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SANTOS, R. C. Capacidade Funcional no cuidado de pacientes Adultos e Idosos
portadores de úlceras venosas: um estudo de avaliação da Enfermagem. Niterói, 2013.
79f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Cuidado em Saúde)- Departamento de
Enfermagem, Universidade Federal Fluminense, UFF.
RESUMO
A perda da capacidade funcional em pacientes adultos e idosos portadores de úlcera venosa
prejudica a realização das atividades básicas e instrumentais do seu cotidiano. Mediante este
fato, emerge a necessidade da avaliação da capacidade funcional com a proposta de melhorar
a qualidade de vida desses pacientes através da prevenção de complicações e possibilidade de
tratamentos que até alguns anos atrás eram impensados na perspectiva de um prognóstico de
vida favorável para enfermidades, principalmente as crônicas. Partindo desse pressuposto, o
objeto de estudo desta pesquisa é a avaliação da capacidade funcional em pacientes adultos e
idosos portadores de úlceras venosas. E com base no pensamento apresentado anteriormente,
emergiu como problema de pesquisa a seguinte questão: como a úlcera venosa pode
influenciar na qualidade de vida do paciente adulto e idoso? Partindo das considerações
realizadas, esta pesquisa vislumbrou os seguintes objetivos: avaliar a capacidade funcional de
pacientes adultos e idosos portadores de úlceras venosas, identificar o impacto das limitações
funcionais no auto-cuidado de pacientes adultos e idosos portadores de úlceras venosas e
discutir a relação da capacidade funcional e qualidade de vida em pacientes adultos e idosos
portadores de úlceras venosas. O estudo abordado nesta dissertação teve o delineamento do
tipo transversal com enfoque observacional através avaliação da capacidade funcional dos
pacientes adultos e idosos com úlceras com abordagem quantitativa descritiva simples, com
amostra de 35 pacientes avaliados no Hospital Universitário Antônio Pedro. Esta pesquisa
obteve parecer favorável do comitê de ética em pesquisa, CAAE 04826812.4.0000.5243 com
parecer n.128.921, da Instituição de Saúde em conformidade com a Resolução 466 de 2012 do
Conselho Nacional de Saúde. Os dados foram coletados entre os meses de janeiro e abril de
2013 e para análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva. A análise descritiva
apresentou na forma de tabelas os dados observados, expressos pela média, desvio padrão,
mediana, mínimo e máximo para dados numéricos, e freqüência (n) e percentual (%) para
dados categóricos. Como resultado identificamos uma predominância do sexo feminino, idade
média de 61,1, baixo nível de escolaridade e de renda familiar. Ao avaliar os idosos e adultos
portadores de úlceras venosas através da escala de vida diária e instrumental de vida diária foi
possível observar que eles apresentaram grau de independência satisfatório e um escore
máximo de satisfação em relação à qualidade de vida por não apresentarem no momento
complicações que levam à incapacidade funcional por perda de força muscular. Contudo,
mediante os objetivos propostos deste estudo comprovou-se que o portador de úlcera venosa
consegue sim desenvolver a maioria das atividades do seu cotidiano, embora receba
assistência em alguma delas. Mas não é um fator preditivo. Porém a dependência, mesmo que
parcial, interfere na qualidade de vida do sujeito. Principalmente quando este se encontra em
pleno exercício de suas atividades laborais como os sujeitos adultos desta pesquisa.
Descritores: úlcera varicosa, cuidado de enfermagem, qualidade de vida, saúde do idoso e
saúde do adulto.

SANTOS , R. C. Functional capacity of Adults and Elderly with venous ulcers : an
evaluation study of nursing . Niterói , 2013. 79f . Thesis (Master of Science in Health Care )
- Department of Nursing , Fluminense Federal University , UFF .
ABSTRACT
The loss of functional capacity in adult and elderly patients with venous ulcers affect the
realization of basic and instrumental activities of their everyday life. Thus, emerges the need
for assessment of functional capacity with the proposal to improve these patients life quality
by preventing complications and enabling treatments that were until unthought in a
perspective of a life favorable prognosis for diseases, especially chronic ones. Based on these
facts, the object of this research is the assessment of functional capacity in adults and elderly
patients with venous ulcer patients, emerging as a research problem the following question:
how venous ulcer can influence the adult and elderly patient life quality? Starting from these
considerations, this research present the following objectives : assess the functional capacity
of adult and elderly patients with venous ulcers , identify the impact of functional limitations
in self - care of adult and elderly patients with venous ulcers and discuss the relationship of
functional capacity and quality of life in adults and elderly patients with venous ulcer patients
. The study discussed in this dissertation was designed by cross-sectional observational
approach to functional capacity evaluation through adult and elderly patients with ulcers with
simple descriptive quantitative approach with a sample of 35 patients evaluated at the
University Hospital Antonio Pedro . This research obtained the assent of the research ethics
committee, CAAE 04826812.4.0000.5243 with n.128.921 opinion, the Institution of Health in
accordance with Resolution 466 of the 2012 National Health Council. Data were collected
between January and April 2013 and analysed using descriptive statistics. Descriptive analysis
showed the observed data , expressed as mean , standard deviation, median , minimum and
maximum for numeric data , and frequency ( n ) and percentage ( % ) for categorical data in
tables . As a result we identified a predominance of females, mean age 61.1, low education
level and family income. In assessing the elderly and adults with venous ulcers across the
range of daily living and instrumental daily life we observed that they had satisfactory degree
of independence and a maximum score of satisfaction with the life quality for not having the
time complications lead to functional impairment for loss of muscle strength. However, this
study proved venous ulcers patient can develop most of their daily activities, needing
assistance to execute any of them. This is not a predictive factor, but dependence, even partial,
interferes on subject’s life quality, especially when it is in full exercise of their professional
activities, as we can see in adult subjects in this study.
Keywords : varicose ulcer , nursing care , life quality, elderly and adult’s health .
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1. INTRODUÇÃO

Como enfermeiros, devemos perceber o nosso paciente como um ser humano em toda
sua dimensão biopsicossocial e espiritual. Em nossa prática cotidiana por vezes nos
esquecemos da importância da percepção do paciente como um todo e deixamos de pensar de
forma crítica a nossa assistência. Com isso fazemos por predominar a dimensão física do
cuidado e deixamos de visualizar holisticamente o corpo ferido que tocamos.
Logo a motivação para o desenvolvimento deste estudo, surgiu a partir da minha
experiência assistencial e da proposta de parceria da dissertação do mestrado com a Ação
Transversal n. 06/2011 - Casadinho/Procad, do projeto: "Inovação em Enfermagem no
Tratamento de Lesões Tissulares - Sistematização, Inclusão Tecnológica e Funcionalidade"
através do MCTI/CNPq/MEC/CAPES.
Proposta esta que visa à implantação de cooperação acadêmica entre o programa de
Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde da Escola de Enfermagem Aurora de
Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense, com o programa consolidado de PósGraduação em Enfermagem na Saúde do Adulto da Escola de Enfermagem da Universidade
de São Paulo.
Nos últimos anos, o Brasil vem apresentando um novo padrão demográfico que se
caracteriza pela redução da taxa de crescimento populacional e por transformações profundas
na composição de sua estrutura etária, com um significativo aumento do contingente de
idosos. Estas modificações, por seu turno, têm imprimido importantes mudanças também no
perfil epidemiológico da população, com alterações relevantes nos indicadores de
morbimortalidade, e constituem, juntamente com outros temas selecionados sobre saúde e
demografia, os objetos de estudo da presente publicação. (IBGE, 2009)
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O aumento do número de idosos é notável em todo mundo, com avanço da tecnologia
junto com uma melhor qualidade de vida possibilitou ao homem uma expectativa de vida
maior, conseqüentemente o aumento da preocupação não só com a saúde física, mas também
com a saúde mental da população com mais de 60 anos de idade. A partir dessa idade, surgem
doenças típicas da população idosa somadas à co-morbidades pré-existentes (SANTANA et
AL, 2009).
As doenças associadas à velhice não fazem parte do processo normal de envelhecimento,
elas ocorrem porque as perdas funcionais decorrentes do envelhecimento aumentam a
vulnerabilidade do indivíduo a doenças como o câncer, doenças cardíacas, ao Acidente
Vascular Encefálico dentre outras. E neste contexto, uma das principais causas que levam
adultos e idosos à internação hospitalar são as doenças do aparelho circulatório, perfazendo
um total de 27,4% das internações (DATASUS, 2008).
De acordo com Battagin e Canineu (2008), os adultos e idosos, principalmente aqueles
com Doença Arterial Coronariana (DAC), vivenciam experiências de limitação em seus
movimentos corporais, o que acarreta diminuição da capacidade funcional destas pessoas. Os
movimentos do nosso corpo expressam necessidades e sentimentos, além de possibilitarem
colocar nossa vida em marcha.
Entende-se por “capacidade funcional” o grau de preservação da capacidade de realizar as
atividades básicas que se referem ao autocuidado, ou seja, atividades fundamentais básicas
relacionadas à vida diária, como arrumar-se, vestir-se, comer, banhar-se e se locomover; e as
atividades instrumentais, como fazer compras, pagar contas, cozinhar e cuidar da própria
saúde, o que gera grande dano a uma sociedade altamente produtiva (MARCHON et al, 2010)
Um agravante desta situação é a probabilidade do surgimento de lesões tissulares mais
especificamente úlceras venosas em detrimento à própria doença, a prevalência de doenças

3

crônico-degenerativas e a perda funcional dos adultos e idosos, principalmente aqueles
submetidos a internações por motivos agudos ou crônicos.
Partindo desse pressuposto, o objeto de estudo desta pesquisa é a avaliação da capacidade
funcional em pacientes adultos e idosos portadores de úlceras venosas. E com base no
pensamento apresentado anteriormente, emerge como problema de pesquisa a seguinte
questão: como a úlcera venosa pode influenciar na qualidade de vida do paciente adulto e
idoso?
Neste sentido, é importante ressaltar que a Área Técnica de Saúde do Adulto e Idoso
reafirma a necessidade de mudanças na linha de cuidados e da atenção a essa população,
através da humanização do atendimento, bem como do fomento de inovações, através da
disseminação de conhecimentos específicos para gestores e profissionais de saúde que atuam
na rede, buscando parcerias e divulgando a idéia do Envelhecimento Ativo para ambas as
gerações (BRASIL, 2010).
Considera-se também fundamental para o tratamento, a tecnologia farmacológica que
aparece como terapêutica primordial e a cada dia é reinventada e ampliada, conforme a
necessidade da assistência, ou seja, consumo de materiais para curativos e os medicamentos
para o tratamento. No entanto, estas se encontram cada vez mais distantes da realidade de
muitos sujeitos portadores de lesões crônicas, pois estes não possuem recursos financeiros
para sustentar o tratamento com especialistas e produtos de alta tecnologia. O que possibilita o
abandono e afastamento dos pacientes aos serviços de saúde (FIGUEIREDO, 2007).
Partindo das considerações realizadas, esta pesquisa vislumbra os seguintes objetivos:
Geral
 Avaliar a capacidade funcional de pacientes adultos e idosos portadores de úlceras
venosas.
Específicos:
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Identificar o impacto das limitações funcionais no auto-cuidado de pacientes adultos e
idosos portadores de úlceras venosas.



Discutir a relação da capacidade funcional e qualidade de vida em pacientes adultos e
idosos portadores de úlceras venosas.

O estudo proposto segue a linha pesquisa do cuidado nos ciclos vitais humanos tecnologias e subjetividades na enfermagem e saúde do Programa de Pós-Graduação do
Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em saúde – MACCS/UFF, conceituada como
desenvolvimento de abordagens científicas, tecnológicas, relacionais e culturais nos diferentes
ciclos de vida. Mediante a linha de pesquisa, a produção e o aprimoramento do cuidado de
enfermagem na prevenção de agravos de doenças, como a úlcera venosa, deve se dá através
da construção ou aplicação de novas intervenções técnicas no cuidado de enfermagem e
saúde, objetivando a recuperação e a reabilitação não somente do sujeito, mas da família
envolvida no processo de cuidar.
No Brasil, estudos apontam a falta de sistematização da assistência ao usuário com úlceras
venosas. Poucas instituições adotam protocolos clínicos que direcionem ações de cuidados
voltadas à prevenção e tratamento dessas úlceras. Esta realidade pode trazer implicações
diretas aos usuários em relação ao tempo de cicatrização da úlcera venosa, refletindo
diretamente em sua qualidade de vida e ainda onerando financeiramente o sistema público de
saúde com gastos desnecessários (SILVA et al, 2012)
Pois, a cronicidade das úlceras afeta a produtividade no trabalho, gerando aposentadorias
por invalidez, restringindo as atividades da vida diária e de lazer. Para muitos pacientes, esta
doença venosa significa dor, perda de mobilidade funcional e piora da qualidade de vida.
(NUNES et al., 2008).
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Logo a justificativa desse estudo está na necessidade de prevenir complicações
decorrentes da úlcera venosa e promover o autocuidado em pacientes adultos e idosos
portadores de úlcera venosa como tecnologia de proteção em saúde através da avaliação e
análise de sua capacidade funcional vislumbrando a estes uma melhor qualidade de vida. Pois
com o aumento do contingente populacional dos idosos em virtude da baixa de natalidade
associado ao aumento da expectativa de vida, há a necessidade de desenvolvimento de novas
tecnologias que vislumbrem tratamentos que até alguns anos atrás eram impensados na
perspectiva de um prognóstico de vida favorável para enfermidades, principalmente as
crônicas (CAMACHO e COELHO, 2010).
As úlceras venosas também são relativamente comuns na população adulta. Sua
frequência vem aumentando de acordo com o prolongamento da expectativa de vida da
população mundial, e sua prevalência varia muito, dependendo dos diferentes métodos
empregados nos estudos, idades das populações estudadas e definições de úlcera venosa. A
prevalência é superior a 4% em pessoas acima dos 65 anos, predominando no sexo feminino,
com um índice de recorrência de 60% a 72%, dados esses que justificam o desenvolvimento
desta pesquisa em pacientes adultos e idosos portadores de úlceras venosas. (ABBADE;
LASTÓRIA, 2006).
A relevância desta pesquisa está no fato de compreender que a assistência de saúde aos
pacientes adultos e idosos portadores de úlcera venosa, requer uma assistência embasada em
um modelo holístico de cuidado, onde o ser humano precisa ser assistido a partir das suas
reais necessidades. Uma vez que esse estado patológico gera expectativa, medo, ansiedade em
relação à qualidade de vida afetada, devido ao comprometimento da doença que limita e
impede o indivíduo de exercer atividades diárias, com restrições sociais, profissionais,
gerando elevados custos sociais e econômicos.
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Pois segundo Oliveira et al (2012), a cronicidade das úlceras venosas requer um
acompanhamento minucioso dos pacientes portadores dessa lesão junto à instituição de Saúde
envolvendo equipe multidisciplinar, requerendo curativos freqüentes, além de avaliação das
condições da úlcera e reavaliações da terapia instituída. O longo tratamento onera gastos ao
sistema público de saúde, além das limitações impostas pela lesão contribuir para afastar os
pacientes, muitas vezes ainda em idade produtiva, de suas atividades laborais.
Esta pesquisa torna-se relevante também a partir do princípio da enfermagem que deve
estar sempre associada à idéia de prevenção e quando isso não for possível, é preciso
restaurar, para a melhora da imagem do paciente, ajudando-o a enfrentar a realidade do corpo
doente e cuidar dele observando princípios científicos e dominando as técnicas e tecnologias,
além de respeitá-las quando resistem ao tratamento, estimulando a aceitá-lo (COSTA et al,
2011).
Esta pesquisa contribuirá para o ensino, uma vez que trará dados relevantes a serem
futuramente repassados aos discentes; se estenderão também, para o meio científico a partir
da divulgação e publicação dos resultados desta pesquisa. Contribuirá para os profissionais de
enfermagem que poderão ter acesso aos dados atualizados, ou seja, poderão acessar os futuros
resultados desta pesquisa e poderão aplicá-los em suas práticas visando o crescimento
profissional através do pensamento crítico-reflexivo de sua prática.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1Úlceras venosas e as questões dos pacientes adultos e idosos

A pele é um dos órgãos que mais sofre mudanças com o avançar da idade. Dentre as
principais alterações decorrentes do envelhecimento, ressaltam-se: fragilidade cutânea, perda
da sensibilidade, diminuição da elasticidade, distúrbios no estado metabólico, alterações na
circulação sanguínea e declínio das glândulas sudoríparas e sebáceas acarretando em
distúrbios na termorregulação e, conseqüentemente, uma pele mais ressecada. Essas
modificações fisiológicas somadas, especialmente, às alterações na circulação sanguínea, à
diminuição da mobilidade e ao declínio do tônus muscular, tornam os idosos mais
susceptíveis a desenvolver úlceras crônicas (BENEVIDES et al, 2012)
Ainda relacionado ao sistema tegumentar, com o envelhecimento, a pele perde a
resistência e a umidade. O suprimento sanguíneo para a pele diminui e os vasos,
especialmente as alças capilares, diminuem em tamanho e número. Essas alterações
vasculares contribuem para uma cicatrização tardia de lesões, comumente notada em
pacientes idosos. Já relacionado ao sistema cardíaco e vascular, mais de 50% dos idosos
apresentam hipertensão sistólica ou diastólica e embora seja uma condição crônica comum, a
hipertensão, não é uma alteração normal do envelhecimento, mas predispõe os idosos à
insuficiência cardíaca, insuficiência renal, doença cardíaca coronariana e insuficiência
vascular, resultando em ulceração venosa como complicação mais grave da insuficiência
venosa, conhecida também como úlcera varicosa, que é a doença envolvida nesta pesquisa
(POTTER & PERRY, 2009)
Segundo Silva et al (2007), a insuficiência venosa resulta da obstrução das válvulas
venosas nas pernas ou de um fluxo do sangue para através das válvulas, afetando as veias
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superficiais e profundas. Esse distúrbio no mecanismo fisiológico do fluxo venoso resulta em
hipertensão venosa, em virtude do aumento prolongado da pressão nos vasos. A insuficiência
venosa tem como característica alterações físicas como: edema, hiperpigmentação, eczema,
erisipela e lipodermatosclerose, que ocorrem principalmente nos membros inferiores devido à
hipertensão venosa ou obstrução venosa que resultam na formação de úlceras.
Segundo Carmo et al (2007) a úlcera venosa representa cerca de 70% a 90% dos casos de
úlceras de membros inferiores. Essa inadequação do funcionamento do sistema venoso é
comum na população brasileira, sendo a freqüência superior a 4% entre os idosos acima de 65
anos. Este elevado número de recidivas das úlceras (66%) constitui um dos problemas mais
importantes na assistência aos portadores de insuficiência venosa.
As feridas crônicas, como as úlceras em membros inferiores, constituem um sério
problema de saúde pública, porque afetam grande parcela da população, acometendo
principalmente adultos e idosos. Acabam interferindo nos índices de morbidade e
mortalidade, por produzirem alterações crônicas na integridade da pele, ocasionando assim
incapacitação e ou amputação de membros inferiores desses indivíduos (ABREU et al, 2013)
E por ser um problema de saúde pública, cabe também ao profissional de saúde o
reconhecimento não somente do perfil clínico, mas também do perfil socioeconômico da
população de pacientes com úlcera venosa por gerar informações importantes para o
desenvolvimento de novas diretrizes para o tratamento de úlceras venosas, assim como o
melhor aproveitamento dos recursos disponíveis contribuindo para a redução do tempo de
tratamento e gastos institucionais (OLIVEIRA et al, 2012)
Ou seja, com o crescente envelhecimento da população brasileira, somado às doenças
crônicas existentes e a mudança na estrutura etária, requer das políticas públicas e dos
profissionais de saúde atitudes definidas na abordagem assistencial, com ênfase no trabalho
interdisciplinar com vistas a preservar a autonomia, a participação, o cuidado, a auto-
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satisfação e a possibilidade deste paciente atuar em diversos contextos sociais (CAMACHO
& COELHO, 2010)
Cabe ressaltar também, que o diagnóstico diferencial de úlcera venosa faz-se
importante para escolha e sucesso no tratamento a ser aplicado. E que o comprometimento do
cliente e da família em relação à terapêutica é fundamental para o alcance de bons resultados.
Uma vez, que esta doença afeta a qualidade de vida dos pacientes, por gerar expectativa em
relação à execução das atividades diárias, restrições sociais e afastamento das atividades
profissionais, com custos sociais e econômicos elevados.
Portanto, a percepção de bem-estar define a qualidade de vida. E compreender as
percepções do adulto e idoso sobre o estado de saúde, torna-se essencial para a avaliação
correta e o desenvolvimento de intervenções clinicamente relevantes. Os conceitos de saúde
dos adultos e idosos geralmente dependem das percepções pessoais de capacidade funcional.
Idosos envolvidos em atividades da vida diária geralmente se consideram saudáveis, enquanto
aqueles que apresentam prejuízos físicos, portador de lesão tissular (no caso deste estudo
úlcera venosa), considera-se doente devido às suas limitações, com alterações emocionais e
sociais que limitam ainda mais suas atividades (POTTER & PERRY, 2009).

2.2 Capacidade Funcional em pacientes portadores de úlceras venosas
As principais causas das úlceras crônicas no idoso são de origem vascular, resultantes
da insuficiência venosa crônica (70 a 90%). Essas úlceras venosas afetam de forma
significativa, a qualidade de vida dos seus portadores, pois além do seu caráter recidivante,
elas geram perdas funcionais, influenciando nas relações sociais, no exercício do trabalho e
nas atividades cotidianas (BENEVIDES et al, 2012).
O processo de envelhecimento em si somado a presença e uma lesão crônica trazem
consigo alguns comprometimentos funcionais em razão do processo fisiológico, que é lento,
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inexorável e universal, os quais de uma forma ou outra vão influenciar na capacidade
funcional do idoso, sendo evidenciado nas atividades de vida diária desses no decorrer desse
processo evolutivo (FERREIRA et al, 2011)
Segundo Marchon Et al (2010), entende-se por capacidade funcional o grau de
preservação da capacidade de realizar as atividades básicas que se referem ao autocuidado, ou
seja, atividades fundamentais básicas relacionadas à vida diária: arrumar-se, vestir-se, comer,
banhar-se e se locomover; e as atividades instrumentais: fazer compras, pagar contas,
cozinhar e cuidar da própria saúde.
A preocupação com a capacidade funcional do paciente demonstra que o profissional
da saúde está engajado em uma nova política de valorização da autonomia e manutenção da
independência física e mental dos pacientes adultos e idosos.
Na área da saúde, a avaliação da capacidade funcional é essencial para a escolha do
melhor tipo de intervenção e monitorização do estado clínico-funcional dos idosos (SANTOS
& VIRTUOSO JÚNIOR, 2008).
Portanto, o desenvolvimento de modelos assistenciais alternativos que privilegiem o
atendimento ao portador de lesão crônica sem institucionalizá-lo, é desejável para o cenário
atual de saúde no Brasil. Esta situação leva à perda da autonomia e da independência e
culmina em fragilidade do indivíduo, dificultando sua adaptação ao mundo moderno
Com isso a avaliação funcional se dá como método sistemático de avaliar a capacidade
do adulto e idoso de funcionar no seu ambiente, seja este, na casa, no trabalho, na família ou
na sociedade. Logo, a importância de introduzir os pacientes adultos (bem como idosos em
nossa realidade), novamente no mercado de trabalho adequado à suas possibilidades
funcionais.

2.3- Qualidade de vida em pacientes portadores de úlceras venosas
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O conceito de qualidade de vida (QV) vem se destacando cada vez mais na sociedade
atual, tornando-se um tema de interesse coletivo, não somente na literatura científica, como
também em diversas áreas do conhecimento – na sociologia, educação, medicina,
enfermagem, psicologia e demais áreas, além dos meios de comunicação. Contudo é uma
temática complexa, subjetiva, que gera um leque ampliado de significados, com enfoques
variados e construções metodológicas diversificadas, levando a distintas definições. (VIDO;
FERNANDES, 2007).
Mas atualmente é definida de acordo com o grupo de estudos sobre qualidade de vida
da Organização Mundial de Saúde (OMS), como a percepção do indivíduo e de sua posição
na vida, num contexto cultural e com sistemas de valores nos quais vivem relacionados aos
seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. (THE WHOQOL GROUP, 1995).
A úlcera venosa crônica é uma doença que causa importante ônus aos sistemas de
saúde e previdenciário, interferindo na qualidade de vida do paciente, pelos altos custos com
tratamento ou pela possibilidade de faltas ao trabalho e perda do emprego, além de
diminuição do prazer nas atividades cotidianas, tornando-se para ele dor e perda de
mobilidade funcional. (FRANÇA; TAVARES, 2003; NUNES et al., 2008).
Viver com a condição de ter uma ferida crônica acarreta uma série de mudanças na
vida das pessoas e, consequentemente, de seus familiares. Nessa situação surgem dificuldades
que, muitas vezes, nem a pessoa nem a família e a equipe de saúde estão preparados para
ajudar e compreender em todos os aspectos que envolvem esta problemática. (COSTA, 2011)
Atividades rotineiras como o simples subir ou descer uma escada, o deslocar-se até o
banheiro, ao quintal, ou simplesmente o permanecer de pé sem apoio durante um curto
período de tempo, o percorrer curtas distâncias, o levantar-se da cama, tornam-se tarefas
difíceis de concretizar no dia a dia. A interferência na atividade básica da locomoção acarreta,
desse modo, múltiplas implicações, obrigando as pessoas a reestruturarem as atividades do
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seu quotidiano e, em alguns casos, a sentirem-se dependentes de outros para poderem se
locomover aos diversos lugares pretendidos e assim poderem relacionar-se com os outros.
(SOUSA, 2009).
Para compreender a qualidade de vida das pessoas com úlcera venosa, é necessária
uma assistência integral e de qualidade, com planejamento assistencial contínuo e
multiprofissional. Bem como a utilização de instrumentos que forneçam uma avaliação
global, baseada no contexto vivenciado, no sentido de interferir nos fatores associados à piora
da qualidade de vida, não dependendo unicamente dos cuidados prestados pela equipe, mas
também do reconhecimento dos vários elementos que estão associados, afetando a qualidade
desta clientela. (COSTA, 2011)
Por isso uma assistência embasada em um modelo holístico de cuidado, em que o ser
humano precisa ser visto a partir de uma abordagem de suas reais necessidades e de seus
problemas, atuais e futuros torna-se imprescindível.

2.4- Tratamento de Lesões Tissulares: o estado da arte sobre pacientes adultos e idosos
com úlceras venosas

Analisando os resultados obtidos em busca nos seguintes bancos de dados da
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS): Lilacs (Literatura Latino Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde), Scielo (Scientific Electronic Library Online) e na base de dados
internacional PUBMED (Medical Published - service of the U.S. National Library of
Medicine), com os descritores: úlcera venosa, cuidado de enfermagem, cicatrização de
feridas, saúde do idoso e saúde do adulto, foram encontrados 52 artigos refinados dos últimos
dez anos. Para esta busca foi utilizada como questão norteadora a seguinte pergunta: O que os

13

enfermeiros têm produzido e publicado sobre úlcera venosa e o cuidado de enfermagem
voltado ao adulto e idoso?
Foi realizada uma leitura flutuante das referências selecionadas que foram num total
de 52 artigos dos quais, na base Lilacs encontramos somente 4 artigos (7,6%) que possuíam
aderência ao estudo e todos atenderam aos critérios estabelecidos. Na Scielo encontramos 01
referência (2%), mas esta se repetia. Na base internacional PUBMED foram encontrados 47
artigos (90,4%) que possuíam a aderência necessária ao estudo, porém, 01 referência também
se repetia. Portanto, dos 52 artigos, um se repetia nas bases de dados escolhidas (Scielo e
Lilacs), e um se repetia na própria base de dados da Pubmed e por esta razão faremos a
análise tendo por embasamento o quantitativo de 50 artigos.
No processo de seleção das referências é perceptível o quantitativo ínfimo de
publicações sobre úlcera venosa com ênfase no cuidado de enfermagem, portanto chama a
atenção para uma análise mais acurada sobre os dados.
Dos 50 artigos selecionados foram obtidos no ano de 2012 o percentual de 4% (2
artigos); em 2011 12% (6 artigos); em 2010 6% (3 artigos); em 2009 12%(6 artigos); em 2008
2% (1 artigo);

em 2007 8% (4 artigos); em 2006 10% (5 artigos); em 2005 e 2004, os

maiores percentuais, 16% ( artigos) cada ano; em 2003 12% (6 artigos) e em 2002 2% (1
artigo).
Visando à análise do tipo de publicação e abordagem metodológica os artigos foram
agrupados e selecionamos quanto a: estudos de revisão em 6% (3 artigos); estudo quantitativo
30% (15 artigos); qualitativo 16% (8artigos); qualitativo-quantitativo 2% (1 artigo).
Do tipo de ensaio clínico randomizado 14% (7 artigos), como estudo de caso 18% (9
artigos); estudo comparativo 4% (2 artigos) e de estudo piloto 10% (5 artigos).
Em relação à essência do conteúdo e produção do conhecimento, se destacaram as
questões relacionadas aos cuidados de enfermagem em pacientes portadores de úlceras
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venosas em 10% dos artigos (5 artigos), em relação à importância da consulta de enfermagem
e qualificação dos profissionais que assistem os pacientes portadores de úlceras venosas 4%
(2 artigos).
Relacionada à utilização de novas tecnologias (leves e duras) foram encontrados
também 12% (6 artigos) dos artigos analisados. Sobre a adaptação e apoio psicossocial de
pessoas portadoras de úlcera venosa, há 4% (2 artigos). Quanto à qualidade de vida dos
pacientes portadores de úlceras venosas 8% (4 artigos), e relação a novos curativos existentes
no mercado 32% (16 artigos), terapias de compressão 26% (13 artigos) e complicações da
úlceras venosas 4% (2 artigos).
Quanto à base de dados, dos 50 artigos, na Lilacs o menor quantitativo, sendo, 8% (4
artigos) e na Pubmed o maior percentual, de 92% (46 artigos). Destaca-se que ocorreram 10%
(5 artigos) em português, 88% (44 artigos) em inglês e 2% ( 1 artigo) em espanhol.
Sobre a recomendação dos autores temos os seguintes resultados: o cuidado com
úlcera venosa é expresso em alguns aspectos na pesquisa de enfermagem, mas o assunto ainda
é pouco pesquisado e existem poucas pesquisas qualitativas que abordam esse conteúdo. As
pesquisas voltadas a esta clientela está centrada em dados objetivos que mensuram os
menores gastos, os tratamentos menos onerosos e quais os melhores tratamentos de escolha;
mas não abordam importância da qualificação de mão-de-obra especializada. Uma das
confusões mais comuns que observamos no cuidado, realizado pelas enfermeiras, de uma
lesão vascular é a classificação que comumente se dá, de úlcera, sem diferenciá-la em arterial
e venosa, oferecendo as mesmas condutas para as duas. As características dessas lesões são
distintas e devem ser reconhecidas pelas enfermeiras para que possam traçar um diagnóstico
preciso. Recomenda-se então pesquisas voltadas para o enfermeiro especialista em
estomoterapia, suas atribuições e contribuições 4% (2 artigos).
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As úlceras crônicas desafiam os tratamentos convencionais e trazem um grande
impacto socioeconômico. Os estudos apontam para necessidade de aplicação e
desenvolvimento de novas tecnologias no tratamento de úlceras complexas, também
perfazendo 12% (6 artigos) das recomendações. Recomenda-se também entre os 10% (5
artigos), a implementação dos planos assistenciais no cuidado de enfermagem em pacientes
portadores de lesão tissular para acompanhamento e melhor resultado no tratamento. O
impacto negativo de úlceras venosas da perna sobre a saúde relacionada à qualidade de vida é
confirmado em 8% dos artigos analisados (4 artigos).
Há a necessidade de identificar as maiores necessidades desta população e destacar a
atenção que deve ser dada pela enfermagem, respeitando tempo-intensidade, incorporar metas
realistas de cuidados para a cicatrização de feridas, e assegurar uma excelente comunicação
com os membros da equipe, pacientes e familiares.
A identificação das necessidades psicossociais dos pacientes portadores de úlcera
venosa, verificadas em 4% (2 artigos) dos artigos, direciona as ações de enfermagem
abrangendo a pessoa que recebe o cuidado considerando-a como um todo em suas relações
com o ambiente, promovendo melhor nível de adaptação.
Os curativos são avaliados pelo seu efeito sobre a ferida e conforto do paciente, com
resultados promissores. Recomenda-se que, a avaliação precisa da ferida com exsudato é um
componente chave para a cicatrização e a seleção do cuidado através de diferentes curativos
existentes no mercado. Curativos superabsorventes foram concebidos para tratar feridas
altamente exsudativas, pois eles têm uma maior capacidade de manipulação de fluido de
curativos tradicionais e exigem mudanças com menos freqüência. Os novos curativos
propostos em 32% (16 artigos), dos artigos analisados ajudam a reduzir ainda mais a produção
de exsudado, previne a maceração, reduzem o odor e proporcionam conforto ao paciente.
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Além da facilidade de uso e de redução no tempo da assistência relatada por pacientes e
enfermeiros.
A prevenção de complicações através da identificação das características das lesões e
características sócio-demográficas dos portadores de úlceras venosas diminui o alto custo no
tratamento das feridas, 4% (2 artigos). Foi constatado também que a terapia compressiva
aumenta a taxa de cicatrização da úlcera. E como não houve consenso sobre o melhor
tratamento tópico, recomenda-se que embora haja diferentes opções de cobertura, as mesmas
devem ser associadas à terapia compressiva, como por exemplo, a bota de unna 26% (13
artigos).
Ao analisar os textos selecionados, é notório a lacuna existente na pesquisa de
enfermagem em pacientes portadores de úlceras venosas e seus múltiplos aspectos, que
caminham desde a identificação da característica da lesão aos fatores biopsicossociais
envolvidos. E não somente à necessidade de redução de tempo e custo do tratamento. Ou seja,
como melhorar a qualidade de vida de um paciente que tem dificuldades para caminhar, de
exercer suas atividades diárias e que ainda enfrenta problemas econômicos em virtude da
restrição de suas atividades também laborais? (SILVA et al, 2009)
Tratando-se de uma doença crônica, torna-se imprescindível que a clientela conheça
também sua doença, e seja um co-participante no processo de tratamento, para saber o deseja
e quando esperar em cada situação, colaborando, dessa forma, com sua própria adaptação a
nova realidade. Para tanto, sugere-se também uma abordagem terapêutica interdisciplinar em
saúde, para assistência aos pacientes com úlcera venosa, em seus diversos aspectos, buscando
seu melhor nível de adaptação (COSTA et al, 2011).
As feridas crônicas podem representar um dilema, pelo difícil diagnóstico e tratamento
na população idosa frágil. Logo, os benefícios de uma reabilitação em curto prazo devem
incluir não somente o retorno ou adaptação às suas atividades do cotidiano, mas também, o
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investimento na qualificação dos profissionais envolvidos na assistência, como enfermeiros e
nutricionistas aptos para atender as necessidades dessa clientela. Devem-se incorporar metas
realistas de cuidados para cicatrização das feridas e assegurar uma excelente comunicação
com os membros da equipe, pacientes e familiares para alcance dos benefícios de um
tratamento adequado (WHITE-CHU & REDDY, 2012).
Os enfermeiros surgem nas pesquisas como participantes ativos em cuidar de pessoas
com feridas e usar seu conhecimento sistemático para planejar o cuidado. No entanto, para
aplicar o tratamento adequado, os enfermeiros precisam de ferramentas eficientes para avaliar
as condições de seus pacientes.
Logo, discute-se, a importância da avaliação da integridade e perfusão tecidual, com
base em indicadores da Classificação de Resultados de Enfermagem (Nursing Outcome
Classification - NOC), como vantagens a possibilidade de examinar diversas características da
pele dos muitos indicadores operacionais existentes, adaptação dos parâmetros de acordo com
os resultados do estudo e quantificação do compromisso desses resultados. Visa à qualidade e
escolha terapêutica adequada para pacientes portadores de úlcera venosa (SANTOS, MELO &
LOPES, 2010).
Existem inúmeros tipos de tratamento para úlcera venosa, que variam desde curativos
úmidos a terapêutica de compressão. Porém, estudos comparativos comprovam que ligaduras
de compressão são mais eficazes do que cuidados habituais sem compressão. Os sistemas de
compressão são exeqüíveis e seguros, tanto na cicatrização precoce das feridas, quanto na
redução da dor em pacientes portadores de úlcera venosa (WONG et al, 2012).
As meias de compressão são identificadas como melhor terapia de escolha do que a
compressão com bandagens, pois tem um impacto positivo sobre a dor, e é mais fácil de usar
(AMSLER, WILLENBERG & BLÄTTLER, 2009).
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A Localização anatômica da úlcera venosa é discutida como fator prognóstico
importante, quanto ao tempo de cura. Os curativos compressivos de multicamadas são
avaliados de acordo com a localização da úlcera venosa, onde a menor probabilidade
de cura foi observada entre os pacientes com insuficiência venosa profunda e quando
a úlcera estava localizada na região atípica em volta da panturrilha (SZEWCZYK, 2009).
Observa-se também no cuidado de úlceras venosas, a dificuldade de alguns
profissionais na identificação da caracterização da ferida. Por isso, a avaliação mais acurada
da ferida com produção de exsudado torna-se um componente importante para a cicatrização e
para a seleção do cuidado através de diferentes métodos. A escolha do método a ser utilizado
dependerá da causa da produção de exsudado excessivo.
As feridas em geral, produzem naturalmente o exsudado, que contêm nutrientes,
células de sangue, enzimas, citocinas e fatores de crescimento, que são essenciais para
a cura do processo de lesão. Mas, quando este equilíbrio é alterado pelas condições locais ou
sistêmicas, em seguida, o exsudado pode se tornar problemático. A cicatrização será
retardada, a qualidade de vida será afetada negativamente e os profissionais de
enfermagem envolvidos

na

assistência

serão

confrontados

com

demorados

curativos. Portanto, novos curativos absorventes encontrados no mercado atual, como o
Eclypse, usam a tecnologia de cristal altamente absorvente, para aumentar a sua capacidade
de manipulação de fluidos (GODAR & GUY, 2010).
Os curativos superabsorventes foram concebidos para tratar feridas altamente
exsudativas, pois eles têm uma maior capacidade de manipulação de fluido do que os
curativos tradicionais e exigem mudanças com menos freqüência, o que também reduz gasto e
tempo. Os curativos superabsorventes ajudam a reduzir ainda mais a produção de exsudado,
previnem a maceração e reduzem o potencial para uma ferida se tornar malcheirosa
(HAMPTON et al, 2011).
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Na busca de um tratamento ideal para úlcera venosa, estudos definem também a
eficácia da pressão negativa na terapia de ferida (NPWT), quando utilizado em combinação
com ligaduras de compressão, para a cura de úlceras venosas crônicas resistentes. O fato das
úlceras latentes se transformarem rapidamente em feridas saudáveis, com uma base de
granulação, permite que este tipo de tratamento obtenha um papel fundamental na estimulação
da cura de úlceras venosas crônicas, ou em prepará-las para o enxerto de pele, quando for o
caso (KIESER et al, 2011).
Ao se explorar o impacto das úlceras venosas de perna em pacientes adultos e idosos,
logo podemos identificar a interferência na qualidade de vida dessa população. As úlceras
venosas representam 80% das úlceras crônicas de perna e afetam diretamente a qualidade de
vida que pode ser claramente identificada através da aplicação de instrumentos de avaliação
da vida diária. A dor é o fator mais freqüentemente identificado na interferência da qualidade
de vida, pois incapacita o paciente a exercer atividades corriqueiras. Ou seja, afeta
diretamente à saúde relacionada à qualidade de vida (GONZÁLEZ-CONSUEGRA
& VERDÚ, 2011).
Outros instrumentos genéricos de avaliação da vida de pacientes com úlceras venosas
estão sendo desenvolvidos com o objetivo de avaliar a capacidade de resposta da úlcera
referente à qualidade de vida do indivíduo. Pois se relaciona o processo de cura também com
o estilo de vida de cada paciente (JULL et al, 2010).
Quando discutimos as complicações da úlcera venosa, relacionada à insuficiência
venosa crônica, a amputação do membro afetado surge como alvo de prevenção. Logo,
diversas terapias estão sendo desenvolvidas com o objetivo de se prevenir a perda de um
membro por complicações da ferida. A terapia de compressão contínua deve ser o pilar do
tratamento conservador, já que muitos pacientes não são candidatos a intervenção cirúrgica.
Surge então, a terapia de compressão associada à energia de freqüência de rádio pulsão, que
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proporciona recuperação ou cura, evitando a amputação. Porém este tipo de tratamento ainda
está sendo avaliado em outros pacientes portadores de úlceras venosas e outros resultados
devem ser comparados (FLETCHER, 2011).
Outra complicação da úlcera venosa a ser discutida neste estudo, é o potencial de carga
bacteriana presente na ferida, que impede o processo cicatricial. A carga bacteriana é
identificada através a coleta de swabs antes de se iniciar tratamento de escolha. Estudos têm
comprovado a eficácia do uso de nano cristalino de prata na redução de leucócitos, e na
presença de bacilos gram positivos, cocos gram-positivos ou cocos gram negativos. Este
estudo levantou uma série de questões relativas à necessidade de mais investigação em
métodos de avaliação da ferida quanto a sua carga bacteriana, bem como o impacto, avaliação
e tratamento da ferida (MILLER et al, 2011).
Novas tecnologias surgem também como co-participantes no tratamento indireto das
úlceras venosas. Um estudo proporcionou uma casa com programas para realização de
atividades físicas de resistência com pacientes portadores de úlcera venosa com objetivo
melhorar a função da bomba muscular da panturrilha e conseqüentemente a circulação
sanguínea em pacientes com úlceras venosas. Nesta pesquisa, em particular, os exercícios
prescritos aparecem para aumentar a fração de ejeção, mas o efeito do exercício para a cura
da úlcera uma investigação mais aprofundada (JULL et al, 2009).
Neste sentido é preciso tratamento associado que consiste em reverter à hipertensão
venosa ao nível das veias superficiais dos membros inferiores, por esta razão a terapia
compressiva é indicada para esses pacientes (ABREU & OLIVEIRA, 2011).
Os artigos encontrados neste levantamento de dados retratam quase que
exclusivamente o tratamento de feridas e não retratavam as conseqüências sociais e
emocionais para o indivíduo portador de lesão tissular. Fato que justifica e ressalta a
importância do desenvolvimento deste projeto de pesquisa
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3. METODOLOGIA

Segundo Minayo (1993), a metodologia é o caminho e o instrumento próprio de
abordagem da realidade, ocupando lugar central no interior das teorias sociais. Como afirma,
a metodologia inclui as concepções teóricas de abordagem do objeto, o conjunto de técnicas
que possibilitam a apreensão da realidade e também o potencial criativo do pesquisador.

3.1 Tipo de pesquisa

O estudo abordado nesta dissertação teve o delineamento do tipo transversal com enfoque
observacional através avaliação da capacidade funcional dos pacientes adultos e idosos com
úlceras com abordagem quantitativa descritiva simples.
Os estudos transversais descrevem uma situação ou fenômeno em um momento não
definido, apenas representado pela presença de uma doença ou transtorno, não havendo
necessidade de saber o tempo em que o indivíduo está sendo exposto à determinada causa que
gere estado mórbido, ou seja, o modelo transversal é utilizado quando a exposição é
relativamente constante no tempo e o efeito (ou doença) é crônico (HOCHMAN et al, 2005).
Ainda segundo Hochman et al (2005), o enfoque observacional, dado às pesquisas, são
meramente investigações em que o pesquisador simplesmente observa o paciente, as
características da doença ou transtorno, no caso desta pesquisa a úlcera venosa no paciente
adulto e idoso. Neste caso, é observada a evolução sem intervir ou modificar qualquer aspecto
que esteja estudando.
Para Cervo, Bervian e Silva (2007), a observação é aplicar atentamente os sentidos físicos
a um objeto para dele obter um conhecimento claro e preciso. A observação é importante para
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ciência, pois sem ela, o estudo da realidade e de suas leis seria reduzido à simples conjectura e
adivinhação.
A abordagem quantitativa utilizada nesta pesquisa teve por objetivo mensurar fatos
relativos ao mundo concreto, concebidos das ciências naturais e sociais. Esta abordagem
caracteriza-se pelo processo de quantificação, tanto no momento da coleta de dados, quanto
no tratamento dos mesmos por meio de técnicas estatísticas. Visto que aumenta a margem de
segurança na comprovação das hipóteses ou problema formulado nesta pesquisa
(FIGUEIREDO, 2010).

3.2 Local da pesquisa

Esta pesquisa foi realizada no Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP) –
Ambulatório de Reparo de Feridas e a Unidade de Pesquisa Clínica da Universidade Federal
Fluminense, localizada no município de Niterói/RJ. Antes de iniciar a pesquisa, foi realizada
uma visita prévia ao local para familiarização do contexto.
O Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) foi inaugurado no dia 15 de janeiro
de 1951 e denominado Hospital Municipal Antônio Pedro. O nome é em homenagem ao
clínico-geral Antônio Pedro Pimentel, um dos fundadores da Faculdade Fluminense de
Medicina, que se destacou no estudo de doenças infecciosas.
Atualmente, o HUAP é a maior e mais complexa unidade de saúde da Grande Niterói
e, portanto, considerado na hierarquia do Sistema Único de Saúde (SUS) como hospital de
nível terciário e quartenário, isto é, unidade de saúde de alta complexidade de atendimento.
O HUAP atende 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
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proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, atende também parte da população desse
município.
O ambulatório de Reparo de Feridas do Hospital Universitário Antonio Pedro foi
estruturado em 1993, 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.
O Ambulatório de Reparos de Feridas realiza uma avaliação diagnóstica dos pacientes
portadores de lesões pós-cirúrgicas, traumáticas e úlceras crônicas que apresentem
complicações ou resistências ao processo de cicatrização e oferece atendimento a essa
clientela. O serviço de apoio é feito por professores e estudantes de Enfermagem da
Universidade Federal Fluminense, a fim de viabilizar um tratamento adequado para a lesão.
O atendimento diferenciado realizado pelos professores da Escola de Enfermagem,
enfermeiros do hospital, residentes de enfermagem, alunos bolsistas de iniciação científica,
mestrandos e alunos de graduação tem feito deste ambulatório um serviço de referência, tanto
clínico como de pesquisa.

3.3 Sujeitos da pesquisa

Os sujeitos envolvidos nesta pesquisa foram 35 pacientes adultos e idosos com lesões
tissulares atendidos no ambulatório de feridas do HUAP, que atenderam aos critérios de
inclusão do estudo, e que concordaram em participar da pesquisa de acordo com os preceitos
éticos. Os sujeitos entrevistados fazem parte do projeto cicatrizar, que atualmente conta com
102 pacientes cadastrados. Durante o período de coleta de dados, o processo de amostragem
foi determinado de maneira aleatória simples, sendo necessário preencher os critérios de
inclusão desta pesquisa.
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CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
Pacientes portadores de úlcera venosa em um
ou ambos os membros inferiores
Pacientes adultos com idade a partir de 45
anos e idosos com idade até 75 anos
Pacientes atendidos no ambulatório de
feridas do HUAP com no mínimo seis meses
de tratamento
Pacientes que consentiram participação na
pesquisa

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO
Pacientes portadores de úlcera arterial
Paciente portador de pé diabético
Paciente com déficit cognitivo

Pacientes
que
não
compareceram
continuamente as consultas de enfermagem
agendadas e que não aderiram às normas da
assistência prestada

3.4 Coleta de dados

Os dados obtidos nesta pesquisa foram coletados entre os meses de Janeiro e Abril de
2013 no ambulatório de feridas do HUAP e para esta coleta foram utilizados os seguintes
instrumentos: 1. Protocolo I Adaptado– Perfil dos clientes com úlceras venosas (registrado
PROAP – UFF APÊNDICE A); 2. Escala de atividades instrumentais de vida diária –
LAWTON AIVDs (Anexo 1); 3. Escala de atividades de vida diária – KATZ AVDs (Anexo
2); e 4. Escala de qualidade de vida de Flanagan (Anexo 4).
Inicialmente os sujeitos foram abordados e orientados quanto à pesquisa, momento em
que consentiram a participação na pesquisa após TCLE, onde tomaram ciência também que a
pesquisa não traria danos físicos e pessoais aos mesmos.
Posteriormente foram aplicados o protocolo e as escalas. Os dados coletados foram
transferidos para um banco de dados em planilha do aplicativo Microsoft Excel 2007 de
forma a facilitar a análise.

3.4.1 Protocolo de avaliação de clientes com úlcera venosa
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O protocolo de avaliação de clientes portadores de úlcera venosa utilizado nesta
pesquisa foi construído e validado no projeto cicatrizar desenvolvido no ambulatório de
Reparo de Feridas do Hospital Universitário Antônio Pedro.
Um dos objetivos do projeto cicatrizar é desenvolver ações de Formação e Prática em
Saúde, implementando inovações tecnológicas dentro do Ambulatório de Reparo de Feridas.
Neste sentido, foi desenvolvido o protocolo de avaliação de clientes com úlcera venosa para
facilitar o processo de avaliação, acompanhamento e posterior implementação de medidas que
visem melhorar a consulta de enfermagem e a assistência ao paciente portador de úlcera
venosa.
Logo, este protocolo de avaliação utilizado nesta pesquisa foi adaptado e dividido em
identificação do paciente com preenchimento dos seus dados pessoais e observações
referentes vislumbrando o perfil da clientela assistida.

3.4.2 Escala de atividades instrumentais de vida diária- LAWTON- (AIVDs)

Para mensurar a capacidade do adulto e idoso em relação à autonomia e à
independência, existe um conjunto de dados clínicos, testes e escalas denominadas de
Avaliação Funcional. Uma avaliação funcional simples deve conter avaliações: do equilíbrio e
mobilidade, da função cognitiva, da capacidade para executar a atividade de vida diária
(AVD) e as atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD) (COSTA et al, 2006).
Criada por Lawton, Brody em 1969, a escala de atividades instrumentais de vida diária
relacionam um conjunto de atividades mais complexas, como por exemplo: arrumar uma casa
ou controlar e tomar remédios de uso contínuo. Dependendo da capacidade de realizar estas
tarefas, é possível determinar se o indivíduo pode ou não viver sozinho. Este instrumento de
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avaliação contém 07 questões, cada questão apresenta 03 respostas possíveis: a primeira
significa independência; a segunda capacidade com ajuda e a terceira dependência. O
resultado serve como base para comparação evolutiva somente para o paciente individual
(BATTAGIN & CANINEU, 2008).
As AIVDs são as habilidades do idoso para administrar o ambiente em que vive e
inclui as seguintes ações: preparação de refeições, realização de tarefas domésticas, lavagem
de roupas, manuseio de dinheiro, uso do telefone, ingestão de medicações, realização de
compras e utilização dos meios de transporte.
A escala de atividades instrumentais de vida diária de Lawton, foi traduzida para o
idioma português por Santos e Virtuoso Júnior (2008) e, em seguida, recebeu
encaminhamento para três pesquisadores da área de gerontologia com o domínio de ambos os
idiomas inglês/ português. Adaptada e validada ao contexto brasileiro pelos referidos autores,
esta escala apresenta-se confiável na avaliação da capacidade funcional, na realização das
AIVDs, possuindo parâmetros psicométricos satisfatórios na estabilidade das medidas
(reprodutibilidade/objetividade).
A escala de Lawton foi utilizada nesta pesquisa com o objetivo simples de mensurar
nestes indivíduos adultos e idosos portadores de úlcera venosa, a capacidade de
desenvolvimento das atividades instrumentais da vida diária, que foram classificados em
dependência total, dependência parcial e independência total.

3.4.3 Escala de atividades de vida diária –KATZ- (AVDs)

Muitos são os instrumentos utilizados para avaliação funcional em gerontologia. O Index
de Independência nas Atividades de Vida Diária desenvolvido por Sidney Katz é, ainda hoje,
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um dos instrumentos mais utilizados nos estudos gerontológicos nacionais e internacionais
(DUARTE et al, 2007)
Criada por Katz et al (1970), esta escala compõe a maioria das avaliações
multidimensionais e tem sido largamente utilizada desde sua criação. Esta escala é composta
por seis itens: banho, vestuário, higiene pessoal, transferência, continência e alimentação. Se o
indivíduo for independente para todas as atividades, seu índex é classificado alfabeticamente
pela letra A, se independente para todas as atividades menos uma o índex é B, se
independente para todas as atividades menos banho e mais uma adicional o índex é C, se
independente para todas as atividades menos banho, vestir-se e mais uma adicional o índex é
D, se independente para todas as atividades menos banho, vestir-se, ir ao banheiro e mais uma
adicional o índex é E, se independente para todas as atividades menos banho, vestir-se, ir ao
banheiro, transferência e mais uma adicional o índex é F e se dependente para todas as
atividades se índex é G.
Segundo Roach (2009), é um método de avaliação para as atividades diárias, que fornece
uma base pela qual as metas podem ser estabelecidas e a melhora mensurada. Essas atividades
são listadas hierarquicamente e as funções são avaliadas de acordo com o desempenho real
das funções da pessoa. O paciente recebe um escore de acordo com o seu desempenho da
atividade e quanto mais crescente seu índex maior a perda da função.
Quando ocorre um comprometimento da capacidade funcional do adulto e idoso, a ponto
de impedir o seu autocuidado, a carga de trabalho sobre a família e sobre o sistema de saúde
aumenta, gerando transtornos não somente no sistema de apoio, mas principalmente no
próprio indivíduo, quando este assim percebe seu grau de dependência. Esta avaliação
permite, então, desenvolver estratégias de cuidado pertinentes a este grupo, como parâmetro
para determinar a eficácia e a eficiência de futuras intervenções propostas.
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Segundo Lino et al (2008), a validação da escala de atividade de vida diária de Katz no
Brasil comprovou que embora o instrumento original tenha sido elaborado por meio da
observação direta de pacientes internados, a escala vem sendo largamente usada na forma de
entrevista ambulatorial, apresentando resultados semelhantes à análise do desempenho
individual. O instrumento tanto em nível ambulatorial quanto hospitalar apresentou
equivalência operacional por profissionais não bilíngues que lidam com idosos.
Com respeito à compreensão do questionário não houve dificuldades em respondê-lo e
isso se deve à formulação simples e objetiva do instrumento original. O teste da versão
revelou ser o instrumento de fácil aplicação e bem compreendido, não sofrendo influência de
escolaridade ou gênero. O que viabiliza a aplicabilidade da escala de AVD nesta pesquisa
(LINO et al, 2008).

3.4.4- Escala de qualidade de vida de Flanagan –EQVF

A Qualidade de Vida (QV) é uma preocupação constante do ser humano desde o início
de sua existência. Nos dias atuais, há um movimento mundial de busca contínua de vida
saudável, como também do bem-estar bio-psicosocial com atenção às condições de vida,
relacionado a aspectos de saúde, de moradia, de educação, de lazer, de transporte, de
liberdade, de trabalho, de autoestima, entre outras. (SANTOS ET AL, 2002)
Existem diversos tipos de instrumentos que avaliam a qualidade de vida de uma
população. Entre essas escalas, utilizamos para esta pesquisa a escala de qualidade de vida de
Flanagan, por ser uma escala objetiva simples, pequena, de fácil aplicação e entendimento e
que contempla as cinco principais dimensões da vida. Foi desenvolvido pelo psicólogo
americano John Flanagan, na metade da década de 70 (FLANAGAN, 1982).
Esta escala aborda cinco dimensões de vida: bem-estar físico e material; relações com
outras pessoas; atividades sociais, comunitárias e cívicas; desenvolvimento pessoal e
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recreação. Essas dimensões são mensuradas em quinze itens que avaliam a qualidade de vida
do sujeito utilizando expressões lingüísticas que são atribuídos scores numa faixa de 1 a 7
pontos que indicam o grau de satisfação em relação aos aspectos da vida (GALISTEU Et AL,
2006).
A Escala de Qualidade de Vida de Flanagan foi validada para o português após
avaliação por três juízes, brasileiros, com domínio do inglês, língua de origem do instrumento,
que residiram nos Estados Unidos por um período maior do que dois anos. (DANTAS, GÓIS,
SILVA, 2005)

3.5 Análise de dados

Para análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva. A análise descritiva
apresentou na forma de tabelas os dados observados, expressos pela média, desvio padrão,
mediana, mínimo e máximo para dados numéricos, e freqüência (n) e percentual (%) para
dados categóricos.
A análise inferencial foi composta pelos seguintes métodos:
- para comparação de dados numéricos entre dois grupos foi utilizado o teste de
Mann-Whitney;
- para comparação de dados categóricos (qualitativos) entre os grupos foi aplicado o
teste de χ2 (qui-quadrado) ou exato de Fisher; e
- para medir o grau de associação entre variáveis numéricas foi usado o coeficiente de
correlação de Spearman;
Foram utilizados métodos não paramétricos, pois as variáveis não apresentaram
distribuição normal (Gaussiana) devido à natureza discreta dos dados e rejeição do teste de
normalidade de Kolmogorov-Smirnov. O critério de determinação de significância adotado
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foi o nível de 5%. A análise estatística foi processada pelos softwares estatísticos SAS®
versão 6.11 (SAS Institute, Inc., Cary, North Carolina).

3.6 Aspectos Éticos

Este projeto foi submetido à avaliação no Comitê de Ética do Hospital Universitário
Antonio Pedro, instituição promotora, à qual estão vinculados a Escola de Enfermagem e o
programa de Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde.
Este

estudo

foi

aprovado

pelo

Comitê

de

Ética

em

Pesquisa,

CAAE

04826812.4.0000.5243 com parecer n.128.921, da Instituição de Saúde em conformidade com
a Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde.
Os resultados do trabalho serão utilizados tão somente para fins científicos. A
abordagem para coleta de informações implicou no contato direto com o paciente e família ou
mesmo no acompanhamento e observação dos sujeitos envolvidos no estudo.
Foi prioridade como critério de inclusão na pesquisa, a assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, salvaguardando especificações éticas e legais para
preservação da identidade, bem como da instituição onde o paciente se encontra.
As informações obtidas são de caráter sigiloso, relativas aos procedimentos e rotinas
dos serviços que sediarão o estudo, bem como a preservação da identidade da instituição e dos
profissionais que nela atuam. Esta pesquisa não envolveu risco direto aos pacientes, uma vez
que o instrumento de coleta de dados não incorreu em danos aos participantes desta pesquisa.
Foram considerados os sujeitos aptos e em condições de saúde para a aplicação dos
instrumentos, e que concordaram em participar livremente depois de esclarecidos os
objetivos, riscos e benefícios do estudo. Os benefícios para os pacientes neste estudo é a
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possibilidade futura de redução da ferida através do ensino de habilidades sociais e
enfrentamento, adoção de comportamento de adesão terapêutica, e capacidade funcional.
Elementos importantes para a participação do sujeito e família no cuidado, resultando
em um melhor prognóstico para o paciente a partir do resultado progressão no tratamento
numa perspectiva integral. Em relação ao possível benefício para as instituição que sediou o
estudo foi a testagem de um programa que pode ser inserido em suas práticas, atendimento
gratuito sem ônus a instituição; redução dos sintomas e complicações de retardamento da
cicatrização da ferida através do estimulo e melhoria no autocuidado, e indiretamente a
diminuição nos custos do tratamento.
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4. RESULTADOS
Para melhor compreensão dos dados coletados e analisados nesta pesquisa, com a
finalidade de alcançar os objetivos propostos, optamos por dividir este item em cinco
momentos: análise das características sócio-demográficas, mensuração da capacidade
funcional, classificação das escalas através do index, avaliação da qualidade de vida e uma
análise inferencial dos dados, que posteriormente foram discutidos.
Logo, primeiramente foi realizada uma análise da distribuição dos sujeitos segundo as
características sócio-demográficas dos pacientes adultos e idosos portadores de úlceras
venosas de acordo com o protocolo adaptado de avaliação dos pacientes portadores de úlceras
venosas. E para está análise os dados foram divididos em três tabelas para melhor
visualização e descrição.
Na tabela a seguir observamos a predominância de pacientes do sexo feminino
(57,1%). Mais da metade dos entrevistados foram de pacientes idosos (60%) e quanto ao fator
raça observamos uma homogeneidade entre pacientes brancos e negros, os valores foram
iguais. Vejamos a tabela abaixo:

Tabela 1- Distribuição dos sujeitos segundo as características sócio-demográficas de sexo,
raça e faixa etária. Niterói, 2013
Características
Sexo
Feminino
Masculino
Raça
Branca (o)
Negra (o)
Parda (o)
Faixa etária
45-55
56-65
66-75
Adultos (45-59)

N=35

%

21
14

60
40

12
12
11

34,3
34,3
31,4

10
13
12
14

29
37
34
40
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Idosos (60-75)

21

60

Fonte: SANTOS (2013)

Quanto ao estado civil podemos observar de 60% (21) dos pacientes encontram-se
casados no momento. E quanto ao fator escolaridade observamos que apenas 11,4% (4) dos
pacientes tinham ao menos o 2º grau completo. A maioria dos pacientes, ou seja, 45,7% (16)
relatou no momento a entrevista possuir o 1º grau incompleto do ensino fundamental. O que
nos preocupa neste item é a baixa escolaridade dos sujeitos. Veja a tabela a seguir:

Tabela 2- Distribuição dos sujeitos segundo as características sócio-demográficas sobre
estado civil e escolaridade. Niterói, 2013
Características
Estado Civil
Solteira (o)
Casada (o)
Viúva (o)
Divorciada (o)
Escolaridade
Analfabeto
1º grau completo
1º grau incompleto
2º grau completo
2º grau incompleto
3º grau incompleto

N=35

%

4
21
7
3

11,4
60
20
8,6

2
8
16
4
3
2

5,7
22,9
45,7
11,4
8,6
5,7

Fonte: SANTOS (2013)

Ainda referente às características sócio-demográficas dos sujeitos portadores de
úlceras venosas constatamos que 57,2% (20) estão aposentados e que apenas 17,1% (6) estão
empregados. O que não significa que estes sujeitos, mesmo aposentados não possam
desenvolver algum tipo de trabalho para aumentar a sua renda. Mas o próximo dado
estatístico nos mostra que 71,4% (25) dos sujeitos possuem renda familiar de 1 a 2 salários
mínimos, ou seja, baixo poder aquisitivo que pode interferir no tratamento destes sujeitos.
Quanto ao logradouro observamos que a maioria dos sujeitos 54,2% (19) reside no município

34

de Niterói, o que facilita o acesso ao Hospital Universitário. Onde o tratamento e
acompanhamento dessa clientela são realizados. Segue tabela abaixo:

Tabela 3- Distribuição dos sujeitos segundo as características sócio-demográficas sobre
fonte de renda, renda familiar, logradouro e tempo de tratamento. Niterói, 2013
Características
Fonte de renda
Aposentado
Pensionista
Empregado
Sem renda
Renda Familiar
1 a 2 salários mínimos
2 a 4 salários mínimos
Logradouro - Metro II
Itaboraí
Niterói
São Gonçalo
Tempo de tratamento
0-2 anos
3-4 anos
5-6 anos
7-8 anos
9-10 anos
>10 anos

N=35

%

20
5
6
4

57,2
14,3
17,1
11,4

25
10

71,4
28,6

1
19
15

2,9
54,2
42,9

14
8
3
5
4
1

40
22,8
8,6
14,3
11,4
2,9

Fonte: SANTOS (2013)

No segundo momento mensuramos a capacidade funcional dos sujeitos desta pesquisa
através da escala de atividade instrumental de vida diária – Lawton- AIVDs, mediante
autonomia e independência funcional. Nesta tabela, observamos que no item relacionado ao
uso do telefone 91,4% (32) dos sujeitos foram capazes de ver os números, discar, receber e
fazer ligações sem ajuda. No item viagens podemos observar também que a maioria dos
sujeitos consegue viajar sozinha, mas 37,1% (13) dos sujeitos não conseguem viajar sem que
estejam acompanhados. Nos itens compras e preparo de refeições observamos que somente
um (2,8%) sujeito foi completamente incapaz de fazer compras e preparar qualquer refeição.
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Quando se refere ao trabalho doméstico, que demanda esforço observamos que a
maioria dos sujeitos 74,3% (26) é capaz de realizar somente o trabalho doméstico leve, pois
necessitam de ajuda nas tarefas pesadas. No item medicações 88,6% (31) são capazes de
gerenciar a dose e horário certos para tomar as medicações. E no item dinheiro podemos
observar também que os sujeitos são capazes de administrar suas necessidades de compras,
pagamento de constas, bem como preenchimentos de cheques sozinhos, totalizando
71,4%(25) dos sujeitos entrevistados. Veja tabela abaixo:

Tabela 4- Avaliação da capacidade funcional através da escala de atividade instrumental de
vida diária– Lawton- AIVDs. Niterói, 2013
ITENS

OPÇOES

N=35

%

CAPAZ de ver os números, discar, receber e fazer ligações sem ajuda
(3pts)

32

91,4

3

8,6

22

62,9

13

37,1

CAPAZ de fazer compras, se fornecido transporte (3pts)

17

48,6

CAPAZ de fazer compras, exclusivamente acompanhado (2pts)

17

48,6

Completamente INCAPAZ de fazer compras (1pt)

1

CAPAZ de planejar e cozinhar refeições completas (3pts)

17

2,8
48,6

CAPAZ de preparar pequenas refeições, mas incapaz de cozinhar
refeições completas sozinho (2pts)

17

48,6

Completamente INCAPAZ de preparar qualquer refeição (1pt)

1

2,8

Trabalho
Doméstico

CAPAZ de realizar trabalho doméstico pesado (3pts)

9

25,7

CAPAZ de realizar trabalho doméstico leve, mas necessita de ajuda nas
tarefas pesadas (2pts)

26

74,3

Medicações

CAPAZ de tomar os remédios na dose e na hora certa (3pts)

31

88,6

CAPAZ de tomar os remédios, mas necessita de lembretes ou de alguém
que os prepare (2pts)

4

11,4

Telefone

CAPAZ de responder o telefone, mas necessita de um telefone especial
ou de ajuda para encontrar os números ou para discar (2pts)
Viagens

CAPAZ de dirigir seu próprio carro ou viajar sozinho de ônibus ou táxi
(3pts)
CAPAZ de viajar exclusivamente acompanhado (2pts)

Compras

Preparo de
Refeições
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Dinheiro

CAPAZ de administrar suas necessidades de compra, preencher cheques
e pagar contas (3pts)
CAPAZ de administrar suas necessidades de compra diária, mas
necessita de ajuda com cheques e no pagamento de conta (2pts)

25

10

71,4

28,6

Fonte: SANTOS (2013)

Podemos visualizar através da tabela abaixo de classificação, que nenhum dos sujeitos
avaliados foi incapaz de realizar suas tarefas os caracterizando como dependentes totais, mas
88, 6% (31) dos sujeitos necessitavam de ajuda, dependência parcial, para realizar algumas
tarefas:

Tabela 5- Classificação da capacidade funcional através da escala de atividade instrumental
de vida diária. Niterói, 2013
Classificação
Dependência
Total
Dependência
Parcial
Independência
Total

Pontuação

N

%

< ou= 5

0

0

> 5 < 21

31

88,6

21

4

11,4

Fonte: SANTOS (2013)

Para melhor visualização e comparação entre os sujeitos adultos e idosos, optamos
neste momento em trazer uma tabela única com dados separados da avaliação dos
instrumentais de vida diária com classificação para que possamos entender a grau de
dependência dos sujeitos em questão.
Percebemos através desta separação que embora haja uma equivalência de
dependência parcial entre os adultos e idosos para realização das atividades instrumentais de
vida diária, podemos constatar que a maioria realiza suas atividades apenas um dos idosos
(4,8%) foi completamente incapaz de fazer compras e um idoso (4,8%) também foi
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completamente incapaz de preparar qualquer de suas refeições. Pois são atividades que
demandam algum tempo em pé e por isso necessitam de força nos membros inferiores para
sustentação do corpo. Segue tabela abaixo:

Tabela 6 - Avaliação da capacidade funcional dos sujeitos ADULTOS e IDOSOS com
classificação através da escala de atividade instrumental de vida diária– Lawton- AIVDs.
Niterói, 2013
ITENS

100

Idoso
N=21
17

81

0

0

4

19

12

85,7

10

47,6

2
9

14,3
64,3

11
8

52,4
38

5

35,7

12

57,2

0

0

1

4,8

CAPAZ de planejar e cozinhar refeições completas (3pts)

7

50

10

47,6

CAPAZ de preparar pequenas refeições, mas incapaz de cozinhar

7

50

10

47,6

Completamente INCAPAZ de preparar qualquer refeição(1pt)

0

0

1

4,8

Trabalho
Doméstico

CAPAZ de realizar trabalho doméstico pesado (3pts)

4

28,6

5

23,86

CAPAZ de realizar trabalho doméstico leve, mas necessita de ajuda nas
tarefas pesadas (2pts)

10

71,4

16

76,2

Medicações

CAPAZ de tomar os remédios na dose e na hora certa (3pts)

Telefone

OPÇOES
CAPAZ de ver os números, discar, receber e fazer ligações sem ajuda (3pts)
CAPAZ de responder o telefone, mas necessita de um telefone especial ou

Adulto
N=14
14

%

%

de ajuda para encontrar os números ou para discar (2pts)

Viagens

CAPAZ de dirigir seu próprio carro ou viajar sozinho de ônibus ou táxi (3pts)
CAPAZ de viajar exclusivamente acompanhado (2pts)

Compras

CAPAZ de fazer compras, se fornecido transporte (3pts)
CAPAZ de fazer compras, exclusivamente acompanhado (2pts)
Completamente INCAPAZ de fazer compras (1pt)

Preparo de
Refeições

refeições completas sozinho (2pts)

Dinheiro

13

92,9

18

85,7

CAPAZ de tomar os remédios, mas necessita de lembretes ou de alguém que
os prepare(2pts)

1

7,1

3

14,3

CAPAZ de administrar suas necessidades de compra, preencher cheques e
pagar contas(3pts)

11

78,6

14

66,7

3

21,4

7

33,3

CAPAZ de administrar suas necessidades de compra diária, mas necessita de
ajuda com cheques e no pagamento de conta(2pts)

Fonte: SANTOS (2013)
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Tabela 7 - Classificação de Dependência de pacientes adultos e idosos através da escala de
atividade instrumental de vida diária– Lawton- AIVDs. Niterói, 2013

Classificação
Dependência Total
Dependência Parcial
Independência Total
Fonte: SANTOS (2013)

Pontuação
< ou= 5
> 5 < 21
21

Adulto
N=14
0
13
1

%
0
92,9
7,1

Idoso
N=
0
18
3

%
0
85,7
14,3

Neste momento mensuramos a capacidade funcional dos sujeitos desta pesquisa
através da escala de atividade de vida diária – Katz- AVDs, onde o sujeito é avaliado em áreas
do seu cotidiano. Logo, no item banho observamos que 97,1%(34) dos sujeitos não
necessitam de ajuda para realização desta tarefa e apena um(2,9) sujeito relatou receber
assistência para lavar uma parte do corpo, no caso as pernas.
No item vestuário a maioria 88,6%(31) veste-se completamente sem ajuda. No item
higiene pessoal todos os 35 (100%) sujeitos realizam suas necessidades fisiológicas sem
assistência. No que se refere à transferência, ou seja, a capacidade do indivíduo de deitar e
levantar da cama ou sentar e levantar da cadeira sem ajuda de bengalas ou suporte humano,
todos os 35(100%) sujeitos não precisaram receber assistência.
No item continência 71,4%(25) dos sujeitos possuem controle esfincteriano completo,
Mas 28,6%(10) dos sujeitos relataram a ocorrência de “acidentes”(perda do controle
esfincteriano por não conseguir chegar a tempo no banheiro) ocasionais. E no último item,
quanto à alimentação, todos os 35(100%) sujeitos conseguem se alimentar sem ajuda. Dados
que se confirmam na tabela abaixo:
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Tabela 8- Avaliação da capacidade funcional através da escala de atividade de vida diária –
Katz- AVD. Niterói, 2013
ÁREA
Banho

Vestuário

OPÇÕES

N = 35

%

NÃO recebe assistência, entra e sai do chuveiro sem ajuda

34

97,1

Recebe assistência para lavar somente uma única parte do corpo (pernas)

1

2,9

31

88,6

4

11,4

Veste-se completamente SEM assistência (tirar as roupas do armário e vesti-las,
incluindo roupas íntimas e roupas de passeio, como a utilização de fechos,
suspensórios e colchetes)
Veste-se sem assistência, recebendo auxílio somente para amarrar os sapatos

Higiene Pessoal

Vai ao banheiro SEM assistência, limpando-se e arrumando as roupas;

35

100

Transferência

Deita e levanta da cama, bem como senta e levanta da cadeira, SEM assistência:
pode utilizar-se de objetos para auxílio como bengala e andador

35

100

Continência

Controle esfincteriano (urinário e fecal) completo, por si só

25

71,4

Ocorrência de “acidentes” ocasionais

10

28,6

Alimenta-se SEM assistência

35

100

Alimentação

Fonte: SANTOS (2013)

Neste terceiro momento após mensurarmos a capacidade funcional dos sujeitos desta
pesquisa através da escala de atividade de vida diária – Katz - AVDs, classificamos a
capacidade do sujeito de acordo com seu índex. O paciente recebe um escore de acordo com o
seu desempenho da atividade e quanto mais crescente seu índex maior a perda da função.
Nesta pesquisa os sujeitos alcançaram o index A, B e C, logo o índex D, E, F, G e outro foram
excluídos da tabela. Logo observamos que a maioria dos sujeitos 68,6%(24) apresentam-se
independentes para todas as atividades. Vejamos abaixo:
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Tabela 9- Classificação da capacidade funcional através da escala de atividade de vida
diária - Katz- AVD. Niterói, 2013
Index de AVDs
(Katz)
A
B
C

Tipo de Classificação
Independente para todas as atividades

Independente para todas as atividades menos uma
Independente para todas as atividades menos banho e mais uma adicional
Fonte: SANTOS (2013)

N
24
10
1

%
68,6
28,6
2,8

Com o objetivo de comparar a avaliação acima entre os sujeitos adultos e idosos,
vejamos as tabelas abaixo, que diferenciam a avaliação da capacidade funcional dos sujeitos
em questão através da escala de vida diária de Katz:

Tabela 10- Avaliação da capacidade funcional em ADULTOS e IDOSOS com classificação
através da escala de atividade de vida diária – Katz- AVD. Niterói, 2013
ÁREA
Banho

Vestuário

Higiene
Pessoal
Transferência

Continência

Alimentação

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

Adulto %
N = 14
14
100

Idoso
N=21
20

%
95,2

Recebe assistência para lavar somente uma única parte do corpo (pernas)

0

0

1

4,8

Veste-se completamente SEM assistência (tirar as roupas do armário e
vesti-las, incluindo roupas íntimas e roupas de passeio, como a utilização
de fechos, suspensórios e colchetes)

12

85,7

19

85,7

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

2

14,3

2

14,3

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

14

100

21

100

- deita e levanta da cama, bem como senta e levanta da cadeira, SEM
assistência: pode utilizar-se de objetos para auxílio como bengala e
andador

14

100

21

100

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

12

85,7

13

62

- ocorrência de “acidentes” ocasionais

2

14,3

8

38

- alimenta-se SEM assistência

14

100

21

100

Fonte: SANTOS (2013)
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Tabela 11- Classificação da capacidade funcional em pacientes ADULTOS e IDOSOS para
atividades de vida diária – Katz- AVD. Niterói, 2013
Index de AVDs
(Katz)
A
B

Tipo de Classificação
Independente para todas as atividades
Independente para todas as atividades menos uma

Independente para todas as atividades menos banho e
mais uma adicional
Fonte: SANTOS (2013)

C

Adulto
Idoso
N=14
% N=21
13
12
85,7
8
2
14,3
0

0

0

%
62
38
0

Percebemos através dessas comparações, que não há diferença entre a população
adulta e idosa, no que se refere à atividade de vida diária. Ambos precisam de assistência em
pelo menos uma atividade do seu cotidiano, o que reflete algum tipo de impacto no processo
de auto cuidado deste sujeito portador de úlcera venosa.
No quarto momento buscamos avaliar a qualidade de vida dos sujeitos da pesquisa
através de expressões lingüísticas fornecidas através da escala de Flanagan. Onde são
atribuídos escores de um a sete pontos que indicam o grau de satisfação em relação aos
aspectos da vida do sujeito, nesta pesquisa, pacientes adultos e idosos portadores de úlceras
venosas.
Percebemos através dos dados analisados uma tendência à insatisfação quando se trata
do bem-estar físico relacionado à saúde 42,9% (15) dos sujeitos. Pouco satisfeitos
relacionados à atividade laboral (54,2%) e indiferentes quando se trata de recreação ativa
(40%), que demanda atividade física e conseqüente esforço.
O que percebemos claramente através da escala de Flanagan, é que ao se referir sobre
as relações com outras pessoas a maioria dos sujeitos relata satisfação quanto aos parentes
(62,8%), ter e criar filhos (71,4%), relacionamento íntimo (40%) e amigos (62,8). Ou seja,
uma boa construção de rede de apoio para enfrentar seu estado de doença. Segue quadro
representativo abaixo:
Quadro 1- Avaliação da qualidade de vida através da Escala de Flanagan –EQVF.
Niterói, 2013
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Observamos também através dos dados analisados na escala de Flanagan que os
sujeitos idosos alcançaram o escore máximo de satisfação (87pts). Segue tabela com escore
abaixo:

Tabela 12- Escore da qualidade de vida de pacientes adultos e idosos portadores de úlcera
venosa através da Escala de Flanagan –EQVF. Niterói, 2013

Sujeitos avaliados
Adultos (45-59)
Idosos (60-75)

N=35
14
21

EQVF (pts) mínimo
64
64

EQV (pts) máximo
87
91

Fonte: SANTOS (2013)

Através dos resultados expostos alcançamos nesta pesquisa o objetivo geral proposto
de se avaliar a capacidade funcional de pacientes adultos e idosos portadores de úlceras
venosas.
E por último, no quinto momento, foi realizada uma análise inferencial dos dados
coletados expressos pela média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo para dados
numéricos, e freqüência (n) e percentual (%) para dados categóricos. A análise inferencial
foi dividida em quatro objetivos:

Objetivo 1. Caracterização da amostra em estudo.

Este objetivo tem por finalidade traçar um perfil geral dos 35 pacientes, em estudo.
A tabela 13.1 fornece à média, desvio padrão (DP), mediana, mínimo e máximo das variáveis
numéricas e a tabela 13.2 fornece a freqüência (n) e o percentual (%) das variáveis categóricas
na amostra total.
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Tabela 13.1. Descritiva geral das variáveis numéricas de Idade, escore das escalas de
Lawton e Flanagan e de tempo de tratamento. Niterói, 2013
Variável

média

DP

Idade (anos)

61,1

9,8

61

45

75

Escore LAWTON (pontos)

18,3

2,1

19

13

21

76,0

7,1

77

64

91

4,5

4,2

3

0,5

21

Escore FLANAGAN
(pontos)
Tempo de tratamento
(anos)

mediana mínimo máximo

DP: desvio padrão
Fonte: SANTOS (2013)

Observa-se na tabela acima que o desvio padrão d escore de Lawton foi menor, de 2,1.
Pois quanto menor o desvio padrão, maior a homogeneidade da amostra. Ou seja, embora se
tenha avaliado uma clientela de adultos e idosos, ambos obtiveram uma classificação de
dependência parcial.
Mas independente do resultado, cabe registrar que a alteração da capacidade na
realização de uma das atividades instrumentais de vida diária pode prejudicar a vida social do
paciente, pois potencialmente implica em transtornos para ele e sua família, a qual
dependendo da atividade, terá que mobilizar maior tempo disponível, energia e recursos
financeiros para suprir as demandas existentes.
Porém nesta pesquisa o escore máximo da escala de Flanagan foi de 91 pontos, o
traduz uma qualidade de vida satisfatória para este grupo pesquisado.

Tabela 13.2. Descritiva geral das variáveis categóricas de sexo, faixa etária e classificação
da escala de Katz. Niterói, 2013
Variável

n

%

Masculino

14

40,0

Feminino

21

60,0

Sexo

45

Faixa Etária
45 a 59 anos (adulto)

14

40,0

60 a 75 anos (idoso)

21

60,0

A

24

68,6

B

10

28,6

C

1

2,8

Classificação KATZ

Fonte: SANTOS (2013)

Observamos na tabela acima a tendência de pacientes do sexo feminino portadoras de
úlcera venosa, totalizando 60% da amostra e um elevado número de idosos. E registra-se um
grau elevado de independência para as atividades de vida daria, ou seja, 68,6% dos 35 sujeitos
avaliados.
No entanto, quanto ao objetivo 2 de verificar se existe diferença significativa nas
variáveis demográficas e escores de capacidade funcional e de qualidade de vida entre os
adultos e idosos.
A tabela 13.3 fornece a freqüência (n) e o percentual (%) do sexo e da classificação
KATZ segundo o grupo etário (adulto e idoso) e o correspondente nível descritivo (p valor)
do teste de 2 ou exato de Fisher.

Tabela 13.3. Descritiva das variáveis de sexo e classificação da escala de KATZ segundo o
grupo etário. Niterói, 2013

Variável

Adulto

Idoso

n

%

n

%

Masculino

6

42,9

8

38,1

Feminino

8

57,1

13

61,9

Classificação
KATZ
A

12

85,7

12

57,1

p valor a

Sexo
0,77

0,18
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B

2

14,3

8

38,1

C

0

0

1

4,8

12

85,7

12

57,1

2

14,3

9

42,9

Classificação
KATZ
A

0,076
B/C
a

teste de χ2 ou exato de Fisher.

Fonte: SANTOS (2013)

Observou-se que não existe diferença significativa, ao nível de 5%, na proporção do
sexo (p = 0,77) e da classificação KATZ (p = 0,18) entre os grupos etários. Contudo, quando
agrupamos as classes B e C do KATZ, observou-se uma tendência do grupo idoso apresentar
KATZ B/C (42,9%) maior que o grupo adulto (14,3%), com p = 0,076. Conforme ilustra o
gráfico abaixo:

Gráfico 1. Classificação KATZ segundo grupo etário. Niterói, 2013

47

Podemos dizer que existe uma tendência (estatisticamente falando) de associação
significativa quando o nível descritivo (p valor) obtido ficou entre 0,05 e 0,10.
A tabela 13.4 fornece a média, desvio padrão (DP), mediana, mínimo e máximo dos
escores de capacidade funcional (LAWTON) e de qualidade de vida (FLANAGAN) e tempo
de tratamento no ambulatório segundo o grupo etário (adulto e idoso) e o correspondente
nível descritivo (p valor) do teste de Mann-Whitney.
Tabela 13.4. Escore das escalas de LAWTON, FLANAGAN e o tempo de tratamento segundo
o grupo etário. Niterói, 2013.
Variável

Grupo etário n

média

DP

mediana mínimo máximo p valor a

Escore LAWTON
(pontos)

45 a 59

14

19,0

1,5

19,5

16

21

60 a 75

21

17,8

2,2

17

13

21

Escore
FLANAGAN
(pontos)
Tempo de
Tratamento
(anos)

45 a 59

14

74,5

8,4

73,5

64

87

60 a 75

21

77,0

6,0

77

64

91

45 a 59

14

5,8

3,0

5,5

1,5

10

60 a 75

21

3,7

4,7

2

0,5

21

0,12

0,48

0,012

DP: desvio padrão.
teste de Mann-Whitney.

a

Fonte: SANTOS (2013)

Observou-se apenas que o grupo adulto apresentou tempo de tratamento no
ambulatório (p = 0,012) significativamente maior que o grupo idoso. Não existe diferença
significativa, ao nível de 5%, nos escores LAWTON (p = 0,12) e FLANAGAN (p = 0,48)
entre os grupos etários.
As tabelas 13.5 e 13.6 fornecem a frequência (n) e o percentual (%) das variáveis
individuais do escore de KATZ e LAWTON, respectivamente, segundo o grupo etário (adulto
e idoso) e o correspondente nível descritivo (p valor) do teste de 2 ou exato de Fisher.
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Tabela 13.5. Variável da escala de KATZ segundo o grupo etário. Niterói, 2013.

Adulto

Variável - KATZ

Banho
Vestuário
Higiene
Transferência
Continência
Alimentação

Idoso

p valor

n

%

n

%

sim

14

100

20

95,2

não

0

0

1

4,8

sim

12

85,7

19

90,5

não

2

14,3

2

9,5

sim

14

100

21

100

não

0

0

0

0

sim

14

100

21

100

não

0

0

0

0

sim

12

85,7

13

61,9

não

2

14,3

8

38,1

sim

14

100

21

100

não

0

0

0

0

a

0,60
0,53
NSA
NSA
0,12
NSA

a

teste de χ2 ou exato de Fisher.
NSA: não se aplica.
Fonte: SANTOS (2013)

Observou-se que não existe diferença significativa, ao nível de 5%, na proporção das
variáveis individuais do KATZ entre os grupos etários.
Tabela 13.6. Variável da escala de LAWTON segundo o grupo etário. Niterói, 2013.

Adulto

Variável LAWTON
Telefone
Viagem
Compras
Preparo de refeições

Idoso

p valor

n

%

n

%

sim

14

100

17

81,0

não

0

0

4

19,1

sim

12

85,7

10

47,6

não

2

14,3

11

52,4

sim

9

64,3

8

38,1

não

5

35,7

13

61,9

sim

7

50,0

10

47,6

não

7

50,0

11

52,4

a

0,11
0,024
0,12
0,89
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Trabalho doméstico
Medicações

Dinheiro

sim

4

28,6

5

23,8

não

10

71,4

16

76,2

sim

13

92,9

18

85,7

não

1

7,1

3

14,3

sim

11

78,6

13

61,9

não

3

21,4

8

38,1

0,52
0,47
0,25

a

teste de χ2 ou exato de Fisher.
Fonte: SANTOS (2013)

Observou-se que o grupo idoso apresentou capacidade parcial de viajar (47,6%)
significativamente menor que o grupo adulto (85,7%), com p = 0,024, que reflete grau de
dependência para esta atividade. Conforme ilustra o gráfico 2.

Gráfico 2. Capacidade de viajar (LAWTON) segundo grupo etário. Niterói, 2013

Com relação ao objetivo 3 de verificar se existe associação significativa entre idade
(em anos), escore de LAWTON, escore de FLANAGAN e tempo de tratamento no
ambulatório (em anos) na amostra total.
O coeficiente de correlação de Spearman (r) mede o grau de associação entre duas
variáveis numéricas. Este coeficiente varia de -1 a 1, quanto mais próximo estiver de 1 ou -1,
mais forte é a associação, quanto mais próximo estiver de zero, mais fraca é a relação entre as
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duas variáveis. Um coeficiente negativo expressa uma relação inversa, ou seja, quanto maior
o valor de uma das variáveis menor o valor esperado da outra.
Observou-se que:


não existe correlação significativa entre a idade com o escore LAWTON (r = -0,277; p =
0,11; n = 35);



não existe correlação significativa entre a idade com o escore FLANAGAN (r = 0,140; p
= 0,42; n = 35);



existe correlação inversa significativa entre a idade com o tempo de tratamento no
ambulatório (r = -0,394; p = 0,019; n = 35). Isto significa, que quanto maior a idade
menor o valor esperado do tempo de tratamento;



não existe correlação significativa, ao nível de 5%, entre o escore LAWTON com o tempo
de tratamento (r = 0,315; p = 0,066; n = 35);



existe correlação inversa significativa entre o escore FLANAGAN com o tempo de
tratamento (r = -0,338; p = 0,047; n = 35), porém de grau fraco a moderado. Isto
significa, que quanto maior o tempo de tratamento menor o valor esperado do escore
FLANAGAN.
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5. DISCUSSÃO
Segundo Oliveira et al. (2012), as úlceras de perna são consideradas um problema que
afeta predominantemente as mulheres. Elas apresentam três vezes mais chances do que os
homens de desenvolver úlceras venosas de membros inferiores. Nas pesquisas de diversos
autores, os dados obtidos corroboram em relação à predominância do sexo feminino para
desenvolver UV, como relatado também nos trabalhos de Costa (2011) e Nunes et al. (2008).
Fato este comprovado também nesta pesquisa onde no de N=35, 57,1% (20) dos sujeitos eram
do sexo feminino.
Em relação à idade, contatamos que 21 (60%) dos sujeitos eram idosos. E que a faixa
etária media variou de 56 a 65 anos, perfazendo um total de 13 (37%) sujeitos da população
alvo. Segundo Costa (2011), corroborando com esses achados, grande parte da literatura
existente sobre o assunto relata que a maioria dos casos de UV acontece na faixa etária acima
de 60 anos.
Para Orosco & Martins (2006), a idade avançada torna as pessoas mais suscetíveis às
lesões, pois ocorrem alterações dos sistemas fisiológicos decorrentes de modificações
nutricionais, metabólicas, vasculares e imunológicas que afetam a função e o aspecto da pele.
Logo, as modificações fisiológicas que ocorrem neste processo de envelhecimento
somado, especialmente, às alterações na circulação sanguínea, à diminuição da mobilidade e
ao declínio do tônus muscular, tornam os idosos mais susceptíveis a desenvolver úlceras
crônicas (BENEVIDES et al, 2012)
Apesar das variações encontradas a população estudada pode ser descrita com
predominância, quanto ao estado civil, de pessoas casadas 60% (21), 4 (11,4%) solteiros, 3
(8,6%) divorciados e 7 (20%) viúvos.
No tocante ao grau de escolaridade, predominou a baixa escolaridade (45,7%), 16 sujeitos
possuíam o 1º grau incompleto. Nos estudos de Deodato (2007) e Dias e Silva (2006),
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demonstra-se que existe um número maior de pacientes com menor escolaridade, o que pode
interferir diretamente na compreensão e assimilação dos cuidados relevantes à sua saúde, em
especial quanto às lesões, bem como na mudança de condutas e atitudes no domicílio e no
desenvolvimento da consciência sanitária.
Para nós enfermeiros, é fundamental que desenvolvamos junto á equipe assistencial
um processo de ensino-aprendizagem que considere esse perfil de baixa escolaridade. É
importante que os sujeitos aprendam a controlar os fatores que podem interferir no processo
de cicatrização, como dieta, controle da pressão arterial, glicemia, fatores externos que
provocam agressão ao tecido lesionado, além de outros fatores fisiológicos já citados.
Um estudo realizado em 2002 mostrou que quanto mais elevado o nível da instrução
do cliente melhor sua compreensão perante as ações do autocuidado. A baixa escolaridade
pode comprometer, sobremaneira, o manejo e o tratamento adequado (OLIVEIRA, 2012).
Verificou-se também que predominaram os sujeitos portadores de úlcera venosa com
renda familiar entre um e dois salários mínimos, 25 (71,4%). De acordo com Costa (2011),
para um paciente, a presença da úlcera venosa é considerada como uma fonte adicional de
gastos econômicos, essencialmente pelos cuidados que a mesma exige no que concerne ao
cumprimento do tratamento farmacológico (analgésico e antibiótico), às deslocações para o
tratamento, aos materiais para realização dos curativos, que nem sempre são fornecidos pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), entre outros. Numa situação econômica deficitária, a presença
da ferida e os cuidados a que esta obriga constituem-se, desse modo, como um fator
desestabilizador no equilíbrio financeiro da família.
Esses achados somados a faixa etária média de 56 a 65 anos também confirmam,
entretanto, a questão das implicações socioeconômicas envolvidas nessa problemática, uma
vez que esses indivíduos ainda deveriam estar em fase laboral (SALOMÉ, 2010)
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Atendendo ao primeiro objetivo específico desta pesquisa, ao se identificar o impacto
das limitações funcionais no auto-cuidado de pacientes adultos e idosos portadores de úlceras
venosas, através da escala de Lawton que avalia a questão da autonomia e independência
funcional, verificamos na tabela 5, que 88, 6% (31) dos 35 sujeitos necessitavam de ajuda,
dependência parcial, para realizar algumas atividades instrumentais de vida diária como:
viagens, compras, preparo de refeições e procedimentos bancários, que demanda tempo em
pé, forçando a perna lesionada. Atividades de trabalho doméstico pesado, uma vez que esta
também demanda força muscular.
Em geral, as pessoas perdem mais força nos membros inferiores com o avançar da
idade, porém somado a presença de uma úlcera de perna, essa perda de força tende a
aumentar. Com isso, há uma tendência do sujeito diminuir a locomoção, fazendo com que
essas pessoas, principalmente os idosos fiquem a maior tempo do dia-a-dia no próprio
domicílio, restringindo os movimentos às limitações físicas do ambiente interno. Fato que
comprova a assistência para algumas atividades instrumentais de vida diária supracitadas.
Tarefas domésticas leves como lavar pratos, tirar o pó de utensílios, varrer uma casa,
entre outras, fazem com que os músculos dos membros superiores estejam em constante
movimentação, preservando, assim, a força dos mesmos, o que facilita o desenvolvimentos
dessas atividades (SANTOS E VIRTUOSO JÚNIOR, 2008)
Por isso para trabalhos domésticos leves os sujeitos da pesquisa são capazes de
realizá-los, uma vez que as atividades leves não sobrecarregam os membros inferiores desses
sujeitos portadores de úlceras venosas. Mas para as tarefas pesadas já necessitam de
assistência de outra pessoa, tornando-as parcialmente dependentes de ajuda para algumas
tarefas do seu cotidiano.
Segundo Lima et al (2004) como conseqüência destas mudanças, ocorre um
decréscimo na força muscular, principalmente nas extremidades inferiores, que está associada
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à menor velocidade de caminhada, menor equilíbrio, menor habilidade de subir e descer
escadas e levantar-se de uma posição sentada, o que contribui negativamente para o
desempenho das atividades instrumentais de vida diária.
A capacidade funcional é fundamental para o bem-estar do indivíduo. A autonomia
para viver é parte integrante da natureza humana, quando tal componente é ameaçado ou
deteriorado, as dimensões humanas nos âmbitos físico, social e psicológico são afetadas
negativamente. Dessa forma, a avaliação da condição de realização das tarefas diárias é
importante na determinação das condições de saúde das pessoas, particularmente de idosos
(FRANK et al, 2007)
Para Santos e Virtuoso Júnior (2008), a importância da função muscular na autonomia
do sujeito reside no fato da força associar-se inegavelmente às atividades cotidianas. Ou seja,
sua capacidade de realizar atividades instrumentais do seu dia-a-dia.
Em um estudo sobre a avaliação da capacidade funcional em pessoas idosas, utilizando
a Escala de Lawton, observou-se que 52,6% das pessoas entrevistadas possuíam algum nível
de dependência. A capacidade funcional surge, portanto, como um novo paradigma de saúde,
particularmente relevante também para a determinação da qualidade de vida dessa população
(MACIEL & GUERRA, 2007)
Quanto à avaliação da capacidade funcional através da escala de Katz identificamos
através da tabela 7, um baixo impacto quanto às limitações para o auto-cuidado. Pois
observamos que a maioria dos sujeitos 68,6%(24) apresentam-se independentes para todas as
atividades. Nesta pesquisa os sujeitos alcançaram somente os index A (Independente para
todas as atividades), B (Independente para todas as atividades menos uma) e C (Independente
para todas as atividades menos banho e mais uma adicional) e neste último index somente um
sujeito (2,8%).
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As perdas funcionais, geralmente determinadas pelo avançar da própria idade e pelas
doenças de base, implicam vários fatores, desde a inabilidade de autocuidado, até as perdas
sensitivas e de mobilidade física que, juntas, predispõem a pessoa ao risco de declínio
funcional e conseqüente dependência para atividades de vida diária (LINO et al, 2008)
Para Roach (2009), quando ocorre um comprometimento da capacidade funcional do
adulto e idoso, a ponto de impedir o seu autocuidado, a carga de trabalho sobre a família e
sobre o sistema de saúde aumenta, gerando transtornos não somente no sistema de apoio, mas
principalmente no próprio indivíduo, quando este assim percebe seu grau de dependência.
Esta avaliação permite, então, desenvolver estratégias de cuidado pertinentes a este grupo,
como parâmetro para determinar a eficácia e a eficiência de futuras intervenções propostas.
Logo, mediante os resultados mensurados pela escala de Katz, podemos identificar o
grau de dependência inicial dos sujeitos em questão e a partir deste dado propor estratégias
para o desenvolvimento do autocuidado para as necessidades de banho, vestuário e
continência. Reforçando a participação dos membros da família neste processo de
desenvolvimento de autocuidado do portador de úlcera venosa.
Na comparação funcional entre adultos e idosos percebemos que ambos possuem um grau
satisfatório de dependência, porém os pacientes idosos devido às alterações fisiológicas do
processo de envelhecimento estão mais predispostos às incapacidades funcionais devido à
perda da força muscular ocasionada pela insuficiência venosa e que somado às comorbidades
existentes podem levar o indivíduo em questão a um grau maior de dependência.
Nesta pesquisa apenas um adulto em questão apresentou dependência para algumas
atividades pela própria enfermidade e doenças associadas na infância que trouxeram ao
indivíduo complicações em sua fase adulta.
Vislumbrando alcançar o segundo objetivo específico desta pesquisa, ao se discutir a
relação da capacidade funcional e qualidade de vida em pacientes adultos e idosos portadores
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de úlceras venosas, cabe registrar que conviver com qualquer tipo de lesão interfere nas
relações sociais, no ambiente de trabalho e até mesmo no convívio familiar1. Essas situações
provocam no ser humano sentimentos como tristeza, ansiedade, raiva, vergonha, interferindo
no seu estado de equilíbrio, na auto-imagem, em sua autoestima, tornando-se um fenômeno
relevante para o desenvolvimento do cuidar em enfermagem (SALOMÉ, 2010)
A pontuação máxima alcançada na avaliação de Qualidade de Vida proposta por
Flanagan é de 105 pontos e a mínima de 15 pontos, que refletem baixa qualidade de vida.
(GALISTEU ET al, 2006)
Nesta pesquisa o escore mínimo alcançado foi de 64 pontos e o escore máximo foi de
91 pontos, o que reflete dentro do grau de satisfação da escala de Flanagan a tendência do
sujeito estar pouco satisfeito a satisfeito (entre eles a indiferença). Nenhum dos sujeitos
avaliados possui baixa qualidade de vida.
Para Galisteu et al (2006), a serenidade e a satisfação na condição de vida do idoso
dependem do componente psicológico bem-sucedido, da capacidade de adaptação às perdas
físicas, sociais e emocionais. Como as mudanças no padrão de vida são inevitáveis com a
idade, o idoso obrigatoriamente tem que desenvolver a capacidade de enfrentamento, ao
vivenciar estresses e mudanças.
Os adultos já se apresentam menos satisfeitos do que os idosos porque a manutenção
de trabalho remunerado, o relacionamento mensal com amigos, assistir TV e participar de
atividades manuais são fatores de proteção para prevenção do risco de perda funcional, o que
afeta diretamente o padrão de vida e conseqüente diminuição da qualidade de vida (D’ORSI
et al, 2011).
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6. CONCLUSÃO

Ao avaliar os adultos e idosos portadores de úlceras venosas através da escala de vida
diária foi possível observar que eles apresentaram grau de independência satisfatório e um
escore máximo de satisfação em relação à qualidade de vida por não apresentarem no
momento complicações que levam à incapacidade funcional por perda de força muscular.
As úlceras venosas são conseqüências da gravidade da insuficiência venosa crônica e
afetam os pacientes de forma lenta, alterando a vida diária aos poucos que somado ao
envelhecimento pode influenciar o auto-cuidado quando o mesmo por perda de sua força
muscular pode necessitar de ajuda para a realização de algumas atividades.
Contudo, mediante os objetivos propostos deste estudo comprovou-se que o paciente
com úlcera venosa consegue sim desenvolver a maioria das atividades do seu cotidiano,
embora receba assistência em alguma delas. Mas não é um fator preditivo. Porém a
dependência, mesmo que parcial, interfere na qualidade de vida do sujeito. Principalmente
quando este se encontra em pleno exercício de suas atividades laborais como os sujeitos
adultos desta pesquisa.
Conseqüentemente essas pessoas tornam-se vulneráveis a diversas situações, tais
como: desemprego por incapacidade, abandono e até mesmo isolamento social, resultando em
efeitos indesejáveis para os projetos de vida. Contudo torna-se necessário rever conceitos,
vislumbrando um novo paradigma de assistência, apontado pelos próprios pacientes, sujeitos
do cuidar.
Durante a aplicação da escala de Flanagan para qualidade, pude perceber que embora
o sujeito relatasse grau de satisfação (como proposta da escala), sua expressão facial era
contrária a sua afirmação, o que limitou a discussão entre a relação da capacidade funcional e
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qualidade de vida em pacientes adultos e idosos portadores de úlceras venosas. Uma vez que
o pesquisador não pode influenciar na opção de resposta do entrevistado.
Um dos critérios de inclusão para esta pesquisa foi à existência e tratamento da UV
com no mínimo de seis meses em acompanhamento no ambulatório de feridas do HUAP, mas
existiam no grupo sujeitos com mais de oito anos (entre reincididas da doença) como portador
da úlcera venosa, o que dificulta também o processo de avaliação funcional e grau de
satisfação para qualidade de vida, devido às extremidades de tempo (curto e longo).
Sugere-se então, um estudo posterior com grupo-controle relacionado à utilização de
testes de desempenho em pacientes portadores de úlceras venosas, que utilizem um critério
baseado em parâmetros físicos relacionados à aptidão funcional (força, resistência aeróbia,
flexibilidade, coordenação e equilíbrio).
Com o objetivo de preservar a qualidade de vida desses sujeitos sugere-se a
implementação de ações educativas de enfermagem que orientem e auxiliem os pacientes
acerca dos agravos que os mesmos podem apresentar como complicação da doença. Apoiadas
em ações governamentais que precisam ser discutidas e implementadas a fim de aumentar a
rede de apoio à clientela acometida pela úlcera venosa, devido ao alto custo para o tratamento
da mesma.
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APENDICE A - Protocolo de Pesquisa
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa
Hospital Universitário Antônio Pedro
Cicatrizar PROPP/UFF e CNPq – Coord. Profª Drª Beatriz Guitton
PROTOCOLO I - ADAPTADO

AVALIAÇÃO DE CLIENTES COM ÚLCERA VENOSA

Data:

/

I. IDENTIFICAÇÃO

Nome

Nº Prontuário

Data de Nascimento

Idade

Escolaridade _____grau ( ) completo ( ) incompleto

Sexo ( ) F ( ) M

( ) analfabeto

Ocupação

Endereço

Tel. (

Bairro

)

Fonte de renda: ( ) aposentado

Estado Civil

Cidade

( ) pensionista

( ) empregado

Renda familiar: ( ) < 1 salário mínimo ( ) de 1 até 2 salários mínimos
Diagnóstico Médico – Identificado no prontuário

Cor

( ) sim
( ) IVC

( ) > 2 até 4 salários mínimos

CEP
( ) sem renda
( ) > 4 salários mínimos

( ) não
( ) Hipertensão venosa

( ) Úlcera venosa

OBS:

APLICADO POR:_____________________________________________________________

/
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APÊNDICE B – CRONOGRAMA DA PESQUISA
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APÊNDICE C
PLANO DE ORÇAMENTO DE PESQUISA – MESTRADO EM ENFERMAGEM
PERÍODO DE 2012-2013
GASTOS USUAIS
Produto/Serviço
Alimentação/lanche
Anuidade ABEN
Assinatura de periódico
Banner
Cartuchos de impressão
Cópias
Livros
Papel para impressão tamanho A4
Transporte
Total

Valor
R$ 150,00
R$ 180,00
R$ 120,00
R$ 160,00
R$ 200,00
R$ 450,00
R$ 600,00
R$ 25,00
R$ 350,00
R$ 2.235,00

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
Produto/Serviço
Alimentação - Evento Nacional
Estadia hotel - Evento Nacional
Inscrição Evento Local
Inscrição Evento Nacional
Transporte - Evento Nacional
Total

Valor
R$ 440,00
R$ 1.080,00
R$ 230,00
R$ 300,00
R$ 640,00
R$ 2.690,00

ORÇAMENTO PERÍODO
(quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais)

R$ 4.925,00
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APÊNDICE G - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Dados de identificação
Título do Projeto: “Capacidade funcional no cuidado de pacientes adultos e idosos
portadores de úlceras venosas: um estudo de avaliação”
Pesquisador Responsável: Msd Renata da Costa Santos
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Alessandra Conceição L. F. Camacho
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de enfermagem Aurora de
Afonso Costa - UFF
Telefones para contato: (21) 97170383 – (21) 79912231
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) a participar do projeto de pesquisa “Capacidade
funcional no cuidado de pacientes adultos e idosos portadores de úlceras venosas: um
estudo de avaliação”, de responsabilidade da pesquisadora Msd Renata da Costa Santos.
O presente estudo tem como objetivo geral: avaliar a capacidade funcional no cuidado de
pacientes adultos e idosos portadores de úlceras venosas. Os objetivos específicos são:
identificar o impacto das limitações funcionais no cuidado de pacientes adultos e idosos
portadores de úlceras venosas e discutir a relação da capacidade funcional e qualidade de vida
em pacientes adultos e idosos portadores de úlceras venosas. O cenário deste estudo é o
ambulatório de feridas do Hospital Universitário Antônio Pedro. Esta pesquisa será objeto de
avaliação de pacientes adultos a partir de 45 anos e idosos portadores de úlcera venosa em
tratamento no ambulatório de feridas através de protocolos e escalas de avaliação. O tipo de
estudo escolhido para esta dissertação terá o delineamento do tipo transversal com enfoque
observacional dos eventos que ocorrem com pacientes e nos serviços de saúde com
abordagem quantitativa. O questionário é a técnica escolhida para coleta de dados, e como
instrumento um questionário estruturado com perguntas fechadas e os dados serão tratados
estatisticamente em dados percentuais. A importância social deste estudo está no fato de
através da avaliação e análise da capacidade funcional visamos promover adesão efetiva no
tratamento e a reinserção dos participantes nas atividades instrumentais e de vida diária. Não
há qualquer risco ou desconforto para os participantes. Espera-se com meta correlacionar à
capacidade funcional com a baixa adesão e sucesso no tratamento efetivo das lesões. O
esclarecimento das dúvidas será realizado no momento em que os participantes acharem
necessário. Caso desista da sua participação na pesquisa durante seu desenvolvimento, a

76

posição dos participantes será respeitada, mesmo que tenha aceitado anteriormente participar.
O anonimato e o sigilo serão respeitados e garantidos, ou seja, não serão divulgados os nomes
dos depoentes que participarem da pesquisa. Não há qualquer custo para o voluntário que
participar deste estudo. Os resultados serão divulgados em eventos ou publicações científicas,
mas não serão usados de forma a prejudicar qualquer participante direto ou indiretamente.
Contando com sua colaboração, obrigada pela atenção.
Eu, __________________________________________, RG nº _____________________
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa
acima descrito.
(quando responsável legal)
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 _______
____________________________________________
Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal
________________________________________________
Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento

______________________________
Testemunha

___________________________
Testemunha
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ANEXO 1 - ESCALA DE ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DE VIDA DIÁRIA
LAWTON – (AIVDs)
NOME: _________________________________________________________________
PRONT:__________
ITENS
1) Telefone

OPÇOES
- CAPAZ de ver os números, discar, receber e fazer ligações sem ajuda

PTS
(3)

- CAPAZ de responder o telefone, mas necessita de um telefone especial
ou de ajuda para encontrar os números ou para discar

(2)

- Completamente INCAPAZ no uso de telefone
2) Viagens

3) Compras

4) Preparo de
Refeições

- CAPAZ de dirigir seu próprio carro ou viajar sozinho de ônibus ou táxi

(3)

- CAPAZ de viajar exclusivamente acompanhado

(2)

- completamente INCAPAZ de viajar

(1)

- CAPAZ de fazer compras, se fornecido transporte

(3)

- CAPAZ de fazer compras, exclusivamente acompanhado

(2)

- completamente INCAPAZ de fazer compras

(1)

- CAPAZ de planejar e cozinhar refeições completas

(3)

- CAPAZ de preparar pequenas refeições, mas incapaz de cozinhar
refeições completas sozinho

(2)

- completamente INCAPAZ de preparar qualquer refeição
5) Trabalho
Doméstico

(3)

- CAPAZ de realizar trabalho doméstico leve, mas necessita de ajuda nas
tarefas pesadas

(2)

(1)

- CAPAZ de tomar os remédios na dose e na hora certa

(3)

- CAPAZ de tomar os remédios, mas necessita de lembretes ou de alguém
que os prepare

(2)

- Completamente INCAPAZ de tomar remédio sozinho
7) Dinheiro

(1)

- CAPAZ de realizar trabalho doméstico pesado (como esfregar o chão)

- Completamente INCAPAZ de realizar qualquer trabalho doméstico
6) Medicações

(1)

- CAPAZ de administrar suas necessidades de compra, preencher cheques
e pagar contas
- CAPAZ de administrar suas necessidades de compra diária, mas
necessita de ajuda com cheques e no pagamento de contas

(1)
(3)

(2)

- Completamente INCAPAZ de administrar dinheiro
(1)
TOTAL
Fonte: Escala para avaliação das incapacidades nas AIVDs, desenvolvida por Lawton e Brody e adaptada ao contexto brasileiro. Santos e
Virtuoso Júnior, 2008.

Classificação:
Dependência total = ≤ 5pts
Dependência Parcial = > 5pts < 21pts
Independência Total = 21pts
APLICADO POR:

_____________________________________________________
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ANEXO 2- ESCALA DE ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA - KATZ– (AVDs)
NOME: _________________________________________________________________
PRONT:__________
ÁREA
Banho

Vestuário

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

( )

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

( )

- recebe assistência para lavar mais de uma parte do corpo

( )

- não toma banho sozinho

( )

- veste-se completamente SEM assistência (tirar as roupas do armário e vesti-las,
incluindo roupas íntimas e roupas de passeio, como a utilização de fechos,
suspensórios e colchetes)

( )

- veste-se sem assistência, recebendo auxílio somente para amarrar os sapatos
- recebe assistência para vestir-se ou tirar as roupas do armário
- não se veste sozinho
Higiene Pessoal

X

( )
( )
( )

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

( )

- recebe assistência para ir ao banheiro, limpar-se ou arrumar as roupas: ou recebe
ajuda no manuseio de comadre/patinho somente à noite.

( )
( )

- não realiza o ato de eliminação fisiológica no banheiro
Transferência

- deita e levanta da cama, bem como senta e levanta da cadeira, SEM assistência:
pode utilizar-se de objetos para auxílio como bengala e andador
- deita e levanta da cama, ou senta e levanta da cadeira com assistência

Continência

Alimentação

F
G
Outro

( )

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

( )

- ocorrência de “acidentes” ocasionais

( )

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

( )

- alimenta-se SEM assistência

( )

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

( )

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

( )

Tipo de classificação
Independente para todas as atividades
Independente para todas as atividades menos uma
Independente para todas as atividades menos banho e mais uma adicional
Independente para todas as atividades menos banho, vestir-se e mais uma adicional
Independente para todas as atividades menos banho, vestir-se, ir ao banheiro e mais uma
adicional
Independente para todas as atividades menos banho, vestir-se, ir ao banheiro, transferência e
mais uma adicional
Dependente para todas as atividades
Dependente em pelo menos duas funções, mas que não se classificasse em C, D, E, e F

Fonte: Katz, 1963

APLICADO POR:

( )

- não se levanta da cama

RESULTADO
Index de AVDs (Katz)
A
B
C
D
E

( )

_____________________________________________________
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ANEXO 3 – Escala de Qualidade de Vida de Flanagan – EQVF
NOME:__________________________________________________________
PRONT:___________________
A escala EQVF busca avaliar a qualidade de vida utilizando as seguintes expressões
linguísticas:

-------------------------------------------
Muito
Insatisfeito
1

Insatisfeito
Pouco

2

Insatisfeito

3

Indiferente

4

Pouco
Satisfeito

5

Satisfeito

6

Muito
Satisfeito

7

Às expressões linguísticas são atribuídos escores numa faixa de 1 a 7 pontos, conforme
indicado acima. Responda cada um dos itens abaixo assinalando o escore que indica seu grau
de satisfação em relação aos seguintes aspectos de sua vida:
--------------------------
1
2
3
4
5
6
7
Qual a sua satisfação em relação a:
1. Conforto Material: casa, alimentação, situação financeira.
2. Saúde: fisicamente bem e vigoroso(a).
3. Relacionamento com pais, irmãos e outros parentes:
comunicação, visita e ajuda.
4. Constituir família: ter e criar filhos.
5. Relacionamento íntimo com esposo(a), namorado(a) ou
outra pessoa relevante.
6. Amigos próximos: compartilhar interesses, atividades e
opiniões.
7. Voluntariamente, ajudar e apoiar a outras pessoas.
8. Participação em associações e atividades de interesse
público.
9. Aprendizagem: frequentar outros cursos para
conhecimentos
gerais.
10. Autoconhecimento: reconhecer seus potenciais e
limitações.
11. Trabalho (emprego ou em casa): atividade interessante,
gratificante que vale a pena.
12. Comunicação criativa.
13. Participação em recreação ativa.
14. Ouvir música, assistir TV ou cinema, leitura ou outros
entretenimentos.
15. Socialização: “fazer amigos”.
APLICADO POR:____________________________________________________________

