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RESUMO 

 

Introdução: O cuidado ao paciente com feridas, quaisquer que sejam suas etiologias, é um 
ramo de atuação específica da enfermagem e requer intervenções fundamentadas em 
evidências científicas. Dentro desse contexto, torna-se importante o enfermeiro realizar a 
sistematização da assistência de enfermagem a pacientes com  feridas, contribuindo assim 
para uma assistência qualificada, facilitando a recuperação do paciente. Objetivo Geral: 
Comparar termos registrados nos prontuários com os diagnósticos de enfermagem propostos 
pela NANDA-I. Objetivos específicos: Caracterizar os pacientes com lesões tissulares com 
relação ao sexo, idade, co-morbidades, tempo e tipo de tratamento; Identificar os termos 
registrados pela equipe de enfermagem; Analisar os diagnósticos de enfermagem mais 
frequentemente observados nos pacientes com lesões. Método: Estudo retrospectivo e 
observacional, com abordagem quantitativa, que empregou o mapeamento cruzado como 
ferramenta metodológica. O cenário do estudo: Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP. 
A amostra é de 81 pacientes portadores de lesões de qualquer etiologia, de ambos os sexos. O 
levantamento dos termos ocorreu através de um formulário para coleta de dados. Para análise 
dos dados, foram extraídos os termos que denotassem problemas de enfermagem. Esses 
termos foram cruzados com a taxonomia NANDA-I. Utilizou-se a estatística descritiva 
simples. A pesquisa consta adequada aos preceitos éticos (FM/ UFF/ HU nº 219.752/08-03-
2013). Resultados: A média de idade dos pacientes é de 59,98 anos, o tempo de tratamento 
de aproximadamente 2 anos e 3 meses. Verifica-se uma alta prevalência de doenças 
cardiovasculares 87 (47,3%) e Diabetes Mellitus 23 (12,5%). A úlcera venosa trata-se do tipo 
de lesão mais comumente encontrada na população atendida no ambulatório de feridas, com 
frequência de 65,4% (53). Encontrou-se um total de 24 diagnósticos de enfermagem 
distribuídos em 8 domínios: Domínio 1 – Promoção da Saúde: Autocontrole ineficaz de saúde 
(4,94%); Domínio 2 – Nutrição: Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades 
corporais (1,23%), Risco de Glicemia Instável (9,88%), Volume de líquidos deficiente 
(32,09%) e Volume de líquidos excessivo (20,99%); Domínio 4 – Atividade/repouso: 
Disposição para sono melhorado (1,23%), Padrão de sono prejudicado (1,23%), Deambulação 
prejudicada (45,68%), Mobilidade física prejudicada (8,64%), Perfusão tissular periférica 
ineficaz (13,58%), Déficit no autocuidado para banho (1,23%); Domínio 5 – 
Percepção/cognição: Confusão aguda (3,70%), Confusão crônica (1,23%), Memória 
prejudicada (1,23%); Domínio 9 - Enfrentamento/tolerância ao estresse: Ansiedade (6,17%); 
Domínio 10 – Princípios da vida: Falta de adesão (9,88%); Domínio 11 – Segurança/proteção: 
Integridade da pele prejudicada (85,18%), Risco de Integridade da pele prejudicada (11,11%), 
Integridade tissular prejudicada (14,81%), Contaminação (7,41%), Risco de resposta alérgica 
(14,81%); Domínio 12 – Conforto: Dor aguda (12,34%), Dor crônica (27,16%). Conclusão: 
Através do método mapeamento cruzado de uma linguagem não padronizada com uma 
linguagem padronizada é possível identificar os diagnósticos de enfermagem de clientes em 
tratamento de lesões. A realização do estudo posteriormente, com validação por peritos dos 
dados evidenciados, viabilizará a padronização dos cuidados de enfermagem em uma 
classificação internacionalmente conhecida, possibilitando a inclusão dos dados de 
enfermagem nos sistemas de informação computadorizados para otimização e melhora da 
qualidade da assistência. 
  

Descritores: 1. Pele. 2. Diagnóstico de enfermagem. 3. Processos de enfermagem.  
 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: The treatment of patients with wounds, whatever their etiologies are, is a 
specific role of nursing and requires interventions based on scientific evidence. Within this 
context, it becomes important that the nurse performs the systematization of nursing care for 
patients with wounds, thereby contributing to a skilled nursing care, facilitating the recovery 
of the patient.  General Objective: To compare terms from the medical records with the 
nursing diagnoses proposed by NANDA-I. Specific Objectives: To characterize patients with 
tissue damage in relation to the gender, age, co-morbidities, length and type of treatment; 
Identify the terms recorded by nursing staff; Analyze nursing diagnoses most frequently 
observed in patients with lesions according to the taxonomy NANDA Method: A 
retrospective and observational study, with a quantitative approach, that employed cross 
mapping as a methodological tool. The study setting: Wound Repair Ambulatory of HUAP. 
The sample is of 81 patients with lesions of any etiology, of both genders. The study of the 
terms occurred using a form for data collection. For data analysis, were extracted terms that 
indicated nursing problems. These terms were combined with the NANDA-I taxonomy. It 
was used the simple descriptive statistics. The research appears adequate to ethical principles 
(FM/ UFF/ HU nº 219.752/08-03-2013).  Results: The average age of patients was 59.98 
years, the treatment time of approximately two years and three months. There is a high 
prevalence of cardiovascular disease 87 (47.3%) and Diabetes Mellitus 23 (12.5%). The 
venous ulcer is the type of injury most commonly found in the population attended at the 
wound care ambulatory, with a frequency of 65.4% (53). Was found a total of 24 nursing 
diagnoses distributed in 8 domains: Domain 1 - Health Promotion: Ineffective Self control of 
Health (4.94%); Domain 2 – Nutrition: Unbalanced nutrition: less than body requirements 
(1.23%), Risk of Unstable Glycemia (9.88%), fluid volume deficit (32.09%) and excessive 
fluid volume (20.99%); Domain 4 – Activity/Rest: Willingness to improved sleep (1.23%), 
impaired sleep pattern (1.23%), impaired Deambulation (45.68%), impaired physical mobility 
(8.64%), Ineffective peripheral tissue perfusion (13.58%), bathing self-care deficit (1.23%); 
Domain 5 - Perception / cognition: Acute Confusion (3.70%), chronic Confusion (1.23%), 
impaired memory (1.23%); Domain 9 - Confronting / stress tolerance: Anxiety (6.17%); 
Domain 10 – Principles of life: Lack of adherence (9.88%); Domain 11 – Security/Protection: 
Impaired skin integrity (85.18%), risk of impaired skin integrity (11.11%), impaired tissue 
integrity (14.81%), contamination (7.41%), risk of allergic response (14.81 %); Domain 12 - 
Comfort: Acute pain (12.34%), chronic pain (27.16%). Conclusion: Through the cross-
mapping method of a non-standard language with a standardized language it is possible to 
identify the nursing diagnoses of clients in treatment of injuries. The proposed study later 
with data validation by experts disclosed will enable the standardization of nursing care in a 
classification known internationally, allowing the inclusion of nursing data in computerized 
information systems for optimization and improvement of quality of care.  
 
Descriptors: 1. Skin. 2. Nursing diagnosis. 3. Nursing process. 
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1. 
 

INTRODUÇÃO  

A temática deste estudo centra-se na identificação dos “Diagnósticos de enfermagem 

segundo os termos mapeados nos registros de enfermagem do ambulatório de Reparo de 

Feridas do Hospital Universitário Antônio Pedro”. 

Este consta como subprojeto do Projeto financiado pelo MCTI/CNPq/MEC/Capes – 

Ação Transversal n°6/2011 – Casadinho/PROCAD “INOVAÇÃO EM ENFERMAGEM NO 

TRATAMENTO DE LESÕES TISSULARES - sistematização, inclusão tecnológica e 

funcionalidade”, portanto se insere no escopo político e ético do programa de pesquisa 

UFF/EEAAC.  

O objetivo principal deste projeto seria promover estudos epidemiológicos e clínicos 

para prevenção, diagnóstico e tratamento de lesões tissulares. Trata 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 EE/USP e 

EEAAC/UFF.  

 

1.1.  MOTIVAÇÃO 

 

Uma das motivações para realização deste estudo foi à participação num projeto de 

pesquisa, as atividades dar-se-iam a cumprir um dos objetivos específicos do Projeto 

Casadinho, a saber: “testar processos tecnológicos voltados para a sistematização da 

assistência de enfermagem”.  

Como também motivado pela experiência durante o ensino teórico-prático (ETP) de 

algumas disciplinas, onde se teve a oportunidade de observar o processo de assistência 
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prestada a clientes com lesões, questionando-se a assistência prestada a essa clientela deveria 

ser específica e individualizada. Instigando-me a pensar em como poderia ser realizada a 

sistematização do cuidado, considerando aspectos individuais e coletivos.  

Além disso, durante o processo de formação acadêmica, percebo que a sistematização 

da assistência em enfermagem (SAE) era amplamente discutida, principalmente os 

diagnósticos de enfermagem, porém não há disciplinas específicas na academia que abordem 

esta temática na prática principalmente em relação a sua real implantação.  

Partindo daí uma necessidade de ampliar o conhecimento acerca dessa etapa do 

processo de sistematização, deste modo, optou-se pelo aprofundamento dessas questões com o 

intuito adquirir conhecimentos possiveis de serem transferiveis a prática profissional. 

 

1.2.  CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

É crescente o interesse no tratamento para resolução das lesões por parte dos 

enfermeiros e também dos gestores de clínicas, hospitais e centros de reabilitação. O cuidado 

ao paciente com feridas, quaisquer que sejam suas etiologias, é um ramo de atuação específica 

da Enfermagem e requer intervenções fundamentadas em evidências científicas (MARIA e 

AUN, 2004). 

O tratamento e cicatrização de feridas dependem da equipe de enfermagem e da 

adesão do paciente para que possa ser recuperado com brevidade. Os curativos são 

denominados como cuidados dispensados a uma área do corpo que sofreu solução de 

continuidade, é o meio terapêutico que consiste na aplicação de uma cobertura estéril sobre 

uma ferida previamente limpa (CUNHA, 2006). 

Segundo Candido (2001, p. 5) “as finalidades do curativo são: prevenir a 

contaminação, promover a cicatrização (por meio  de técnica  asséptica), proteger a ferida; 

absorver secreção, facilitar a drenagem, aliviar a dor e eliminar  fatores  negativos  que  possa 

retardá-lo”. 

Assim, cuidar de feridas pode ser entendido como um processo dinâmico, complexo  e  

que  requer  uma  atenção especial  principalmente  quando  se  refere  a  uma  lesão  crônica.  

O enfermeiro deve ter uma visão ampla no que se refere ao tratamento de uma ferida. O papel  

desse  profissional  não se resume apenas na execução dos curativos prescritos pelo médico 

(CUNHA, 2006).  



18 
 

O profissional de enfermagem exerce um importante papel no tratamento de feridas 

aliada as orientações, compreensão do estado de saúde, conhecimentos anteriores para a 

execução do auto-cuidado. 

 As lesões crônicas interferem na qualidade de vida da população e apresentam custo 

elevado para o setor público. São consideradas como um problema de saúde pública. 

(BRASIL, 2002). Elas podem ocasionar dor, imobilidade, incapacidade, alterações 

psicoemocionais relacionadas com a autoestima e a autoimagem, e mudanças sociais advindas 

das hospitalizações e afastamento do convívio social (MACIEL, 2008). 

 Para compreender-se a importância da inclusão de novas tecnologias de cuidado com a 

pele, precisa-se dimensionar a importância da realização segura e acurada de cada fase inter-

relacionada do processo de enfermagem.  

Assim, considera-se que o cuidado com as lesões envolve uma área de complexidade 

em saúde, incluindo aspectos desde a avaliação da ferida e indivíduo, escolha de produtos e 

processos de cuidar em enfermagem, associando contextos da tecnologia fundamentais para 

seu desenvolvimento científico e social. 

No ambulatório de reparo de feridas do HUAP, cenário deste estudo, o atendimento é 

diferenciado, realizado pelos professores da EEAAC, enfermeiros do hospital, residentes de 

enfermagem, alunos bolsistas de iniciação científica, mestrandos e alunos de graduação, o que 

tem feito do ambulatório um serviço de referência, tanto clínico como de pesquisa. Portanto, a 

SAE e o raciocínio diagnóstico é realizado, porém de forma não padronizada. 

Dentro desse contexto, torna-se relevante a execução da Sistematização da Assistência 

de Enfermagem através da linguagem padronizada no cuidado aos indivíduos com lesões, 

contribuindo assim para uma assistência qualificada e facilitando a recuperação da 

documentação de enfermagem.   

 A assistência de enfermagem no Brasil foi proposta inicialmente por Wanda Horta, em 

1969, como uma dinâmica de ações sistematizadas e inter-relacionadas, visando a assistência 

do ser humano. Estabelecido em 6 fases: histórico, diagnóstico, plano assistencial, plano de 

cuidados, evolução e prognóstico. Tais ações centralizavam-se no indivíduo, família e na 

comunidade (HORTA, 1979).  

Atualmente, afirma-se que o processo de enfermagem se operacionaliza em cinco 

etapas: investigação ou histórico, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação 

(COFEN, 2009).  

As atribuições de enfermagem para o cuidado do paciente, dentro do processo de 

enfermagem, quando planejadas a partir de uma linguagem padronizada, permitem avaliar 
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melhor a eficácia dos cuidados prestados, reorganizar a assistência e averiguar os resultados 

alcançados (DOCHTERMAN e BULECHEK, 2008). 

A SAE é uma atividade privativa do enfermeiro que norteia as atividades da equipe de 

enfermagem. É a essência da prática da Enfermagem, instrumento e metodologia da profissão, 

e como tal auxilia o enfermeiro a tomar decisões, prever e avaliar consequências (COFEN, 

2009). Vislumbra o aperfeiçoamento da capacidade de solucionar problemas, tomar decisões e 

maximizar oportunidades e recursos (FULY e LEITE, 2009).  

Deste modo, envolve a tomada de decisão, individualização do cuidado, planejamento 

das ações e a geração do conhecimento a partir da prática, sendo necessária a utilização de 

aspectos técnicos, intelectuais, interacionais e taxonômicos. Portanto, para se evidenciar os 

benefícios da implementação do processo de enfermagem na prática assistencial, torna-se 

primordial estabelecer os diagnósticos de enfermagem a partir dos registros de enfermagem já 

existentes na prática de enfermagem.  

Pois, o processo de enfermagem tem-se constituído como instrumento facilitador do 

desempenho prático e do trâmite da documentação do paciente. Por meio desse processo, os 

profissionais da área organizam a informação disponível e determinam as intervenções que 

devem ser estabelecidas para atender as necessidades dos pacientes, e os resultados esperados.  

A expressão diagnóstico de enfermagem está definida pela NANDA-Internacional 

(NANDA-I, 2011) como: 

 
um julgamento clínico sobre a resposta de um indivíduo, uma família ou uma 
comunidade com relação a problemas de saúde reais ou potenciais/ processos de vida 
que fornecem a base para uma terapia definitiva que busca alcançar resultados nos 
quais a enfermagem é necessária.  
 
 

O raciocínio diagnóstico é fundamental à assistência de Enfermagem verdadeiramente 

científica, permitindo melhor qualidade da atenção à saúde humana através da discriminação 

de problemas que demandem o cuidado pelo profissional habilitado. 

A evolução tecnológica na área da informação tem sido uma constante nos dias atuais, 

levando a enfermagem a buscar o seu desenvolvimento nesta temática. Para tanto, fez-se 

necessário a criação de classificações para sua prática, com linguagens padronizadas, capazes 

de comunicar o seu saber e fazer (NAPOLEÃO, 2007).  

A classificação tem sua importância reconhecida, porém admite-se que, por tratar-se 

de uma classificação internacional e, tendo em vista os progressivos avanços nas tecnologias 

de cuidado para o paciente com integridade da pele prejudicada, há ainda necessidade de 
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testar a sua aplicabilidade, assim como introduzir as inovações no campo prático, no cotidiano 

dos profissionais de Enfermagem no Brasil, como na adequação da Classificação à prática. 

 

1.3.  QUESTÃO NORTEADORA 

  

 Os termos direcionados ao diagnóstico de enfermagem do paciente do ambulatório de 

reparo de feridas do HUAP, em comparação com a Classificação NANDA-I, estão de fato 

estabelecidos para essa situação, ou ocorre situações inovadoras, ou mesmo uma discrepância 

entre o descrito no prontuário e o que prevê a Classificação? 

 

1.4.  OBJETO DE ESTUDO 

 

 Registros (Termos/ Diagnósticos) de enfermagem em pacientes com lesões tissulares 

atendidos no ambulatório de reparo de feridas do Hospital Universitário Antônio Pedro.  

 

1.5.  OBJETIVOS 

 

1.5.1.  Objetivo Geral:  

 
• Comparar termos registrados nos prontuários com os diagnósticos de enfermagem 

propostos pela NANDA-I. 

 

1.5.2.  Objetivos Específicos: 

 

• Caracterizar os pacientes com lesões com relação ao sexo, idade, co-morbidades, 

tempo e tipo de tratamento; 

• Identificar os termos registrados pela equipe de enfermagem;  

• Analisar os diagnósticos de enfermagem frequentemente observados nos pacientes 

com lesões. 

 

1.6.  JUSTIFICATIVA 

 

Três perspectivas teóricas demostram a importância do uso das linguagens 

padronizadas: 
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• Teoria Linguística (Hayakawa; Hayakawa, 1990): Classificações são ferramentas 

necessárias para a comunicação de uns com os outros. Enfermeiros, como outras 

pessoas, pensam com palavras, então necessitam de palavras  para pensar acerca de 

fenômenos pelos quais respondem. Não podem discernir eventos pelas quais não têm 

palavras ou frases para pensar. De acordo com a teoria linguística, nomear é 

classificar, assim, toda vez que um nome é dado a um fenômeno, a classificação está 

ocorrendo. Isto significa que, mesmo sem a padronização de termos, a classificação 

ocorre. (LUNNEY, 2003) 

• Pensamento crítico (Brokkfield, 1991; Scheffer e Rubenfeld, 2000): O uso dos 

conceitos NNN ajuda os enfermeiros a gerar hipóteses, imaginar alternativas, e usar o 

ceticismo reflexivo, ou seja, as incerteza a respeito do pensamento.    

• Precisão diagnóstica (Lunney, 2001): O uso de linguagens padronizadas favorece a  

precisão diagnóstica. 

 

Portanto, dispor de instrumento que permita a ascensão acurada dos 

diagnósticos/fenomenos formulados pelos enfermeiros poderá trazer benefícios de estudos 

clinicos de enfermagem como também a implantação da SAE. Segundo Souza (2002, p.42):  

 
 

A fundamental importância que tem a linguagem não pode levar-nos a pensar que os 
conceitos que a formam são verdades essenciais, imutáveis. Eles não são fotografias 
perfeitas da realidade, mas possuem atributos comuns e semelhantes aos observados 
nos fenômenos do real. 
 

 
De uma unidade para outra, dentro do próprio hospital, pode-se denominar eventos 

semelhantes com palavras diferentes, o uso das palavras varia de região para região. Por isto, 

a nomenclatura científica se torna tão necessária a prática de enfermagem.  

Do diagnóstico depende a adequação das intervenções escolhidas e, portanto, a 

qualidade da assistência de enfermagem. A confiabilidade dos resultados de pesquisas que se 

propõem a descrever perfis de diagnósticos de populações específicas depende dos 

diagnósticos identificados corretamente, o que serve ao exemplo da importância desta 

pesquisa.  

Na realidade brasileira, ainda são poucas as experiências na aplicação destas 

classificações, sejam de diagnósticos, intervenções ou resultados, embora existam muitos 

registros de enfermagem com linguagem não padronizada.  
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 Fazendo-se necessário investir na realização de pesquisas, justificando o presente 

trabalho, como descrito no estado da arte apresentado no período de 2008 a 2012 (últimos 5 

anos), Quadro 1, ao relacionar os estudos encontrados nas bases de dados, LILACS, 

MEDLINE e CINAHL demonstrados individualmente e, em cruzamentos com os seguintes  

descritores: pele (skin) e processos de enfermagem (nursing process). 

 

Quadro 1. UFF/EEAAC: Estado da arte de 2008 a 2012 utilizando os descritores: pele (skin) 

e processos de enfermagem (nursing process). Niterói-RJ, 2013. 

  

 Apresenta-se a seguir um fluxograma correspondente aos artigos selecionados por 

título e resumo com os descritores Pele associados ao operador boleano ‘AND’ com 

Processos de Enfermagem: 

 

Figura 1. Fluxograma dos artigos selecionados por título e resumo. EEAAC/UFF. Niterói, 

2013. 

               

Número total de 
artigos 

52

Lilacs
6

Selecionados por 
título e resumo 

3

Medline
22

Selecionados por 
título e resumo 

2

Cinahl
24

Selecionados por 
título e resumo 

5

DESCRITOR Selecionados por 

título e resumo 

Total de 

artigos 

LILACS MEDLINE CINAHL 

Pele 0 22.444 236 8427 13.781 

Processos de 

Enfermagem 

0 20.399 105 19093 1.201 

Pele + Processos de 

Enfermagem 

14 52 6 22 24 
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 Verifica-se como resultados obtidos 10 artigos selecionados, destes destaca-se um 

artigo que descreve as intervenções de enfermagem mais utilizadas na prática clínica de uma 

unidade de terapia intensiva, com base nas prescrições de enfermagem, e analisa a sua 

similaridade com a NIC (LUCENA; GUTIÉRREZ; ECHER; BARROS; 2010). 

 Outro identifica a frequência dos principais diagnósticos de enfermagem de acordo 

com a NANDA-I em pacientes masculinos internados em um hospital na clínica ortopédica. 

(SILVA, VIANA e VOLPATO, 2008).  

 Verifica-se também um artigo que identifica os Diagnósticos de Enfermagem mais 

frequentes e propõe intervenções segundo a ligação entre NANDA-I, NIC e NOC, para 

mulheres internadas em uma unidade de terapia intensiva materna. (OLIVEIRA e FREITAS, 

2009). Nesses três artigos citados, há o levantamento dos diagnósticos de enfermagem Risco 

para Integridade da Pele Prejudicada e Integridade da Pele Prejudicada.  

 Um artigo selecionado revela que há melhoria significativa na recuperação de 

pacientes com úlcera de pressão adquiridas no hospital ao se utilizar o processo de 

enfermagem. (YOUNG, ERNSTING, KEHOE e HOLMES, 2010). Outro ainda revela que há 

áreas que precisam de melhorias como: a falta de profissionais para o cuidado da ferida, 

métodos para documentar de forma consistente a prevenção e os dados sobre a ferida, e uma 

abordagem interdisciplinar da equipe de atendimento, bem como um registro eletrônico. 

(MILNE, TRIGILIA, HOULE, DELONG e ROSENBLUM, 2009). 

 Outros artigos não selecionados abordam temas como: processos e programas 

médicos, prevenção de úlceras por pressão sem a utilização específica do processo de 

enfermagem, processo de cicatrização da ferida, terapia a vácuo, validação de produtos e 

processo educacional para o tratamento de feridas, os quais não são considerados relevantes 

para o estudo proposto.  

 Identifica-se também que o processo de sistematização da assistência tem sido 

aplicado pontualmente e não em larga escala, que seria o ideal para que gerasse mudanças no 

perfil do Sistema de Saúde como um todo. 

 A realização desta busca nos aponta uma possível lacuna sobre estudos que retratem 

processos de enfermagem relacionados à pele, principalmente no que se refere ao cuidado 

ambulatorial de feridas, fato que justifica e ressalta a importância do desenvolvimento deste 

trabalho. Atentando-se para a restrita produção científica na área de diagnósticos de 

enfermagem. Destaca-se também a importância de introduzir padronizações e avanços na 

linguagem.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Young%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20736858�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ernsting%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20736858�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kehoe%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20736858�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Holmes%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20736858�
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A primeira geração do processo de enfermagem (PE) é caracterizada por aquela onde o 

raciocínio clínico dar-se-á pela identificação de problemas que deverão ser solucionados à luz 

dos referenciais teóricos que possibilitaram a sua identificação e que apoiarão as ações de 

enfermagem para solucioná-los (BARROS, 2009).  

A segunda geração do PE está atrelada ao uso de Classificações de Diagnósticos, na 

qual o raciocínio clínico faz-se pela formulação de hipóteses diagnósticas, que serão 

afirmadas ou refutadas se as metas/objetivos declarados forem, ou não, alcançados 

(BARROS, 2009). O diagnóstico de enfermagem é a segunda etapa do processo de 

enfermagem, sendo considerado fundamental, no qual os dados colhidos através do histórico 

de enfermagem são analisados e interpretados originando os diagnósticos adequados e 

específicos.  

Segundo o Conselho Federal de Enfermagem (2009) o diagnóstico de enfermagem é o 

processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina 

com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, 

com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado 

momento do processo saúde e doença; e que constituem a base para a seleção das ações ou 

intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados.  

O diagnóstico de enfermagem contribui para a continuidade da assistência de 

enfermagem, por facilitar a troca de informação através de uma linguagem padronizada. 

Manrique e Pedraza (2008, p. 213) reforçam esta ideia de que “os diagnósticos de 

enfermagem é um método que proporciona a enfermagem uma linguagem própria e 

padronizada a fim de comunicar suas ações”.  

 

1.7.  RELEVÂNCIA 

 

Considerando os pontos anteriormente citados, a relevância deste estudo está na 

sistematização do cuidado ao cliente com feridas, já que considera suas especificidades com o 

enfoque no diagnóstico e, o consequente conhecimento de sua realidade. Da mesma forma 

que pode contribuir para comparação de pesquisas futuras nesta área, nas quais podem ser 

aprofundadas as informações sobre o tema e contribuir para a prática especializada sobre o 

cuidado a essa clientela.  

Pesquisar os diagnósticos de enfermagem se insere no contexto de valorização e 

crescimento profissional do enfermeiro, possibilitando aprimoramento, que associadas aos 

modos qualitativos de pesquisa colaboram consistentemente na evolução da pesquisa em 
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enfermagem. Pesquisas futuras já contam com os resultados deste estudo para prosseguirem 

em desenvolvimento. 

Ao ensino pretende-se neste estudo proporcionar aos estudantes e professores, meios 

de consulta da articulação dos cuidados práticos a teoria e pesquisa, promovendo material 

didático facilitador do processo ensino-aprendizagem, com valorização simultânea e contínua 

da pesquisa e da prática.  

Assim como adere ao Grupo de Estudos em Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (GESAE – UFF) em sua linha “Sistematização da Assistência de Enfermagem” e, 

concomitantemente, ao Ambulatório de Reparo de Feridas do Hospital Universitário Antonio 

Pedro (HUAP) 

A formação do enfermeiro carece de informações inerentes à SAE, de modo que este 

estudo poderá auxiliar na ênfase dos diagnósticos de enfermagem. Principalmente por ser um 

ramo de atuação específica da enfermagem e necessidade de informações sobre o assunto. A 

noção de diagnóstico permitirá desenvolver um senso de maior flexibilidade no julgamento 

clínico. 

Padronizar a nomenclatura da prática de enfermagem contribui para expansão do 

conhecimento de enfermagem sobre a ligação entre diagnóstico, tratamentos e resultados, 

fornece subsídios para o ensino da tomada de decisão dos estudantes de enfermagem e, 

favorece a comunicação e a continuidade da assistência. 

Além disso, permitem a análise detalhada do processo de tradução e utilização das 

classificações concebidas em outros idiomas e diferentes contextos culturais, fortalecem e 

disseminam o uso das classificações. 

Ademais, a equipe multiprofissional pode ampliar seus conhecimentos por meio de 

estudos que abordem esta problemática e aplicar a assistência de modo holístico e individual 

aos clientes com lesões, maximizando a qualidade no atendimento, bem como abre caminhos 

para novos estudos. 
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2. 
 

REVISÃO DE LITERATURA 

2.1.  LESÕES  

 

Lesão tissular é qualquer lesão que interrompe a continuidade da pele. Podendo atingir 

a epiderme, a derme, tecido subcutâneo, fáscia muscular, chegando a expor estruturas 

profundas. Ou seja, é um dano que atinge o tecido em diversas localidades e níveis de 

comprometimento. Podem ser causadas por inflamações, feridas, queimaduras, armas, 

bactérias, fungos, pressão (FLORIANÓPOLIS, 2008). 

Lidar com o tratamento de lesões cutâneas trata-se de uma das atividades mais 

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

como principal cuidador desse tipo de lesão (FERREIRA et al., 2008). 

Ao pensar nos cuidados de enfermagem com a pele, o maior órgão de nosso corpo, 

pode-se reportar a Florence Nightingale, que desde 1874, atribuía aos cuidados ao corpo, 

como importante atuação de enfermagem. Entretanto, há relatos anteriores de cuidados com 

lesões teciduais, no Egito e na Grécia Antiga, quando eram utilizados: graxa, mel, fios de 

linho, carne fresca, água morna, vinho e vinagre para a realização de curativos (DEALEY, 

2009).  

Pois, relata-se que durante a Guerra da Criméia, houve necessidade de realização de 

curativos, devido ao número de feridos, sendo também utilizados fios de linho e roupas 

desfiadas. Estes produtos eram lavados e reaproveitados várias vezes, o que os tornavam mais 

macios. E, somente no século XIX, descobriu-se o primeiro curativo absorvente, desenvolvido 

por Gamgee, a partir da utilização de lã de algodão (DEALEY, 2009).  

Desde então, o cuidado com as úlceras por pressão evoluiu consideravelmente. 

Contribuindo para que profissionais de saúde envolvidos no cuidado pudessem revisar 

conceitos e práticas (FIGUEIREDO, 2008). 



27 
 

Muitas úlceras, sobretudo em pacientes idosos, têm múltipla etiologia. Porém, segundo 

Smeltzer e Bare et al. (2009, p.856), cerca de 75% de todas as úlceras de perna resultam da 

insuficiência venosa crônica, enquanto que as lesões decorrentes da insuficiência arterial 

contribuem com aproximadamente 20% das lesões. Os 5% restantes são causados por 

queimaduras, anemia falciforme e outros fatores.  

A atribuição do enfermeiro no cuidado do paciente com úlceras por pressão vai desde 

a prescrição do uso de colchões especiais, hidratantes para a pele e produtos de higiene 

pessoal (BRASIL, 2005) até a prescrição do uso de coberturas (BRASIL, 1986). Assim, como 

perpassa a responsabilidade ética, considerada fundamental, pois se trata da vida de outro ser 

humano (FIGUEIREDO, 2008).  

Portanto, durante o exame físico, o enfermeiro identifica problemas, fatores de risco e 

evidencias clínicas, como alterações na pele em relação a sua coloração, presença de edemas, 

coleções líquidas, espessura, rachaduras e perdas teciduais e, inicia o processo de tomada de 

decisão. 

Por isso, validar um instrumento de avaliação de feridas crônicas ambulatoriais se 

torna imperativo para a assistência de enfermagem de excelência. Pois, o uso de instrumentos 

validados torna-se importante para identificação dos diagnósticos de enfermagem e com isso, 

a elaboração do plano de cuidados individualizado, com base em resultados e intervenções 

padronizadas.  

 A elaboração do plano de cuidados sofre influência da idade e da situação geral do 

paciente, e diante de tantas possibilidades apresentadas, a enfermeira deve buscar evidências 

para embasar a construção do plano de cuidados. Essas evidências são fundamentadas pelo 

exame e avaliação de risco da pele, por anamnese e exame físico e a utilização de um 

instrumento pode facilitar a avaliação da pele (BORK, 2005). 

 Dentre as técnicas de avaliação das lesões existentes tem-se as escalas de avaliação 

pela cor (Red, Yellow e Black), caracterizando as lesões de acordo com o grau de 

acometimento celular e fase de cicatrização: Red para as lesões em fase de granulação; Yellow 

para lesões em fase inflamatória, com presença de exsudato; e, Black para lesões com necrose 

(FIGUEIREDO, 2008). A escala de Braden e a de Norton, indicam o risco para 

desenvolvimento de úlceras por pressão. Estudos comprovaram que a escala de Braden tem 

maior aplicabilidade e validação em unidades clínicas e casas de repouso (BERGSTROM, 

1996) 
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Existem mais de 2.000 produtos para tratar feridas no mercado, o que torna a escolha 

do curativo correto uma tarefa difícil e desafiadora. Nesse sentido alguns fatores devem ser 

considerados, segundo Bachion et al. (2001, p. 62):  

 
 

Fatores relacionados com a ferida e a pele adjacente, como etiologia, tamanho, 
profundidade, localização anatômica, volume de exsudato, risco ou presença de 
infecção, condições da pele adjacente. Fatores relacionados com o paciente, como 
condições nutricionais, doenças de base, necessidade de controle da dor e 
preferências. Fatores relacionados com o curativo, como indicação, contra-indicação, 
vantagens e desvantagens, disponibilidade, durabilidade, adaptabilidade, e facilidade 
de uso.  
 
 

Mandelbaumet al. (2003, p. 33), afirma que: 
 
 

A escolha da cobertura ou curativo adequado deve considerar a localização da ferida 
(área de proeminências ósseas, região de dobras), área da ferida (comprimento x 
largura), profundidade da lesão, quantidade de exsudato presente, existência de túneis 
ou cavidades na lesão, vitalidade dos tecidos no leito das feridas, condições da borda 
da ferida, presença de edema, odor, coloração do leito e da área ao redor da ferida.  
 
 

As coberturas são chamadas primárias quando permanecem em contato direto com a 

lesão e, secundárias quanto são posicionadas sobre a cobertura primária. Dealey (2009, p. 45), 

sugere que: 

 
 

A cobertura ideal deve ser capaz de manter a umidade adequada no leito da ferida, 
deve proteger a ferida das agressões do meio externo e deve ser capaz de remover o 
excesso de exsudação e prevenir a maceração da ferida. Deve ainda proporcionar 
temperatura adequada e constante no leito da lesão, ser facilmente removida, sem 
danificar o leito ou a área adjacente a ferida e não deixar resíduos após sua remoção.   

 

 

Para a seleção dos produtos de limpeza, considera-se aquele que seja capaz de 

proporcionar troca não traumática e remover os tecidos desvitalizados que estejam 

superficialmente posicionados na lesão.  

A utilização da solução fisiológica parece amplamente difundida, porém existem 

estudos que desaconselham o seu uso, devido à presença de cloreto de sódio (NaCl), um sal 

que possivelmente, causa desidratação no leito da ferida. Sobre o uso de soluções anti-

sépticas, seria desaconselhável uso de iodóforos do tipo Povidine Tópico, soluções de 

hipoclorito de sódio, por exemplo, Líquido de Dakin, água oxigenada e ácido acético, por 

serem citotóxicos. 
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 Outros anti-sépticos à base de Polihexanida e Betaína, exemplo: AquaSepti e 

Prontosan são utilizados com boa aceitação e bons resultados, reduzindo a contaminação no 

leito da ferida, minimizando odores desagradáveis e melhorando o efeito das coberturas 

utilizadas (LIMA, 2006). 

Os principais produtos disponíveis no mercado para tratamento das feridas dividem-se 

em grandes grupos, de acordo com o seu mecanismo de ação. A classificação dos tipos de 

curativos teve grande variação entre os autores pesquisados. Os curativos podem ser 

classificados em: Semi – oclusivo: curativo absorvente, comumente utilizado em feridas 

cirúrgicas; Oclusivo: não permite a passagem de ar ou fluidos, atuando como barreira contra 

bactérias; Compressivo: indicado para reduzir o fluxo sanguíneo ou promover a estase; Sutura 

com fita adesiva: apropriado para cortes superficiais e de pequena extensão; Curativos 

abertos: indicados para feridas que não tem indicação de serem ocluídas; Curativos secos: 

fechados com gaze ou compressa seca; Curativos úmidos: fechado com gaze ou compressa 

umedecida com pomada ou soluções prescritas; Drenagens: usadas em ferimentos com grande 

quantidade de exsudato (FIGUEIREDO, 2008). 

Assim ocorre uma gama de produtos no mercado, alguns sem estudos clínicos 

randomizados e controlados, como de seguimento da adesão terapêutica e educação em saúde, 

e abrangência do impacto da lesão na ferida no status funcional, questões fundamentais de se 

considerar ao escolher a melhor intervenção de enfermagem para resolução de um 

problema/diagnostico de enfermagem. 

Ou seja, a assistência de enfermagem inicia-se com uma boa investigação do paciente, 

e a declaração acurada do diagnóstico, pois a resolução deste será o foco do processo de 

trabalho do enfermeiro. 

 

2.1.1.  Fisiopatologia das Lesões  

 

2.1.1.1. Úlceras Venosas  

 

O sistema venoso no membro inferior classifica-se anatomicamente pela sua relação 

com a fáscia e constitui o sistema superficial (subcutâneo), o sistema profundo (abaixo da 

fáscia muscular) e as veias perfurantes de ligação (MORISON et al, 2010).  

Na dinâmica vascular entre esses vasos, destaca-se a função da bomba venosa do 

membro inferior, formada pela ação muscular e pelas válvulas das veias, a qual auxilia o 
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retorno de sangue venoso ao coração, sendo a contração muscular o principal ativador desse 

sistema.  

De acordo com Morison et al. (2010, p.141), a pressão nas veias musculares é três vezes 

superior à das veias superficiais, tendo as válvulas venosas competentes a função de impedir o 

fluxo retrógrado. Isto é, impossibilitar que o sangue das veias profundas retorne aos vasos 

mais superficiais. Porém, se as válvulas das veias superficiais e perfurantes forem 

incompetentes, o sangue oscila entre os segmentos, fluindo erroneamente, do sistema 

profundo para o superficial. 

A incompetência das válvulas venosas desses três sistemas leva o paciente a um quadro 

de hipertensão venosa, que, por sua vez, conduz a distensão das veias perfurantes e a mais 

disfunção valvular, determinando o aparecimento das veias varicosas (MORISON et al., 

2010). A insuficiência venosa crônica:  

 
(...) caracteriza-se por dor descrita como difusa ou contusa. O pé e o tornozelo 
podem estar edemaciados. As ulcerações são na área do maléolo medial ou lateral 
(área da polaina) e, tipicamente, são grandes, altamente exsudativas e superficiais. A 
hipertensão venosa provoca os extravasamentos do sangue, que colore a região. 
(SMELTZER E BARE, 2009, p.856) 

 

Qualquer que seja a causa da insuficiência venosa, a consequência é uma capacidade 

diminuída para reduzir a pressão venosa durante o exercício, o que pode eventualmente 

desenvolver-se numa úlcera.  

Morison et al. (2010, p.143) verificaram que ocorria “ulceração cutânea se o aumento da 

pressão venosa nas veias do tornozelo excedesse os 40-60 mmHg”.  

Em estudos posteriores, identificou-se que “se a pressão de uma veia do pé permanecer 

acima dos 60 mmHg durante o andar há 50% de risco de desenvolvimento de uma úlcera, 

enquanto que se a pressão for de 45-60 mmHg o risco será de 25% e abaixo dos 45 mmHg o 

risco é negligenciável” (MORISON et al, 2010, p.143) 

Entre os sinais clínicos observados nesses pacientes, destacam-se dor, eczema varicoso 

e hiperpigmentação (devido a cumulação de hemosiderina), atrofia branca e 

lipodermatosclerose (fibrose na pele e nos tecidos subcutâneos), de acordo com Morison et al 

(2010, p. 144). A atrofia branca é definida por Castro e Silva et al (2005, p.187) como uma 

área localizada de pele atrófica, frequentemente circular, de cor branca, circundada por 

capilares dilatados e, às vezes, hiperpigmentação. 

As úlceras decorrentes dessa etiologia caracterizam-se por apresentar uma forma 

irregular, com bordas bem definidas e comumente com exsudato amarelado, sendo raro o leito 
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da lesão apresentar tecido necrótico ou exposição de tendões, podendo ser únicas ou múltiplas 

e de tamanhos e localizações variáveis (ABBADE E LASTÓRIA, 2006).  

 

2.1.1.2. Úlceras Arteriais 

 

Os pacientes com úlceras arteriais frequentemente têm como patologia de base a doença 

arterial periférica, que determina a claudicação intermitente ou sintomas isquêmicos mais 

graves, se não for tratada adequadamente. 

De acordo com Morison et al (2010, p. 261), a claudicação intermitente “é uma dor tipo 

cãibra na barriga da perna ou nas nádegas, que se desenvolve durante episódios de exercício e 

é rapidamente aliviada pelo repouso. A localização da dor indica a área da artéria estenosada 

ou obstruída na árvore arterial”.  

A doença arterial periférica é mais frequentemente uma manifestação de aterosclerose 

sistêmica, na qual o lúmen arterial das extremidades inferiores vai ficando progressivamente 

obstruído por placa aterosclerótica, causando isquemia. Dessa forma, pode-se dizer que, as 

úlceras arteriais ocorrem nas extremidades e são consequência de aterosclerose grave, 

restringindo o aporte sanguíneo proveniente dos principais vasos que fornecem o membro 

(MORISON et al, 2010). 

Podem ser descritas como pequenas ulcerações circulares e profundas nas extremidades 

dos artelhos ou nos espaços interdigitais entre os artelhos. Geralmente, essas úlceras 

desenvolvem-se “no lado medial do hálux ou na porção lateral do quinto dedo, podendo ser 

causadas por uma atuação conjunta dos fatores isquemia e pressão” (SMELTZER E BARE, 

2009, p.856), sendo incidente a presença de tecido necrótico no leito da lesão.  

Outras características desse tipo de ulceração incluem: cor de base pálida quando a 

perna é elevada e vermelha quando as pernas estão pendentes, pele circundante brilhante, fina, 

seca e sem pelos, área ulcerada profunda, margens da ferida regulares, exsudato mínimo, 

quantidades variáveis de edema, temperatura da pele fria ao toque, raramente possui tecido de 

granulação, pulsos periféricos diminuídos ou ausentes, enchimento capilar retardado, pode 

apresentar tecido necrótico ou gangrena e infecção (MORISON et al, 2010). 

O limitado aporte sanguíneo nas áreas onde há formação de úlceras arteriais impede o 

desenvolvimento do tecido de granulação, que é essencial para a adequada cicatrização das 

lesões. O tecido adjacente a essas úlceras geralmente perde viabilidade, dificultando ainda 

mais esse processo. Essa inviabilidade ocorre geralmente devido a: 
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Perda da pressão arterial (levando a mau funcionamento das anastomoses 
arteriovenosas dérmicas), perda de exercício (levando a ausência de resposta 
hiperémica nos capilares), desenvolvimento inadequado de circulação colateral 
entre as artérias tibial anterior e posterior na região vulnerável da perna e perda de 
oxigênio e aporte de nutrientes (levando a stress dos tecidos) (MORISON et al, 
2010, p.263) 
 

 
 A partir daí, há um ciclo vicioso de infecção e inflamação que não se resolve a menos 

que o aporte de sangue arterial possa ser melhorado ou restaurado. 

 

2.1.1.3. Úlceras Neuropáticas 

 

O diabetes é definido pelo Ministério da Saúde (2006, p.9) como: 

 
Um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associadas a 
complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, 
nervos, cérebro, coração e vasos sangüíneos. Pode resultar de defeitos de secreção 
e/ou ação da insulina envolvendo processos patogênicos específicos, por exemplo, 
destruição das células beta do pâncreas (produtoras de insulina), resistência à ação 
da insulina, distúrbios da secreção da insulina, entre outros.  

 
 
As úlceras de pés e amputações de extremidades inferiores são as complicações mais 

graves da Diabetes Mellitus, ocorrendo, sobretudo, como evolução direta da neuropatia 

diabética.  

Esta pode manifestar-se, entre outras coisas, por sensação de queimação, choques, 

agulhadas, formigamentos, fraqueza ou alteração de percepção da temperatura, 

principalmente quando o paciente encontra-se em repouso, com exacerbação à noite e 

melhora com movimentos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  

Em virtude dessa clínica e de cofatores de risco como obesidade e insuficiências 

vasculares, há um maior risco de surgimento de lesões nos membros inferiores nesses 

pacientes. Também de acordo com o Ministério da Saúde (2006, p.40), “o reconhecimento 

precoce da neuropatia diabética é importante, pois permite o início de um tratamento 

específico e da orientação adequada aos pacientes em risco de adquirir ou que já possuam 

lesões não percebidas.”  

Morison et al (2010, p. 318) afirma que as úlceras neuropáticas surgem a partir de 

“lesões mecânicas, térmicas ou químicas que não são percebidas pelo doente devido à perda 

de sensação de dor”, sendo classicamente localizadas sob os topos metatársicos, mas 

encontrando-se mais comumente na face plantar dos dedos dos pés. Este autor também reitera 

que: 
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As lesões mecânicas diretas podem resultar de pisar objetos cortantes, mas a causa 
mais comum de ulceração são as forças mecânicas repetitivas do andar, que resultam 
na formação de calosidades, autólise inflamatória e hematomas subqueratóticos. A 
necrose tecidual ocorre sob a placa de calo, resultando numa pequena cavidade 
preenchida com fluído seroso, que acaba por se quebrar para a superfície, com 
formação de úlceras. 

 
 
 Assim, pode-se dizer que a avaliação integral do paciente destaca-se como um fator 

extremamente relevante para que seja possível intervir com eficácia no estado geral de saúde, 

ou seja, tratar simplesmente a úlcera não permitirá que os melhores resultados sejam 

alcançados. 

 A elaboração do plano de cuidados sofre influência da idade e da situação geral do 

paciente, e diante de tantas possibilidades apresentadas, a enfermeira deve buscar evidências 

para embasar a construção do plano de cuidados. Essas evidências são fundamentadas pelo 

exame e avaliação de risco da pele, por anamnese e exame físico e a utilização de um 

instrumento pode facilitar a avaliação da pele (BORK, 2005). 

Portanto, durante o exame físico, o enfermeiro identifica problemas, fatores de risco e 

evidencias clínicas, como alterações na pele em relação a sua coloração, presença de edemas, 

coleções líquidas, espessura, rachaduras e perdas teciduais e, inicia o processo de tomada de 

decisão.  

Por isso, validar um instrumento de avaliação de feridas crônicas ambulatoriais se 

torna imperativo para a assistência de enfermagem de excelência. Pois, o uso de instrumentos 

validados torna-se importante para identificação dos diagnósticos de enfermagem e com isso, 

a elaboração do plano de cuidados individualizado, com base em resultados e intervenções 

padronizadas.  

 

2.2. CONTEXTUALIZANDO A SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE 

ENFERMAGEM E OS SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

A enfermagem conta com teorias ou modelos de enfermagem como uma estrutura para 

orientar a prática profissional. E o método que possibilita esta utilização na prática é o 

Processo de Enfermagem.  

 A atividade de cuidar exige confiabilidade, a utilização de instrumentos para 

normatizar a assistência de enfermagem contribui para a realização de procedimentos seguros 

(PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM, 2012). 
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 O processo de enfermagem tem-se constituído como instrumento facilitador do 

desempenho prático e do trâmite da documentação do paciente. Por meio desse processo, os 

profissionais da área organizam a informação disponível e determinam as intervenções que 

devem ser estabelecidas para atender as necessidades de saúde dos pacientes e os resultados 

esperados (a partir da implementação das intervenções).  

 A utilização da linguagem de enfermagem padronizada iniciou nos anos 70, quando 

um grupo de enfermeiras norte-americanas percebeu a necessidade do desenvolvimento de 

uma terminologia para descrever as respostas humanas e processos vitais diagnosticados e 

tratados por profissionais de Enfermagem (TANNURE, 2009). 

A consciência do esforço de organização teórica influi na percepção da necessidade de 

nomenclaturas, de linguagens, da classificação dos fenômenos pertinentes à área de 

enfermagem (SOUZA, 2002). Os sistemas de classificação são instrumentos tecnológicos que 

fornecem uma linguagem padronizada a ser utilizada no Processo de Enfermagem e na 

documentação da prática profissional. Os conceitos incluídos nesses sistemas de classificação 

fazem parte da linguagem profissional da Enfermagem (GARCIA e NÓBREGA, 2004).   

De acordo com Moorhead et 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. 

 A utilização de linguagens padronizadas em enfermagem vem sendo desenvolvida e 

divulgada amplamente. Dentre as classificações existentes, tem-se o catálogo CIPE 

(Classificação Internacional para Prática de Enfermagem) e, a Taxonomias da NANDA- I, 

Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC) e, Classificação das Intervenções de 

Enfermagem (NIC), cujo intuito principal seria definir os fenômenos, ações da enfermagem e 

descrever as contribuições da enfermagem na área dos cuidados de saúde. 

 Em 2002 foi proposta e aprovada a Taxonomia II da NANDA-I que compreende três 

níveis: domínios, classes e diagnósticos de enfermagem. E ainda nessa época houve também a 

criação de uma estrutura taxonômica comum a prática de enfermagem, incluindo a NANDA-

I, NIC e NOC ou Taxonomia NNN (TANNURE, 2009). 

A Enfermagem Baseada em Evidências visa à determinação de intervenções que de 

fato sejam úteis, valorizando as práticas mais relevantes, com procedimentos seguros, 

resolutivos e com menor custo possível. Esta deseja integrar a melhor evidência disponível 

com a experiência clínica e as características de cada paciente, garantindo cuidado 

individualizado, algo fundamental para cuidado de enfermagem (DOMENICO e IDE, 2003). 
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Os princípios da Enfermagem Baseada em Evidências, pretende integrar a melhor 

evidência disponível com a experiência clínica e as características individuais de cada 

paciente (BORK, 2005) e para isto a determinação de uma nomenclatura própria e validada 

traria a sustentabilidade desejada a prática segura.  

Portanto, a necessidade de comparar os diagnósticos encontrados na prática, com 

aqueles propostos na classificação, reforça a ideia da documentação e registro da qualidade 

dos cuidados prestados e sua contribuição à construção da ciência em enfermagem. 

Estes dados tornam-se ainda mais necessários quando se avalia o tratamento das 

lesões, o qual apresenta especificidades em sua investigação agravadas pelas modificações do 

processo de cronicidade e complexidade do significado da ferida ao indivíduo. 

Segundo NANDA-I (2011), Taxonomia, é a prática e ciência de categorização e 

classificação. Esta inclui 206 diagnósticos de enfermagem e 13 domínios, distribuídos em: 

Atividade / Repouso; Autopercepção; Conforto; Crescimento / Desenvolvimento; Eliminação; 

Enfrentamento / Tolerância ao estresse; Nutrição; Percepção / Cognição; Princípios da Vida; 

Promoção da Saúde; Relacionamento de Papéis; Segurança / Proteção; Sexualidade. Estes  

distribuídos da seguinte forma:  

 

Figura 2. Distribuição dos domínios, classes e diagnósticos de enfermagem segundo a 

NANDA-I. EEAAC/UFF. Niterói, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A estrutura que compõe o diagnóstico de enfermagem aponta a seguinte formação, 

segundo NANDA-I, 2011:  

• Enunciado diagnóstico – onde é estabelecido o nome do diagnóstico. Representado 

por uma expressão onde podem ser incluídos modificadores;  

• Definição – descrição clara precisa do significado do diagnóstico;  
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TÍTULOS DIAGNÓSTICOS 
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• Características definidoras – indícios e inferências observadas no sujeito como 

manifestação de um diagnóstico de enfermagem real, de bem-estar ou de promoção da 

saúde;  

• Fatores de risco – elementos fisiológicos, psicológicos, genéticos, químicos ou fatores 

ambientais que aumentam a vulnerabilidade do sujeito;  

• Fatores relacionados – fatores que parecem estar relacionados de forma padronizada 

com o diagnóstico de enfermagem. Também são descritos como antecedentes, 

associados, contribuintes ou estimuladores.  

  

 Os diagnósticos de enfermagem são consistentes com a definição citada, sendo tanto 

reais, potenciais e de promoção da saúde. Os elementos que constituem um diagnóstico real e 

de promoção da saúde são o título, sua definição, as características definidoras (sinais e 

sintomas) e os fatores relacionados (fatores causadores ou associados). Os elementos de um 

diagnóstico potencial são o título, a definição e os fatores de risco (SANTOS et al., 2008). 

 O diagnóstico de enfermagem real descreve respostas humanas às condições de 

saúde/processos vitais que um indivíduo, uma família ou uma comunidade apresentam de fato 

no momento presente. Sustenta-se pelas características definidoras que se agrupam em 

padrões de sugestões ou inferências relacionadas (TANNURE, 2009). 

 O diagnóstico de promoção da saúde refere ao julgamento clínico da motivação de um 

indivíduo, uma família ou comunidade de aumentar o bem-estar e concretizar o potencial de 

saúde humana (NANDA-I, 2010). 

 O diagnóstico de enfermagem de risco descreve respostas humanas às condições de 

saúde que podem aparecer em um indivíduo, uma família ou uma comunidade suscetíveis. 

Sustenta-se por fatores de risco que contribuem para a suscetibilidade aumentada 

(TANNURE, 2009). 

 A análise detalhada e profunda de dados clínicos é fundamental para a compreensão 

dos processos saúde-doença, que estão presentes em uma determinada situação. E esta análise, 

tem sido uma tarefa contínua no trabalho da enfermagem (SILVA; ARAÚJO; LOPES, 2006). 

 A NANDA é uma das classificações de diagnósticos de enfermagem mais utilizadas 

no Brasil e são, portanto, de extrema importância para o desenvolvimento da Enfermagem, já 

que são ferramentas para comparar o conhecimento mundialmente. Além disso, se o 

vocabulário utilizado na prática se fizer de forma estruturada, padronizada e classificada, 

facilitará tanto o entendimento por parte dos profissionais, quanto o monitoramento da 
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qualidade do cuidado de enfermagem sob seus pacientes, podendo ainda ajudar na produção 

de estudos e pesquisas científicas (NÓBREGA, GARCIA, NÓBREGA e ARAÚJO, 2009).  

 A necessidade de construção de uma linguagem própria da enfermagem, que contribua 

para seu desenvolvimento como ciência e estabeleça a descrição de sua prática, tem levado 

enfermeiros de todo o mundo, a se empenharem na construção de um vocábulo próprio e 

preciso da profissão (CHIANCA, 2009). 

Desta forma, observa-se que a classificação de diagnósticos de enfermagem faz-se 

cada vez mais essencial para tornar a prática da assistência de enfermagem padronizada e 

sistematizada tornando-a com qualidade e embasada no conhecimento científico. 
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3. 
 

MÉTODO 

3.1.  TIPO DE ESTUDO 

  

 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), com abordagem 

quantitativa, que empregou como ferramenta metodológica o mapeamento cruzado (cross-

maping).  

 No desenvolver das linguagens padronizadas da enfermagem, o “cross-mapping”, 

traduzido como mapeamento cruzado, pode ser identificado como uma ferramenta que 

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, entre 

outras (NONINO, NAPOLEÃO, CARVALHO e PETRILLI FILHO, 2008).  

 O mapeamento cruzado definido como um processo para explicar algo através do uso 

de palavras com significado igual ou semelhante ao padronizado (DELANEY E 

MOORHEAD, 1997). Tem 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 (COENEN, RYAN E SUTTON, 1997).  

 Nonino, Napoleão, Carvalho e Petrilli Filho (2008) realizaram um estudo de revisão 

sobre a utilização do mapeamento cruzado na prática de enfermagem, identificando que essa 

ferramenta tem sido usada predominantemente para mapear linguagens não-padronizadas com 

linguagens padronizadas. 

 Observa-se que com o mapeamento cruzado as Classificações de Enfermagem podem 

ser mapeadas com os dados existentes, adaptando-os para uma linguagem padronizada a partir 
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de uma linguagem utilizada no cotidiano da enfermagem. Esta forma de adequação visa 

valorizar o raciocínio clínico realizado pelos enfermeiros em sua prática.  

 Segundo Lucena e Barros (2005) o mapeamento cruzado é um método que pode ser 

útil na análise das linguagens de enfermagem não padronizadas, quando comparadas às 

classificações de enfermagem, as quais utilizam terminologia uniforme.  

 Sendo o mapeamento cruzado uma ferramenta útil para padronizar a linguagem no 

cotidiano da enfermagem, esta se tornou útil e recomendada para este estudo.  

 

3.2.  LOCAL DA PESQUISA 

 

 A pesquisa foi desenvolvida no Ambulatório de Reparo de Feridas do Hospital 

Universitário Antonio Pedro (HUAP) localizado na cidade de Niterói no Estado do Rio de 

Janeiro. É a maior e mais complexa unidade de saúde da Grande Niterói e, portanto, 

considerado na hierarquia do SUS como hospital de nível terciário e quaternário, isto é, 

unidade de saúde de alta complexidade de atendimento (BRASIL, 2012).  

 O ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP foi estruturado em 1993, pela 

professora Beatriz Guitton, recebeu este nome em 2007, na época da informatização do 

ambulatório, até então era chamado de Sala de Curativo. Entretanto, a proposta do 

ambulatório é o atendimento ao paciente com lesões ou propenso a desenvolvê-la, seja 

paciente com feridas agudas ou crônicas.  

 

3.3.  SUJEITOS DO ESTUDO 

 

Os sujeitos deste estudo são os usuários do Ambulatório de Reparo de Feridas do 

HUAP, atendidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2012, com disponibilidade 

de pesquisa pela Seção de Arquivo Médico e estatístico do Serviço de Documentação Médica 

do HUAP, de acordo com os preceitos éticos. 

A amostra é censuária, determinada de modo aleatório simples, composta por uma 

população de 192 prontuários que atendam aos seguintes critérios de seleção: ser maior de 18 

anos; pacientes portadores de lesões tissulares com ou sem sinais infecciosos; de ambos os 

sexos; com cinco ou mais atendimentos realizados no Ambulatório de Reparo de Feridas. 

Critérios de exclusão: ausência de registros significativos e/ou não disponibilidade do 

prontuário. 
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Após a utilização dos critérios de inclusão e exclusão, obteve-se uma amostra de 81 

prontuários. 

 

3.4.  COLETA DE DADOS 

 

O período de coleta de dados foi de 3 meses. Foram utilizados os prontuários e 

protocolos de avaliação de clientes com lesões tissulares (PACL – são instrumentos já 

estabelecidos e em uso no ambulatório e que tem a função de uma ficha de cadastro dos 

pacientes em atendimento, sendo atualizados anualmente para todos os pacientes) dos 

pacientes atendidos no Ambulatório de Reparo de Feridas.  

O levantamento dos termos na coleta de dados foi feito através de um formulário de 

pesquisa (APÊNDICE A), preenchido diretamente em computador pessoal. Os registros de 

enfermagem que continham pelo menos cinco registros do ano de 2012 relativos ao 

atendimento no Ambulatório de Reparo de Feridas foram transcritos. 

Para Leopardi (2002, p. 181) o formulário ocorre numa ordem sistematizada, uma vez 

que afirma que é uma lista informal, catálogo ou inventário, destinado à coleta de dados 

resultantes nas observações, nas interrogações, cujo preenchimento é feito pelo próprio 

investigador.  

Descrição do formulário de pesquisa: 

• Parte 1: composta por características do usuário do ambulatório, diagnóstico 

médico e dados sociais. 

• Parte 2: registro realizado para o mapeamento dos diagnósticos de 

enfermagem. Foi realizada a transcrição dos cinco últimos registros de 

enfermagem de 2012 do prontuário para o formulário, na íntegra. 

• Parte 3: representa o primeiro passo do estudo de Zielstorff (1992), sendo 

composta por lacunas, que serão preenchidas através da fragmentação dos 

registros para a busca de termos que possam descrever os diagnósticos de 

enfermagem. 

• Parte 4: também é composta por lacunas que serão completadas a partir da 

identificação dos títulos dos diagnósticos de enfermagem reais e potenciais, 

pelas pesquisadoras. 

A forma de utilização do Cross-mapping deve respeitar a apresentação dos termos a 

ser comparado paralelamente. 
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3.5.  ANÁLISE DOS DADOS 

 

O mapeamento foi realizado através da transcrição e análise dos registros de 

enfermagem de cada prontuário que continham no mínimo cinco consultas de enfermagem no 

ambulatório de reparo de feridas no ano de 2012.  

A comparação dos dados clínicos com a classificação NANDA-I foi baseado no 

estudo de Zielstorff 1992, (enfermeira americana especialista em sistema de informação na 

enfermagem). Este estudo foi realizado para verificar se o Metathesaurus (Meta) da National 

Library of Medicine – Sistema Unificado de Linguagem Médica (UMLS) inclui terminologia 

relevante, para a prática de enfermagem clínica. Foram utilizados duas linguagens de 

enfermagem (NANDA-I  e Omaha System) para o mapeamento com o UMLS (INC, 2011). 

O método desenvolvido por Zielstorff (1992) foi reproduzido na pesquisa sobre 

Fenômenos de enfermagem identificados em consultas de planejamento familiar segundo a 

ICNP (International Classification for Nursing Practice – Classificação Internacional para a 

prática de enfermagem) em 2006. 

O estudo de Zielstorff (1992), apresenta duas regras para sua realização: 

• Categorização dos termos de Enfermagem: rastreamento busca por termos; 

• Separação de conceitos nucleares de modificadores: processo realizado para 

aumentar a combinação entre os termos (ZIELSTORFF, 1992). 

  

 Baseado nesse estudo e com algumas adaptações, o mapeamento utilizado para esta 

pesquisa foi realizada em quatro etapas, descritas a seguir: 

 

 

Primeira etapa: levantamento dos problemas de enfermagem. 

Na primeira fase de análise dos dados, a partir das informações advindas dos 

prontuários digitadas nos formulários de pesquisa foram extraídas as expressões que 

denotassem os problemas de enfermagem, as quais serão armazenadas no primeiro banco de 

dados do programa Microsoft Excel 2010 (este arquivo conterá apenas os termos advindos 

dos prontuários).  

Através da fragmentação dos registros realizou-se a busca de termos intactos 

(características definidoras) pelo pesquisador, que podem descrever os diagnósticos de 

enfermagem. 
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Segunda etapa: categorização dos termos e identificação dos fatores relacionados e de 

risco 

Os termos foram comparados com as características definidoras da classificação dos 

diagnósticos de enfermagem – NANDA-I. Realizou-se a categorização dos termos de 

enfermagem através da análise de combinação, porém adaptada: se o termo encontrado 

combinasse exatamente com o termo do sistema de classificação, era categorizado como 

combinação exata, se apresentasse sinônimos, conceitos similares e termos relacionados, era 

combinado como combinação parcial. E os termos que não apresentaram nenhuma 

semelhança, não tiveram nenhuma combinação. 

Houve a identificação dos fatores relacionados e de risco através da interpretação de 

termos relacionados, sinônimos ou conceitos similares que podem traduzir as alterações 

hemodinâmicas provocadas pela fisiopatologia das doenças de base. 

A realização desta etapa do mapeamento cruzado destes termos com a Classificação 

NANDA-I culminará na formação de um segundo banco de dados (utilizando este mesmo 

software), que conterá apenas os diagnósticos de enfermagem padronizados segundo a 

classificação.  

 

 

Terceira etapa: análise estatística 

 Realização das associações que são feitas para as variáveis qualitativas e para as 

variáveis quantitativas. Os dados foram discutidos e apresentados em forma de estatística 

descritiva, sob forma de tabelas expressos pela frequência (n) e percentual (%) para dados 

categóricos (qualitativos) e pela média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo para dados 

numéricos. 

 

 

Quarta Etapa: categorização dos diagnósticos 

Na quarta fase os diagnósticos padronizados e avaliados, segundo a classificação 

foram categorizados. Por fim, a partir do momento em que obteve-se um banco de dados com 

os termos não mapeados e um com os termos já segundo a Classificação NANDA, foi 

possível identificar as discrepâncias ou semelhanças entre os diagnósticos estabelecidos na 

prática e os previstos pela literatura. 
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3.6.  ASPECTOS ÉTICOS  

 

O projeto foi aprovado Pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense / FM/ UFF/ HU sob o nº 219.752/08-03-2013 (Anexo A), 

de acordo com a resolução 196/96 sobre a pesquisa com seres humanos do Conselho Nacional 

de Saúde/Ministério.  
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4. 

4.1.  CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E CLÍNICA 

RESULTADOS 

 Na tabela 1 observa-se a distribuição em idade dos 81 pacientes analisados pelo 

prontuário, descritas em dados agrupados através da frequência simples, acumulada, relativa, 

percentual e média dos estratos.  

Tabela 1. Distribuição em idade dos pacientes atendidos no Ambulatório de Reparo de 

Feridas do HUAP em 2012. EEAAC/UFF. Niterói, 2013. 

Idade Fi fac Fr Fra Fp Fpa xi Xifi (xifi)²fi 
23Ⱶ 30,67 3 3 0,04 0,04 4 4 26,84 80,52 3294,7788 

30,67 Ⱶ 38,34 1 4 0,01 0,05 1 5 34,51 34,51 648,7209 
38,34 Ⱶ 46,01 10 14 0,12 0,17 12 17 42,18      421,80  3168,4000 
46,01 Ⱶ 53,68 11 25 0,14 0,31 14 31 49,85 548,35 1128,7859 
53,68 Ⱶ 61,35 19 44 0,23 0,54 23 54 57,52 1092,88 114,9804 
61,35 Ⱶ 69,02 12 56 0,15 0,69 15 69 65,19 782,28 325,7292 
69,02 Ⱶ 76,69 17 73 0,21     0,90  21 90 72,86 1238,62 2820,2048 
76,69 Ⱶ 84,36 6 79 0,07 0,97 7 97 80,53 483,18 2533,8150 

84,36 Ⱶɪ92 2 81 0,03 1 3 100 88,18 176,36 1590,4800 
∑ 81 − 1,00 − 100 − −   4.858,50  15625,8950 

 

 A média de idade é de 59,98 anos, porém tem-se uma alta variabilidade com desvio 

padrão de 13,98, e coeficiente de variação de 23,3% com idade mínima e máxima variando de 23 

a 92 anos, o que indica a heterogeneidade da amostra. 

 Considerando os indivíduos acima de 60 anos obtêm-se uma frequência de 40 sujeitos, o 

que corresponde a 49,38% da população estudada. 
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 Na tabela 2 tem-se o perfil geral dos 81 prontuários analisados quanto às 

características sociodemográficas e clínicas (sexo, estado civil, naturalidade, procedência, 

etnia e tempo de tratamento em meses), descritas pela frequência (n) e o percentual (%). 

 

Tabela 2. Distribuição das variáveis sóciodemográficas e clínicas entre pacientes atendidos 

no Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP em 2012. EEAAC/UFF. Niterói, 2013. 

Variável Categoria F % 
Sexo Feminino 43 53,1 

 
Masculino 38 46,9 

Estado Civil Solteiro 32 39,5 
  Casado 26 32,1 
  Divorciado 5 6,2 
  Viúvo 5 6,2 
  Sem registro 13 16,0 
Naturalidade RJ 57 70,4 

 
AC 1 1,2 

 
AL 1 1,2 

 
PB 2 2,5 

 
PE 1 1,2 

 
SP 1 1,2 

Procedência Niterói 44 54,3 
  São Gonçalo 30 37,1 
  Duque de Caxias 1 1,2 
  Maricá 1 1,2 
  Itaboraí 5 6,2 
Etnia Branco 12 14,8 

 
Preto 15 18,5 

 
Pardo 48 59,3 

 
Sem registro 6 7,4 

Tempo de Tratamento*   26,6 ± 23,87 (2-120) 
  Sem registro 13   

*O tempo de tratamento foi expresso pela média ± desvio padrão (mínimo – máximo). 
 
 
 Verificou-se pouca diferença na variável sexo, apesar da suposta tendência de 

feminilização para procura de tratamento (53,1%). Quanto à naturalidade e procedência, como 

esperado obteve-se a prevalência de naturais da área metropolitana 2, cenário deste estudo, 

exceto uma moradora de Duque de Caxias. 

 Observa-se também uma média de tempo de tratamento de aproximadamente 2 anos e 

3 meses, ou seja, trata-se de tratamentos à longo prazo, considerando que a população em 

estudo é de pessoas com lesões crônicas. Porém há uma variabilidade com desvio padrão de 
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23,87, com valores de mínimo e máximo que variam de 2 a 120 meses de tratamento. Tal 

aumento de tempo de tratamento pode-se correlacionar com as co-morbidades como 

demonstrado na Tabela 3. 

 
Tabela 3. Distribuição das co-morbidades entre pacientes atendidos no Ambulatório de 

Reparo de Feridas do HUAP em 2012. EEAAC/UFF. Niterói, 2013. 

Variável Clínica F % 
Doenças Cardiovasculares 87 47,3 
Diabetes Mellitus 23 12,5 
Neuropatias secundárias 11 6,0 
Dislipidemia 9 4,9 
Doenças Alimentares 9 4,9 
Doenças Infecciosas 8 4,3 
Doenças Geniturinárias  7 3,8 
Anemia 6 3,3 
Doenças Respiratórias 6 3,3 
Doenças Inflamatórias 5 2,7 
Doenças Oftálmicas 5 2,7 
Doenças Neurológicas 4 2,2 
Câncer 3 1,6 
Hipotireoidismo 1 0,5 

Total  184 100 
 

 Tem-se em destaque a média de aproximadamente três afecções crônicas por pessoa, 

sendo exatamente 2,63 de média, totalizando 184 diagnósticos médicos identificadas nos 

prontuários. 

 Verifica-se uma alta prevalência de doenças cardiovasculares 87 (47,3%) e Diabetes 

Mellitus 23 (12,5%) que somadas representam 59,8% das co-morbidades encontradas no 

paciente com lesão do Ambulatório de Reparo de Feridas, podendo ser uma das causas de 

retardo na cicatrização da ferida.  

 Em 11 prontuários não havia registros de diagnósticos médicos, pois muitos pacientes 

só fazem o acompanhamento no ambulatório, tendo apenas registros das consultas de 

enfermagem realizadas neste local, com atendimento médico em outro lugar. 

 A seguir, na tabela 4, apresenta-se a caracterização das lesões de pele evidenciadas nos 

pacientes acompanhados no ano de 2012 no ambulatório de Reparo de Feridas. 
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Tabela 4. Distribuição do tipo de lesão identificadas nos pacientes atendidos no Ambulatório 

de Reparo de Feridas do HUAP. EEAAC/UFF. Niterói, 2013. 

Tipo de Lesão F % 
Úlcera Venosa 53 65,4 

Úlcera Neuropática 13 16,1 
Úlcera Arterial 7 8,6 
Lesão no Coto 3 3,7 

Lesão Traumática 2 2,5 
Lesão Cirúrgica 1 1,2 

Úlcera Falcêmica 1 1,2 
Úlcera por Pressão 1 1,2 

 

 Observa-se que a úlcera venosa trata-se do tipo de lesão mais comumente encontrada 

na população atendida no ambulatório de feridas, com uma frequência de 65,4% (53), sendo 

mais da metade do total de feridas encontradas. 

 As lesões neuropáticas são evidenciadas em 13 (16,1%), e estiveram associadas a 

doenças como hanseníase e diabete mellitus. A ferida de coto de amputação presente em 3 

(3,7%) dos sujeitos estiveram associadas a complicações vasculares e diabéticas. 

  

4.2.  TERMOS ENCONTRADOS NOS PRONTUÁRIOS  

 

 Obteve-se 329 termos referentes a problemas de enfermagem registrados nos 81 

prontuários analisados (APÊNCIDE B).  

 No Quadro 2, apresenta-se os termos referentes aos problemas de enfermagem 

agrupados, conforme mapeada no contexto da prática, em cruzamento com os diagnósticos 

propostos pela classificação NANDA-I.  

 
Quadro 2. UFF/EEAAC: Distribuição dos termos mapeados no prontuário em relação ao 

diagnóstico de Enfermagem propostos pela NANDA-I. Niterói-RJ, 2013.  

Diagnóstico de 

Enfermagem NANDA-I 

Termo Mapeado 

Ansiedade Falante, agitado, inquieto, preocupado. 

Autocontrole Ineficaz de 

Saúde 

Pouco cooperativo; apresenta resistência em aceitar orientações; 

se mostrou desacreditado com o tratamento, não querendo mais 

cuidar-se; relatou não estar fazendo uso de nenhuma cobertura; 

dificuldade de adesão ao tratamento; insatisfeito com a evolução 
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lenta da lesão; cardiopata, tabagista, com história de cirurgia 

cardíaca; apresentou tontura devido a não alimentação pela 

manhã.  

Confusão Aguda Interagindo com parcial incoerência; pensamento confuso 

segundo ela e referindo morte da sua irmã; desorientada. 

Confusão Crônica Não orientado. 

Contaminação Pequenas áreas de contaminação, apresentando coloração 

esverdeada, com odor fétido; drenando secreção amarelo-

esverdeada, de odor característico, lesão contaminada, espaço 

entre os dedos com presença de fungo e escamação, lesão 

infectada. 

Deambulação 

prejudicada 

Deambulando com dificuldade; Deambulando com auxílio de 

muletas; Deambulando com auxílio de bengala; claudicando. 

Déficit no autocuidado 

para banho 

Condições higiênicas insatisfatórias. 

Disposição para sono 

melhorado 

Relatou ter tomado remédio para dormir. 

Dor Aguda Queixando-se de dor, queixas álgicas, refere pouca dor na lesão, 

refere cefaleia, dor no peito em repouso, relata dor intensa com 

uso de hidrogel a 2%, refere dor leve ao manipular lesão. 

Dor Crônica Relata muita dor, queixando-se de dor intensa e contínua, refere 

dor no local da ferida, relata dor intensa e constante, Queixa-se 

de dor intensa em lesão, contínua e crônica, paciente chorou de 

dor. 

Falta de Adesão Orientada quanto aos cuidados com a lesão, porém 

demonstrando-se pouco receptiva; paciente tem resistência 

quanto ao tratamento, queixa-se de curativo com atadura e relata 

que não usa luvas para fazer curativo em casa; resistência à 

adesão as orientações quanto aos cuidados com a ferida e com as 

co-morbidades; relata não realizar a troca de curativo desde 

28/05/12, não fez o uso diário  das medicações para HAS e DM. 

Informou não ter administrado a insulina por não ter quem a 

fizesse de manhã; relata ficar em pé por muito tempo e que não 
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faz elevação dos MMII; dificuldades financeiras para a compra 

de materiais; manifestou vontade de desistir do tratamento e 

apresenta resistência ao uso de bandagem; resistência a colocação 

da bota de unna. 

Integridade da Pele 

prejudicada 

Lesão, úlcera venosa, úlcera, eritema e rubor em pele peri-ulceral 

e aumento da temperatura da pele à palpação; pele peri-ulceral 

hiperpigmentada e descamativa; mal perfurante plantar; lesão de 

etiologia venosa; úlcera neuropática; úlcera diabética; úlcera com 

tecido hiperpigmentado; lesão superficial; lesão circular; úlcera 

venosa crônica pele adjacente com hiperpigmentação e áreas de 

descamação; lesão referente a mordida de cachorro; úlcera 

vascular. 

Integridade Tissular 

Prejudicada 

Lesão com exposição de músculo, tendão; Lesão no coto com 

tecido adjacente avermelhado; amputação total dos pododáctilos; 

lesão ulcerativa de pododáctilos amputados; mal perfurante 

palmar, leito com tecido muscular; mal perfurante plantar leito 

com tecido muscular; ferida cavitária; úlcera venosa de áreas 

receptoras de enxerto; Lesão circular com exposição tendinosa 

em variados pontos da lesão; lesão com exposição de tendão e 

extensor dos dedos. 

Memória Prejudicada Mostra-se confuso quanto ao uso e nome da medicação que toma. 

Mobilidade física 

prejudicada 

Em cadeira de rodas; cadeirante; não deambula, compareceu em 

cadeira de rodas; uso de cadeira de rodas. 

Nutrição desequilibrada: 

menos do que as 

necessidades corporais 

Refere não ter se alimentado direito essa manhã, pequena 

exposição óssea decorrente de sua característica emagrecida. 

Padrão de sono 

prejudicado 

Queixa-se de dor na região da lesão relatando dificuldade para 

dormir nas ultimas 2 noites. 

Perfusão Tissular 

Periférica Ineficaz 

PA: 200 x120 mmHg; PA: 180 x 100 mmHg; PA: 

150x100mmHg; PA 240 X 160 mmHg. Relata não ter tomado 

medicação anti-hipertensiva (hidroclorotiazida); PA: 

160x110mmHg; diz ser hipertenso; Relata pressão sempre 

elevada; Relata ser hipertenso e diabético; fumante, hipertensa; 
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claudicando. 

Risco de glicemia 

instável 

HGT: 489 mg/dl; HGT: 223 mg/dl; HGT: 370 mg/dl; HGT: 238 

mg/dl; Relata ser diabético, HGT: 268 mg/dl; HGT: 212 mg/dl,  

paciente informou não ter tomado hipoglicemiante; HGT 

148mg/dl; Paciente relatou visão turva, erificado glicemia: 

46mg/dl. 

Risco de Infecção Refere estar em uso de antibióticos e anti-inflamatórios, 

Tromboflebite e Queixou-se de ardência em veia basílica do 

MSD. 

Risco de Integridade da 

pele prejudicada 

Refere intenso prurido ao redor da lesão; Relata discreto prurido; 

Relato de prurido em pele adjacente; pele adjacente íntegra com 

eczema; relata dormência na região adjacente a ferida; pele 

adjacente íntegra com hiperemia e calor; lesão cicatrizada (leito 

epitelizado), porém descamativa; pele fragilizada devido a alergia 

a bota de unna. 

Risco de Resposta 

Alérgica 

Alergia a AGE; alergia a atadura de crepom; alergia a hidrogel; 

alergia a sulfadiazina de prata; alergia ao AGE, vaselina e óleo 

mineral; Relatou reação alérgica a vários produtos; Alergia ao 

carvão ativado. 

Volume de líquidos 

deficiente 

Tecidos adjacentes ressecados; pele adjacente bastante ressecada 

e descamativa; pele adjacente desidratada; ressecamento 

perilesional com crosta e descamativo; pele muito ressecada; 

bastante ressecamento. 

Volume de líquidos 

excessivo 

Pele adjacente com linfedema; Sinal de cacifo: +2/+4; edema; pé 

levemente edemaciado (+1/+4); inchaço do MID, inchada. 

 

 

4.3.  DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM MAPEADOS NO PRONTUÁRIO 

 

 A Tabela 5 representa a frequência e o percentual dos diagnósticos de enfermagem 

mapeados pela pesquisadora após o mapeamento cruzado dos termos encontrados nos 

prontuários de 81 pacientes, e verificados com as duas peritas na área, uma em diagnóstico e 

outra em dermatologia. 



51 
 

 Diante dos termos relacionados a problemas de enfermagem, foram mapeados 24 

diagnósticos de enfermagem, que estão distribuídos em 08 domínios da NANDA-I. 

Estabelecendo-se uma média de 3,4 diagnósticos por registro. 

 

Tabela 5. Diagnósticos de Enfermagem mapeados em pacientes atendidos no Ambulatório de 

Reparo de Feridas do HUAP. EEAAC/UFF. Niterói, 2013. 

DIAGNÓSTICOS POR DOMÍNIO F % 

Domínio 1 - Promoção da Saúde 

Autocontrole ineficaz de saúde  4 4,94 

Domínio 2 – Nutrição: Nutrição desequilibrada 

Volume de líquidos deficiente  26 32,09 

Volume de líquidos excessivo  17 20,99 

Risco de Glicemia Instável  8 9,88 

Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais 1 1,23 

Domínio 4 – Atividade/repouso 

Deambulação prejudicada  37 45,68 

Perfusão tissular periférica ineficaz  11 13,58 

Mobilidade física prejudicada 7 8,64 

Disposição para sono melhorado  1 1,23 

Padrão de sono prejudicado 1 1,23 

Déficit no autocuidado para banho 1 1,23 

Domínio 5 – Percepção/cognição 

Confusão aguda  3 3,70 

Confusão crônica  1 1,23 

Memória prejudicada  1 1,23 

Domínio 9 - Enfrentamento/tolerância ao estresse 

Ansiedade  5 6,17 

Domínio 10 – Princípios da vida 

Falta de adesão  8 9,88 

Domínio 11 – Segurança/proteção 

Integridade da pele prejudicada  69 85,18 

Integridade tissular prejudicada  12 14,81 

Risco de resposta alérgica  12 14,81 
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Risco de Integridade da pele prejudicada 9 11,11 

Contaminação 6 7,41 

Risco de Infecção 3 3,70 

Domínio 12 – Conforto 

Dor crônica 22 27,16 

Dor aguda  10 12,34 

 

 

4.4. CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS E FATORES RELACIONADOS 

MAPEADOS NOS PRONTUÁRIOS 

  

 No Quadro 3 apresenta-se os diagnósticos de enfermagem mapeados nos registros de 

enfermagem, seguidos das características definidoras, fatores relacionados ou fatores de risco 

evidenciados nos prontuários de pacientes com lesões atendidos no ambulatório de feridas. 

 

Quadro 3. UFF/EEAAC: Distribuição das características definidoras, fatores relacionados ou 

fatores de risco mapeados no prontuário em relação ao diagnóstico de Enfermagem propostos 

pela NANDA-I. Niterói-RJ, 2013.  

Diagnóstico de 

Enfermagem 

Características Definidoras Fatores Relacionados/ 

Fatores de Risco 

Ansiedade Afetivas: ansioso, irrequieto, 

nervoso e preocupado. 

Comportamental: agitação. 

Ameaça ao estado de saúde e 

estresse. 

Autocontrole ineficaz de 

saúde 

Escolhas na vida diária ineficazes 

para atingir as metas de saúde. 

Falha em incluir regimes de 

tratamento à vida diária. 

Barreiras percebidas, 

conflitos de decisão e 

número inadequado de 

indícios à ação. 

 

Confusão aguda Flutuação na cognição, flutuação 

no nível de consciência e 

inquietação aumentada. 

Mais de 60 anos de idade e 

demência. 

 

Confusão crônica Evidência clínica de prejuízo Doença de Alzheimer. 



53 
 

orgânico, personalidade alterada, 

prejuízo cognitivo progressivo. 

 

Contaminação Agentes biológicos: efeitos 

dermatológicos da exposição a 

agentes biológicos. 

Externo: práticas de higiene 

pessoal. Internos: doenças 

preexistentes, exposições 

concomitantes, gênero 

feminino, idade (idosos) e 

tabagismo. 

Deambulação 

prejudicada 

Capacidade prejudicada para 

percorrer as distâncias 

necessárias. 

Prejuízo musculoesquelético 

e dor 

Déficit no autocuidado 

para banho 

Incapacidade de lavar o corpo. Prejuízo musculoesquelético 

e dor. 

Disposição para sono 

melhorado 

Uso ocasional de medicamentos 

para induzir o sono. 

 

Dor aguda Relato verbal de dor. Agentes lesivos (biológicos, 

físicos, químicos e 

psicológicos). 

Dor crônica Agitação, atrofia do grupo 

muscular envolvido, expressão 

facial e relato verbal de dor. 

Incapacidade física crônica. 

Falta de adesão Comportamento indicativo de 

falta de aderência e falha em 

manter compromissos agendados. 

Fatores individuais: forças 

motivacionais, capacidades 

pessoais, habilidade 

relevante para o 

comportamento do regime de 

tratamento. Plano de 

assistência à saúde: custo e 

duração. Rede: satisfação 

com o cuidado. 

Integridade da pele 

prejudicada 

Destruição de camadas da pele e 

rompimento da superfície da 

Externos: extremos de idade, 

fatores mecânicos e 
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pele. hipertermia. Internos:  

circulação prejudicada, 

estado metabólico 

prejudicado, mudanças na 

pigmentação, mudanças no 

estado hídrico e mudanças no 

turgor. 

Integridade tissular 

prejudicada 

Tecido lesado. Circulação alterada, déficit 

de líquidos, excesso de 

líquidos e fatores mecânicos. 

Memória prejudicada Experiência de esquecimento e 

incapacidade recordar 

informações factuais. 

Alterações ambientais 

excessivas. 

 

Mobilidade física 

prejudicada 

Amplitude limitada de 

movimento e capacidade limitada 

de desempenhar atividades 

motoras grossas. 

 

Prejuízos 

musculoesqueléticos, 

controle muscular diminuído, 

dor, descondicionamento e 

força muscular diminuída. 

Nutrição desequilibrada: 

menos do que as 

necessidades corporais 

Relato de ingestão inadequada de 

alimentos, menor que a PDR 

(porção diária recomendada) e 

tônus muscular insatisfatório. 

Fatores psicológicos e fatores 

biológicos. 

Padrão de sono 

prejudicado 

Mudança no padrão de sono 

normal, relatos de dificuldade 

para dormir. 

dor* 

Perfusão tissular 

periférica ineficaz 

Características da pele alteradas, 

cicatrização de ferida periférica 

retardada, edema, dor em 

extremidade e função motora 

alterada, claudicação e edema. 

Hipertensão e tabagismo. 

Risco de Glicemia 

Instável 

 Controle de medicamentos, 

falta de adesão ao controle 
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do diabete, falta de controle 

do diabete, monitoração 

inadequada da glicemia e 

ingestão alimentar. 

Risco de Infecção   Defesas primárias 

inadequadas e doença 

crônica. 

Risco de Integridade da 

pele prejudicada 

 Externos: extremos de idade, 

fatores mecânicos, 

hipertermia, circulação 

prejudicada, mudanças na 

pigmentação, mudanças no 

estado metabólico e 

mudanças no turgor da pele. 

Risco de resposta 

alérgica 

 Produtos químicos. 

Volume de líquidos 

deficiente 

Diminuição do turgor da pele e 

pele seca. 

Falha dos mecanismos 

reguladores. 

Volume de líquidos 

excessivo 

Edema e mudanças na pressão 

arterial. 

Mecanismos reguladores 

comprometidos. 

* Fator relacionado não encontrado na NANDA, mas registrado no prontuário. 

 

 Entretanto, alguns termos encontrados nos prontuários não foram possíveis mapear no 

cruzamento com a classificação, estes apresentados na Tabela 6. 

 
Tabela 6. Termos não cruzados com a NANDA-I em pacientes atendidos no Ambulatório de 

Reparo de Feridas do HUAP. EEAAC/UFF. Niterói, 2013. 

Termos não mapeados F % 
Letárgico 1 1,23 
Pouco comunicativo 2 2,47 
Pouco cooperativo 2 2,47 
Pouco interativo 2 2,47 
Refere não ter almoçado 1 1,23 
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5. 

 

DISCUSSÃO 

 A partir da análise dos resultados, observa-se uma frequência de 40 indivíduos acima 

de 60 anos, sendo quase metade da população estudada. Dados do IBGE (2009) sobre a 

condição de saúde dos idosos destacam que a expectativa de vida dos brasileiros a partir de 60 

anos vem crescendo desde 1999, principalmente nas faixas etárias dos 60, 70 e 80 anos.  A 

projeção para o Brasil é que continue aumentando anos na expectativa de sua população, 

alcançando em 2050 a média de 81,3 anos. E fornecer anos de vida com qualidade de vida e 

capacidade funcional torna-se meta aos profissionais de saúde. 

 Verificou-se pouca diferença na variável sexo, porém houve tendência de 

feminilização no estudo, podendo ser uma das explicações a maior procura no cuidado pelas 

mulheres. Tal feminilização da população tem sido associada também a maior tendência de 

sobrevida das mulheres, como de sua participação nas atividades de lazer e autocuidado 

(ELIOPOLLUS, 2010). 

 A Síntese de Indicadores Sociais, lançada pelo IBGE, registra ainda que, em 2009, 

havia 95,2 homens para cada 100 mulheres, no Brasil, e que, na região metropolitana 2 do Rio 

de Janeiro, encontrou-se a média mais baixa, 87 homens para cada 100 mulheres. (IBGE, 

2009), tal dado corrobora com obtido nos dados. 

 Versando sobre a condição do estado civil, dados do Instituto Pereira Passos, vinculado a 

Prefeitura do Rio de Janeiro, apontam que na região metropolitana, há prevalência de indivíduos 

casados (45% no ano de 2000), apesar de uma certa tendência a viuvez ao avançar da idade e no 

sexo feminino. Contrapondo-se ao estudo, que apresenta uma maioria de sujeitos solteiros 

(39,5%), isto leva a questão se o próprio tratamento ou ser portador de ferida crônica diminui a 

probabilidade dos laços matrimoniais. 

 Quanto à etnia dos indivíduos estudados constata-se o predomínio de pardos (59,3%), 

seguido de pretos (18,5%) e brancos (14,8%) contrapondo-se com outro estudo sobre lesões de 
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pele que se aponta uma maior frequência de brancos (115), seguido de pardos (44) e pretos (15) 

(CARNEIRO e LEITE, 2011), podendo ser uma variável regional importante de ser considerada. 

 Em relação ao tempo de tratamento, tem-se uma média de aproximadamente 2 anos e 3 

meses, considerando que a maior parte das lesões são crônicas, podendo também este tempo 

estar relacionado a co-morbidades como doenças cardiovasculares e diabetes mellitus, 

presentes com alta prevalência neste estudo, estando também associados aos diagnósticos de 

enfermagem Perfusão Tissular Periférica Ineficaz e Risco de Glicemia Instável.  

 De mesmo modo, outro estudo com lesões crônicas e seus fatores associados, 

apresentaram, em sua maioria, duração menor de um ano (11 sujeitos). Tempo prolongado de 

lesão, entre 10 a 19 anos, esteve presente em cinco (25%) sujeitos e de 1 a 9 anos em dois 

indivíduos (10%). Neste mesmo estudo, algumas co-morbidades foram citadas como podendo 

influenciar na cicatrização das feridas, quatro (27%) eram diabéticos e 10 (67%) tinham 

diagnóstico de hipertensão. Cabe ressaltar que a úlcera venosa foi mais prevalente, 13 (65%) 

(GOMES, CADE, ROHR e FEJOLI, 2011). 

 No presente estudo, as úlceras venosas também foram as mais prevalentes 65,4% (53). 

Seguido das lesões neuropáticas evidenciadas em 13 (16,1%) sujeitos, estas estiveram 

associadas a doenças como hanseníase e diabetes mellitus. Sendo de grande importância 

devido à necessidade de intervenções de enfermagem voltadas para a prevenção de cuidados 

com a pele nesses pacientes.   

 De acordo com o Ministério da Saúde (2006, p.40), “o reconhecimento precoce da 

neuropatia diabética é importante, pois permite o início de um tratamento específico e da 

orientação adequada aos pacientes em risco de adquirir ou que já possuam lesões não 

percebidas.” 

 A ferida de coto de amputação presente em 3 (3,7%) sujeitos apesar de considerada 

aguda por ser realizada cirurgicamente, se associa as complicações vasculares e diabéticas, 

dando ênfase a necessidade de cuidados complexos de enfermagem e medicina. 

 Durante o mapeamento cruzado dos termos referentes aos problemas de enfermagem 

encontraram-se dificuldades em cruzar os que eram compatíveis com os Diagnósticos de 

enfermagem Integridade da Pele Prejudicada e Integridade Tissular prejudicada devido à 

proximidade conceitual entre esses diagnósticos.  

 Pela definição da NANDA-I pode parecer simples diferenciá-los, contudo na prática, 

não se obteve estes diagnósticos registrados explicitamente nos prontuários, associado a e 

registros sucintos sobre o aspecto das lesões, dificultou-se ainda mais sua diferenciação. 
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 Tornou-se imperativo detalhar minuciosamente sua definição, estabelecendo critérios 

para a seleção do diagnóstico de acordo com o conceito, características definidoras e fatores 

relacionados. Deste modo, observa-se que os fatores relacionados para IPP e ITP também são 

bastante semelhantes (RIBEIRO, LAGES e LOPES, 2012). 

 
Quadro 4. UFF/EEAAC: Comparação dos diagnósticos de Enfermagem IPP e ITP conforme 

conceito, características definidoras e fatores relacionados. Niterói-RJ, 2013. 

Diagnóstico de 

Enfermagem 

NANDA – I 

Definição Características 

Definidoras 

Fatores Relacionados 

Integridade da 

Pele 

Prejudicada 

Epiderme e/ou 

derme 

alteradas.  

Destruição de 

camadas da pele; 

Invasão de 

estruturas do 

corpo e 

Rompimento da 

superfície da pele. 

Externos: Extremos de idade, 

Fatores mecânicos, Hipertermia, 

Hipotermia, Imobilização física, 

Medicamentos, Pele úmida, 

Radiação, Substância química e 

Umidade. Internos: Circulação 

prejudicada, Déficit imunológico, 

Estado metabólico prejudicado, 

Fatores de desenvolvimento, 

Mudanças na pigmentação, 

Mudanças no estado hídrico, 

Mudanças no turgor, Nutricional 

desequilibrada, Proeminências 

ósseas e Sensações prejudiciais. 

Integridade 

Tissular 

Prejudicada 

Dano a 

membranas 

mucosas, 

córnea, pele ou 

tecidos 

subcutâneos. 

Tecido destruído 

e tecido lesado. 

Circulação alterada, Déficit de 

conhecimento, Déficit de líquidos, 

Extremos de temperatura, Fatores 

mecânicos, Fatores nutricionais, 

Irritantes químicos, Mobilidade 

física prejudicada e Radiação. 

 

 Observa-se que o conceito torna-se semelhante, pois o diagnóstico ITP engloba 

também o conceito de IPP. No estudo de Ribeiro, Lages, Lopes (2012), peritos propuseram a 

modificação da definição original de ITP para: “dano a membranas mucosas (oral, nasal, 
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ocular, anal, uretral ou vaginal), córnea ocular, pele, tecido subcutâneo (hipoderme), fáscia 

muscular, músculo, tendão e osso”. Os fatores relacionados desse DEs também se 

assemelham. 

 
Quadro 5. UFF/EEAAC: Comparação dos fatores relacionados diagnósticos de Enfermagem 

IPP e ITP que se assemelham. Niterói-RJ, 2013. 

Fatores Relacionados IPP Fatores Relacionados ITP 

Fatores mecânicos Fatores mecânicos 

Hipertermia e Hipotermia Extremos de temperatura 

Imobilização física Mobilidade física prejudicada 

Radiação Radiação 

Circulação prejudicada Circulação alterada 

Mudanças no estado hídrico Déficit de líquidos 

Nutricional desequilibrada Fatores nutricionais 

 
 Para os pacientes do estudo em questão, considerou-se como Integridade da pele 

prejudicada os registro cujas características definidoras evidenciadas foram: destruição de 

camadas da pele e rompimento da superfície da pele e os fatores relacionados: Externos – 

extremos de idade, fatores mecânicos e hipertermia. Internos – circulação prejudicada, estado 

metabólico prejudicado, mudanças na pigmentação, mudanças no estado hídrico e mudanças 

no turgor. 

 Para Integridade tissular prejudicada a característica definidora encontrada foi tecido 

lesado e os fatores Relacionados: circulação alterada, déficit de líquidos, excesso de líquidos e 

fatores mecânicos. 

 Segundo Ribeiro, Lages, Lopes (2012), foi possível identificar várias características 

definidoras e fatores de risco que não estão presentes na taxonomia da NANDA-I, mas que 

foram apontados pela literatura. Pode-se interpretar, assim, que os resultados dos estudos 

evidenciam que os enfermeiros, na prática assistencial, têm utilizado CDs e FRs não descritos 

e aprovados pela NANDA–I para estabelecer os referidos diagnósticos. 

 Entende-se, assim, que distinguir cuidados com a pele como superficiais e profundos, 

Integridade da Pele Prejudicada (casos superficiais) ou Integridade Tissular Prejudicada 

(casos profundos), pode induzir ao erro, já que uma ferida cirúrgica o cuidado é superficial, 

mas tecidos profundos são lesionados e, portanto trata-se de ITP. Ou mesmo considerar que 
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quando se cuida de uma lesão profunda também se destina cuidados ao redor da pele, e isso 

não quer dizer que o individuo venha a ter IPP e ITP.  

 Portanto, questões complexas que necessitam de ser investigadas conceitualmente para 

o diagnóstico, mas aqui se considerou a forma de conceituação através das camadas da 

epiderme. Então lesões que acometiam tais camadas foram mapeadas como IPP e pacientes 

com acometimento de tecidos como o adiposo e muscular, foram considerados com ITP, 

como proposto pela classificação.  

 Segundo Barroso (2011) a pele também é chamada de tegumento ou cútis e constitui-

se de três camadas distintas: 

● Epiderme: camada superior e mais externa, é fina e avascular, sendo a obtenção de 

nutrientes feita a partir da derme. A constituição essencial é determinada pelas 

célulaschamadas de queratinócitos, os quais perfazem 80% do total de células existentes. 

Costuma regenerar-se de 4 a 6 semanas e suas funções básicas são manter a integridade da 

pele e atuar na barreira física. É constituída de células epiteliais dispostas em quatro camadas: 

basal ou germinativa, malpighiana ou no corpo mucoso, granulosa e córnea.  

 Germinativa → é composta por células basais e melanócitos. Nesta camada tem 

origem as células epidérmicas, que migram gradualmente para as camadas mais 

superficiais, até tornarem-se desprendimentos. Estima-se que este processo ocorra em 

cerca de 26 dias.  

 Malpighianas (corpo mucoso) ou camada de células espinhosas→ é composta por 

células poligonais cubóides ou achatadas e numerosas pontes intercelulares que 

auxiliam na coesão de células adjacentes através de expansões citoplasmáticas 

(tonofibrilas) e desmossomos. Garantindo resistência à epiderme. Nas mucosas, a 

epiderme apresenta apenas as camadas basal e malpighiana.  

 Granulosa → é composta de uma a quatro fileiras de células alongadas com núcleos 

ovais ou achatados, paralelas à superfície cutânea, contém pequenos grânulos, são 

precursores da ceratina ou de uma proteína resistente à digestão proteolítica. 

 Córnea→ é formada por células mortas, anucleadas, desidratadas e com aspecto de 

finas lâminas superpostas. As células córneas são compostas de ceratina e uma 

substância gordurosa, que respectivamente conferem resistência e impermeabilidade à 

pele. 

● Derme: seria a segunda camada, um pouco mais profunda e espessa, constituída por tecido 

conjuntivo, e as fibras colágenas constituem 95% do tecido da derme. É ricamente irrigada, 
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possuindo uma extensa rede de capilares e nervo, folículos pilosos, glândulas sebáceas e 

sudoríparas. A derme participa ativamente da nutrição cutânea, sendo a principal estrutura de 

suporte da pele. 

● E Tecido subcutâneo, adiposo ou areolar: situa-se abaixo da epiderme e da derme, 

composto por tecido adiposo e conjuntivo, além de grandes vasos sanguíneos, nervos e vasos 

linfáticos. Este tecido se caracteriza por ser frouxo, o que lhe confere maleabilidade e 

elasticidade. Está envolvido com a termoregulação, provisão de energia e reserva nutricional, 

Além do papel cosmético. 

 Assim, observa-se a necessidade de estudos para validação desses diagnósticos. Um 

aspecto muito importante neste processo de validação das definições operacionais encontrado 

no artigo de Ribeiro, Lages, Lopes (2012) foi a sugestão por parte dos juízes de modificar a 

definição dos diagnósticos, pois, se o processo de mudança realmente se concretizar, após 

outros estudos, isso refletirá diretamente na prática clínica dos enfermeiros, porque a 

definição mais precisa desses diagnósticos permitirá distingui-los dos demais. 

 Já para o Diagnóstico de Enfermagem Risco para Integridade da Pele Prejudicada 

definido como “Risco de a pele ser alterada de forma adversa” (NANDA –I, 2011), pode 

neste caso, considerar-se que o paciente apresente a pele íntegra, porém existe a possibilidade 

de lesões acontecerem o que motiva intervenções de enfermagem para a prevenção ou ainda, 

que o paciente tenha uma lesão em determinada área do corpo e risco para desenvolver novas 

lesões em outras áreas.  

 Para diagnóstico de Risco de Integridade da pele prejudicada, foram considerados 

pacientes com pele íntegra perilesional, mas que tinham sintomas de prurido e dormência pelo 

fator de risco de lesão por fatores mecânicos, hiperemia e calor devido à hipertermia, 

mudanças no estado metabólico, na pigmentação e no turgor da pele, outros fatores 

relacionados foram destacados como extremos de idade e circulação prejudicada, esta 

geralmente relacionada a doenças cardiovasculares, principalmente Hipertensão Arterial 

Sistêmica. 

 A detecção de risco, impulsiona o enfermeiro a implementar medidas de prevenção ou 

tratamento.  As intervenções para o cuidado de feridas têm por meta a cicatrização e requerem 

acompanhamento do enfermeiro para a evolução deste processo, atuando na escolha de um 

curativo que possibilite controle no microambiente da ferida, proporcione menos trauma ao 

tecido de granulação no momento da troca do curativo, menor incidência de contaminação e 

maior permanência dos fatores de crescimento, em contato com o tecido de granulação 

(GUITTON e LIMA, 2006). 
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 Teve-se também a presença diagnóstica relacionada à dor, tanto aguda quanto crônica, 

tiveram uma alta prevalência, 22 e 10 respectivamente, que se somando correspondem a 

39,5% dos casos. A dor é conceituada pela Associação Internacional de Estudos da Dor 

(IASP) como uma experiência sensorial, associada à lesão tecidual real ou potencial, ou 

descrita em termos dessa lesão (TEIXEIRA, PIMENTA, LIN e FIGUEIRÓ, 1998).  

 Consensualmente, qualidade de vida e dor admitem interpretações combinadas com 

múltiplas variáveis biopsicossociais. Respostas individuais à dor revelam que ela não pode ser 

considerada como um simples fenômeno de estímulo-resposta. Mais do que isso, a sua 

compreensão na doença crônica deve ser sempre considerada ao proporcionar cuidados de 

enfermagem com lesões (SILVA e PAZOS, 2006). 

 Outros diagnósticos evidentes foram Volume de líquidos deficiente e Volume de 

líquidos excessivo, o primeiro geralmente relacionado ao ressecamento da pele e o segundo 

ao edema. Em outro estudo sobre lesões crônicas, dentre as características observadas, 

destacou-se também pele ressecada em 11 (73%) e edema em 9 (60 %) casos (GOMES, 

CADE, ROHR e FEJOLI, 2011). 

 A pele ressecada pode favorecer o surgimento de novas lesões (BRASIL, 2002) e o 

edema pode interferir na oxigenação e na nutrição dos tecidos em formação, impedindo a 

síntese do colágeno, diminuindo a proliferação celular e reduzindo a resistência dos tecidos à 

infecção (IRION, 2005). O edema associa-se então ao DE Risco de Infecção que teve 

frequência de 3,7% neste estudo, apresentando-se nestes casos o fator de risco defesas 

primárias inadequadas. 

 Além de outros fatores como claudicação, tabagismo e hipertensão, o edema, nesses 

pacientes pode estar relacionado também ao DE Perfusão tissular periférica ineficaz, sendo 

uma característica definidora desse diagnóstico. Esse pode ocorrer devido à insuficiência no 

retorno venoso (POTTER e PERRY, 2010). 

 Uma vez que a maioria das lesões foi de etiologia venosa (65,4%), o tratamento dessas 

feridas deve envolver medidas que auxiliem o retorno venoso e diminuição do edema. A 

literatura recomenda a elevação das pernas por três vezes ao dia e um mínimo de duas horas 

no total (BORGES, 2005). 

 No que diz respeito aos fatores associados à lesão e cicatrização, no estudo de Gomes, 

Cade, Rohr e Fejoli, (2011) observou-se baixa condição de higiene individual, em que seis 

(40%) pacientes estavam em condições ruins de higiene corporal. Na presente pesquisa 

mapeou-se o diagnóstico Déficit no autocuidado para banho em 1,23% da amostra, para a 

realização do curativo, o cuidado de higiene é fundamental (MARTINS e SOUZA, 2007). 
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 O DE Nutrição desequilibrada: menos que as necessidades corporais foi evidenciada 

em 1,23% dos casos. Outro aspecto relevante no estudo de Cade, Rohr e Fejoli (2011),  foi 

que a maioria dos sujeitos faz somente duas a três refeições por dia e três possuíam IMC 

compatível com subnutrição. Essas questões prejudiciais à cicatrização, requer um aporte 

adequado de proteínas e de calorias, além de vitamina C e o zinco (BRASIL, 2002). 

 Apesar de mapeados, os termos: “letárgico”, “pouco comunicativo”, “pouco 

cooperativo” e “pouco interativo”, suscitaram estar relacionados aos padrões subjetivos e de 

relacionamento. Podendo estar associados a diagnósticos de enfermagem como 

Enfrentamento Ineficaz, Tristeza Crônica, Ansiedade entre outros, carecem de uma avaliação 

mais aprofundada, focalizada, o que não foi possível devido aos registros pouco consistentes, 

uma das limitações de estudos com prontuários, no qual não se pode voltar aos sujeitos para 

investigar uma lacuna.  

 Com o termo “refere não ter almoçado”, ocorre a mesma situação dos anteriores, 

podendo ser referente ao diagnóstico Nutrição desequilibrada: menos que as necessidades 

corporais, ou mesmo, Autocontrole ineficaz de saúde ou Risco de Glicemia Instável, ao  se 

tratar de um paciente diabético que não segue a dieta de horário, dentre outros, mas não foi 

possível cruzá-lo com a taxonomia pois necessitava-se de aprofundamento das hipóteses 

diagnósticas com os dados: baixo apetite, humor, dor ou condições financeiras.  

 O portador de uma lesão orgânica carrega consigo a causa dessa lesão: um acidente, 

queimadura, agressão, doença crônica, complicações após um procedimento cirúrgico, entre 

tantos outros. E esta solução de continuidade passa a ser marca, sinal, lembrança de dor, da 

perda, mesmo após a  cicatrização (CUNHA, 2006). Perguntas adicionais se a lesão aborrece 

e o que foi feito para tratar a lesão podem revelar como o paciente se sente com o problema. 

(POTTER; PERRY, 2010). 

 Assim, o cuidar da ferida de alguém vai muito além dos cuidados gerais ou da 

realização de um curativo.  Uma ferida pode não ser apena uma lesão física, mas algo que faz 

sofrer sem,  necessariamente,  precisar  de estímulos  sensoriais,  uma  marca  ou  uma  

mágoa,  uma  perda  irreparável  ou  uma perda incurável. A ferida é algo que fragiliza e 

muitas vezes incapacitam (DANTAS, 2006). 

 Por isso ressalta-se que o enfermeiro deve estar  atento  aos  problemas  relatados  pelo  

paciente  que  envolve aspectos psicológicos, para que  junto a outros profissionais, medidas 

condizentes à problemática possam ser tomadas com o objetivo de auxiliá-lo na recuperação 

plena. Dentro desse contexto, torna-se importante o enfermeiro realizar a sistematização da 
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assistência de enfermagem a pacientes com feridas, contribuindo assim para uma assistência 

qualificada, promovendo a recuperação do paciente. 

 Ressalvo que a enfermagem apresenta uma função primordial no cuidado ao cliente 

com lesões, seja ela na coleta adequada dos dados apresentados pelos clientes, como nos 

registros e na identificação dos diagnósticos de enfermagem presentes nos mesmos. Assim, 

poder-se-á identificar as demandas de cuidado, prescrever as intervenções e avaliá-las quanto 

à resolutividade por meio da recuperação clínica e redução dos diagnósticos de enfermagem 

ao final do tratamento.  
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6. 

 

CONCLUSÃO 

Diante do total de 329 termos encontrados nos registros de enfermagem, após a 

normalização dos mesmos, foi possível comparar 226 termos com identificação de 24 

diagnósticos de enfermagem da NANDA-I, não foi possível realizar o cruzamento de apenas 

5 termos, constatando que há abrangência da NANDA-I para os registros de enfermagem 

analisados nos 81 prontuários de pacientes atendidos no Ambulatório de reparo de feridas do 

HUAP. 

Conclui-se que através do método mapeamento cruzado de uma linguagem não 

padronizada com uma linguagem padronizada é possível identificar os diagnósticos de 

enfermagem de clientes em tratamento de lesões. O estudo que partiu da construção de uma 

linguagem não padronizada mostrou evidências comparáveis a estudos de linguagem 

padronizada, o que viabiliza o avanço do conhecimento, podendo-se fazer ligações entre 

diagnósticos, intervenções e resultados. 

 Observa-se a necessidade de padronização da linguagem, pois muitos termos 

mapeados são semelhantes, mas descritos de forma diferente, podendo-se agrupar em um 

único diagnóstico de enfermagem na linguagem padronizada. 

Por isso, validar um instrumento de avaliação de feridas crônicas ambulatoriais se 

torna imperativo para a assistência de enfermagem de excelência. Pois, o uso de instrumentos 

validados torna-se importante para identificação dos diagnósticos de enfermagem e com isso, 

a elaboração do plano de cuidados individualizado, com base em resultados e intervenções 

padronizadas.  

Têm-se como limitações do estudo tratar-se de um estudo retrospectivo e de base 

documental, em que o aprofundamento de lacunas encontradas nos registros não poderia ser 

confirmado com os pacientes do estudo. Porém recomenda-se com este estudo a construção 

de um instrumento que seja validado com peritos para posterior validação clínica com 

pacientes reais. 
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 A realização do estudo posteriormente, com validação por peritos dos dados aqui 

evidenciados, viabilizará a padronização dos cuidados de enfermagem em uma classificação 

internacionalmente conhecida, possibilitando a inclusão dos dados de enfermagem nos 

sistemas de informação computadorizados para otimização e melhora da qualidade da 

assistência. 
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9. 

9.1.  APÊNDICE A 

APÊNDICES 

FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS – PARTE I - PESQUISADOR 

Identificação:  

Registro Hospitalar:                          Data de Admissão:  

Procedência:  

Sexo: (  ) Feminino                              (   ) Masculino 

Naturalidade:                                       Etnia:  

Data de Nascimento:                         IDADE:                                             Peso:  

Endereço:  

Bairro:                                                           Cidade:  

Telefone:   

Diagnóstico Médico: 

Tipo de Lesão: 

Tempo de Tratamento: 

Tipo de Produto usado na lesão: 

Renda Familiar: 

PARTE II – PESQUISADOR 

Data do registro:  
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PARTE III - 

PESQUISADOR 

PARTE IV -  

PESQUISADOR 

Termos encontrados nos registros  Termo encontrada na classificação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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9.2.  APÊNDICE B 

Termos encontrados nos prontuários f % 
Lesão 20 24,69 
Úlcera venosa 17 20,99 
Deambulando com dificuldade 11 13,58 
Úlcera 10 12,34 
Edema 9 11,11 
Claudicando 5 6,17 
Deambulando com auxílio de muletas 5 6,17 
Deambulando com auxílio de bengala 4 4,94 
Mal perfurante plantar 4 4,94 
Pele adjacente descamativa 4 4,94 
Pele adjacente hiperpigmentada 4 4,94 
Queixando-se de dor 4 4,94 
Alergia a AGE 3 3,70 
Deambulando com pouca dificuldade 3 3,70 
Queixas álgicas 3 3,70 
Relata dor na lesão 3 3,70 
Área perilesional ressecada.  2 2,47 
Em cadeira de rodas 2 2,47 
PA: 150 x 100. 2 2,47 
Pele adjacente desidratada 2 2,47 
Pouco comunicativo 2 2,47 
Pouco cooperativo 2 2,47 
Pouco interativo 2 2,47 
Relata muita dor 2 2,47 
Sinal de cacifo +2/+4. 2 2,47 
Uso de cadeira de rodas 2 2,47 
Agitada   1 1,23 
Alergia a atadura de crepom 1 1,23 
Alergia a hidrogel 1 1,23 
Alergia a sulfadiazina de prata 1 1,23 
Alergia ao AGE, vaselina e óleo mineral 1 1,23 
Alergia ao carvão ativado 1 1,23 
Amputação total dos pododáctilos do pé D 1 1,23 
Andando com auxílio de muletas 1 1,23 
Ao utilizar colagenase teve reação 1 1,23 
Apresenta resistência ao uso de bandagem  1 1,23 
Ardência excessiva com o uso do hidrogel 1 1,23 
Áreas adjacentes ressecadas 1 1,23 
Áreas hiperpigmentadas ao redor da lesão 1 1,23 
Bastante ressecamento 1 1,23 
Cadeirante  1 1,23 
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Cardiopata 1 1,23 
Claudicação 1 1,23 
Com auxílio de bengala 1 1,23 
Com história de cirurgia cardíaca 1 1,23 
Com queixas álgicas em região torácica  1 1,23 
Condições higiênicas insatisfatórias 1 1,23 
Deambulação: claudicando 1 1,23 
Deambulando com auxílio de muleta por medo de queda 1 1,23 
Deambulando com certa dificuldade 1 1,23 
Deambulando com dificuldade com auxílio de muletas 1 1,23 
Deambulando com dificuldade e auxilio de bengala 1 1,23 
Deambulando com dificuldades, porém sem auxílio 1 1,23 
Deambulando com pequena dificuldade 1 1,23 
Descamativa 1 1,23 
Desorientada 1 1,23 
Dificuldade de adesão ao tratamento 1 1,23 
Dificuldade de deambular 1 1,23 
Dificuldades financeiras para a compra de materiais 1 1,23 
Diz ser hipertenso 1 1,23 
Dor 1 1,23 
Dormência em MMII 1 1,23 
Eritema e rubor em pele peri-ulceral e aumento                                                                     
da temperatura da pele à palpação 1 1,23 

Espaço entre os dedos com presença de fungo e escamação 1 1,23 
Falante e agitada 1 1,23 
Ferida 1 1,23 
Ferida cavitária  1 1,23 
Ferida circular 1 1,23 
Fumante 1 1,23 
HGT 148mgdl. 1 1,23 
HGT: 212 mg/dl  1 1,23 
HGT: 223 mg/dl. 1 1,23 
HGT: 238 mg/dl. 1 1,23 
HGT: 268 mg/dl 1 1,23 
HGT: 370 mg/dl. 1 1,23 
HGT: 489 mg/dl 1 1,23 
Hipertensa 1 1,23 
Inchaço do MID  1 1,23 
Inchada 1 1,23 
Informou não ter administrada a insulina por não ter quem a 
fizesse de manhã 1 1,23 

Inquieto 1 1,23 
Insatisfeito com a evolução lenta da lesão 1 1,23 
Interagindo com parcial incoerência 1 1,23 
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Lesão cicatrizada (leito epitelizado), porém descamativa 1 1,23 
Lesão circular  1 1,23 
Lesão circular com exposição tendinosa em variados pontos 
da lesão  1 1,23 

Lesão cirúrgica  1 1,23 
Lesão com exposição de músculo, tendão 1 1,23 
Lesão com exposição de tendão e extensor dos dedos. 1 1,23 
Lesão com regiões hiperemiadas com perda de alguns dedos 1 1,23 
Lesão contaminada 1 1,23 
Lesão de etiologia venosa 1 1,23 
Lesão diabética 1 1,23 
lesão hiperemiada 1 1,23 
Lesão infectada 1 1,23 
Lesão no coto   1 1,23 
Lesão referente a mordida de cachorro 1 1,23 
Lesão superficial 1 1,23 
Lesão ulcerativa de pododáctilos amputados 1 1,23 
Letárgico 1 1,23 
Linfedema 1 1,23 
Locomovendo-se com auxílio de cadeira de rodas 1 1,23 
Mal perfurante palmar, leito com tecido muscular  1 1,23 
Mal perfurante plantar leito com tecido muscular 1 1,23 
Manifestou vontade de desistir do tratamento 1 1,23 
Mostra-se confuso quanto ao uso e nome da medicação que 
toma 1 1,23 

Não cooperativo 1 1,23 
Não deambula, compareceu em cadeira de rodas 1 1,23 
Não fez o uso diário  das medicações para HAS e DM  1 1,23 
Não muito cooperativa 1 1,23 
Não orientado 1 1,23 
Nervosa devido a intensa dor 1 1,23 
Orientada quanto aos cuidados com a lesão, porém 
demonstrando-se pouco receptiva 

1 1,23 

PA 240 X 160 mmHg.  1 1,23 
PA: 160x110mmHg. 1 1,23 
PA: 180 x 100 mmHg 1 1,23 
PA: 200 x120 mmHg. 1 1,23 
Paciente apresentou tontura devido a não alimentação pela 
manhã 1 1,23 

Paciente chorou de dor 1 1,23 
Paciente informou não ter tomado hipoglicemiante 1 1,23 
Paciente tem resistência quanto ao tratamento 1 1,23 
Pé levemente edemaciado (+1/+4) 1 1,23 
Pele adjacente apresenta machas 1 1,23 
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Pele adjacente bastante descamativa 1 1,23 
Pele adjacente bastante ressecada e descamativa 1 1,23 
Pele adjacente com hiperpigmentação e áreas de descamação 1 1,23 
Pele adjacente descamativa e desidratada 1 1,23 
Pele adjacente descamativa, com pequenas irritações cutâneas 
em região de punho. 1 1,23 

Pele adjacente desidratada e com linfedema 1 1,23 
Pele adjacente friável, avermelhada e descamativa 1 1,23 
Pele adjacente hiperemiada com processo alérgico 1 1,23 
Pele adjacente íntegra com eczema 1 1,23 
Pele adjacente íntegra com hiperemia e calor 1 1,23 
Pele adjacente muito ressecada e descamativa 1 1,23 
Pele adjacente ressecada  1 1,23 
Pele adjacente ressecada e com descamação 1 1,23 
Pele adjacente ressecada e descamativa 1 1,23 
Pele adjacente um pouco ressecada 1 1,23 
Pele ao redor da úlcera está hiperemiada 1 1,23 
Pele ao redor descamativa, ressecada e hiperpigmentada. 1 1,23 
Pele fragilizada devido a alergia a bota de unna 1 1,23 
Pele muito ressecada 1 1,23 
Pele perilesional bastante descamativa e com tecido morto 
(escurecido) 1 1,23 

Pele perilesional com edema (+2/+4). 1 1,23 
Pele peri-ulceral hiperpigmentada e descamativa. 1 1,23 
Pele periulceral ressecada, descamativa e hiperemiada 1 1,23 
Pele ressecada e hiperpigmentada ao redor da lesão. 1 1,23 
Pensamento confuso segundo ela e referindo morte da sua 
irmã 1 1,23 
Pequena exposição óssea decorrente de sua característica 
emagrecida 1 1,23 

Pequenas áreas de contaminação, apresentando coloração 
esverdeada, com odor fétido 1 1,23 

Pequenos pontos e drenando secreção amarelo-esverdeada, de 
odor característico 1 1,23 

Pontos de tecido desvitalizado e infectado 1 1,23 
Possui alergia a carvão ativado 1 1,23 
Preocupação 1 1,23 
Preocupado 1 1,23 
Prurido em pele adjacente 1 1,23 
Queixando-se de dor intensa e contínua 1 1,23 
Queixa-se de curativo com atadura 1 1,23 
Queixa-se de dor intensa e prurido em leito 1 1,23 
Queixa-se de dor intensa em lesão, contínua e crônica 1 1,23 
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Queixa-se de dor na região da lesão relatando dificuldade 
para dormir nas ultimas 2 noites. 

1 1,23 

Queixa-se de intensa dor 1 1,23 
Queixou-se de ardência em veia basílica do MSD 1 1,23 
Queixou-se de prurido e dor em úlcera 1 1,23 
Refere cefaleia  1 1,23 
Refere dor de forte intensidade 1 1,23 
Refere dor intensa 1 1,23 
Refere dor leve ao manipular lesão 1 1,23 
Refere dor no local da ferida 1 1,23 
Refere estar em uso de antibióticos e antiinflamatórios 1 1,23 
Refere intenso prurido ao redor da lesão.  1 1,23 
Refere não ter almoçado 1 1,23 
Refere não ter se alimentado direito essa manhã 1 1,23 
Refere pouca dor na lesão 1 1,23 
Refere sentir pouca dor 1 1,23 
Refere ter apresentado prurido intenso e dor no local da                                                    
lesão após consulta e aplicação do gel de papaína a 4% 1 1,23 

Região perilesão apresentando-se ressecada e descamativa 1 1,23 
Região perilesional bastante descamativa 1 1,23 
Região perilesional descamando 1 1,23 
Região peri-lesional descamativa e hiperpigmentada 1 1,23 
Região perilesional hiperemiada 1 1,23 
Relata discreto prurido no local da lesão 1 1,23 
Relata dor 1 1,23 
Relata dor intensa 1 1,23 
Relata dor intensa com uso de hidrogel a 2% 1 1,23 
Relata dormência na região adjacente a ferida 1 1,23 
Relata ficar em pé por muito tempo e que não faz elevação 
dos MMII.  1 1,23 

Relata hiperemia em pele adjacente devido ao uso de vaselina 1 1,23 
Relata não realizar a troca de curativo desde 28/05/12 1 1,23 
Relata não ter tomado medicação anti-hipertensiva 
(hidroclorotiazida) 

1 1,23 

Relata pressão sempre elevada 1 1,23 
Relata que não usa luvas para fazer curativo em casa 1 1,23 
Relata ser alérgica a AGE em óleo. 1 1,23 
Relata ser diabético  1 1,23 
Relata ser hipertenso e diabético 1 1,23 
Relatando dor intensa e constante 1 1,23 
Relato de prurido em pele adjacente.  1 1,23 
Relatou não estar fazendo uso de nenhuma cobertura 1 1,23 
Relatou reação alérgica a vários produtos 1 1,23 
Relatou ter tomado remédio para dormir 1 1,23 



80 
 

Relatou visão turva, verificado glicemia: 46 1 1,23 
Resistência a adesão as orientações quanto aos cuidados com 
a ferida e com as comorbidades 

1 1,23 

Resistência a colocação da bota de unna 1 1,23 
Resistência em aceitar orientações 1 1,23 
Ressecamento perilesional com crosta e descamativo 1 1,23 
Se mostrou desacreditado com o tratamento, não querendo 
mais cuidar-se 1 1,23 

Tabagista 1 1,23 
Tecido adjacente avermelhado 1 1,23 
Tecido adjacente descamativo 1 1,23 
Tecido adjacente hiperpigmentado 1 1,23 
Tecido ao redor ressecado e pouco descamativa 1 1,23 
Tecido descamativo 1 1,23 
Tecido perilesional descamativo, com pouca crosta e 
levemente hiperemiado 1 1,23 

Tecidos adjacentes ressecados 1 1,23 
Tromboflebite  1 1,23 
Úlcera arterial com bordas hiperemiadas 1 1,23 
Úlcera com tecido hiperpigmentado 1 1,23 
Úlcera devido mordida de cachorro 1 1,23 
Úlcera diabética 1 1,23 
Úlcera neuropática 1 1,23 
Úlcera superficial  1 1,23 
Úlcera vascular  1 1,23 
Úlcera venosa com bordas descamativas 1 1,23 
Úlcera venosa com pontos hiperpigmentados 1 1,23 
Úlcera venosa crônica  1 1,23 
Úlcera venosa de áreas receptoras de enxerto   1 1,23 
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10.  

 

ANEXO A 
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