaína é uma enzima proteolítica retirada do látex do vegetal 

mamãopapaia (Caricapapaya). Pode ser utilizada em forma de pó ou em forma de 

gel. Provoca dissociação das moléculas de proteínas, resultando emdesbridamento 

químico. Tem ação bactericida e bacteriostática, estimula a força tênsil dacicatriz e 

acelera a cicatrização. É indicada para o tratamento de úlceras abertas, infectadas e 

desbridamento de tecidosdesvitalizados ou necróticos (BRASIL, 2002, p.43). 

O carvão ativadopossui uma cobertura composta de uma almofadacontendo 

um tecido de carvão ativado cuja superfície é impregnada com prata, queexerce 

uma atividade bactericida, reduzindo o número de bactérias presentes na 

úlcera,principalmente as gram negativas. O curativo não deve ser cortado, porque 
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aspartículas soltas de carvão podem ser liberadas sobre a úlcera e agir como um 

corpoestranho. Possui um alto grau de absorção e eliminação do odor das úlceras. 

O tecido de carvão ativado remove e retém as moléculas do exsudato eas bactérias, 

exercendo o efeito de limpeza. A prata exerce função bactericida,complementando a 

ação do carvão, o que estimula a granulação e aumenta a velocidadeda cicatrização 

(BRASIL, 2002, p.40). É uma cobertura primária, com uma baixa aderência, 

podendo permanecerde 3 a 7 dias, quando a úlcera não estiver mais infectada. No 

início, a troca deverá ser acada 24 ou 48 horas, dependendo da capacidade de 

absorção. É indicado em úlceras exsudativas, infectadas com odores acentuados, 

emfístulas e gangrenas. 

A rifampicina é indicada para tratamento tópico das infecções de superfície 

causadas por microorganismos sensíveis a rifamicina, como ferimentos e feridas 

infectadas (NATULAB, 2009). A clindamicina tópica, da mesma forma, é indicada no 

tratamento de infecções cutâneas sensíveis à clindamicina (LABORATÓRIOS 

PFIZER, 2010). 

A pomada de betametasona com gentamicina é indicada para o alívio de 

manifestações inflamatórias das dermatoses sensíveis aos corticosteróides e 

quando complicadas por infecção secundária causada por microorganismos 

sensíveis à gentamicina, ou quando houver suspeita de tais infecções 

(MANTECORP, 2010). São exemplos destas afecções: intertrigo, dermatite 

seborréica, dermatite esfoliativa, dermatite solar e dermatite de estase.  

Um tipo não especificado de creme hidratante também foi empregado. Trata-

se de um registro impreciso, o que dificulta a avaliação dessa tomada de decisão 

profissional por parte de outros membros da equipe de saúde. Até mesmo se 

ocorresse algum tipo de hipersensibilidade aos componentes deste produto, não 

seria possível saber de qual produto se trata para evitar novas exposições. 

A pomada de nitrato de isoconazolé umantimicótico, usado sobretudono 

tratamento de micoses vulvovaginais causadas por Candida, dermatófitos, 

Malasseziafurfur e outras leveduras e fungos leveduriformes (como 

Torulopsisglabrata), balanite micótica e nas infecções mistas com bactérias gram-

positivas (MEDICINANET, 2011). 

A clorexidinaé usada em várias formas aquosas, sendo eficaz contra 

organismos Gram-positivos e Gram-negativos. Como dito anteriormente (ao se tratar 

dos produtos usados para limpeza das feridas), a eficácia da clorexidinadiminui 
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rapidamente na presença de material orgânico como pus ou sangue (DEALEY, 

2001, p.75). E também muitos estudos têm descrito a citotoxicidade da clorexidina, 

recomendando seu uso apenas em pele íntegra. 

Desse grupo, foram identificadas onze atividades em três intervenções de 

enfermagem: Cuidados com Lesões, Irrigação de lesões e Administração de 

medicamentos: Tópica (já anteriormente definidas). 

 

 

5.2.8 INTERVENÇÕES QUANTO ÀS ORIENTAÇÕES DE ENFERMAGEM 
 

As orientações foram relacionadas principalmente aos cuidados técnicos para 

realização do curativo (uso do produto e acondicionamento), cuidados com os 

membros inferiores, aspectos clínicos (como pressão arterial, glicemia, alimentação 

e ingesta hídrica, sedentarismo, uso de medicações einformações sobre o estado de 

saúde) e continuidade do tratamento (frequência ao ambulatório, encaminhamentos 

e altas). 

Fornecer aos pacientes subsídios para embasar suas próprias técnicas de 

autocuidado é fundamental para empodera-los e fazer com que atuem mais 

eficazmente em função da manutenção ou melhora da própria saúde. Para Dealey 

(2001, p.206), a educação no contexto das lesões tissulares é importante justamente 

por ampliar a compreensão do paciente acerca de diferentes aspectos do 

tratamento. 

É preciso levar em consideração também que os tópicos abordados nas 

orientações não devem restringir-se apenas em cuidados com as lesões, isto é, 

devem dirigir-se também a manutenção e ao desenvolvimento de hábitos de vida 

saudáveis, condutas essas que contribuirão direta e indiretamente para o alcance de 

um estado de saúde cada vez melhor.   

Opaciente e a família devem ser orientados sobre as causas do aparecimento 

de lesões, o tratamento a ser instituído e os cuidados que eles deverãoseguir para 

evitar o surgimento de novas úlceras, corrobora Brasil (2002, p.51). As orientações 

também devem versar sobre a hidratação,lubrificação e possíveis massagens, bem 

como a respeito das atividades diárias, principalmenteàs relacionadas ao trabalho e 

ao convívio com familiares e amigos. A confecção de palmilhas e calçados 

apropriados também pode ser indicada, assim como o encaminhamento a 
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cirurgiasreparadoras, de acordo com as necessidades individuais e indicações, 

visando minimizar complicações, principalmente com os pés. 

Santos e Porto et al (2011, p.40) reiteram ainda que a eficácia do 

tratamentodepende da educação e orientação do paciente para o autocuidado, bem 

como do constante aprimoramento das equipes de saúde para execução correta de 

cada curativo. Pode-se dizer, com isso, que apenas a destreza manual ao realizar 

um desbridamento ou o uso de um produto muito eficiente para cicatrização não são 

suficientes para otimizar o processo de fechamento de uma ferida. É necessário, 

dentre essas e outras coisas, suprir os pacientes com suas necessidades 

educativas, de forma que aumente sua aderência ao regime terapêutico 

estabelecido e seja possível alcançar os melhores resultados. 

Assim, pode-se dizer que o profissional enfermeiro deve atentar não apenas 

para a lesãoem si, mas ter a sensibilidade para planejar holisticamente o cuidado do 

modo a contemplar o ser humano em sua plenitude (FERREIRA et al, 2008, p.108). 

Neste grupo de sinônimos foi possível identificar 44 atividades, derivadas das 

seguintes intervenções de enfermagem: Cuidados com lesões, Administração de 

medicamentos: tópica, Proteção contra infecção, Controle de infecção, Ensino: 

Cuidado dos pés, Controle da nutrição, Controle de medicamentos, Precauções 

circulatórias, Monitoração das extremidades inferiores, Cuidados com os pés, 

Monitoração hídrica, Irrigação de lesões e Promoção do exercício.  

 
 

5.3 RESULTADOS DE ENFERMAGEM 
 

Para avaliação das frases denotativas de resultados de enfermagem, 

estabeleceram-se os grupos: Resultados clínicos, Resultados de satisfação e 

Resultados de seguimento.  

Os resultados clínicos estavam plenamente relacionados às condições 

objetivas ligadas a lesão ou demais patologias apresentadas pelos pacientes 

(avaliados através dos diagnósticos NANDA “Integridade tissular prejudicada” e 

“Integridade da pele prejudicada”). O principal resultado ao qual foi possível se 

chegar partindo deste ponto de análise foi “Cicatrização de feridas: segunda 

intenção”. Outros resultados evidenciados a partir desse grupo foram: “Integridade 

tissular: pele e mucosas”, “Mobilidade” e “Auto-controle do Diabetes”. 
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Destaca-se o resultado “Controle da dor” dentro deste grupo de análise. Isso 

porque, foi possível observar através dos registros analisados que a avaliação da 

dor é constantemente realizada nas consultas de enfermagem do Ambulatório. 

Porém, este resultado não é sugerido pela taxonomia NOC nas ligações com os 

diagnósticos “Integridade tissular prejudicada” ou “Integridade da pele prejudicada”. 

Trata-se de um achado interessante, ao se ter em vista que um paciente em 

tratamento de lesões tissulares enfrenta circunstâncias de dor. Logo, o fato de a 

taxonomia não sugerir esse resultado para essas circunstâncias clínicas não é 

coerente. 

Os resultados de satisfação estavam ligados a diagnósticos no âmbito da 

Promoção da saúde (Domínio 1 da NANDA), tais como, “Disposição para controle 

aumentado do regime terapêutico”, “Controle eficaz do regime terapêutico” e 

“Controle ineficaz do regime terapêutico”, já que refletiam frases registradas 

relacionadas à adesão do paciente ao tratamento.  

Considera-se necessário ponderar acerca dos resultados NOC que 

emergiram dessas ligações, em função do fato de não estarem focados 

exclusivamente nas feridas dos pacientes. Esses resultados foram “Direcionamento 

do próprio cuidado”, “Comportamento de adesão” e “Participação nas decisões 

sobre cuidados de saúde”, com seus indicadores específicos. 

 Os resultados de seguimento, por sua vez, descreviam como se daria a 

continuidade do tratamento dos pacientes. Nesse aspecto, encontrou-se certa 

dificuldade no mapeamento em função das características essencialmente 

hospitalares dos resultados e indicadores da NOC.  

Isto é, são descritos na edição de 2008 os seguintes resultados: “Preparo 

para a alta: vida com apoio” e “Preparo para a alta: vida independente”, (os únicos 

resultados encontrados que estavam diretamente descrevendo aspectos 

relacionados à alta de um tratamento).  

São definidos como “Preparo de um paciente para transferir-se de uma 

instituição de saúde para uma vida com um nível mais baixo de apoio” e “Preparo de 

um paciente para transferir-se de uma instituição de saúde para uma vida 

independente”, respectivamente. Percebe-se, através das definições, a inadequação 

desses resultados com a realidade do cenário dessa pesquisa, que é ambulatorial. 

Portanto, os resultados categorizados como no grupo “de seguimento” não 

obtiveram termos respectivos segundo o NOC.  



94 
 

Destaca-se que o único caso de óbito dentre os pacientes incluídos na 

pesquisa se deu sem relação alguma do paciente com a equipe de profissionais do 

Ambulatório, tendo em vista que se tratava de um paciente cardiopata portador de 

uma lesão crônica, que realizava o acompanhamento do processo cicatricial no 

serviço onde se deu esta pesquisa. 

No total, o mapeamento cruzado permitiu que se chegasse a onze resultados 

NOC, com 31 indicadores distintos, estabelecidos de forma a retratar o mais 

fielmente possível as avaliações que são realizadas, de fato, no Ambulatório de 

Reparo de Feridas. 

No contexto da avaliação dos resultados de enfermagem obtidos em 

pacientes no tratamento de lesões tissulares, a documentação das condutas 

adotadas nos planos de cuidados é fundamental. Venturini e Marcon (2008, p.571) 

concordam que é apenas através dos registros das condições clínicas do sujeito que 

será possível mensurar as mudanças no estado de saúde, quer sejam positivas ou 

negativas. 

Costa e Rodrigues et al (2012, p.10) descrevem que a evolução do tratamento 

pode ser realizada através de uma documentação sob a forma de relatório de 

enfermagem, a ser preenchido após a execução dos procedimentos, coleta de todas 

as informações disponíveis e observações sobre as condições da ferida. Da mesma 

maneira, Silva, Figueiredo e Meireles (2007) afirmam que o registro é utilizado para 

avaliar a eficácia da terapêutica implementada, estabelecer um mecanismo de 

comunicação entre os membros da equipe (de enfermagem ou multidisciplinar), bem 

como servir de suporte legal em questões judiciais para avaliar responsabilidades de 

imperícia médica ou de enfermagem.  

Assim, observa-se a relevância da relação entre os registros de enfermagem 

e a avaliação de resultados. Isto é, não há como mensurar os resultados alcançados 

se não houver registro do estado de saúde inicial do paciente e das medidas 

implementadas em função dele. Em posse desses dados, a equipe de enfermagem 

poderá basear-se para manter ou alterar o plano de cuidados estabelecido.  

Porém, apesar da importância dessas informações, na coleta de dados 

realizada nesta pesquisa identificou-se um número muito pequeno de expressões 

denotativas de resultados de enfermagem em comparação ao total de evoluções 

avaliadas.  
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As alterações derivadas dos cuidados prestados em consultas anteriores 

permitiam que se avaliassem e reavaliassem as feridas, determinando a mudança 

ou a manutenção do plano de cuidados estabelecido. Isto é, analisando as 

evoluções nesta pesquisa, identificou-se que eram realizadas reavaliações das 

condutas adotadas em relação aos produtos aplicados nas lesões, indicando que as 

mudanças ocorridas nos tipos de tecidos dos leitos e das bordas eram observadas 

pelos profissionais (os quais avaliando critica e reflexivamente, determinavam a 

manutenção ou a alteração no plano de cuidados). 

Isto é, a partir deste resultado não se pode afirmar enfaticamente que não 

ocorre a avaliação de resultados obtidos no Ambulatório. Mas sim, que estas 

avaliações realizadas não são devidamente registradas nos prontuários.  

 

 

5.4 INTERVENÇÕES SEGUNDO A NIC REALIZADAS NO AMBULATÓRIO, MAS 
NÃO REGISTRADAS 
 

Buscando os termos na NIC que correspondessem com os encontrados nos 

registros dos prontuários e avaliando-os, foi possível perceber que algumas 

atividades da classificação são realizadas no Ambulatório, apesar de não terem sido 

encontradas registradas. Essa avaliação ocorreu em função da experiência com a 

rotina do processo de trabalho do setor. 

 

Quadro 27. Intervenções e Atividades NIC realizadas no Ambulatório, mas 
não registradas nos prontuários. Niterói-RJ, 2013. 

Intervenções Atividades 

Irrigação de lesões 
Identificar quaisquer alergias, especialmente a 

produtos semelhantes a iodo 

Cuidado com Lesões 

Retirar o curativo e a fita adesiva 

Administrar cuidados a úlceras de pele, conforme a 

necessidade 

Posicionar o paciente de modo a evitar tensão sobre 

a lesão, se adequado 

Posicionamento Posicionar o paciente de modo a evitar colocar 
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tensão sobre o ferimento 

Proteção contra infecção 

Monitorar vulnerabilidade a infecção 

Examinar a condição de qualquer 

incesãocirúrgica/ferida 

Supervisão da pele 

Observar cor, calor, pulsos, textura, edema e 

ulcerações nas extremidades 

Examinar vermelhidão, calor exagerado ou 

drenagem na pele e nas mucosas 

Monitorar áreas de vermelhidão e ruptura na pele 

Monitorar infecção, especialmente em áreas 

edemaciadas 

Monitorar áreas de descoloramento e contusões na 

pele e nas mucosas 

Supervisão da pele 

Monitorar erupções e escoriações na pele 

Monitorar ressecamento e umidade excessivos da 

pele 

Monitorar a cor da pele 

Observar mudanças na pele e nas mucosas 

Instituir medidas para prevenir futuras lesões, 

conforme necessário 

Orientar a família/cuidador sobre sinais de ruptura 

de pele, quando adequado 

Controle de infecção 

Alocar espaço físico adequado para cada paciente, 

conforme orientações do CDC 

Limpar adequadamente o ambiente após o uso de 

cada paciente 

Trocar o equipamento para cuidados do paciente 

conforme o protocolo da instituição 

Lavar as mãos antes e após cada atividade de 

cuidado ao paciente 

Usar luvas conforme a exigência das precauções 

padronizadas 

Usar luvas esterilizadas, quando adequado 
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Controle de 

medicamentos 

Determinar o conhecimento do paciente sobre os 

medicamentos 

Monitoração das 

extremidades inferiores 

Examinar as extremidades inferiores em busca de 

presença de edema 

Examinar a pele quanto a cor, temperatura, 

hidratação, crescimento dos pêlos, textura e fissuras 

ou lesões  

Determinar o estado de mobilidade (i.e., andar com 

auxílio, andar com dispositivos auxiliares ou não 

andar/usar uma cadeira de rodas) 

Perguntar a respeito da presença de claudicação 

intermitente, dor ao repousar ou dor à noite 

Monitorar modo de andar e a distribuição do peso 

sobre os pés (p. ex., observar o andar e determinar 

o padrão de desgaste dos calçados) 

Administração de 

medicamentos: Tópica 

Observar a história médica e alérgica do paciente  

Determinar o conhecimento do paciente a respeito 

do medicamento e seu entendimento sobre o 

método de administração 

Monitorar os efeitos locais, sistêmicos e adversos do 

medicamento 

Documentar a administração do medicamento e a 

resposta do paciente, conforme o protoclo da 

instituição 

Cuidados com a pele: 

tratamentos tópicos 

Remover fita adesiva e resíduos 

Documentar o grau de ruptura da pele 

Precauções circulatórias 

Realizar uma avaliação completa da circulação 

periférica (p. ex., pulsos periféricos, edema, 

enchimento capilar, cor e temperatura das 

extremidades) 

Evitar danos a área afetada 

Supervisão  
Interpretar os resultados dos exames diagnósticos, 

quando adequado 
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Reaver e interpretar os dados laboratoriais; contatar 

o médico, quando adequado 

Explicar os resultados dos exames diagnósticos ao 

paciente e à família 

 
No quadro 27 (acima), são expostas essas intervenções e atividades. 

Considerou-se relevante registrá-las aqui, pois compõe um embasamento para 

pesquisas futuras. Já que será possível avaliar se de fato são atividades ali 

realizadas.  

Pelos momentos vivenciados em ensinos teórico-práticos e atividades 

desenvolvidas em projetos de pesquisa no setor, determinam-se hipóteses de que 

estas intervenções e respectivas atividades são realizadas. Porém, os registros 

avaliados nesta pesquisa não reiteram estas hipóteses, o que justifica o 

desenvolvimento de novos estudos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



99 
 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÃO 
 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem tem sido alvo de inúmeras 

discussões científicas no Brasil, sobretudo após sua regulamentação como atividade 

privativa do enfermeiro no cuidado à vida e à saúde humana, através da Resolução 

do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 358 de 2009. 

Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo realizar um mapeamento 

cruzado (cross-mapping) das intervenções e dos resultados de enfermagem 

descritos nos prontuários dos pacientes com lesões tissulares atendidos no 

Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP com a NIC (Classificação das 

Intervenções de Enfermagem) e a NOC (Classificação dos Resultados de 

Enfermagem).  

A partir das análises realizadas viu-se que existe um número muito maior de 

registros de intervenções (ou cuidados) de enfermagem, do que de resultados. Isto 

é, foram avaliadas 405 evoluções de enfermagem, tendo sido identificados 2084 

frases indicando intervenções de enfermagem e apenas 74 expressões denotando o 

registro de resultados de enfermagem. Isso não indica necessariamente que não 

são avaliados os resultados de enfermagem, mas sim que essas avaliações 

realizadas na prática não são registradas adequadamente. 

O mapeamento cruzado foi realizado a partir das frases categorizadas em 

grupos de sinônimos. Em função da maior quantidade de intervenções de 

enfermagem, foi estabelecido um número maior de grupos para esta análise do que 

para aquela voltada aos resultados de enfermagem. 

Estabeleceram-se grupos de sinônimos para análise. Dentre as intervenções, 

os grupos estabelecidos foram: “Intervenções quanto à limpeza da ferida”, 

“Intervenções quanto aos tipos de debridamento”, “Intervenções quanto aos tipos de 

bandagens”, “Intervenções de enfermagem relacionadas à continuidade do 

tratamento”, “Intervenções quanto à avaliação de comorbidades”, “Intervenções 

quanto à mensuração do tamanho das feridas”, Intervenções quanto à aplicação de 
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produtos” e “Intervenções quanto às orientações de enfermagem”. Os resultados, 

por sua vez, foram organizados em “Resultados clínicos”, Resultados de satisfação” 

e “Resultados de seguimento” 

Tratando das intervenções de enfermagem, o grupo mais significativo foi 

“Intervenções quanto à limpeza da ferida”, já que nele foram identificadas 410 frases 

(um número maior do que o próprio número de evoluções avaliadas, a saber, 405). A 

frase mais frequente neste grupo (50,48%) relatava a realização de limpeza com 

soro fisiológico a 0,9%, tendo como respectiva atividade NIC “Limpar a lesão com 

soro fisiológico ou limpador não-tóxico, quando adequado”, da intervenção 

“Cuidados com lesões”. Dentre os resultados de enfermagem, foi possível identificar 

que a quantidade de registros das avaliações dos resultados encontrados a partir 

dos cuidados prestados é muito pequena (foram encontradas apenas 70 frases 

denotativas de resultados de enfermagem).  

Destacou-se o grupo dos “Resultados clínicos”, tendo sido a frase mais 

frequente “Melhora dos tecidos da ferida” (n=28, 37,83%). O resultado NOC 

referente a esta frase identificada no prontuário foi “Comportamento de tratamento: 

Doença ou Lesão”, com o indicador “Monitora os efeitos do tratamento”, já que essa 

melhora descrita pelos profissionais nos registros era prioritariamente relatada pelos 

pacientes (e não necessariamente apresentavam indicadores precisos de mudança 

dos tecidos da ferida ou diminuição do leito, por exemplo). 

Considerando o método de análise de combinação adaptada, as orações 

advindas deste levantamento evidenciaram apenas combinações parciais com as 

taxonomias, já que nenhuma expressão encontrada nos registros combinava 

exatamente com a expressão no sistema de classificação.  

As expressões que não apresentaram nenhuma semelhança com as 

classificações (não havendo nenhuma combinação) foram identificadas 

prioritariamente nos grupos de sinônimos de “intervenções quanto à continuidade do 

tratamento”, “intervenções quanto à avaliação de comorbidades” e “intervenções 

quanto às orientações de enfermagem”. 

A partir da experiência de contato com a rotina do Ambulatório de Reparo de 

Feridas, viu-se que muitas atividades são realizadas no âmbito das intervenções, 

mas não são registradas nos prontuários. Da mesma forma, ocorre a avaliação e 

reavaliação dos cuidados prestados, determinando os resultados de enfermagem. 
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Porém, estes não são encontrados nos prontuários, o que também permite afirmar 

que os registros não são adequados.  

Em função disso, como perspectiva para o futuro, espera-se a continuidade 

deste estudo, visando verificar a realização dessas atividades e avaliações. Nesse 

sentido, propõe-se um estudo através do acompanhamento das consultas de 

enfermagem realizadas. Através do qual será possível verificar as discrepâncias 

existentes entre as intervenções e atividades realizadas, em relação àquelas que 

são registradas, assim como, entre as avaliações de resultados feitas e àquelas que 

se encontram nos prontuários. Da mesma forma, os resultados desta pesquisa serão 

submetidos a avaliações de peritos específicos nas áreas de conhecimento 

envolvidas, visando ratificar a cientificidade dos achados.  

Como contribuição deste trabalho para a prática assistencial em enfermagem 

tem-se a possibilidade de desenvolvimento de um protocolo com as intervenções e 

os resultados de enfermagem para os pacientes portadores de lesões tissulares. 

Sugere-se um instrumento na forma de check-list, que permitirá que os profissionais 

do Ambulatório de Reparo de Feridas marquem as intervenções (atividades) 

realizadas e os resultados (indicadores) encontrados a partir delas. Considera-se 

que o uso de um instrumento desse tipo na rotina do setor diminuirá os déficits de 

registro dos cuidados de enfermagem prestados e das avaliações realizadas em 

função deles. 

Com isso, confirma-se o potencial das taxonomias NIC e NOC para 

sistematização da assistência aos pacientes com lesões tissulares, destacando-se 

os demais estudos que precisam ser realizados visando dirimir outros objetivos 

específicos relacionados a esta temática. 
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PARTE IV -  
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FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS  

PARTE I - IDENTIFICAÇÃO 
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Endereço: 

Bairro:                                                   Cidade: 

Telefone: 

Diagnóstico Médico:  

Tipo de Lesão:  

Tempo de Tratamento:  

Tipo de Produto usado na lesão:  

Renda Familiar:  

PARTE II – REGISTROS DE ENFERMAGEM 

Data do registro: 

Síntese dos registros de PROBLEMAS/DIAGNOSTICOS de Enfermagem do 

Prontuário:  

Síntese dos registros de INTERVENÇÕES de Enfermagem do Prontuário:  

Síntese dos registros de RESULTADOS de Enfermagem do Prontuário:  
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9.3. QUADROS REFERENTES À REVISÃO INTEGRATIVA (JUSTIFICATIVA) 
 

Quadro 1. Levantamento Bibliográfico de 2008 a 2012 com os descritores “úlcera”, 

“pele” e “processos de enfermagem”. Niterói-RJ, 2013 
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 Total de artigos Com texto completo 

Descritores MEDLINE LILACS BDENF MEDLINE LILACS BDENF 

Úlcera AND 

Processos de 

enfermagem 

 

320 

 

4 

 

2 

 

18 

 

2 

 

2 

Pele AND  

Processos de 

enfermagem 

 

327 

 

25 

 

11 

 

20 

 

22 

 

8 

Úlcera  

AND  

Pele 

 

24077 

 

538 

 

27 

 

1651 

 

204 

 

11 

Pele AND Úlcera 

AND Processos de 

enfermagem 

 

99 

 

1 

 

0 

 

3 

 

1 

 

0 

Total 24823 568 40 1692 229 21 

 

Quadro 2. Levantamento Bibliográfico de 2008 a 2012 com os descritores “úlcera”, 

“pele” e “processos de enfermagem”, com texto completo, conforme os anos de 

busca. Niterói-RJ, 2013. (*) Base de dados MEDLINE (**) Base de dados LILACS 

(***) Base de dados BDENF 

 Úlcera AND 

Processos de 

enfermagem 

Pele AND 

Processos de 

enfermagem 

Pele 

 AND  

Úlcera 

Pele AND Úlcera 

AND Processos 

de enfermagem 

Ano M(*) L(**) B(***) M(*) L(**) B(***) M(*) L(**) B(***) M(*) L(**) B(***) 

2008 0 0 0 1 7 2 69 16 1 0 1 0 

2009 3 1 1 3 5 1 81 37 1 0 0 0 

2010 2 0 0 2 1 3 168 24 3 1 0 0 

2011 8 1 1 3 1 1 331 30 4 1 0 0 

2012 4 0 0 6 2 0 293 9 1 1 0 0 

Total 17 2 2 15 16 7 942 116 10 3 1 0 

21 38 1068 4 

 

Quadro 3. Artigos selecionados pela revisão integrativa. Niterói, RJ, 2013 
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Identificação Conteúdo dos artigos 

Agrawal K e Chauhan N 
2012, India 
MEDLINE 
 

Objetivo: Descrever as características do processo saúde-doença que leva ao desenvolvimento 
de úlceras por pressão a partir de um ponto de vista histórico 
Método: Artigo de revisão 
Resultado:A isquemia por pressão é a principal etiologia dessas úlceras. Diferentes fatores de 
risco extrínsecos e intrínsecos têm estado relacionados ao surgimento dessas úlceras.  

Flodgren G, Rojas-Reyes 
MX, Cole N,Foxcroft DR 
 2012, USA 
MEDLINE 
 
 

Objetivo: Avaliar a eficácia das infraestruturas organizacionais na promoção da enfermagem 
baseada em evidências 
Método:Revisão sistemática 
Resultado: Um único estudo foi selecionado, no qual os enfermeiros de um determinado 
hospital iniciaram intervenções baseadas em evidências clínicas para prevenir úlceras por 
pressão. Porém, não houve nenhuma evidência de um efeito das intervenções em três meses.  

Cranley LA, Norton PG, 
Cummings GG, Barnard 
D, Batra-Garga 
N,EstabrooksCA 
2012, Canada 
MEDLINE 
 

Objetivo: Selecionar áreas de melhora clínica na atuação dos auxiliares de enfermagem do 
Canadá 
Método:Abordagem colaborativa 
Resultado: As áreas de melhora clínica são: dor/gerência do desconforto, gerência 
comportamental, depressão, integridade da pele e assistência a alimentação. Isto é, os técnicos 
de enfermagem do Canadá precisam de maiores conhecimentos teóricos para atuarem juntos 
aos pacientes na resolução desses problemas. 

Ribeiro MA, Lages JS, 
Lopes MH 
2012, Brasil 
LILACS 
 

Objetivo: Validar as definições operacionais das características definidoras e fatores de risco 
dostrês diagnósticos de enfermagem, relacionados à pele, da NANDA International (NANDA-I), 
e revisaras definições desses diagnósticos. 
Método: Validação de conteúdo de diagnóstico de enfermagem 
Resultado: Foi proposta a mudança da definiçãodos diagnósticos de Integridade Tissular 
Prejudicada e Risco de Integridade da Pele Prejudicada. Foipossível identificar várias 
características definidoras e fatores de risco que não estão presentes nataxonomia da NANDA-I, 
mas que foram apontados pela literatura. 

KhoUy E, Speranza M, 
Wong CS 
2012, USA 
MEDLINE 
 
 

Objetivo: Relatar como se deu a assistência multiprofissional no período perioperatório de 
cuidados a gêmeos siameses unidos pelo crânio 
Método:Estudo de caso  
Resultado:Foram determinados os diagnósticos, intervenções e resultados esperados de 
enfermagem no plano de cuidados dos gêmeos. Após o período de implantação de cuidados, os 
resultados esperados foram alcançados.  

Khalifezadeh A, 
Safazadeh S, Mehrabi T, 
Mansour BA 
2011, Irã 
MEDLINE 
 

Objetivo: Rever o efeito das intervenções de enfermagem em pacientes delirantes internados 
em unidade de terapia intensiva de ala de neurocirurgia 
Método:Ensaio Clínico Randomizado 
Resultado: Houve diferença estatisticamente significante entre o grupo de intervenção e o 
controle,indicando maior redução da severidade da irritabilidade no grupo de intervenção do que 
no grupo controle. O número de pacientes sem delírio no grupo de intervenção era quase 
duasvezes maior do que no grupo de controle. 

Gabriel CS, Melo MR, 
Rocha FL, Bernardes A, 
Miguelaci T, Silva MdeL 
2011, Brasil 
LILACS 
 

Objetivo: Identificar indicadores de desempenho, adotados pelo Serviço deEnfermagem de 
hospital público, e analisar a opinião dos enfermeiros em relação à utilizaçãodesses indicadores 
para avaliar a qualidade da assistência de enfermagem. 
Método: Estudo descritivo exploratório com abordagem quantitativa 
Resultado:Os indicadores de incidência de úlcera porpressão e incidência de quedas foram os 
únicos considerados muito pertinentes para qualificara assistência de enfermagem, por 100% 
dos enfermeiros. 

Meesterberends E, 
Halfens RJ, Heinze C, 
Lohrmann C, Schols JM 
2011, Holanda e 
Alemanha 
MEDLINE 

Objetivo: Identificar se há diferenças nas taxas de incidência de úlceras por pressão entre 
asilos na Holanda e na Alemanha. 
Método:Estudo prospectivo multicêntrico de coorte 
Resultado:O artigo descreve apenas o projeto do estudo ainda a ser desenvolvido e aborda 
pontos fortes do desenho metodológico pretendido para este trabalho, em comparação a outros 
métodos já abordados na literatura para estudar esta temática.  

Teixeira CRS, Becker TA, 
Citro R, Zanetti ML, 
Landim CA 
2011, Brasil 
LILACS 
 

Objetivo: Validar as intervenções de enfermagem propostas pela NIC para os diagnósticos 
deenfermagem: Integridade da pele prejudicada,Conhecimento deficiente e Controleineficaz do 
regime terapêutico (predominantesem pessoas com diabetes) 
Método:Estudo descritivo e exploratório 
Resultado: Verificou-se que as intervençõesde enfermagem que obtiverama maior média 
ponderada foram cuidado com lesões: drenagem fechada e precauçõescirculatórias,ensino: 
processo de doença e ensino: medicaçãoprescrita e ensino: processo de doença e ensino:dieta 
prescrita. 

Vieira F, Bachion, MM, 
Salge AKM, MunariDB 
2010, Brasil 
LILACS 
 

Objetivo: Analisar a ocorrência de 22 diagnósticos de enfermagem de interesse no puerpério 
imediato e tardio 
Método:Estudo descritivo de abordagem quantitativa 
Resultado: De acordo com a Taxonomia II da NANDA, foram identificados os diagnósticos: 
conhecimento deficiente, risco para infecção, integridade tissular prejudicada, amamentação 
eficaz, ansiedade, nutrição desequilibrada (menos do que asnecessidades corporais), 
disposição para processos familiares melhorados, risco de integridade da pele prejudicada e 
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insônia.Foram encontrados indícios de novos diagnósticos: risco de amamentação interrompida 
e risco de amamentação ineficaz. 

Paganin A, Menegat P, 
Klafke T, Lazzarotto A, 
Fachinelli TS, Chaves IC 
Souza EN 
2010, Brasil 
BDENF 
 

Objetivo: Identificar os principais diagnósticos de enfermagem de uma unidade de terapia 
intensiva (UTI), comparando-se asdiferentes categorias entre os pacientes clínicos e cirúrgicos. 
Método:Estudo com delineamento transversal 
Resultado:Os diagnósticos de enfermagem mais freqüentesem uma unidade de terapia 
intensiva (UTI) segundo a taxonomia II da NANDA foram: integridade tissular prejudicada, troca 
de gases prejudicada, perfusão tissular ineficaz cerebral, integridade da pele prejudicada, débito 
cardíaco diminuído e perfusão tissular ineficaz cardiopulmonar. 

Lucena AF, Gutiérrez MG, 
Echer IC, Barros AL 
2010, Brasil 
LILACS 
 

Objetivo: Descrever as intervenções de enfermagem mais utilizadas na prática clínicade uma 
unidade de terapia intensiva, com base nas prescrições de enfermagem, eanalisar a sua 
similaridade com a NIC 
Método: Estudo descritivo transversal 
Resultado: Identificaram-se 57 diferentes intervenções/NIC, frequentemente utilizadas na 
unidade, sendo a maioria no domínio fisiológico complexo e fisiológico básico, nasclasses de 
controle respiratório e facilitação do autocuidado. Em 97,2% dos casos houvesimilaridade entre 
as prescrições de enfermagem da unidade e as intervenções/NIC. 

Medeiros AB, Lopes CH, 
Jorge MS 
2009, Brasil 
BDENF 

Objetivo: Identificar as produções bibliográficas sobre as ações de prevenção e tratamento 
realizadas por enfermeiros publicadas no período de 1999 a 2004 
Método: Levantamento bibliográfico descritivo 
Resultado: Os três principais aspectos estudados foram: prevenção das úlceras por pressão, 
tratamento das úlceras por pressão e cuidados de enfermagem às úlceras por pressão. 

Gaal BGV, Schoonhoven 
L, Hulscher ME, Mintjes 
JA, Borm GF, Koopmans 
RT, Achterberg TV 
2009, ReinoUnido 
MEDLINE 

Objetivo: Desenvolver e testar um programa de segurança integral do pacienteque aborda 
vários eventos adversos simultaneamente em hospitais e casas de repouso.  
Método:Ensaio clinico randomizado 
Resultado: Este artigo descreve apenas o projeto do estudo (os resultados ainda não foram 
avaliados e discutidos).O programa de segurança do paciente foitestado em dez hospitais e em 
dezalas de lares de idosos. O desfecho primário foi a incidência de eventos adversos em cada 
ala.Desfechos secundários foram à utilização de intervenções preventivas eo conhecimento dos 
enfermeiros sobre os três temas (úlceras por pressão, quedas e infecções do trato urinário). Os 
resultados serão analisados separadamente para hospitais e asilos. 

Herber OR, Schnepp W, 
Rieger MA 
2009, ReinoUnido 
MEDLINE 

Objetivo: Investigar o sucesso do recrutamento de profissionais para um grupo de pesquisa 
(que se propôs a realizar um ensaio clínico randomizado sobre o cuidado de úlcera na perna) e 
as razões para a não-participação dos médicos 
Método: Estudo descritivo 
Resultado: Descreve os desafios de recrutamento de médicos para um grupo de pesquisa que 
procurapromover a cooperação entre os profissionais médicos e de enfermagem.Apesar dos 
grandes esforços para recrutar médicos, a taxa de recrutamento foi de apenas 1,7% durante a 
primeira e 4,4% durante a segunda fase de recrutamento. Com uma taxa de recrutamento alvo 
de n =300, apenas 45 pacientes foram incluídos no estudo, porque não se alcançou o número 
de profissionais esperado.  

Guedes HM, Nakatani 
AYK, Santana RF, 
BachionMM 
2009, Brasil 
LILACS 

Objetivo: Analisar o perfil de diagnósticos de enfermagem do domínio Segurança/Proteção da 
Taxonomia II da NANDA na admissão hospitalar de idosos. 
Método: Estudo descritivo 
Resultado: Os idosos apresentaram como principais diagnósticos: Dentição Prejudicada, Risco 
de Infecção, Risco de Quedas, Integridade da Pele Prejudicada e Hipertermia. 

Santos I, Brandão ES, 
ClosAC 
2009, Brasil 
BDENF 
 

Objetivo: Propor uma tecnologia para implementarcuidados com a pele numa perspectiva que 
privilegie o atendimento do cliente em sua integralidade 
Método: Artigo de atualidades 
Resultado:Apresenta-se a escuta sensível, nas modalidades científico–clínica, mito-poética e 
existencial e espiritual-filosófica, para desenvolver o processo de enfermagem. Ela proporciona 
ao cliente subsídios para seu bem-estar, por apoiar-se na totalidade da pessoa e tornar 
dinâmica a existência entre as pessoas.  

Kamimura HM, Paiva BS, 
Ayres JÁ 
2009, Brasil 
LILACS 

Objetivo: Aplicar a sistematização da assistência de enfermagem de forma integralizada e 
humanizada 
Método: Relato de experiência 
Resultado: Caso de uma paciente vítima de acidente por aranha do gênero Loxosceles gaúcho. 
Estabeleceram-se osseguintes diagnósticos: dor aguda, integridade da pele prejudicada, riscos 
para infecção, constipação e baixa auto-estima. As intervenções de enfermagem realizadas 
foram: avaliar a intensidade e freqüência da dor, manter omembro em uma posição confortável 
e realizar curativo sendo a freqüência definida de acordo com osagentes tópicos utilizados. 

Oliveira MF, Freitas MC 
2009, Brasil 
BDENF 

Objetivo: Identificar os diagnósticos de enfermagem mais freqüentes e propor intervenções 
para mulheres internadas em umaunidade de terapia intensiva materna de um hospital público 
de Fortaleza-CE. 
Método:Desenho não-experimental com tipo de pesquisa inter-relacional retrospectiva 
Resultado: Foram identificados os seguintes diagnósticos e intervenções: Risco para infecção, 
Risco para desequilíbrio no volume de líquidos, Risco para integridade da peleprejudicada, 
Risco para aspiração, Padrão respiratório ineficaz, Interação social prejudicada, Maternidade 
alterada, Mobilidade física prejudicada, Ansiedade e Comunicação verbal prejudicada. 
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Vituri DW, Matsuda LM 
2009, Brasil 
BDENF 
 

Objetivo: Submeter dez indicadores de Qualidade do Cuidado de Enfermagem na Prevenção 
de Eventos Adversos à validação de conteúdo 
Método:Pesquisa metodológica e aplicada com abordagem quantitativa 
Resultado: Identificou-se a validade dos indicadores, porém com reformulações. Resultaram do 
processo doze indicadores: Identificação do leito do paciente, Identificação de risco para queda 
do leito, Identificação de acessos venosos periféricos, Verificação de lesões cutâneas pós-
infiltrativas, Identificação de equipos para infusão venosa, Identificação de frascos de soros e 
controle da velocidade de infusão, Identificação de sondas gástricas, Fixação da sonda vesical 
de demora e posicionamento da bolsa coletora de diurese, Checagem dos procedimentos na 
prescrição de enfermagem, Controle de sinais vitais, Checagem dos procedimentos de 
enfermagem na prescrição médica e Elaboração da prescrição diária e completa pelo 
enfermeiro. 

Alves AR, Belaz K, 
Rodrigues RM, Ribeiro 
SMT, Kato TTM, Medina 
NVJ 
2008, Brasil 
LILACS 

Objetivo: Fornecer orientação para a assistência de enfermagem na prevençãode úlcera por 
pressão  
Método: Revisão da literatura, de caráter exploratório 
Resultado:A relevância da obtenção de conhecimento científico foi citada por nove artigos, dez 
livrose três dissertações de mestrado. O fator de risco mais citado foi a imobilidade que pode 
tercomo eventos a diminuição da atividade e injúrias ortopédicas. O excesso de pressão 
contribuipara o desenvolvimento de UP em pacientes hospitalizados. A tolerância tissular 
também foi referenciadanas publicações, assim como a fricção, o cisalhamento, a exposição da 
pele à umidade,e envelhecimento. 

Morais GFC, Oliveira 
SHS, Soares MJGO 
2008, Brasil 
LILACS 
 

Objetivo: Averiguar os aspectos considerados pelos enfermeiros no processo de avaliação de 
feridas, identificar os recursos materiais utilizados para proceder à avaliação e investigaro 
seguimento de protocolos e possíveis dificuldades na sua realização 
Método:Estudo exploratório-descritivo com abordagem qualitativa 
Resultado:Verificou-seque a falta de material conduz a uma avaliação superficial; que a 
ausência de protocolo dificultaa avaliação e, que a imposição médica e a falta de experiência e 
treinamento específicos foram àsprincipais dificuldades reveladas. Evidenciou-se a necessidade 
de criar condições materiais e aprimoraros conhecimentos científicos em relação ao processo 
de avaliação de feridas. 

Santos ASR, Souza PA, 
Valle AMD, Cavalcanti 
ACD, Sá SPC, Santana 
RF 
2008, Brasil 
LILACS 
 

Objetivo: Identificardiagnósticos de enfermagem,a partir dos dados contidos nos prontuários e 
caracterizar essesdiagnósticos através de um mapeamento utilizando a NANDA-II. 
Método: Estudo exploratório-descritivo e retrospectivo 
Resultado: Ao buscar identificar,a partir dos dados contidos nos prontuários, os diagnósticos de 
enfermagem e caracterizar essesdiagnósticos através de um mapeamento utilizando a 
Taxonomia II da NANDA, obteve-se como principais diagnósticosde enfermagem: risco de 
integridade da pele, memória prejudicada e dentição prejudicada. 

Silva FS, Viana MF, 
VolpatoMP 
2008, Brasil 
LILACS 
 

Objetivo: Identificar afreqüência dos principais diagnósticos de enfermagem de acordo com a 
NANDA em pacientes masculinos internados pela clínica ortopédica 
Método:Estudo descritivo e exploratório 
Resultado:Os diagnósticos mais freqüentes foram: Risco de infecção,Integridade da pele 
prejudicada, Integridade tissular prejudicada, Dor aguda, Déficit no autocuidado para banho 
ehigiene, Mobilidade física prejudicada, Conhecimento deficiente, Risco de disfunção 
neurovascular periférica. 

Filho PCPT, CassianiSHB 
2008, Brasil 
LILACS 

Objetivo: Descrever o ciclo de criação do módulo administração de medicamentos, bemcomo 
proceder à sua avaliação 
Método: Pesquisa de avaliação 
Resultado:A descrição do ciclo de criação do módulo seguiu os seguintes passos: 
levantamento dos objetivos do módulo, organização do conteúdo, seleção da mídia, criação das 
aulas e operacionalização da aprendizagem. Foi avaliado porespecialistas em conteúdo, em 
informática e por graduandos de enfermagem, os quais o avaliaram positivamenteem relação à 
distribuição e acessibilidade de conteúdo, à utilização de imagens, à clareza e à facilidade de 
execuçãodo programa. O módulo foi, pois, considerado apropriado para utilização com alunos 
do curso de enfermagem. 

Becker TA, Teixeira CR, 
Zanetti ML 
2008, Brasil 
LILACS 
 

Objetivo: Identificar os diagnósticos de enfermagem em pacientes diabéticos emuso de insulina, 
através de estudo de casos múltiplos 
Método: Estudo descritivo exploratório 
Resultado: Os principais diagnósticos de enfermagem detectados foram: integridade da pele 
prejudicada, risco para infecção, comportamento debusca de saúde, padrão do sono 
perturbado, dor crônica e risco para disfunção neurovascular periférica. 
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10 ANEXOS 
 
10.1 FOLHA DE ROSTO PARA PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS 
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FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:

CAAE:

DESENVOLVIMENTO DE PROTOCOLO DE ENFERMAGEM PARA PACIENTES
COM LESÕES TISSULARES: MAPEAMENTO CRUZADO

Rosimere Ferreira Santana

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa

1

13452713.3.0000.5243

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer:

Data da Relatoria:

219.752

08/03/2013

DADOS DO PARECER

Trata-se de um estudo retrospectivo e observacional dos registros de enfermagem dos prontuários de

clientes do Ambulatório de Reparo de Feridas, no Hospital Universitário Antonio Pedro da Universidade

Federal Fluminense (HUAP/UFF), por meio da ferramenta metodológica mapeamento cruzado (cross

maping). Esta ferramenta possibilita a comparação destas com outras linguagens, tais como aquelas que

são utilizadas no cotidiano dos serviços ou ainda as de outros sistemas de classificação já existentes. O

mapeamento cruzado é  definido como um processo para explicar algo através do uso de palavras com

significado igual ou semelhante ao padronizado, tendo sua aplicabilidade nos casos em que se deseja

analisar dados contidos no processo de enfermagem, nos diferentes campos de cuidado, através da

comparação entre informações existentes no prontuário do paciente e as classificações de referência para a

prática de enfermagem. Para está análise, será feita uma coleta de dados, utilizando-se os prontuários de

pacientes atendidos no Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP. Esta escolha será aleatória e a coleta

será realizada através de um formulário de pesquisa.

Apresentação do Projeto:

Objetivo Primário:Propor um protocolo que conjugue investigação, diagnóstico, planejamento, intervenções

e resultados de enfermagem para pacientes portadores

de lesões tissulares, com vista à informatização.

Objetivo da Pesquisa:

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnologico ((CNPq))Patrocinador Principal:

24.030-210

(21)2629-9189 E-mail: etica@vm.uff.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar
Centro

UF: Município:RJ NITEROI
Fax: (21)2629-9189



FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU

Objetivo Secundário: Identificar os vocábulos/termos mais frequentes e semelhantes com as fases do

processo de enfermagem (investigação, diagnóstico, planejamento, intervenções e avaliação) a partir dos

registros de enfermagem atualmente realizados nos prontuários; Comparar os termos registrados nos

prontuários com os encontrados nas classificações NANDA, NOC, NIC e CIPE.

Riscos: Os resultados do trabalho serão utilizados tão somente para fins científicos, a abordagem para

coleta de informações não implicará no contato direto com o paciente e funcionários, por isto solicitamos a

dispensa de assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Declaro ainda que a

pesquisa não envolvem riscos diretos aos pacientes, uma vez que o formulário de coleta de dados envolve

apenas a utilização dos

prontuários. Ressalto que serão de caráter sigiloso as informações relativas aos procedimentos e rotinas

dos serviços que sediarão o estudo, bem como a preservação da identidade da instituição e dos

profissionais que nela atuam.

Benefícios: Como possíveis benefícios diretos deste estudo têm-se a sistematização da assistência de

enfermagem aos sujeitos atendidos no ambulatório, que

contarão com um protocolo validado de atendimento. Este protocolo visa, principalmente, ser aplicado à

prática clínica profissional, isto é, contribui

ao campo assistencial, pois, trata-se de um instrumento do qual o enfermeiro pode lançar mão para conferir

maior cientificidade ao seu cotidiano de

trabalho. Contribui também à pesquisa, já que vem proporcionará preencher um campo de estudo ainda não

abordado. Ao ensino, colabora a

medida que aplica o processo de enfermagem abordado nas classes teóricas da graduação à prática

profissional, ou seja, permitirá que algumas

discrepâncias às vezes observadas entre a teoria e a prática sejam dirimidas.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

A pesquisa tem um arcabouço teórico consistente, a pesquisa sinaliza sua relevância por tentar padronizar a

linguagem referente a algumas lesões no campo da enfermagem. Os objetivos são claros  e na metodologia

o pesquisador detalha como será feita a análise dos prontuários frente aos objetivos da pesquisa.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

A pesquisa dispensa TCLE, o autor justifica a dispensa por não haver um contato direto ou alguma

intervenção no paciente e sim nos prontuários.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Trabalho aprovado

Recomendações:
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Aprovado

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Aprovado

Situação do Parecer:

Não

Necessita Apreciação da CONEP:

Considerações Finais a critério do CEP:
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(Coordenador)
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