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RESUMO

Trata-se de uma pesquisa do tipo transversal de abordagem quantitativa, descritiva, onde será
analisado o custo direto dos produtos utilizados para a prevenção e tratamento de feridas
crônicas no hospital universitário. Obteve parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa
(Protocolo nº 258/10). Os locais de coleta dos dados foram às enfermarias clínicas, cirúrgicas,
setor de doenças infecto-parasitárias e a unidade de terapia intensiva do Hospital
Universitário. A coleta dos dados ocorreu nos meses de agosto e setembro de 2011 através do
instrumento com informações de identificação do paciente e histórico e outra com
identificação da lesão, coberturas utilizadas, apresentação do produto, freqüência da troca,
profissional que realiza e avalia o curativo, laboratório e validade do produto. Os dados foram
analisados no Excel, através de estatística descritiva e apresentados na forma de tabelas,
quadros e gráficos. A amostra foi composta por 13 pacientes portadores de Lesões Crônicas
de diferentes etiologias que estavam internados no HUAP. De acordo com os resultados, a
maioria dos pacientes (70%) é do sexo masculino com faixa etária predominante está entre 41
a 60 anos (61,5%), em que prevalece que 53,8% são pacientes aposentados. Em relação ao
Estado Civil, 46% dos pacientes são casados e trabalha com vínculo empregatício ou como
autônomo (56%). O local de domicílio dos voluntários corresponde à área de abrangência de
atendimento do hospital, sendo que 53,8% são moradores de Niterói. Em relação à
Escolaridade 31% dos pacientes possuem o ensino fundamental. A lesão crônica mais
frequente encontrada no HUAP foi a úlcera por pressão que representou a 61% dos casos. Já
em relação às doenças de Base, todos os pacientes apresentam mais de uma, sendo que as
mais comuns foram a Hipertensão Arterial (25%), Diabetes Mellitus (16,6%) e as
Cardiopatias (16,6%). A maioria dos pacientes (61,5%) já apresentava a lesão quando foi
internado no setor, sendo que a internação da maioria (77%) aconteceu no 2° semestre de
2011, ou seja, a menos de seis meses. O setor do HUAP que apresentou maior índice de
pacientes com lesões (38,5%) foi a Clínica Médica Masculina. A localização mais freqüente
das lesões encontradas (42%) foi a região sacra, que tinham 100% de sua etiologia a úlcera
por pressão. A realização do curativo é executada em 54% dos setores por técnicos de
enfermagem. O produto de maior utilização nos setores de pesquisa foi hidrogel (45,5%),
sendo que 27,3% são da LM Farma, 13,6% da Farmácia Universitária e 4,5% em forma de
placa da Hartmann. Seguido dos Ácidos Graxos Essenciais (22,7%) da FBM Farma, e
Alginato de Cálcio (13,6%) da LM Farma. Todos os setores utilizavam como prevenção o
Tegaderme Roll da 3M e colchão pneumático ou piramidal. Após as análises dos resultados
apresentados, concluímos que várias são as terapêuticas disponíveis no mercado para o
tratamento de feridas crônicas, porém a maioria dos produtos importados chegam aos clientes
com alto custo, impossibilitando a continuidade do tratamento da lesão em domicílio, ou com
pouca disponibilidade do produto no ambiente hospitalar. Essa realidade onera os gastos dos
serviços de saúde e dificulta o processo de recuperação do paciente, visto que a ferida no
contexto hospitalar, se torna mais um agravante de saúde. Precisamos de estudos com rigor
científico e metodológico que comprovem a efetividade das terapêuticas existentes e
desenvolvam novos produtos nacionais que possam ser mais acessíveis a população.

Descritores: Enfermagem; Custos e Análise de custos; Cicatrização.



9

ABSTRACT

This study is a cross-sectional survey of a quantitative approach, descriptive, where it is
analyzed the direct cost of products used for prevention and treatment of chronic wounds at
the university hospital. Was approved by the Ethics in Research (Protocol 258/10). The
locations of data collection were the medical wards, surgical, industry infectious and parasitic
diseases and intensive care unit of University Hospital. Data collection occurred in
August and September 2011 through the instrument identification
information and patient history and identification with other injury coverages used, product
presentation, frequency of exchange, professional conduct sand evaluates the
dressing laboratory and validity of the product. Data were analyzed in Excel, using descriptive
statistics and presented in tables, charts and graphs. The sample comprised 13 patients
with chronic lesions of various etiologies who were admitted to the HUAP. According to the
results, most patients (70%) are male is predominantly aged between 41 and 60
years (61.5%), which prevails in that 53.8% are retired patients. Regarding marital
status, 46% are married and works with any employment or as stand-alone (56%). The place
of residence of the volunteers is the area of coverage of the hospital, and 53.8% are residents
of Niterói. Regarding Education 31% of patients have primary education. The most common
chronic injury was found in HUAP pressure ulcer which represented 61% of cases. In
relation to the underlying disease, all patients have more than one, and the most common
were Hypertension (25%), Diabetes Mellitus (16.6%) and Cardiac (16.6%). Most
patients (61.5%) already had the injury when they were hospitalized in the sector, and
the admission of the majority (77%) occurred in the 2nd half of 2011, ie, less thansix
months. HUAP The sector with the highest rate of patients with lesions (38.5%) was
the Medicine Men. The most frequent location of the lesions (42%) was the sacral region,
which had 100% of the pressure ulcer a etiology. The completion of the dressing is performed
in 54% of the tracts by nursing staff. The product of more usein the areas of research
was hydrogel (45.5%), and 27.3% are from LM Farma,13.6% University of Pharmacy and
4.5% in the form of the Hartmann plate. Followed by essential fatty
acids (22.7%) of FBM Farma,and calcium alginate (13.6%) of LMFarma. All the sectors used
as prevention of 3M and Tegaderm Roll pneumatic mattress or pyramidal. After analysis of
the results presented, we conclude that there are several therapies available in the market for
the treatment of chronic wounds, but most imported products reach the customers with high
cost, making it impossible to continue the treatment of the injury at home, or with
limited product in the hospital. This reality onerous costs of health services and hinders the
recovery process of the patient, since the wound in the
hospital, becomes an aggravating health. We need study with scientific rigor
and methodology to prove the effectiveness of existing therapie sand develop new domestic
products that may be more accessible to the population.

Descriptors: Nursing; Costs and Cost Analysis; Wound Healing.
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1 INTRODUÇÃO

As lesões cutâneas crônicas por serem de longa duração e com recorrência freqüente,

muitas vezes demorando meses ou até anos para cicatrizar, geram incômodo para o paciente,

além de custos elevados para o seu tratamento. “Alguns autores estimam que quase 3% da

população nacional são portadores desse tipo de lesão que se eleva para 10% nas pessoas com

diabetes” (MANDELBAUM, S.; SANCTIS; MANDELBAUM, M., 2003, p.539).

O processo cicatricial dependerá de vários fatores que podem estar associados: estado

nutricional do paciente, localização anatômica da lesão, tipo de pele, raça, idade, técnica e

produtos utilizados no tratamento, regime e adesão do paciente entre outros.

Entre as lesões crônicas estão às úlceras de perna, estando mais comumente

relacionadas a problemas de origem vascular arterial ou venosa, estando geralmente

acompanhadas de fatores intrínsecos pré-existentes (uma doença principal), como a

Insuficiência Venosa Crônica e Diabetes Mellitus - DM, que são consideradas patologias que

constituem um grave problema mundial, porque levam ao estigma social, complicações

físicas, emocionais e psicológicas.

Devido ao fato de geralmente esta associada a uma doença de base crônica, é

importante que na prática da Assistência de enfermagem exista um cuidado holístico com o

paciente, não tendo foco somente na lesão, mas também no controle da doença de base, assim

como conhecimento técnico-científico para garantir segurança, conforto, equidade e

resolutividade da Assistência.
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O tratamento clínico oferecido consiste na realização do curativo, que irá variar de

acordo com o tipo de ferida e as características apresentadas, de orientações pertinentes a

continuidade do tratamento em domicílio, de medidas para o controle das doenças já pré-

existentes e do estado de saúde apresentado pelo paciente. É importante salientar que o regime

de tratamento do paciente, assim, como o compromisso com as orientações recebidas

(autocuidado) é de suma importância para ajudar no tratamento e diminuir as recidivas.

Com os avanços tecnológicos, várias tecnologias e recursos estão disponíveis no

mercado para tratamento de lesões crônicas, visando acelerar o processo de cicatrização e

consequentemente reduzirem as complicações advindas das lesões, porém os insucessos na

prevenção de úlceras e no seu tratamento constituem um dos maiores desafios encontrados.

Para a escolha do produto certo o profissional deve avaliar a ferida com foco na etapa

de cicatrização e/ou tipo de tecido existente, devendo, portanto, conhecer o processo de

cicatrização, as características inerentes a lesão, e ter um olhar crítico para avaliação. Com

isso a enfermagem possui papel importante no tratamento de feridas e precisa estar ciente das

responsabilidades, tanto em relação ao conhecimento técnico para avaliação contínua das

lesões, quanto à qualidade e quantidade de insumos utilizados. (BAPTISTA E CASTILHO,

2006).

Os tratamentos das feridas crônicas representam um grande gasto para a saúde pública,

visto à necessidade de tratamento prolongado, com utilização de produtos com preços

significativos, tornando os gastos com tratamento elevados, apresentando muitas vezes uma

barreira para adesão correta ao tratamento. Desta forma, segundo Baptista e Castilho (2006),

conhecer o custo do tratamento empregado possibilita a obtenção de argumentos sólidos para

defender a sua continuidade para obtenção dos recursos necessários.

Diante dessas várias tecnologias e recursos, tem-se como problema de pesquisa: como

o Sistema Único de Saúde (SUS) investe no tratamento das lesões crônicas e quais produtos

são disponibilizados aos pacientes no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP).

1.1 QUESTÃO DE PESQUISA

 Quais são os produtos utilizados para a prevenção e tratamento de feridas

crônicas no Hospital Universitário Antônio Pedro?
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 Quais são as especificações, indicações e custos dos produtos utilizados para

prevenção e tratamento das feridas crônicas?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

 Analisar os produtos utilizados para a prevenção e tratamento de feridas

crônicas no Hospital Universitário Antônio Pedro.

1.2.2 Objetivos específicos

 Descrever o perfil dos pacientes internados no hospital universitário com

feridas crônicas.

 Identificar os produtos disponíveis para o tratamento de feridas crônicas no

Hospital Universitário Antônio Pedro.

 Apresentar indicações e custo dos produtos utilizados para a prevenção e o

tratamento de feridas crônicas no Hospital Universitário Antônio Pedro.

1.3 JUSTIFICATIVA

O problema de cronificação das lesões gera grande impacto social e econômico, não só

para o paciente, como também para o Sistema Público de Saúde, portanto, é importante que o

profissional tenha capacitação para prestar Assistência adequada para que o cliente possa ter

qualidade de vida e retorno as suas atividades de vida diárias.

No Brasil, as feridas acometem a população de forma geral, independente de
sexo, idade ou etnia, determinando um alto índice de pessoas com alterações
na integridade da pele, constituindo assim, um sério problema de saúde
pública. Porém não há dados estatísticos que comprovem este fato, devido os
registros desses atendimentos serem escassos. Contudo, o surgimento de
feridas onera os gastos públicos/ privados e prejudica a qualidade de vida da
população (MORAIS, OLIVEIRA, SOARES, 2008, p. 99).



13

Diante da escassez de estudos no Brasil a cerca dos Investimentos do Sistema Único

de Saúde no tratamento de lesões crônicas, assim como o desconhecimento de quais

tecnologias o mesmo tem disponibilizado para estes clientes, despertou-se o interesse pela

realização deste estudo.

1.4 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO

Devido à alta incidência das lesões crônicas, a realização do estudo contribuirá para

pesquisa, auxiliando em futuros estudos sobre custo-efetividade das diversas opções de

tratamentos, para prática, principalmente do enfermeiro, visto que este tem importante papel,

pois, participa na escolha do material a ser comprado e na escolha do material a ser utilizado,

e para o ensino, contribuindo para melhor capacitação do profissional.

Dessa forma, o assunto requer dos profissionais não só maior conhecimento e preparo

para lidar com a questão, como implica em maior investimento em pesquisas, tanto para

quantificar de forma mais precisa tal população como para a busca de novos recursos e

tecnologias, com menor custo e maior eficácia, além de mais adequados e mais acessíveis a

população. (MANDELBAUM, S.; SANCTIS; MANDELBAUM, M., 2003, p.539).

Neste sentido, percebemos a importância do estudo que irá promover a ampliação do

conhecimento na área e pelas suas repercussões, gerando impacto nos serviços de saúde e

consequentemente na qualidade dos produtos utilizados no tratamento dos pacientes,

buscando dessa forma, melhor resolutividade no tratamento.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE

A avaliação tecnológica em saúde (ATS) é um instrumento importante para tomada de

decisões sobre uso de tecnologias, procedimentos, para a elaboração de diretrizes baseadas em

evidências, para os processos de planejamento, gerência e avaliação da Assistência em saúde

em serviços e programas, tanto ao nível nacional quanto ao nível local. Essa ATS é atribuição

da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, através da atuação do

Departamento de Ciência e Tecnologia, com o objetivo de institucionalizar a ATS no Sistema

Único de Saúde (SUS).

Neste sentido a ATS consiste em um processo abrangente por meio do qual são

avaliados os impactos clínicos, sociais e econômicos das tecnologias em saúde, levando-se em

consideração aspectos como eficácia, efetividade, custos, segurança, custo-efetividade. Seu

objetivo principal é auxiliar os gestores da saúde na tomada de decisão quanto à incorporação

de tecnologias. (BRASIL, 2008).

É necessário saber que as tecnologias em saúde compreendem a avaliação de tudo que

pode interferir no cuidado e no tratamento, buscando uma melhor assistência à saúde, como

por exemplo, medicamentos, equipamentos e procedimentos técnicos, sistemas

organizacionais, educacionais, de informação e de suporte e os programas e protocolos

assistenciais. As principais metodologias utilizadas para essa Avaliação Tecnológica são: a

revisão sistemática/metanálise (estudos sobre efeitos) e a análise custo-efetividade (relaciona
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custos e efeitos).

Esses estudos de custo e das implicações econômicas relacionadas as chamadas

avaliações econômicas compreendem um grande grupo de métodos usados na avaliação de

tecnologias em saúde. Essa ferramenta vem sendo objeto de muita atenção tanto por parte dos

planejadores de saúde como das agências e demais organismos responsáveis pela avaliação de

tecnologias em saúde em diversos países. Esse interesse tem sido alimentado pelas

preocupações com a elevação dos gastos em saúde, pelas pressões sobre os gestores nas

decisões sobre a alocação de recursos e pela necessidade dos produtores de demonstrar os

benefícios de suas tecnologias. (BRASIL, 2009).

Segundo Silva (2004, p. 201), a ATS é complexa, e seu objetivo é sintetizar os

conhecimentos produzidos através de pesquisas, que podem analisar uma tecnologia através

de seus efeitos benéficos (eficácia e acurácia) e indesejados (colaterais e adversos), a análise

da efetividade, e o exame comparativo da relação desses efeitos, e do valor atribuído a esses

efeitos, com os gastos correspondentes de recursos (análises custo-efetividade e custo-

utilidade) para diferentes alternativas tecnológicas. Visando um conhecimento comprovado e

efetivo para o tratamento da população, repercutindo no emprego de melhores tecnologias de

atenção à saúde (promoção e prevenção).

No Brasil, a prática para elaboração, utilização e implementação de ATSs no cotidiano

dos serviços encontram muitas dificuldades/barreiras, advindas desde o processo de seleção

de prioridades e de delimitação do conteúdo dos programas de saúde pelos tomadores de

decisão, pois não têm base em evidências científicas de eficácia e de custos economicamente

vantajosos. As dificuldades operacionais para a elaboração e utilização de avaliações

tecnológicas dependem, em nosso país, da adequação e disponibilização de dados e da

formação de pesquisadores e tomadores de decisão nesse campo. (SILVA, 2004). O

paradigma biotecnocientífico (incentiva a incorporação tecnológica) e a cultura dos limites

(seleciona tecnologias) constitui um grande desafio para os sistemas sanitários, seja pelas

demandas crescentes dos usuários seja pela racionalização dos recursos imposta a seus

gestores (SCHRAMM E ESCOSTEGUY 2000).

Desse modo, é perceptível a importância do investimento do governo em novas

pesquisas, assim, como a incorporação de novas tecnologias no campo da saúde, avaliando a

eficácia, a efetividade, a eficiência, a resolutividade e os custos apresentada por elas, visando

uma Assistência adequada. A questão dos gastos torna-se relevante em um contexto sócio-
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econômico já que os responsáveis das políticas públicas e seus gestores definem que os

recursos são escassos.

2.2 INVESTIMENTOS DO SUS

A Constituição Federal de 1988 representa um marco histórico para a garantia do

direito à saúde, com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), que tem como princípios a

universalidade do acesso aos serviços, a integralidade da atenção e a equidade no acesso. O

SUS é administrado pelos governos federal, estaduais e municipais, com competências

definidas inclusive nos campos de pesquisa científica e de Avaliação de Tecnologias em

Saúde. (BRASIL, 2008).

A avaliação e o levantamento do custo de produção de qualquer bem, é composto por

duas parcelas: custos diretos e custos indiretos. Os custos diretos estão sempre associados sem

ambiguidades a um paciente ou a um serviço oferecido a esse paciente. Os custos indiretos, ao

contrário, não são passíveis de atribuição objetiva a um paciente específico e/ou a um

procedimento particular. (BRASIL, 1999, p.6)

Para uma estimativa dos custos é necessária a implicação de três etapas: (1) a

identificação dos custos relevantes à avaliação; (2) a mensuração dos recursos usados; e (3)

valoração dos recursos. Quando a perspectiva de análise for a do SUS, deverão ser incluídos

todos os custos diretamente envolvidos no cuidado prestado pelo sistema de saúde, podendo

ser feita considerando o SUS como um comprador de serviços de saúde ou, como unidades

prestadoras de serviços de saúde. Quando a perspectiva adotada for a primeira, deverão ser

utilizados, como medida de valoração dos custos, os valores de reembolso pagos pelo SUS

para os diferentes itens. No segundo caso, os itens de custos envolvidos deverão ser

identificados e valorados, e a metodologia deve ser detalhada no relatório da avaliação.

(BRASIL, 2009).

O custo de tratamento dos pacientes portadores de feridas crônicas deve ser entendido

apenas como uma parcela do custo total. Este último compreende todos os custos decorrentes

do fato de que uma parte da população apresenta essas feridas. Ele deve considerar, portanto,

além dos custos de tratamento, a perda de produção decorrente da redução da vida ativa, os

sofrimentos causados pela doença entre outros.
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Como conseqüência dos investimentos nos produtos utilizados no tratamento de

feridas nos serviços públicos de saúde e o inadequado tratamento, com terapias de baixo custo

que, na maioria das vezes, não têm favorecido a cicatrização tecidual, resultando na

cronicidade dessas lesões e dependência dos serviços de saúde, gerando grandes despesas para

os cofres públicos. Além dos gastos com recursos humanos e materiais, a manutenção da

ferida tem produzido profundas alterações nos aspectos biopsicossocial e econômico dos

pacientes e seus familiares, comprometendo significativamente a qualidade de vida dos

mesmos. (MACEDO, 2009).

Outro fator relevante é a escassez de estudos brasileiros a respeito do investimento do

SUS nas coberturas usadas no tratamento dessas feridas, ou seja, a relação entre os gastos

financeiros oriundos da terapêutica, com recursos humanos e materiais. Como afirma Baptista

e Castilho (2006) “no Brasil, desconhecem-se os gastos com esses tratamentos”.

Como o enfermeiro muitas vezes é o responsável pelo gerenciamento de materiais e

seus custos nos serviços de saúde, e pela escolha e condução do tratamento aos usuários, este

estudo permitirá o conhecimento de quais produtos estão sendo investidos no tratamento das

feridas crônicas.

Diante da relevância do problema e de outras necessidades que se colocam sob a

responsabilidade do Estado, com os seus recursos cada vez mais limitados, a gestão eficiente

dos serviços públicos de saúde é fundamental, tanto na atenção, bem como aos demais bens e

serviços oferecidos.

2.3 FERIDAS CRÔNICAS

Para análise dos investimentos do SUS nas diversas coberturas utilizadas para o

tratamento das feridas crônicas é essencial que inicialmente seja apresentado os principais

tipos de lesões crônicas, como ocorrem, e quais as coberturas vêm sendo referências para esse

tratamento.

Quanto à cobertura, esta é definida por Gomes e Borges (2001) como todo material,

substância ou produto que se aplica sobre a ferida, formando uma barreira física, com

capacidade, no mínimo, de cobrir e proteger o leito da lesão.

As feridas crônicas abordadas serão as de origem: arterial, venosa, diabética e úlcera

por pressão.
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Cerca de 70% das úlceras de membros inferiores são de etiologia venosa, sendo o

restante dividido entre as ulceras diabéticas, arteriais e as de outras causas como linfáticas,

hematológicas, neoplásicas, traumáticas e infecciosas. Sua etiologia está associada a diversos

fatores como: doença venosa crônica, doença arterial periférica, neuropatias, hipertensão

arterial, trauma físico, anemia falciforme, infecções cutâneas, doenças inflamatórias,

neoplasias e alterações nutricionais. (REIS, 2001, p. 91).

A úlcera de etiologia venosa está ligada diretamente a uma doença principal que é a

Insuficiência Venosa Crônica. Portanto, o tratamento das feridas de etiologia venosa deve

envolver medidas que auxiliem o retorno venoso, uma vez que estas lesões cicatrizarão mais

rapidamente se o edema for reduzido. Para isso, é importante a utilização de terapia

compressiva, repouso diário, e realização de deambulação moderada. (BRASIL, 2006).

Essas úlceras são conhecidas como úlceras de estase, porém, não são causadas pela

diminuição da velocidade sanguínea e sim pelas alterações teciduais causadas pela dificuldade

de oxigenação tecidual, que decorre de um processo lento no nível dos capilares dos

indivíduos portadores de defeitos nas válvulas das veias perfurantes que interligam o sistema

venoso superficial ao profundo. (FERREIRA et al, 2006).

A úlcera diabética está relacionada também a uma doença principal, a Diabetes

Mellitus que é um importante problema de saúde pública uma vez que está frequentemente

associado a complicações que comprometem a produtividade, qualidade de vida e sobrevida

dos indivíduos, além de envolver altos custos no seu tratamento e das suas complicações.

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2000).

O cliente diabético possui como fatores de risco, segundo Hess (2002, p.157), para o

desenvolvimento de úlcera diabética, a ausência de sensibilidade protetora e a insuficiência

vascular, neuropatia autônoma, restrição da mobilidade articular; obesidade; disfunção visual;

controle precário da glicemia, gerando glicosilação avançada e prejudicando a cicatrização de

feridas; calçados com ajuste ou formato precários, protegendo inadequadamente ou causando

laceração dos tecidos; história de amputação de membro inferior; e, história de ulceração de

pé.

Como confirmado por Bare e Smeltzer (2006), a doença vascular periférica dificulta a

circulação nos membros inferiores prejudicando a cicatrização das feridas pela diminuição do

aporte de oxigênio e nutrientes, e contribuindo para o surgimento de gangrena. O tratamento

dessas feridas deve envolver medidas para reduzir as áreas de pressão, uma vez que este é um

dos fatores responsáveis pelo surgimento e cronicidade dessas feridas.
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As úlceras por pressão são feridas isquêmicas que ocorrem em tecidos moles,

normalmente em áreas de proeminências ósseas, quando existe uma grande pressão aplicada à

pele que ocasiona na diminuição da irrigação sangüínea e, conseqüentemente, falta de

oxigênio e nutrientes para os tecidos, o que leva à da lesão.

Essa redução da irrigação sanguínea leva o tecido à isquemia e muitas vezes à

trombose capilar e necrose tissular. Diferentes são os estágios das úlceras por pressão,

dependendo do aspecto e evolução. O estágio I inclui eritema não branqueável de pele intacta;

estágio II, perda parcial da pele que envolve a epiderme, a derme ou ambas, sendo superficial

e apresenta-se clinicamente como uma abrasão ou flictena; o estágio III, perda da espessura

total da pele podendo incluir lesões ou mesmo necrose do tecido subcutâneo com extensão até

a fáscia subjacente, mas sem a atingir totalmente e o estágio IV, à destruição extensa, necrose

dos tecidos, lesão muscular, óssea ou das estruturas de apoio com ou sem perda da espessura

total da pele. (SEVEGNANI; BURIM e FILUS, 2008).

A enfermagem tem grande importância na prevenção das úlceras ocasionadas por

pressão, com ações simples como: mudança de decúbito, aliviadores de tensão e a prevenção

de macerações.

As úlceras arteriais, são vistas com menor freqüência na população, geralmente

ocorrem devido a isquemia troncular (arteriosclerose) ou isquemia de pequenos vasos

(hipertensão arterial). Segundo Brandão e Santos (2006, p. 296) essas úlceras se localizam

principalmente nas extremidades (entre os dedos do pé, na cabeça das falanges, no calcanhar e

no maléolo lateral e pré-tibial); possuem fundo pálido, com bordas regulares, presença tecido

necrótico e pouco exsudato.

A assistência de Enfermagem aos portadores de insuficiência arterial deve priorizar o

controle dos fatores de risco (fumo, Hipertensão arterial, diabetes mellitus) e fazer

acompanhamento minucioso do paciente a fim de encontrar possíveis manifestações clinicas

que indicam comprometimento tecidual.

2.3.1 Coberturas Utilizadas no Tratamento de Feridas Crônicas

Várias são as tecnologias disponíveis para o tratamento de feridas, a escolha

dependera das características da ferida, da disponibilidade, do custo-benefício, e da avaliação

crítica de quem está realizando o curativo.
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É importante ressaltar que esses produtos podem ser reunidos em dois grandes grupos:

agentes tópicos e curativos. Os Agentes tópicos são aqueles aplicados diretamente sobre o

leito da ferida ou destinados à limpeza ou proteção da área em seu redor. Curativo, também

chamado por alguns autores de cobertura, é o recurso que cobre uma ferida, com o objetivo de

favorecer o processo de cicatrização e protegê-la contra agressões externas, mantendo-a

úmida e preservando a integridade de sua região periférica. (MANDELBAUM, S.; SANCTIS;

MANDELBAUM, M., 2003, p.402, parte I).

A necessidade ou escolha da cobertura adequada dependerá de avaliações

sistematizadas, do momento evolutivo do processo cicatricial, de recursos materiais e

humanos disponíveis, além do conhecimento do profissional em relação às indicações, às

contraindicações, aos custos e à efetividade (BAJAY; JORGE; DANTAS, 2003 apud

MACEDO, 2009, p. 46).

No quadro a seguir (quadro I) é possível verificar os principais produtos utilizados no

tratamento de feridas crônicas quanto a sua indicação e ação.

Quadro 1 – Principais Produtos Utilizados no tratamento de feridas crônicas

AGENTES TÓPICOS INDICAÇÃO AÇÃO

Ácido graxo essencial
(AGE)

Podem ser usados em todos os tipos de
lesão, nos diversos estágios do processo
cicatricial e como preventivo de lesões.

Inúmeros trabalhos comprovam que os
triglicérides de cadeia média atuam de
forma positiva no processo de
cicatrização, tanto por sua ação
bactericida como por sua interferência em
diversas fases do processo.

Acido hialurônico Queimaduras superficiais de 2º grau.
- áreas cruentas pós-trauma ou ressecção
cirúrgica.
- feridas com formação de tecido de
granulação.
- áreas doadoras e receptoras de enxertos
dermo-cutâneos.

Preservar o tecido em granulação.
- não adere ao leito da ferida.

Alginato de cálcio Feridas superficiais, com perda parcial e
tecido (placa) ou lesões cavitárias,
profundas, altamente exsudativas, com
ou sem infecção.

Em contato com o exsudato ou sangue
forma um gel fibroso, hidrofílico,
hemostático e rico em cálcio que interage
com os íons de sódio da ferida
absorvendo o excesso de exsudato e/ou
sangue e mantendo o meio úmido.

Biomembrana de látex É indicada no tratamento de ferida
crônica de difícil cicatrização, como
ulceração neuropática de origem
diabética, úlcera de pressão, lesão
vasculogênica etc.
Pode, também, ser empregada em ferida
cutânea aguda, a exemplo das feridas

Mantém o leito da ferida úmido e facilita
o desbridamento autolítico.
Induz o processo de cicatrização através
do desbridamento e estimulação da
angioogênese. Acelera a limpeza e
vascularização no leito da lesão. Promove
a reconstituição e a regeneração tecidual
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cirúrgicas pós-fasciotomia
descompressiva e pós-dissecção de
enxerto dermo-epidérmico de área
doadora.

com trocas atraumaticas e indolores.

Bota de unna Úlceras venosas de pernas e linfedemas É composta por uma bandagem
impregnada com pasta de óxido de zinco
a 10%, que não endurece, + glicerina,
petrolato e agentes anti-sépticos e
estimulantes da cicatrização.

Carboximetilcelulose  Feridas e queimaduras A carboximetilcelulose é um biomaterial
polimérico, encontra-se envolvida em
muitos tipos de coberturas com ações de
estabilizantes e meio de dispersão do
agente tópico.

Carvão ativado com

prata

Feridas infectadas, exsudativas,
superficiais ou profundas, fétidas.

Remove o excesso do exsudato da ferida
por adsorção (carvão)
- efeito bactericida (prata)

Colágeno Feridas em qualquer fase do processo de
cicatrização.
- o colágeno simples pode ser usado em
todo tipo de ferida, e o colágeno com
alginato nas feridas exsudativas;
- infectadas ou colonizadas.

O colágeno promove granulação e
epitelização; quimiotáxico para
macrófagos e fibroblastos.

Colagenase Desbridamento químico de feridas São enzimas que agem de forma seletiva,
promovendo o desbridamento enzimático
de forma suave, sobre os tecidos
desvitalizados. Age degradando o
colágeno da ferida

Compressa estéril

absorvente

Feridas com excesso de exsudato,
infectadas, em substituição à gaze ou
compressa tradicional.

Altamente absorvente e que possui em
uma de suas faces uma fina película de
poliéster que impede a aderência à ferida.

Espuma de poliuretano Feridas exsudativas, feridas limpas,
profundas ou superficiais e em processo
de granulação.

Mantêm a umidade e o pH natural da
pele.

Fator de crescimento
(GCH)

Úlceras de difícil cicatrização, com dano
parcial, mas que tenham adequado aporte
sangüíneo.

Age na membrana celular (ativa a
tirosinaquinase que entra em contato com
o DNA, estimulando a divisão e
proliferação celular).

Gaze não-aderente Queimaduras superficiais, áreas cruentas,
pós-traumas ou pós-ressecção cirúrgica,
áreas doadoras ou receptoras, feridas
com formação de tecido de granulação.

Evitam aderência do curativo à ferida,
permitindo o fluxo para o curativo
secundário, não interferindo com o tecido
de regeneração, e evitam a dor durante a
troca

Hidrocolóide - feridas secas, com pouco ou médio
exsudato, lesões em fase de granulação;
- feridas com dano parcial de tecido;
- feridas com ou sem necrose.

Em contato com o exsudato, formam um
gel hidrofílico que mantém o meio úmido.

Hidrogel - Feridas secas ou com pouco exsudato,
com necrose, pois auxilia na remoção de
crostas.
- feridas limpas, superficiais, como
lacerações, cortes, abrasões;
- áreas doadoras e receptoras de enxerto;
- úlceras diabéticas e úlceras de pressão;
- úlceras em MMII (arteriais, venosas e
mistas); a forma em gel amorfo pode ser

- quimiotáxico para leucócitos;
- favorece a angiogênese;
- promove desbridamento autolítico;
- mantém o meio úmido ideal.



22

utilizada em feridas cavitárias, com
tecido desvitalizado, áreas necróticas e
feridas em granulação
- queimaduras de primeiro e segundo
grau.

Papaína Feridas necróticas e na presença de
fibrina.

É uma enzima proteolítica extraída do
látex da carica papaya. Tem ação
antiinflamatória, bactericida, desbridante
e cicatricial.

Pelicula perfurada Feridas secas, que cicatrizam por
primeira intenção, como cobertura
secundária para proteção e fixação de
dispositivos de punção venosa ou
arterial.
Feridas exsudativas e infectadas.

São permeáveis ao oxigênio e facilitam a
monitoração da lesão e do seu entorno.

Polihexanida-betaina Tratamento tópico para todos os tipos de
feridas infectadas ou não, úlceras por
pressão (estágios I a IV), queimaduras de
2º e 3º graus, entre outras aplicações em
lesões de pele e mucosas.

*Não interfere no tecido de granulação.
*Promove rápida aceleração cicatricial.
*Favorece o debridamento
*Mantém a umidade no leito das feridas,
a fim de ajudar e conservar o mecanismo
do trabalho das células na formação de
tecido de granulação/epitelização.
*Amplo espectro de ação microbiano.

Sistema compressivo

multicamadas

O Sistema Compressivo Multicamadas é
indicado para tratamento auxiliar em
úlceras de etiologia venosa e condições
relacionadas.

Este sistema proporciona compressão
sustentada
por até sete dias no tornozelo e na região
da panturrilha e é composto por 1 atadura
de algodão, 1 atadura de compressão e 1
atadura aderente de compressão.

Sulfadiazina de prata

1%

Em queimaduras, lesões infectadas ou
com tecido necrótico, conforme
prescrição.

Pomada hidrofílica, composta por
sulfadiazina
de prata a 1%, com capacidade
bactericida imediata e bacteriostática
residual, devido aos sais de prata.

Uréia São utilizadas para remover tecidos
putrefados atuando como ceratolítico.

Estimulação do tecido de granulação,
facilitando desta forma a cicatrização.

Vaselina sódica É muito utilizado como excipientes de
pomadas, cremes e pastas.

Não possui poder de penetração na pele,
usadas em pomadas epidérmicas
oclusivas, protetoras e emolientes.

Fontes: SEVEGNANI; BURIM; FILUS; e MANDELBAUM, S.; SANCTIS; MANDELBAUM, M.;

Diante de uma gama de novos recursos e tecnologias, ainda se faz necessário muitas

pesquisas, em especial nos países subdesenvolvidos, em que ainda são elevadas a incidência e

a prevalência de lesões crônicas. Como estas lesões são responsáveis por mudanças do estilo

de vida, e afetam biopsicossocialmente os pacientes e sua família, é importante que existam

estudos que evidenciem as tecnologias com maior efetividade no processo de cicatrização e

que esteja disponível para a população que é atendida pelo SUS.



23

3 MÉTODO E TÉCNICAS

3.1 TIPO DE PESQUISA

Levando em consideração os objetivos do presente estudo, trata-se de uma pesquisa do

tipo transversal de abordagem quantitativa, descritiva, onde será analisado o custo direto dos

produtos utilizados no tratamento das feridas crônicas. Segundo Figueiredo (2004, p.104) “as

pesquisas descritivas têm como objetivo principal a descrição das características de

determinada população ou fenômeno ou então estabelecimento de relações entre variáveis”.

Segundo Figueiredo e Souza (2005) a pesquisa quantitativa há uma questão pontual

que é a objetividade. Refere-se a fatos relativos ao mundo concreto, objetivo e mensurável e

caracteriza-se pelo processo de quantificação, tanto no processo de coleta de informações,

como no tratamento destas por meio de técnicas estatísticas e procedimentos matemáticos.

3.2 CENÁRIO DA PESQUISA

Os locais do estudo foram às enfermarias clínicas, cirúrgicas, setor de doenças infecto-

parasitárias e a unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP),

da Universidade Federal Fluminense. Trata-se de um hospital público, de nível quaternário, que

atende pacientes vinculados à Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, que
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compreende os municípios de Niterói, São Gonçalo, Silva Jardim, Maricá, Itaboraí, Rio Bonito e

Tanguá.

3.3 POPULAÇÃO ALVO E AMOSTRA

A amostra do estudo foi composta por 15 pacientes portadores de Lesões Crônicas de

diferentes etiologias que estavam internados no HUAP, no entanto, dois pacientes não foram

inseridos no estudo devido a dificuldade da assinatura do termo de consentimento livre e

esclarecido por seu responsável. independente das características da doença ou da presença de

co-morbidades. Totalizando 13 pacientes participantes do estudo.

A coleta dos dados foi iniciada no mês de agosto de 2011 e finalizada no fim de

setembro do mesmo ano, as visitas aos setores aconteciam semanalmente, às terças-feiras,

totalizando 8 semanas de pesquisa.

- Critérios de Inclusão

 Apresentar Lesão Crônica;

 Ambos os sexos;

 Estar Internado nas enfermarias clínicas, cirúrgicas, setor de doenças infecto-

parasitárias e na unidade de terapia intensiva no Hospital Universitário Antônio

Pedro;

 Consentir formalmente em participar do estudo por meio da assinatura do Termo

de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 7.1).

- Critérios de Exclusão

 Pacientes em uso de produtos adquiridos com próprio recurso financeiro para o

tratamento das lesões crônicas;

 Solicitação de desligamento do estudo.
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3.4 TÉCNICA E INSTRUMENTO PARA A COLETA DE DADOS

Para a coleta dos dados foi utilizado um instrumento com duas partes: uma de

identificação do paciente e histórico e outra com identificação da lesão (tipo de lesão,

localização, extensão), coberturas utilizadas, apresentação do produto, freqüência da troca,

profissional que realiza e avalia o curativo, laboratório e validade do produto (APÊNDICE

7.2).

Foram registrados os produtos disponíveis para prevenção e tratamento destas feridas,

considerando indicação, especificações do produto e preço. O levantamento de custo desses

produtos foi realizado juntamente com o Serviço de Compras da instituição, através do acesso

ao site de compras da instituição, acessando o link de Atas dos pregões eletrônicos.

3.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISES DE RESULTADOS

Os dados coletados foram organizados através da construção de uma planilha com os

produtos tabulados e posteriormente foi realizada a análise estatística simples através de

representações gráficas utilizando-se os programas Microsoft Word e Excel.

Para a determinação do custo das coberturas utilizadas, foi realizado um levantamento

de preços nas atas de pregões eletrônicos realizados pela Instituição, e o preço do comércio

foi feito através de sites on line, devido a dificuldade de encontrar no mercado os respectivos

produtos (laboratório e tamanho).

3.6 ASPECTOS ÉTICOS

O presente estudo é um subprojeto do Projeto de Pesquisa “Estudo Epidemiológico

das Práticas adotadas no Tratamento das Lesões Crônicas no HUAP” com aprovação número

258 em 05/11/2010 pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina (ANEXO),

de acordo com a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.

Foi realizado um adendo para inclusão do pesquisador no projeto e para anexo do

instrumento específico para a coleta de dados.
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4 RESULTADOS

Para melhor compreensão do estudo, serão apresentados os resultados em duas etapas:

caracterização sócio-demográfica e clínica dos pacientes; e realização do curativo e descrição

dos produtos utilizados.

Os resultados apresentados se referem aos 13 pacientes internados nos diferentes

setores de pesquisa, totalizando 19 feridas, uma média de 1,4 feridas por paciente.

4.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E CLÍNICA DOS PACIENTES

Os resultados apresentados abaixo se referem às características sócio-demográficas e

clínicas dos pacientes participantes da pesquisa
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A Tabela 2 - Características sócio-demográficas dos pacientes deste estudo. Niterói/RJ, 2011
TOTAL

VARIÁVEIS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS
N %

Masculino 9 70Sexo
Feminino 4 30

20 a 40 anos 1 7,7

41 a 60 anos 8 61,3Faixa Etária

61 a 80 anos 4 31

Niterói 7 53,8

São Gonçalo 4 31

Itaboraí 1 7,6
Domicílio

Maricá 1 7,6

Casado 6 46,1

Solteiro 4 31

Viúvo 2 15,2
Estado Civil

Sem informação 1 7,7

Analfabeto 3 23

Ensino Fundamental 4 31

Ensino Médio 4 31
Escolaridade

Sem informação 2 15

Estudante 1 7,7
Atividade
Doméstica 1 7,7

Empregado 3 23

Auxílio Doença 1 7,7

Ocupação/Atividade
Atual

Aposentado 7 53,8

Observa-se que a maioria dos pacientes (70%) são do sexo masculino e 30% são do

sexo feminino; a faixa etária predominante está entre 41 a 60 anos (61,5%), em que prevalece

que 53,8% são pacientes aposentados. Em relação ao Estado Civil, 46% dos pacientes são

casados.

O local de domicílio dos voluntários corresponde à área de abrangência de

atendimento do hospital, sendo que 53,8% são moradores de Niterói e 46,2% moradores de

municípios vizinhos como, São Gonçalo (31%), Itaboraí (7,6%) e de Maricá (7,6%).

Em relação à Escolaridade 31% dos pacientes possuem o ensino fundamental, sendo

que deste total 15,5% têm ensino fundamental incompleto, 31% possuem ensino médio, sendo

deste total 15,5% com ensino médio incompleto, 23% são analfabetos e cerca de 15% não foi

possível acessar essa informação.
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ETIOLOGIA DAS LESÕES

61%15%

8%
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8%

ÚLCERA POR PRESSÃO
ÚLCERA VENOSA
ÚLCERA ARTERIAL
ÚLCERA NEUROPÁTICA
ÚLCERA FALCÊMICA

Gráfico 1 – Etiologia das Lesões encontradas. Niterói/RJ, 2011

De acordo com o gráfico 1 a lesão crônica que mais acometia os pacientes do estudo

foi a úlcera por pressão que representou a 61% dos casos, seguidos de úlcera venosa (15%), e

apenas um caso (7,7%) das demais: úlcera arterial, falcêmica e neuropática.
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Gráfico 2 – Distribuição dos pacientes quanto às doenças de base. Niterói/RJ, 2011

Em relação às doenças de Base, todos os pacientes apresentam mais de uma, sendo

que as mais comuns foram a Hipertensão Arterial (69%), Diabetes Mellitus (46%) e as

Cardiopatias (46%). Seguidas pelas demais, como a Insuficiência renal crônica, a Doença

Pulmonar Obstrutiva Crônica, o Acidente Vascular Cerebral, a Anemia e a Obesidade.
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Tabela 3 – Tempo de internação e localização das Lesões pelos setores do HUAP. Niterói/RJ,
2011

TOTAL
VARIÁVEIS

N %

Sim 8 61,5

Não 5 38,5
LESÃO QUANDO INTERNOU
NO SETOR

Total 13 100

< 6 meses 10 77

> 6 meses 2 15,4

> 16 meses 1 7,6
INTERNAÇÃO

Total 13 100

Occipital 1 5,3

Auricular 2 10,4

Escapular 1 5,3

Dorsal 1 5,3

Sacra 8 42,1

Glútea 1 5,3

Perna 1 5,3

Maléolo 2 10,4

Calcâneo 1 5,3

Plantar 1 5,3

LOCALIZAÇÃO

Total 19 100

Em relação ao aparecimento da úlcera, a maioria dos pacientes (61,5%) já apresentava

a lesão quando foi internado no setor, sendo que a internação da maioria (77%) aconteceu no

2° semestre de 2011, ou seja, a menos de seis meses. Já a localização das lesões, 42,1%

estavam localizadas na região sacra, seguido da região auricular (10,4%) e região maleolar

(10,4%).

Tabela 4 – Distribuição das lesões de diferentes etiologias pelos setores do HUAP. Niterói/RJ,
2011

SETOR PRESSÃO ARTERIAL VENOSA NEUROPÁTICA FALCÊMICA n
lesões

n
pacientes

Clínica Médica Masculina 2 - 2 1 1 6 5

Clínica Médica Feminina 2 - - - - 2 1

Doenças Infecto-Parasitárias - 1 - - - 1 1

Centro de Terapia Intensiva 8 - - - - 8 4

Clínica Cirúrgica Masculina 1 - - - - 1 1

Clínica Cirúrgica Feminina 1 - - - - 1 1

Total de lesões 14 1 2 1 1 19 13

O setor do HUAP que apresentou maior índice de pacientes com lesões (38,5%) foi a

Clínica Médica Masculina, seguido do Centro de Terapia Intensiva que apresentou 30,8% de

pacientes com lesão crônica por pressão. A localização mais freqüente das lesões encontradas

(42%) foi a região sacra, que tinham 100% de sua etiologia a úlcera por pressão.
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Tabela 4 – Motivos de internação dos pacientes. Niterói/RJ, 2011

MOTIVO DE INTERNAÇÃO N %
PROBLEMAS
CARDIOVASCULARES 4 30,7
PNEUMONIA 2 15,4
HÉRNIA INGUINAL 1 7,7
DOR MMII 1 7,7
DM DESCOMPENSADO 1 7,7
SEPSE 1 7,7
FRATURA 1 7,7
ESCLEROSE 1 7,7
SEM INFORMAÇÃO 1 7,7

O motivo mais comum de internação (30%) foram os problemas cardiovasculares

representados por Infarto Agudo do Miocárdio, Aneurisma, Angina e Doença Arterial

Obstrutiva Periférica, seguido pelo quadro de pneumonia (15%).

4.2 REALIZAÇÃO DO CURATIVO E PRODUTOS UTILIZADOS

PROFISSIONAL QUE REALIZA O CURATIVO

54%
46% ENFERMEIRO

TÉCNICO

Gráfico 3 – Profissional que realiza o curativo. Niterói/RJ, 2011

A realização do curativo é executada em 54% dos setores por técnicos de enfermagem.
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TROCA DO CURATIVO

100%

TROCA DIÁRIA

Gráfico 4 – Realização da troca de curativos. Niterói/RJ, 2011

Todos os setores da pesquisa informaram que a troca do curativo é diária, e quando

necessário à troca ocorre mais de uma vez ao dia.

PRODUTOS UTILIZADOS
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HIDROGEL – LM FARMA

AGE – FBM FARMA

ALGINATO DE CÁLCIO – LM FARMA

HIDROGEL – FAU

HIDROCOLÓIDE – LOHMAM RAUSCHER

PETROLATUM – LM FARMA

CAVILON – 3M

PLACA DE HIDROGEL - HARTMANN

TEGADERM ROLL - 3M

COLCHÃO PNEUMÁTICO

COLCHÃO PIRAMIDAL

Gráfico 5 – Distribuição dos produtos utilizados no HUAP. Niterói/RJ, 2011

O produto de maior utilização nos setores de pesquisa foi hidrogel (45,5%), sendo que

27,3% são da LM Farma, 13,6% da Farmácia Universitária e 4,5% em forma de placa da

Hartmann. Seguido dos Ácidos Graxos Essenciais (22,7%) da FBM Farma, e Alginato de

Cálcio (13,6%) da LM Farma. Todos os setores utilizavam como prevenção o Tegaderme

Roll da 3M.
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Tabela 5 – Custo dos produtos para tratamento de feridas encontrados no HUAP. Niterói/RJ,

2011

PRODUTOS
Valor

estimado
R$

Valor
compra

R$
Comércio Site

HIDROGEL – LM FARMA (Bisnaga 10 g) 31,41 10,00 24,00 Cirúrgica Passos
HIDROGEL – FAU (100 ml) - 7,00 7,00 -
HIDROGEL PLACA – HARTMANN (10x10 cm) 23,58 23,50 24,00 Ágalma Saúde
AGE – FBM FARMA (100 ml) 3,85 3,85 22,50 Economed
ALGINATO DE CÁLCIO – LM FARMA (Placa 10x10 cm) 23,59 9,00 28,73 Cirúrgica Passos
HIDROCOLÓIDE – LOHMANN RAUSCHER (Placa 10x10 cm) 29,69 16,50 32,00 Amber Comercial
PETROLATUM – LM FARMA - - 50,14 Cirúrgica Passos
TEGADERM – 3M (4 rolos) 320,00 122,00 525,30 Cirúrgica Passos
COLCHÃO PIRAMIDAL – (unidade) 57,64 40,00 81,90 Pedeapoio
COLCHÃO PNEUMÁTICO – (unidade) _- - 780,00 Dormed
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5 DISCUSSÃO

5.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E CLÍNICA DOS PACIENTES

Diante das caracterizações sociodemográficas apresentadas, identificamos uma clientela

de usuários com úlcera crônica predominantemente (70%) do sexo masculino, com faixa etária

entre 41 a 60 anos (62%), onde prevalece que 53,8% são pacientes aposentados e com baixo

nível de escolaridade. Em relação ao Estado Civil, 46% dos pacientes são casados.

Vários estudos comprovam tanto em âmbito nacional quanto internacional que a

prevalência de úlceras venosas se encontra na população idosa, do sexo feminino, variando de

0,06% a 1,5% (YAMADA, 2003).

Martins e Souza (2007) explicam esse fato em razão da gravidez e presença dos

hormônios femininos, que predispõem as mulheres a ocorrência de Insuficiência Venosa

Crônica e conseqüentemente úlcera de perna. Porém, pesquisas atuais comprovam maior

incidência do sexo masculino, essa diferença começa a ser apontada em alguns estudos

realizados no Brasil, mais precisamente no município de Goiânia nas unidades municipais de

saúde de atendimento 24horas, onde, 58% dos pacientes com úlceras vasculogênicas eram do

sexo masculino. (SANT’ANA e BACHION, 2010).

Já em relação à ocorrência das úlceras por pressão, levamos em consideração os

fatores intrínsecos e extrínsecos ao paciente, dentre os fatores extrínsecos temos a influência

da pressão, do cisalhamento, da fricção e da umidade. Os fatores intrínsecos destacam-se a
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idade, o estado nutricional, a perfusão tecidual, o uso de alguns medicamentos e as doenças

crônicas como o diabetes mellitus e doenças cardiovasculares. (BLANES et al, 2004).

Os extremos de idade dos pacientes internados foram de 21 a 78 anos, porém a faixa

etária predominante foi de 41 a 60 anos, que representa a população com idade adulta

intermediária. Esse é um dado preocupante, visto que pode ocasionar absenteísmo e o

conseqüente afastamento da vida laborativa, pois os indivíduos que deveriam estar no mercado de

trabalho, afastam-se através de licenças e muitas vezes se aposentam precocemente devido a

internação e/ou problemas de saúde. Como foi a realidade encontrada no estudo, onde, a

maioria dos pacientes (53,8%) são aposentados.

A população idosa correspondeu a 31% dos pacientes (61 a 80 anos), que em sua

totalidade apresentaram úlcera por pressão, o que se justifica pelas situações de limitação da

mobilidade, sendo que geralmente decorrentes de condições e doenças crônicas, que são mais

frequentes nesta faixa etária. (CHAYAMITI E CALIRI, 2010).

Outro ponto de discussão importante refere-se às alterações metabólicas no idoso que

tornam sua resposta reparadora diminuída quando comparada a do jovem. No idoso a fase

inflamatória é lenta e a produção de linfócitos é reduzida; as alterações vasculares prejudicam

a circulação na ferida, o que acarreta diminuição do oxigênio da mesma e também a adesão

leucocitária; a produção de colágeno é deficiente tanto qualitativa como quantitativamente,

incluindo outros prejuízos. Não podemos esquecer que o idoso tem a pele fragilizada o que o

deixa mais suscetível ao desenvolvimento de lesões de pele (SILVA, FIGUEIREDO e

MEIRELES, 2007).

Os pacientes com lesões crônicas arteriais, neuropática, venosas e falcêmica do estudo,

eram independentes, não necessitando da enfermagem para a realização do seu autocuidado,

nestes casos o baixo nível de escolaridade é de grande relevância quando se deseja que o

cliente apresente condições de se autocuidar, é importante que estes pacientes apresentem

dieta adequada, controle da pressão arterial e da glicemia capilar, assim como os cuidados

essenciais para ajudar na melhora da ferida. Dessa forma, quanto mais elevado o seu nível de

instrução, maior facilidade encontrará para compreender a necessidade e para aprender as

atividades de autocuidado.

O autocuidado definido por Orem é o cuidado desenvolvido pelo indivíduo, em

benefício próprio, por meio de suas atividades ou ações, capazes de satisfazer às necessidades

do próprio ser, a partir de determinados requisitos ou condições, sejam fisiológicas, de

desenvolvimento ou comportamentais. (FIALHO, PAGLIUCA e SOARES, 2002).
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Já os pacientes internados totalmente dependentes dos cuidados de enfermagem, como

é o caso do CTI, o nível de escolaridade não influencia diretamente no autocuidado, visto que

neste caso, a enfermagem é responsável pelo cuidado ao paciente, atuando principalmente na

prevenção das úlceras por pressão (UP), através da mudança de decúbito.

O Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) atualmente é a maior e mais

complexa unidade de saúde da Grande Niterói, atendendo a população da Zona Metropolitana

II que engloba, além de Niterói, as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo,

Silva Jardim e Tanguá. Sua área de abrangência atinge uma população estimada em mais de

dois milhões de habitantes e, pela proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, atende

também parte da população desse município. (Universidade Federal Fluminense, HUAP), o

que condiz com o domicílio dos pacientes participantes, onde 53,8% são moradores de Niterói

e 46,2% moradores de municípios vizinhos como, São Gonçalo (31%), Itaboraí (7,6%) e de

Maricá (7,6%).

Em relação às doenças de base, todos os pacientes apresentam mais de uma, sendo que

as mais comuns foram a Hipertensão Arterial (25%), Diabetes Mellitus (16,6%) e as

Cardiopatias (16,6%).

A hipertensão arterial e o diabetes mellitus representam dois dos principais fatores de

risco, contribuindo decisivamente para o agravamento deste cenário, em nível nacional. Com

freqüência, essas doenças levam à invalidez parcial ou total do indivíduo, com graves

repercussões para o paciente, sua família e a sociedade (DEODATO, 2007).

A elevação prolongada da pressão arterial lesiona os vasos sanguíneos por todo o

corpo, principalmente em órgão alvo, como o coração, rins cérebro e olhos. Com a idade

ocorre alterações estruturais e funcionais no coração e vasos sanguíneos que contribuem para

o aumento da pressão arterial. As alterações incluem o acúmulo da placa aterosclerótica,

fragmentação das elastinas arteriais, depósitos aumentados de colágeno e vasodilatação

prejudicada. O resultado dessas alterações é uma diminuição na elasticidade dos principais

vasos sanguíneos (SMELTZER e BARE, 2005).

 O diabetes caracteriza-se por hiperglicemia crônica com distúrbios do metabolismo

dos carboidratos, lipídeos e proteínas. As conseqüências do DM, em longo prazo, incluem

disfunção e falência de vários órgãos, especialmente rins, olhos, nervos, coração e vasos

sangüíneos (BRASIL, 2001). Cerca de 6% das internações hospitalares relacionadas aos

diabéticos são conseqüência dessas úlceras e, em caso de amputação, o tempo médio de

internação é cerca de três semanas. Esses casos geram para os sistemas de saúde custo extra



36

que varia de U$ 8.000 a U$ 12.000/pacientes. No Brasil estima-se a existência de dois

milhões de casos, entre os aposentados e os que recebem auxílio-doença em função da

diabetes. (BRASIL, 2004).

A insuficiência venosa caracteriza-se por estase venosa crônica, resultando em edema,

pigmentação alterada, dor e dermatite por estase. As veias superficiais podem estar dilatadas.

O distúrbio é de longa duração, difícil de tratar e, com freqüência, incapacitante (SMELTZER

e BARE, 2005).

A Hipertensão Arterial Sistêmica, o Diabetes, a IVC, o estado nutricional precário e a

imunodeficiência ou infecção muitas vezes são condições pré-existentes desses indivíduos,

estando associados à cronicidade das lesões. Nesse sentido, faz-se necessário o tratamento dessas

condições pré-existentes para que ocorra a cicatrização da lesão.

As cardiopatias no cenário da pesquisa foi o motivo mais comum de internação (23%),

os pacientes internados já haviam sofrido de problema cardiovascular grave, onde, demandou

cuidados de alta complexidade, e ao desenvolverem a lesão estavam em estado de sedação e,

portanto, sem mobilidade no leito e sem sensibilidade. Segundo Silva et al. (2010) a UP é

uma complicação frequente em pacientes graves e tem grande impacto sobre sua recuperação

e qualidade de vida.

A UP foi a lesão mais encontrada no cenário de internação hospitalar, representando

61% dos casos, ela é definida como uma área localizada de morte celular, desenvolvida

quando um tecido mole é comprimido entre uma proeminência óssea e uma superfície dura

por um longo período de tempo. O tecido envolvido é doloroso, podendo ser firme ou mole,

mais quente ou mais frio se comparado ao tecido subjacente. (NPUAP, 2007). Portanto, são

consideradas como eventos adversos ocorridos no processo de hospitalização, que refletem de

forma indireta a qualidade do cuidado prestado (SOUSA e SILVA, 2006).

Para a diminuição das altas taxas de úlcera por pressão é necessário que a equipe de

enfermagem possa fazer suas intervenções através das mudanças de decúbito, que é o cuidado

fundamental para prevenir que as áreas de proeminências ósseas do corpo possam diante da

pressão, cisalhamento e fricção levar o tecido a privação de irrigação sanguínea e

consequentemente causar a abertura de uma UP. Portanto, o cuidado da equipe de

enfermagem é de suma importância para a prevenção da UP, através da implementação de

estratégias que minimizem os agravos que possam colaborar com mais um fator complicador

durante o a internação.

As úlceras localizadas nos membros inferiores, também chamadas de úlceras de perna

são consideradas feridas crônicas, devido à dificuldade de cicatrização. As três principais
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causas de úlceras em membros inferiores são: venosa que representou 15% dos casos, arterial

(7,7%) e neuropática (7,7%).

A úlcera venosa é uma lesão crônica, de elevada incidência clínica, estudos quanto aos

dados epidemiológicos da população brasileira ainda são incipientes, mas estima-se que 3%

da população seja portadora desse tipo de lesão que se eleva para 10% em diabéticos. Em

torno de 4 milhões de pessoas são portadoras de lesões crônicas ou possuem algum tipo de

complicação no processo de cicatrização. (SILVA et al, 2009). A causa mais comum para o seu

desenvolvimento é a insuficiência venosa, precipitada pela hipertensão venosa.

As úlceras arteriais perfazem 10 a 25% dos casos de úlceras crônicas nos membros

inferiores. Ocorrem devido à doença arterial periférica, principal manifestação da

aterosclerose sistêmica. Tem como fatores de risco: idade acima de 45 anos, tabagismo,

diabetes mellitus, hiperlipidemia, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, história familiar de

doença aterosclerótica precoce e sedentarismo.

As úlceras neuropáticas ocorrem devido à perda sensorial e alterações na denervação,

que aumentam o risco de aparecimento de lesões quando exposto ao trauma. Tem como

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

medicamentos, neuropatia hereditária sensorial e motora. No caso do estudo, o paciente

portador de perfurante plantar foi internado devido DM descompensada. O tratamento

consiste em medidas preventivas de orientação para pacientes com risco, em relação à

inspeção dos pés e o cuidado com o uso de sapatos apertados ou com costuras, hidratantes

para prevenção de fissuras, não andar descalço e perda de peso, nos casos de obesidade.

Na doença falciforme é comum o acometimento do paciente por úlcera de membros

inferiores, ocorre com maior freqüência em pacientes do sexo masculino acima de 10 anos de

idade. Seu aparecimento depende de vários fatores como o fenômeno de vaso-oclusão,

hipóxia tecidual, hemólise, fatores genéticos e é inconclusiva a participação da insuficiência

venosa na sua gênese. A cicatrização da úlcera é geralmente lenta e a taxa de recorrência é

alta. Seu tratamento consiste em limpeza local e aplicação de produtos tópicos, como

antibióticos, papaína, colágeno, entre outros. (PALADINO, 2007).

O setor do HUAP que apresentou maior índice de pacientes com lesões (38,5%) foi a

Clínica Médica Masculina, sendo que destes cinco pacientes, apenas um abriu lesão no setor,

os outros quatro pacientes vieram de casa com lesão (venosa, neuropática e falcêmica) ou de

outro setor do Hospital (CTI).
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Em relação à úlcera por pressão, que é decorrente da internação, o Centro de Terapia

Intensiva apresentou 30,8% de pacientes com lesão crônica por pressão, destes quatro

pacientes, apenas um não apresentava lesão ao internar no setor, os demais já chegaram da

emergência ou de outros hospitais com lesão. Portanto, o setor com maior incidência de

pacientes com UP foi o CTI.

Corroborando com o presente estudo, outros autores também evidenciaram maior

frequência de lesões na região sacral (SOUSA, SANTOS e SILVA, 2006; ROGENSKI e

SANTOS, 2005; MATOS, DUARTE e MINETTO, 2010), que tinham 100% de sua etiologia

a úlcera por pressão. Segundo Matos (2010) essas regiões são áreas de proeminências ósseas

que mais se encontram sob o efeito da fricção e cisalhamento, fatores que juntamente a

pressão, são determinantes na gênese das UP.

5.2 REALIZAÇÃO DO CURATIVO E PRODUTOS UTILIZADOS

A realização do curativo é executada em 54% dos setores por técnicos de enfermagem,

a troca de curativo é diária em todos os setores da pesquisa, e quando necessário à troca

ocorre mais de uma vez ao dia. O cuidado de enfermagem em feridas requer atenção especial

da parte dos profissionais da saúde, destacando-se o papel do enfermeiro, que busca novos

conhecimentos para fundamentar sua prática. (SILVA et al, 2009)

O produto de maior utilização nos setores de pesquisa foi hidrogel (45,5%), sendo que

27,3% são da LM Farma, 13,6% da Farmácia Universitária e 4,5% em forma de placa da

Hartmann. Seguido dos Ácidos Graxos Essenciais (22,7%) da FBM Farma, e Alginato de

Cálcio (13,6%) da LM Farma. Todos os setores utilizavam como prevenção o Tegaderme Roll

da 3M, colchão pneumático e coxins improvisados com cobertores e lençóis para os pacientes

com alto risco de desenvolver UP.

O tegaderme é Estéril, hipoalergênico, constituído por uma película de poliuretano

transparente, permeável ao oxigênio e vapor d’água, atuando como barreira contra líquidos e

bactérias.  É indicado no uso de úlceras de pressão de estágios I e II pouco exsudativas; no

desbridamento autolítico; como curativo secundário sobre gaze, alginato e hidrocolóide; em

feridas cirúrgicas fechadas e limpas; e na fixação de cateteres.

O Colchão Pneumático é indicado para prevenção das úlceras de pele, possui células

que se inflam alternadamente, evitando que a mesma região do corpo sofra pressão por tempo

prolongado, além de estimular a circulação, sendo considerado um dos mais eficientes
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recursos para prevenir as úlceras por pressão. O Colchão Piramidal é o produto mais utilizado

na prevenção de escaras, por seu baixo custo e eficácia. O formato de caixa de ovo permite

maior ventilação e reduz a pressão em áreas do corpo mais sujeitas às ulcerações por pressão.

Hoje os curativos são selecionados de acordo com a necessidade particular de cada

paciente e na avaliação da lesão, de forma a permitir tratamentos individualizados. O avanço

na compreensão do mecanismo detalhado do reparamento tissular e o aumento do interesse no

tratamento de feridas têm inundado o mercado de curativos com novos produtos. Hidrogéis,

hidrocolóides, filmes, gazes, ‘alginatos’, produtos biológicos e espumas estão entre as muitas

classes de curativos disponíveis aos profissionais de saúde e pacientes (MOORE et al, 2002).

No mercado existem diversas ofertas, no entanto, a maioria delas é desenvolvida no

exterior e chegam ao Brasil com preço elevado, impossibilitando o acesso há muitas pessoas,

a compra nos hospitais públicos é quase impossível. No Brasil, a seleção de produtos para o

cuidado de feridas sofre grande influência econômica devido à média de salário mínimo e o

baixo poder de aquisição dos usuários do Sistema Único de Sáude, bem como escassos

recursos finaceiros deste sistema.

No Brasil, desconhecem-se os gastos com esses tratamentos (Baptista e Castilho,

2006). Mas considera-se que sejam altos, repercutindo na qualidade de vida do paciente e da

sua família, já que o tratamento é custoso e a maioria dos pacientes acometidos por esses tipos

de lesões tendem a se afastar do emprego ou se aposentar precocemente com um ganho

salarial pequeno para custear o tratamento e o transporte para consultas e curativos.

Diante de sua cronicidade e da possibilidade de recidiva em maior ou menor período

de tempo, essas lesões podem gerar repercussões psicossociais aos pacientes, na medida em

que podem provocar mudanças no estilo de vida, prolongar o tempo de afastamento do

convívio familiar, provocar alteração da auto-imagem, o que afeta diferenciadamente cada

indivíduo, em menor ou maior intensidade, além de ser um limitante para o exercício de

atividades diárias. No âmbito das instituições hospitalares, demandam aumento dos custos

pela dispensação de insumos e cuidados especializados pela equipe assistencial. (OLIVEIRA

et al, 2010).

O hidrogel, originalmente desenvolvido em 1950, engloba uma variedade de curativos

de hidropolímeros que regulam a troca de fluidos na superfície da ferida. Devido a sua

excelente biocompatibilidade, os hidrogéis são usados em uma grande variedade de produtos,

incluindo coberturas médicas, biosensores, adesivos para a pele, lentes de contato e curativos

de feridas (VICTORIO, XIMENES e PIRRONE, 2006).
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O hidrogel produzido na Farmácia Universitária da Faculdade de Farmácia da

Universidade Federal Fluminense segue a formulação de um gel amorfo, estéril e sem

componentes aditivos (VICTORIO, XIMENES e PIRRONE, 2006).

Os produtos com hidrogéis para feridas são comercializados sob as formas de géis,

placa e géis impregnados normalmente em almofadas de gazes de algodão. As placas de

hidrogel são usadas como curativos primários para feridas superficiais ou planas. Eles são

classificados como curativos primários e excelentes para hidratação e manutenção de um

ambiente úmido na ferida. Alguns têm a capacidade de absorver, desencrostar e desbridar o

tecido necrótico e fibrótico.

O Hidrogel tem o efeito de reduzir significativamente a dor, dando uma sensação

refrescante, devido a sua elevada umidade que evita a desidratação das terminações nervosas.

Esse ambiente ajuda na autólise, ou seja, amolece e hidrata tecidos desvitalizados, facilitando

sua remoção. Em feridas livres de tecidos desvitalizados, propicia o meio ideal para a

reparação tecidual. (BLANES et al, 2004).

Segundo Declair (1996 e 2002) produtos à base de AGE para tratamento de feridas

podem conter um ou os dois ácidos graxos essenciais (ácido linolênico e ácido linoléico),

acrescidos de outras substâncias, tais como a vitamina A, E e lecitina de soja, ou integrar

formulações de triglicérides de cadeia média (TCM). Apresentam-se como óleos vegetais de

cor amarelo-claro.  Todos estes componentes agem de forma a aumentar a resposta imune,

acelerando o processo inflamatório, e conseqüentemente estimulando o processo de

cicatrização por meio da angiogênese e da epitelização. Os AGE favorecem a manutenção da

integridade da pele, por conter propriedades hidratantes e evitar a perda de água

transepidérimica. A vitamina E tem propriedades antioxidante e protege a membrana celular

do ataque dos radicais livres.

Os ácidos graxos essenciais promovem quimiotaxia (atração de leucócitos) e

angiogênese (formação de novos vasos sanguíneos), mantêm o meio úmido, aceleram o

processo de granulação tecidual, facilitam a entrada de fatores de crescimento, promovem

mitose e proliferação celular, atuam sobre a membrana celular, aumentando a sua

permeabilidade, auxiliam o debridamento autolítico e são bactericidas para S. aureus.

(MANDELBAUM, S.; SILVA e MANDELBAUM, M. 2003).

Os alginatos são polissacarídeos derivados do ácido algínico, que por sua vez é obtido

principalmente, de algas marinhas da espécie Laminaria. É utilizado há algumas décadas

devido a suas propriedades hemostáticas. O sódio do exsudato e o cálcio do alginato sofrem
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troca iônica formando um gel solúvel de alginato de sódio. A geração de íon livre de cálcio

amplifica a cascata de coagulação conferindo propriedade hemostática. (GOMES et al, 2001).

É de fácil aplicação, tem duas apresentações, em placa ou fita. Pode ser repartido para

se moldar ao tamanho da ferida, porém deve ser bem avaliado quanto sua indicação por ter

custo elevado, é classificado como cobertura primária, sendo necessária uma cobertura

secundária.

Os custos das coberturas utilizadas no HUAP demonstram que são coberturas de alto

valor comercial, o que é de suma importância para o tratamento dessas lesões crônicas, visto

que, o investimento em produtos de qualidade é um grande passo para a garantia do

atendimento integral do indivíduo. Basta saber, se a eficácia e a eficiência desses produtos são

comprovadas cientificamente. Outro fator relevante é o preço final que os produtos chegam a

população, já que as instituições de saúde conseguem valores bem menores do que estão no

comércio, pois realizam os pregões eletrônicos.

Conforme demonstrou os resultados, os produtos disponíveis para a realização do

curativo são produtos importados, que chegam com alto preço ao consumidor final,

dificultando dessa forma, o acesso da população a essas terapêuticas, e consequentemente a

adesão do paciente ao tratamento ideal, aumentando o tempo de cronificação dessas lesões.

A indicação do tratamento de feridas deve ser calcada nos princípios que aceleram a

cicatrização, nos custos referentes à realização de curativos e a acessibilidade da população.

No tratamento convencional dessas lesões, é importante lembrar que as trocas de curativo foram

diárias, realizando, portanto, o mínimo de 7 trocas de curativo durante a semana.

Diante dessas considerações, cabe aos serviços e profissionais de saúde captar e tratar

o mais precocemente possível os pacientes com lesões crônicas, de forma adequada, para que

estes tenham suas lesões cicatrizadas em menor tempo, resultando em resolutividade e

menores gastos para os órgãos públicos, além de gerar satisfação e melhora da qualidade de

vida de portadores e familiares.

Nesse contexto, as avaliações econômicas são um importante instrumento nos

processos de decisão e alocação de recursos em saúde. Porque permitem “identificar e

mapear problemas e oportunidades para uso e aplicação de soluções tecnológicas”, baseadas

na avaliação da efetividade, dos custos e dos impactos do uso de uma tecnologia no sistema

de saúde, permite também o aprimoramento das políticas de saúde, aumentando a eficiência e

a efetividade dos serviços e a qualidade do cuidado em saúde prestado. (BRASIL, 2009).
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6 CONCLUSÃO

Ao realizar o estudo, pretendíamos identificar e analisar os produtos utilizados para a

prevenção e tratamento de feridas crônicas no hospital universitário, assim como descrever o

perfil dos pacientes internados no hospital universitário com feridas crônicas e apresentar

indicações e custo dos produtos utilizados para a prevenção e o tratamento de feridas crônicas

no hospital universitário.

De acordo com os resultados, a maioria dos pacientes (70%) é do sexo masculino com

faixa etária predominante está entre 41 a 60 anos (61,5%), onde prevalece que 53,8% são

pacientes aposentados. Em relação ao Estado Civil, 46% dos pacientes são casados e

trabalham com vínculo empregatício ou como autônomo (56%). O local de domicílio dos

voluntários corresponde à área de abrangência de atendimento do hospital, sendo que 53,8%

são moradores de Niterói. Em relação à Escolaridade 31% dos pacientes possuem o ensino

fundamental. A lesão crônica mais frequente encontrada no HUAP foi a úlcera por pressão

que representou a 61% dos casos. Já em relação às doenças de Base, todos os pacientes

apresentam mais de uma, sendo que as mais comuns foram a Hipertensão Arterial, Diabetes

Mellitus e as Cardiopatias. A maioria dos pacientes (61,5%) já apresentava a lesão quando foi

internado no setor, sendo que a internação da maioria (77%) aconteceu no 2° semestre de

2011, ou seja, a menos de seis meses. O setor do HUAP que apresentou maior índice de

pacientes com lesões (38,5%) foi a Clínica Médica Masculina. A localização mais freqüente

das lesões encontradas (42%) foi a região sacra, que tinham 100% de sua etiologia a úlcera

por pressão. A realização do curativo é executada em 54% dos setores por técnicos de
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enfermagem. O produto de maior utilização nos setores de pesquisa foi hidrogel (45,5%),

sendo que 27,3% são da LM Farma, 13,6% da Farmácia Universitária e 4,5% em forma de

placa da Hartmann. Seguido dos Ácidos Graxos Essenciais (22,7%) da FBM Farma, e

Alginato de Cálcio (13,6%) da LM Farma. Todos os setores utilizavam como prevenção o

Tegaderme Roll da 3M e colchão pneumático ou piramidal.

A grande maioria das coberturas encontradas no Hospital são importadas, chegando ao

mercado brasileiro com alto custo para a saúde e para os usuários. Uma diferença prática que

pôde ser apontada na pesquisa foi em relação ao custo do Hidrogel produzido pela Farmácia

Universitária da Universidade Federal Fluminense e o Hidrogel comprado de outro

laboratório.

Por isso, destacamos a necessidade e importância da Avaliação Tecnológica em Saúde

e de estudos com rigor científico, com a pretensão da descoberta e fabricação de novas

terapêuticas, chegando ao consumidor final com baixos custos e com eficácia e eficiência

comprovadas. Já que essas lesões tendem ao maior tempo de cronificação se a terapêutica

usada não for acessível aos portadores.

É importante lembrar que o enfermeiro tem papel de destaque no tratamento de

feridas, portanto, deve sempre está empregando seu conhecimento técnico-científico e de

observação para avaliar a lesão e indicar a terapêutica a ser utilizada, assim como deve ser o

protagonista nas pesquisas científicas.

Dessa forma, analisando os produtos disponíveis podemos concluir que o investimento

do setor público na compra de materiais para o tratamento de feridas crônicas se fez

satisfatório, uma vez que, foram encontrados diferentes tipos de materiais para uso nas

diferentes etiologias e fases da cicatrização das lesões. Essa variedade de coberturas é

importante para que se possa realizar a avaliação correta da lesão, considerando suas

características para o emprego da cobertura ideal, a fim de promover a melhora da lesão e sua

conseqüente cicatrização. No entanto, o custo das terapêuticas encontradas gera oneração do

SUS, visto que têm alto custo e que são usadas em lesões crônicas, ou seja, de longo

tratamento.
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7. APÊNDICES

7.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título do Projeto: Estudo epidemiológico das práticas adotadas no tratamento das lesões crônicas no Hospital

Universitário Antonio Pedro.

Pesquisador Responsável: Beatriz Guitton Renaud Baptista de Oliveira.

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense

Telefones para contato: (21)  2629-9255       (21) 9203-9595  (21)8267-4560

Nome do voluntário: ________________________________________________________

Idade: _____________ anos R.G. _______________________

Responsável legal (quando for o caso): _________________________________________

R.G. Responsável legal: ______________________

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, do projeto de pesquisa

intitulado “Estudo epidemiológico das práticas adotadas no tratamento das lesões crônicas no Hospital

Universitário Antonio Pedro”, de responsabilidade da pesquisadora Beatriz Guitton Renaud Baptista de Oliveira.

O propósito deste estudo é conhecer o perfil sócio-demográfico e clínico dos pacientes com feridas em

tratamento no Hospital Universitário Antonio Pedro e como são realizados os curativos nestes pacientes.

Dessa forma, a pesquisa acima tem como objetivos: (1) Descrever o perfil epidemiológico de pacientes

com feridas, internados e em acompanhamento ambulatorial no Hospital Universitário Antonio Pedro,

identificando características sociais, demográficas, de saúde e descritivas das lesões; (2) Analisar as práticas

adotadas pelo serviço de saúde no âmbito do SUS, via estudo epidemiológico, no que concerne o uso de

curativos/coberturas para o tratamento de feridas, com e sem carboximetilcelulose.
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Este é um estudo observacional, longitudinal, com abordagem quantitativa, que será realizada no

Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP). Os voluntários da pesquisa são pacientes com feridas em

acompanhamento no HUAP. Os dados desta pesquisa serão registrados em instrumento composto por itens

fechados construídos com base em dados de identificação do paciente, histórico clinico, doença de base,

avaliação geral, exames laboratoriais, avaliação da lesão, avaliação complementar, avaliação para o auto-cuidado

e por itens abertos, para o registro de outras especificidades das situações observadas não contempladas nos itens

fechados. Serão coletados os dados do prontuário e junto ao paciente para descrição do seu estado de saúde e

avaliação da lesão. A análise dos dados será estatística.

Não são previstos riscos de saúde para o voluntário, tendo em vista que os dados serão coletados no

prontuário, através de entrevista e com exame clínico. Os dados serão coletados pelos pesquisadores do projeto.

Este estudo gerará uma grande quantidade de informações sobre pacientes acometidos com feridas e os

tratamentos utilizados, contribuindo para a adequação do cuidado aos pacientes e facilitando a elaboração de

recomendações voltadas para o gerenciamento do uso racional de tecnologias pelo Ministério da Saúde no

tratamento de feridas.

Você receberá uma cópia deste termo, na qual constam os telefones dos pesquisadores, que você poderá

utilizar para tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação nele, agora ou a qualquer momento.

Na posição de PARTICIPANTE VOLUNTÁRIO desta pesquisa, a qualquer momento você pode recusar-se ou

desistir de participar e retirar o seu consentimento. A recusa não trará nenhum prejuízo em relação ao

pesquisador, hospital ou tratamento. E você será tratado na pesquisa de forma anônima e confidencial, isto é, em

nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Não haverá auxilio financeiro para

participação na pesquisa.

 Após ler as informações a seguir e aceitar participar desta pesquisa solicitamos que assine sua

concordância ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é da pesquisadora

responsável. Caso você recuse a participar desta pesquisa asseguramos que você não será penalizado(a) de

nenhuma maneira.

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido
informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.
Ou
Eu, _______________________________________, RG nº _______________________, responsável legal por
______________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido informado e concordo
com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito.

Niterói, _____ de ____________ de _______

______________________________________                     __________________________________________

Assinatura do paciente ou seu responsável legal               Assinatura do responsável por obter o consentimento

_______________________________________                   __________________________________________
Testemunha  Testemunha
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7.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Projeto: Estudo epidemiológico das práticas adotadas no tratamento das lesões crônicas
no Hospital Universitário Antonio Pedro
Pesquisador responsável: Beatriz Guitton R. B. de Oliveira

DOENÇA DE BASE                                                                                  DESCRIÇÃO

Diabetes Mellitos (      ) SIM (       ) NÃO

Hipertensão Arterial (      ) SIM (       ) NÃO

Doença Renal Crônico (      ) SIM (       ) NÃO

Cardiopatias (      ) SIM (       ) NÃO

DPOC (      ) SIM (       ) NÃO

AVC (      ) SIM (       ) NÃO

Câncer (      ) SIM (       ) NÃO

Anemia (      ) SIM (       ) NÃO

Obesidade (      ) SIM (       ) NÃO

OUTRAS

MATERIAIS DISPONÍVEIS NO SETOR

(     ) SOROFISIOLÓGICO 0,9%

(     ) LUVA DE PROCEDIMENTO

(     ) LUVA ESTÉRIL

(     ) GAZE IV

(     ) BISTURI

(     ) ATADURA

(     ) MICROPORE/ESPARADRAPO

(     ) PACOTE DE CURATIVO ESTÉRIL

(     ) MÁSCARA

Data: ___ /___ /___ Setor de Internação:
I.  HISTÓRICO

Nome: Nº Prontuário

Tel.: (      ) Cidade:

Data de Nascimento:     ___
/___ /___ Idade: Sexo (  ) F   (  ) M Ocupação:

Escolaridade _____grau    (   ) completo   (   ) incompleto    (  )
analfabeto Estado Civil:

Data da internação :    ___ /___
/___ Motivo da internação:

Apresentava lesão quando internou?    (  ) Não        (  ) Sim

Observações:
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TIPO DE LESÃO LOCALIZAÇÃO EXTENSÃO TROCA PROFISSIONAL

AGENTE TÓPICO UTILIZADO APRESENTAÇÃO LABORATÓRIO VALIDADE
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8. ANEXOS
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	Sem nome

