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RESUMO 
 
 

O PROCESSO ADAPTATIVO DE PACIENTES COM ÚLCERAS VENOSAS AO 
TRATAMENTO COM HIDROGEL: UM ESTUDO DE CASO 

 
Milena da Rocha de Andrade 

Orientadora: Drª: Beatriz Guitton Renauld Baptista de Oliveira 
 
Resumo de Dissertação de Mestrado submetido ao programa de Mestrado Profissional 
Enfermagem Assistencial. Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. Universidade 
Federal Fluminense – UFF, Niterói/RJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção 
do título de mestre em enfermagem. 
 

O objetivo deste estudo é avaliar o processo adaptativo dos pacientes com úlceras 
venosas ao tratamento com uma nova tecnologia no âmbito do cuidar em feridas 
(hidrogel). Os objetivos específicos são: caracterizar a clientela portadora de úlcera venosa 
atendida no ambulatório de Reparo de Feridas em uso do hidrogel produzido na farmácia 
universitária da Universidade Federal Fluminense; identificar os estímulos focais, 
contextuais e residuais e a partir problemas comuns de adaptação da clientela com úlcera 
venosa em uso do hidrogel, de acordo com a teoria de Roy e propor intervenções frente às 
situações de difícil adaptação à sua nova condição e na aderência ao tratamento a partir dos 
diagnósticos de enfermagem. Utilizou-se como marco teórico de referência a teoria de 
adaptação de Callista Roy, que refere serem os estímulos focal, contextual e residual os 
agentes causadores de uma situação-problema, pois que o homem é um ser inserido num 
contexto social, econômico e político e o papel do enfermeiro é promover a adaptação do 
ser humano através da avaliação e da intervenção de enfermagem. Trata-se de um estudo 
clínico observacional, descritivo, com abordagem quanti-qualitativa do tipo estudo de caso, 
realizado no Ambulatório de Reparo  de Feridas de um hospital universitário, no município 
de Niterói. Os dados foram coletados com 15 pacientes portadores de úlceras venosas em 
tratamento com o hidrogel, através de um questionário semi-estruturado e da análise dos 
prontuários destes pacientes. Os resultados apontaram que a clientela mais acometida 
foram as mulheres (67%), acima de 60 anos (70%), com ensino fundamental incompleto 
(47%), predomínio de renda de até 2 salários mínimos (73%), e interrupção na atividade 
laboral de todas as mulheres entrevistadas. Em relação aos hábitos de vida, todos os 
homens fumam e fazem uso de bebida alcoólica. A doença de base mais presente foi a 
hipertensão arterial em mulheres (40%). O tempo de úlcera variou entre 5 a 10 anos (40%), 
sendo mais acometido o membro inferior esquerdo (47%). Os produtos mais utilizados, 
antes do tratamento com hidrogel, foram: colagenase, sulfadiazina de prata e ácidos graxos 
essenciais. Em relação à cobertura utilizada (hidrogel) na úlcera venosa (47%) fazem uso 
há mais de um ano, 80% fazem os curativos sozinhos, 53% fazem o curativo mais de uma 
vez ao dia, 73% relatam orientação do enfermeiro sobre ações de auto-cuidado, entretanto 
todos relatam a mesma técnica para realização do curativo domiciliar. A queixa 
relacionada ao produto foi ardência leve (27%) e ardência moderada ou intensa (13%). 
Demais queixas: dor localizada e constrangimento pela presença da úlcera também foram 
mencionados. Assim, foi possível comparar através dos dados relacionados com o tamanho 
da úlcera que houve a remissão da ferida, com apenas um caso de aumento da lesão após o 
tratamento com o hidrogel. Foram encontrados 22 diagnósticos de enfermagem, sendo os 



 

 

 

 

principais: oxigenação, mobilidade física prejudicada, integridade da pele prejudicada, 
risco de infecção, risco de quedas, nutrição desequilibrada, ansiedade e baixa auto-estima. 
Conclui-se que a partir das concepções teóricas de Roy sobre os problemas comuns de 
adaptação foi possível evidenciar os diagnósticos e as intervenções de enfermagem dos 
pacientes com úlcera venosa em uso do hidrogel, propondo a substituição de respostas 
ineficazes por adaptativas. 
 

Palavras-chave: Adaptação. Diagnóstico de enfermagem. Teoria de enfermagem. Úlcera 
venosa. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

THE ADAPTATION PROCESS OF PATIENTS WITH VENOUS ULCERS  
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Abstract of Master's Degree Dissertation for the Profesional Master in Nursing Program, 
Nursing School Aurora de Afonso Costa. Universidade Federal Fluminense - UFF, Niterói 
/ RJ, as partial requirement to Master's Degree in Nursing. 
 

The objective of this study is to evaluate the adaptation process of patients with venous 
ulcers to the treatment with a new technology under the care of wounds (hydrogel). 
Specific objectives are: to characterize the patients suffering from venous ulcers treated at 
the outpatient Wound Repair in use at the phamacy of the hydrogel produced the 
Universidade Federal Fluminense, identify the focal, contextual and residual stimuli, and 
from common problems of adaptation of the clientele with ulcer intravenous use in the 
hydrogel, according to Roy's theory and propose interventions when confronted with 
difficult adjustment to their new condition and adherence to treatment from the nursing  
diagnoses. It was used as theoretical reference the theory of adaptation Callista Roy, 
referring to the focal, contextual and residual stimuli the causative agents of a problem 
situation, because that man is a being housed in social, economic and political context, and 
the nurse´s role is to promote the adaptation of human beings through the assessment and 
nursing intervention. This is a clinical observational, descriptive, quantitative and 
qualitative case study, conducted at the Outpatient Wound Repair of a university hospital 
in Niteroi. Data were collected from 15 patients with venous ulcers treated with the 
hydrogel through a semi-structured questionnaire and analysis of the records of these 
patients. The results showed that the customers most affected were women (67%), over 60 
years (70%) with incomplete primary education (47%), predominance of income of up to 
two minimum wages (73%), and interruption work activity of all women interviewed. In 
relation to lifestyle, all men smoke, and make use of alcohol. The most common 
underlying disease was systemic hypertension in women (40%). The duration of ulcer 
ranged from 5 to 10 years (40%), being more involved the left lower limb (47%). The 
products most commonly used before treatment with hydrogel, were: collagenase, 
sulfadiazine and essential fatty acids. Regarding the coverage hydrogel used in venous 
ulcers (47%) use more than one year, 80% do the dressings alone, 53% make the dressing 
more than once daily, 73% of nurses reporting guidance on actions of self-care, but all 
report the same technique for making the bandage at home. The complaint related to the 
product has been mild burning (27%) and moderate or severe burning (12%). Other 
complaints: localized pain and embarrassment by the presence of the ulcer were also 
mentioned. So, it was possible to compare with the data related to the size of the ulcer that 
was a remission of the wound with only one case of increased lesion after treatment with 
the hydrogel. There were 22 nursing diagnoses, which are: oxygenation, impaired physical 
mobility, impaired skin integrity, risk of infection, risk of falls, unbalanced nutrition, 
anxiety and low self-esteem. It follows that from the theoretical conceptions of Roy on the 
common problems of adaptation, it was possible to pinpoint the diagnosis and nursing 



 

 

 

 

interventions of patients with venous ulcers in the use of hydrogel, proposing the 
replacement of ineffective responses by adaptive ones. 
 
  
Keywords: Adaptation. Nursing Diagnosis. Nursing theory. Venous ulcer.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

As úlceras dos membros inferiores são doenças crônicas do sistema vascular e seu 

controle tem constituído um desafio para os profissionais de saúde, pois seu tratamento 

envolve a participação ativa dos portadores no sentido de modificar alguns 

comportamentos prejudiciais à sua própria saúde(1). 

As úlceras por insuficiência venosa crônica, embora tenham baixa mortalidade, 

apresentam morbidade importante, com grande impacto socioeconômico, principalmente 

no nosso país. Valores epidemiológicos demonstram que cerca de 3% da população com 

mais de 70 anos sofrem de úlcera venosa aberta ou cicatrizada. Nos Estados Unidos, foi 

estimado que aproximadamente 2,5 milhões de pessoas tenham insuficiência venosa 

crônica, das quais 20% chegam a desenvolver a úlcera(1). 

No Brasil, a úlcera dos membros inferiores é a 14° (décima quarta) causa de 

afastamento do trabalho. Isso significa um elevado ônus para os serviços públicos de 

saúde, que se vêem forçados a manter, com seus parcos recursos, um grande contingente 

de incapacitados temporários ou definitivos. Além disso, os custos hospitalares de cirurgias 

de veias varicosas com úlcera chegam ao valor de R$ 26.086.604 milhões de reais, o que 

tem despertado um interesse maior pelo conhecimento dessa patologia(2). 

A enfermagem tem um papel fundamental na assistência ao portador da ferida 

crônica, uma vez que a mesma participa ativamente na redução dos gastos no combate à 

doença e, principalmente, na eficácia da cicatrização. A Resolução do Cofen n. 358/2009, 

que rege o processo de Enfermagem, atribui ao Enfermeiro a implementação do Processo 

de Enfermagem nas consultas ambulatoriais, em instituições públicas(3). Diante disso, é 

necessário que ele tenha ciência das responsabilidades, tanto em relação ao conhecimento 

técnico para avaliação contínua das lesões, quanto à qualidade e quantidade dos insumos 

utilizados para a realização do curativo(4).  

As úlceras venosas vêm se constituindo um grande problema de saúde pública em 

todo o mundo, sendo responsáveis por considerável impacto econômico devido às elevadas 

incidências e às prevalências dessas lesões crônicas(1), o que acarreta custos elevados. 

Considera-se que o tratamento das úlceras venosas é dispendioso, incluindo na terapêutica 
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a utilização de novas tecnologias de coberturas encontradas no mercado. Outro fator 

importante é o tempo de reparação tecidual prolongado pela própria patologia, que 

repercute muitas vezes em internação hospitalar do paciente, e que poderia ser evitado se 

houvesse uma assistência bem conduzida do profissional de enfermagem referente ao 

manejo das coberturas disponíveis e o acompanhamento integral deste paciente, 

identificando os problemas de adaptação que interferem no processo cicatricial da ferida.  

Apesar de serem poucos os estudos epidemiológicos sobre úlceras venosas, elas são 

muito freqüentes na prática médica e absorvem grandes verbas da área da saúde destinadas 

a seu manejo. Sua freqüência vem crescendo, de acordo com o aumento da expectativa de 

vida da população mundial(5, 6, 7, 8). 

No Brasil, as úlceras vasculares constituem um sério problema de saúde pública, 

devido ao grande número de doentes, embora sejam escassos os registros desses 

atendimentos, contribuindo para onerar o gasto público no Sistema Único de Saúde (SUS), 

além de interferir na qualidade de vida dos portadores dessas úlceras e de seus familiares. 

Os cuidados com as úlceras venosas exigem atuação interdisciplinar, adoção de 

protocolo, conhecimento específico, habilidade técnica, articulação entre os níveis de 

complexidade de assistência e também participação ativa das pessoas portadoras dessas 

lesões e seus familiares, dentro de uma perspectiva holística. Dessa forma, consideramos 

como aspecto fundamental na abordagem à pessoa portadora de úlceras venosas, a 

assistência sistematizada, baseada na avaliação clínica, diagnóstico precoce, planejamento 

do tratamento adequado, implementação dos cuidados, evolução e reavaliação das 

condutas e tratamento, além de trabalho educativo permanente. 

A implementação da sistematização da assistência pela equipe interdisciplinar de 

saúde facilita a identificação dos fatores que interferem na evolução da úlcera e as 

intervenções a serem realizadas nestas permite acompanhar a evolução das etapas do 

processo cicatricial das úlceras e fazer a opção pelo melhor tratamento, condutas e 

curativos/coberturas a serem utilizados durante o tratamento. 

Segundo a Resolução do Cofen 358/20093, o processo de Enfermagem se 

desenvolve através de cinco etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes que 

são:  

1ª) Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem) - processo 

deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, 
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que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade 

humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença. 

2ª) Diagnóstico de Enfermagem - processo de interpretação e agrupamento dos 

dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os 

conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas 

da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e 

doença; e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se 

objetiva alcançar os resultados esperados. 

3ª) Planejamento de Enfermagem - determinação dos resultados que se espera 

alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas 

da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e 

doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem. 

4ª) Implementação - realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de 

Planejamento de Enfermagem. 

5ª) Avaliação de Enfermagem - processo deliberado, sistemático e contínuo de 

verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um 

dado momento do processo saúde doença, para determinar se as ações ou intervenções de 

enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de verificação da necessidade de 

mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem(3). 

Muitos fatores levam os profissionais de saúde, em especial o enfermeiro, a 

aproximarem-se da realidade dos pacientes, procurando, numa relação de troca, 

alternativas para atender as necessidades desta população. Profissionais e pacientes 

enfrentam mudanças na sociedade, refletindo nos aspectos psicológicos, espirituais e 

muitas vezes físicos. Frente a essas mudanças, há uma constante busca pelo bem-estar 

pessoal e social, ou seja, a qualidade de vida em todos os níveis. Com isso, buscou-se uma 

forma farmacêutica que favorecesse a cicatrização em feridas crônicas como a úlcera 

venosa.  

Partindo desta premissa, o hidrogel produzido pela Farmácia Universitária da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), com o apoio da FAPERJ (Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro) e do SUS (Sistema Único de Saúde), foi 

disponibilizado no ambulatório de feridas do Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP) aos pacientes portadores de úlceras venosas que participaram do estudo de custo e 
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efetividade do hidrogel, realizado por outra mestranda que faz parte do mestrado 

acadêmico da UFF. Esta mesma clientela faz parte deste estudo, pois quando foram 

acompanhados durante as visitas semanais no ambulatório para a realização do curativo e 

avaliação da remissão das lesões, os mesmos já mantinham o tratamento no domicílio, a 

partir das orientações da pesquisadora, e tinham acesso ao produto (hidrogel) por um custo 

menor do que o mercado oferece ao consumidor. 

Sendo assim, foi realizado o levantamento das respostas ineficazes que podem 

influenciar no processo de adaptação do paciente ao tratamento com o hidrogel. Para 

desvelar, elucidar e dar suporte à inquietação da pesquisa, utilizou-se os conceitos 

fundamentais do referencial teórico de Roy, que propõe a teoria de adaptação. A escolha 

desse referencial surgiu a partir do estudo desta teoria na prática assistencial e sua 

aplicabilidade, publicadas em periódicos na área de enfermagem.  

Os pressupostos do modelo de adaptação de Roy fundamentam as formulações 

sobre adaptação que ajudam o enfermeiro e o cliente a esclarecer o que perturba essa 

adaptação, a fim de escolher quais ações são passíveis de serem implementadas(9).  

O modo adaptativo fisiológico representa a resposta física aos estímulos 

ambientais, sendo reprodução dos mecanismos reguladores definidos por meio da 

oxigenação, da nutrição, da eliminação, da atividade e do descanso, da integridade da pele, 

dos sentidos, dos fluidos e dos eletrólitos e das funções neurológica e endócrina(10).  

O autoconceito representa os aspectos psicológicos, morais e espirituais do sistema 

humano. O modo de interdependência são os padrões de interação social da pessoa em 

relação aos outros, refletidos por papéis primários, secundários e terciários, determinando 

posição e desempenho. O valor humano, a afeição, o amor e a afirmação ocorrem por meio 

de relações interpessoais, tanto individualmente quanto em grupo(10).  

O estudo repercute, certamente, no controle da indiferença que usualmente os 

profissionais adotam como sua e o substitui pelo interesse e a alegria de levar a pessoa a 

níveis de adaptação positivos. Este cuidado extrapola os muros do hospital e a pessoa é 

pensada no seu domicílio sendo autocuidada. 

Diante disso, Roy aplicou sua metodologia com base em um processo de 

enfermagem, cuja forma particular de desenvolvimento das atividades foi posta em prática 

pelo método de resolução de problemas, com intervenção de enfermeiros. Esses 

profissionais, ao analisarem os comportamentos do cliente, buscam compreender como 
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este reage aos diversos estímulos aos quais está exposto, para que passe de 

comportamentos mal-adaptativos à mudança nas habilidades para adaptar-se 

favoravelmente à saúde, ou seja, há ampliação da zona de adaptação (11).  

Sendo assim, o nível de adaptação indica para a enfermeira que o processo de vida 

encontra-se integrado, compensado  ou comprometido, levando-se a diagnosticar a 

situação. A enfermeira deve estabelecer os objetivos, selecionar as estratégias para 

intervenção e avaliar os resultados comportamentais (2).  Torna-se relevante abordar a 

referida temática, cuja meta de enfermagem é a promoção de respostas adaptativas 

influenciadoras de modo positivo no processo saúde-doença, a fim de manter a adesão do 

paciente ao tratamento, podendo assim ampliar os estudos com o benefício de produtos 

desenvolvidos pela Universidade. (O foco é desenvolver um produto de curativo de baixo 

custo, acessível às condições financeiras do paciente, no entanto, a adaptação do paciente a 

este novo tratamento é fundamental.) 

Implementando este modelo de adaptação de Roy aos pacientes portadores de 

úlceras venosas durante o acompanhamento ambulatorial, identificam-se os problemas por 

meio de investigação, com relação aos estímulos e respostas à situação vivenciada pela 

patologia, estabelecendo o diagnóstico de enfermagem e intervindo através do 

planejamento de cuidados, com o objetivo de alcançar as metas previstas para a 

reabilitação do indivíduo envolvido neste contexto. 

A pessoa é vista como um sistema adaptativo e holístico; este sistema inclui os 

indivíduos ou grupos (família, organizações, comunidades e sociedades). A pessoa é 

considerada como estando em contato com o meio ambiente, a partir da qual ela recebe os 

estímulos que procura, respostas que podem ser visualizadas através do comportamento(4). 

Para o processo de escolha do produto a ser utilizado no tratamento de úlceras 

venosas, é fundamental que a avaliação seja embasada por meio de protocolos bem 

estabelecidos, que permitam o levantamento do histórico da lesão, identificando-se 

cuidadosamente o estágio do processo cicatricial e o planejamento da assistência(4).  

O sucesso da cicatrização da ferida depende da abordagem holística da equipe de 

tratamento. Toda preocupação deve estar centrada no doente e deve ser considerada assim 

antes de se olhar para o ferimento em si (12).  

É fundamental o conhecimento de como o organismo responde a uma lesão e como 

ela é reparada. Para compreender a cura das úlceras venosas, é necessário conhecer o 
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indivíduo (paciente) de forma holística, buscando os aspectos relacionados à lesão e os 

fatores que interferem no processo de cicatrização. 

O tratamento da úlcera venosa deve ocorrer por meio de uma equipe multi e 

interdisciplinar. O enfermeiro deve participar ativamente, propiciando ao paciente o 

acolhimento e a realização dos curativos desde sua fase inicial até a alta, momento este em 

que não deve haver dúvidas sobre os cuidados estabelecidos para serem realizados em 

casa, a fim de evitar recidivas. Os doentes devem compreender as decisões que estão sendo 

feitas sobre os seus cuidados e devem fazer parte das decisões também. Quanto mais o 

doente compreende os princípios envolvidos no tratamento, mais provável sua adesão(12). 

 

1.1 Objetivo geral 

 

 Avaliar o processo de adaptação dos pacientes com úlcera venosa ao tratamento 

com hidrogel, sob o modelo da teoria de enfermagem de Callista Roy. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar a clientela portadora de úlcera venosa atendida no ambulatório de 

Reparo de Feridas, em uso do hidrogel produzido na Farmácia Universitária; 

 Identificar os estímulos focais, contextuais e residuais, a partir dos problemas 

comuns de adaptação da clientela com úlcera venosa em uso do hidrogel, de acordo 

com a teoria de enfermagem de Callista Roy; 

 Propor intervenções frente a situações de difícil adaptação à sua nova condição e na 

aderência ao tratamento a partir dos diagnósticos de enfermagem. 

 

1.3 Contribuições do estudo 

 

A partir deste estudo é possível delimitar os problemas adaptativos dos pacientes 

com úlceras venosas, e dessa forma, facilitar o direcionamento das intervenções de 

enfermagem, favorecendo a adesão ao tratamento, com o acompanhamento do enfermeiro 

e a disposição de uma cobertura produzida pela farmácia Universitária da Universidade 

Federal Fluminense – UFF, com baixo custo acessível ao paciente, dando assim 
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continuidade ao tratamento, sem precisar interromper a terapêutica por problemas 

financeiros de custear o produto (hidrogel), e tendo como base um modelo teórico-

assistencial na operacionalização do processo de enfermagem.  
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CAPÍTULO II 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Aspectos históricos no tratamento de feridas 

 

Desde a Antigüidade, são encontrados relatos a respeito de feridas. Nos papiros de 

Ebers, que constituem a principal  fonte de estudos sobre o antigo Egito, é revelado que, 

aproximadamente em 1550 a.C, mais de setecentas substâncias, entre elas o alho, cebola, 

mel, óleo de oliva, alguns minerais e a aloe vera, empregada até hoje, eram utilizadas no 

tratamento de feridas, com o objetivo de depurar o organismo, eliminando substâncias 

nocivas. Nesses papiros, há registros de que os ferimentos eram amarrados em tiras de 

linho embebidas com resina ou atadas com carne fresca utilizada para estancar hemorragias 

difusas. Já no ano 300 a.C, surge Hipócrates, célebre médico na história da medicina grega, 

que foi o primeiro a indicar o tratamento de feridas com necrose, indicou o uso de pomadas 

e remoção de material necrosado e sugeriu a utilização de ervas medicinais para assepsia. 

Também aconselhava desbridamentos e cauterizações para limpeza (1). 

Hipócrates também afirmava que as úlceras dos membros inferiores eram o 

resultado do desequilíbrio dos quatro “humores” do corpo: a bile (raiva), a flegma (calma), 

a umidade (hidratação) e a desidratação. As feridas, permanecendo abertas, permitiriam 

que os maus fluídos saíssem do organismo. Logicamente, pensando assim, sua cura 

causava desinteresse, pois a cicatrização da ferida poderia provocar a morte do indivíduo 

ou a retenção dos maus fluidos. É nesse período que réplicas de membros inferiores 

(MMII) com varizes eram oferecidas aos deuses nos templos com intuito de se conseguir 

alívio dos sintomas (13). 

Durante a era romana, Aurelius Cornelius Celsius, em seus estudos, aconselhava o 

uso de bandagens para úlceras na perna. Classificou os tipos de feridas, definira os 

tratamentos, descrevera os sinais flogísticos de infecção (dor, rubor, edema e calor), e 

preconizara o fechamento primário de lesões recentes por meio de sutura. Na posterior era 

do cristianismo, as várias curas de feridas cutâneas eram atribuídas a intervenções divinas e 

milagrosas, como, por exemplo, a fé nos santos Cosme e Damião, considerados os 

padroeiros dos feridólogos (1). 

Sendo assim, pouco progresso ocorreu até a época do Renascimento. No começo 
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dessa era, a medicina ainda não conhecia a circulação sangüínea, e persistiam as idéias 

antigas. Isso durou até a descoberta das válvulas venosas e o seu papel na circulação, por 

William Harvey, que se tornaram públicas em 1628. Somente nos estudos de Richard 

Wiseman, em 1676, ficou demonstrado que a incompetência valvular resultava da 

dilatação de uma veia. Esse pesquisador foi o primeiro a considerar que a úlcera era o 

resultado direto de um defeito circulatório, sendo cunhado, pela primeira vez, o termo 

úlcera varicosa (13). 

Em 1896, surge um tipo de curativo, conhecido por Bota de Unna, que tinha por 

objetivo reduzir o edema nos membros inferiores (MMII) e aumentar a cicatrização. A 

partir dos conhecimentos obtidos através da História, o ser humano passa a aprimorar 

técnicas e estudos sobre as úlceras de extremidades inferiores. No final da década de 1950 

e início de 1960, surgem novos conceitos sobre o cuidado com as feridas, com técnicas 

mostrando a importância da limpeza mantendo o leito da ferida limpo e úmido, 

promovendo migração de células cicatrizantes (14). 

Atualmente a indústria química oferece vários produtos para serem utilizados em 

curativos, coberturas de última geração, que podem variar sua forma farmacêutica de 

acordo com a necessidade terapêutica dermatológica. São produtos amplamente utilizados 

com a finalidade de manter um ambiente úmido, estabelecendo um equilíbrio entre a 

umidade excessiva e a absorvência e obter propriedades antibacterianas, ou seja, 

proporcionam um ambiente eficaz para a cicatrização (15).     

O hidrogel está inserido neste contexto e constitui uma realidade no cenário do 

estudo. Desenvolvido em 1950, o hidrogel é um gel amorfo, classificado como curativo 

primário excelente para hidratação e manutenção de um ambiente úmido na ferida. Alguns 

desses géis têm a capacidade de promover absorção, desencrostar e desbridar o tecido 

necrótico e fibrótico. Na Universidade, o hidrogel foi desenvolvido recentemente pela 

Faculdade de Farmácia da UFF e mantém esta tecnologia disponível para o paciente 

portador de feridas. 

 

2.2  Considerações gerais sobre Insuficiência venosa crônica e úlceras venosas 

 

A patogênese da úlcera venosa ainda é obscura, porém existe um consenso de que a 

hipertensão venosa é a condição mais comum para o aparecimento dessa lesão. A formação 
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da úlcera venosa pode estar associada ao acúmulo de líquido e o depósito de fibrina, que 

leva à formação de manguitos no interstício, interferindo negativamente na nutrição dos 

tecidos superficiais. A deficiência no suprimento de oxigênio e nutrientes pode acarretar, 

nas regiões acometidas dos membros inferiores, ulcerações e necroses (4).  

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

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

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

venosas e ao tecido adjacente, aumentando a susceptibilidade a ulcerações (16). 

Há algum tempo, o tratamento das lesões tissulares “deixou de ser apenas enfocado 

na realização da técnica de curativo, para incorporar toda a metodologia da assistência que 

o enfermeiro presta, com avaliação do estado geral do paciente, exame físico direcionado 

de acordo com a etiologia da lesão, escolha do tratamento e da cobertura a ser utilizada, 

além do registro de enfermagem e projeção prognóstica” (17). 

Os itens a serem analisados durante a avaliação do estado geral do paciente 

compreendem: higiene, estado nutricional, hidratação oral, sono/ repouso, eliminações, 

etilismo/tabagismo, alergoses, patologias associadas, medicamentos em uso, idade, 

estresse, ansiedade, condições da pele (18). O enfermeiro pode pesquisar o diagnóstico da 

úlcera venosa através da detecção de seus principais sinais e sintomas (Quadro 1). 

Alguns exames complementares subsidiam o diagnóstico da úlcera venosa. O 

exame de escolha é o Duplex Scan. Tal exame propicia a visualização das alterações na 

estrutura e função no sistema venoso (19).  

Os exames de hemograma completo, glicemia em jejum, dosagem de albumina 

sérica, proteínas totais e fracionadas auxiliam no diagnóstico dos possíveis fatores que 

influenciam na cicatrização da ferida, bem como de doenças associadas. A solicitação 

desses exames está regulamentada conforme a resolução 195 do Conselho Federal de 

Enfermagem - COFEN, podendo ser solicitado pelo enfermeiro (20). 

A partir do diagnóstico, o enfermeiro constrói planos de cuidados, cujos objetivos 

são proporcionar condições que minimizem o tempo de cicatrização da ferida, reduzam os 

riscos de infecções, promovam a prevenção de recidivas, garantam a segurança e conforto 

do paciente, dentre outros. 
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Quadro 1 - Histórico, sinais e sintomas da úlcera venosa 

 

 

História 

 Imobilidade/obesidade/ocupação em pé/trauma. 

 Não há claudicação. Inchaço de tornozelo ou perna. 

 Desconforto moderado devido à úlcera – aliviado por 
elevação. 

 História de trombose venosa profunda ou veias varicosas. 

 

Localização e 
aparência da úlcera 

 Região ao redor do tornozelo, em especial a área do 
maléolo medial. 

 Geralmente superficial, com bordas irregulares. 

 Presença de tecido de granulação. Edema não depressível. 

 É comum secreção intensa, quando apresenta edema. 

 

 

Outros achados na 
avaliação 

 Descoloração do tornozelo/parte inferior da perna 
(depósito de hemossiderina). Pode estar presente uma 
lopodermatoesclerose. 

 Veias cheias quando as pernas estão ligeiramente 
pendentes – abaulamento do tornozelo. Índice de pressão 
tornozelo braço 0,8 a 1,0. 

 Dermatite venosa. Pulsos presentes. Ausência de déficit 
neurológico. 

 Podem ser observadas cicatrizes de úlceras anteriores. 

Fonte: Adaptado de Sarquis et al(18). 

 

Cabe ao enfermeiro estabelecer comunicação terapêutica com o cliente visando à 

valorização das queixas apresentadas e ao respeito à particularidade de cada indivíduo. 

Vale ressaltar a importância do enfermeiro usar comunicação verbal familiar à linguagem 

do paciente, para que o mesmo possa compreender as informações que lhe são transmitidas 

e, assim, comprometer-se com sua saúde, possibilitando o cumprimento das ações que lhe 

são delegadas, a fim de garantir o sucesso do tratamento. 

O tratamento clínico oferecido ao portador de úlcera venosa consiste na realização 

do curativo, terapia compressiva, prescrição de dieta que favoreça a cicatrização, 

orientações quanto à importância de repouso e do uso de meias de compressão após a cura 

da ferida(4).  
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A finalidade da limpeza da ferida é a promoção de um ambiente favorável à 

cicatrização, através da remoção de fragmentos de tecido necrótico, debris, resíduos da 

cobertura anterior, excesso de exsudato, diminuição do número de microorganismos na 

lesão(3). A técnica de limpeza aplicada deve atender aos princípios que otimizem o 

processo de cicatrização, tais como, reduzir as chances de traumas mecânicos e químicos 

no leito da ferida e manter a temperatura local em torno de 37ºC.  

Assim, a limpeza deve ser feita com soro fisiológico a 0,9% morno em jato para 

garantir limpeza eficaz e minimizar os riscos de trauma adicional na lesão (21). O uso de 

antissépticos não é recomendado, pois os mesmos comprometem a reparação tecidual por 

serem citotóxicos aos fibroblastos, impedindo a granulação eficaz (22). 

Os tecidos necróticos que não foram eliminados da lesão cutânea através da 

limpeza podem ser retirados por meio do desbridamento autolítico ou mecânico (22). O 

desbridamento autolítico é promovido através da aplicação de coberturas primárias, pois 

estas conferem ambiente adequado para estimular a autodestruição tecidual. A autólise 

ocorre devido à atividade de enzimas lisossomais que quebram o tecido desvitalizado. O 

desbridamento autolítico pode ser utilizado em conjunto com outros (18). 

O desbridamento cirúrgico consiste na “remoção do tecido necrótico através da 

utilização de instrumental cirúrgico como bisturi, tesoura e outros. Este poderá ser 

utilizado para a remoção da necrose tipo escara (clinicamente apresentada como crosta 

preta endurecida), áreas de necrose extensas, e de necrose tipo esfacelo (clinicamente 

apresentada como tecido amarelo/esverdeado desvitalizado resultante da infecção 

bacteriana). É a técnica mais rápida e efetiva para a remoção da necrose, principalmente 

quando o paciente necessita de intervenção urgente, como nos casos em que há presença de 

celulite ou sepsis” (18). 

 

2.3  Anatomia e fisiologia do sistema venoso 

 

O sistema venoso é um sistema de capacitância que funciona como um reservatório 

para armazenar sangue e tem a função de conduzir o retorno do sangue ao coração. O bom 

funcionamento do sistema venoso periférico depende de uma série de válvulas e bombas 

musculares. As veias da panturrilha, em associação com os tecidos circundantes, formam 

uma unidade funcional conhecida como bomba muscular ou coração periférico, ativamente 



 

 

31

 

atuante na drenagem do sangue venoso durante o exercício(16,24). 

A Insuficiência Venosa Crônica se desenvolve quando a pressão venosa é 

aumentada e o retorno do sangue é diminuído através de vários mecanismos, podendo ser 

resultado da incompetência valvular das veias superficiais e profundas ou da obstrução 

venosa. Esses fatores são agravados pela disfunção no músculo da panturrilha. São 

mecanismos que servem para produzir hipertensão venosa, que pode resultar em mudanças 

com hiperpigmentação cutânea, tecido subcutâneo fibrose "lipodermatoesclerose", e 

eventual ulceração (16,24).  

A hipertensão venosa, causa mais comum da ulceração venosa, pode acontecer 

devido à pressão hidrostática, relacionado à pressão da coluna de sangue do átrio direito. 

Em situações normais, o fluxo sanguíneo das veias corre do sistema venoso superficial 

para o profundo, através de veias comunicantes com válvulas competentes, que impedem o 

retorno de sangue para as veias superficiais. A incompetência dessas válvulas e o refluxo 

resultante causam a hipertensão venosa (24). 

Além da disfunção valvular, a obstrução venosa também aumenta a pressão venosa, 

instalando a hipertensão venosa, devido à trombose venosa profunda, que tende à 

recanalização em um período de três a seis meses, acarretando lesão das válvulas venosas 

pelo processo trombótico e o consequente refluxo venoso. Com a presença do refluxo, a 

musculatura da panturrilha tenta compensar a sobrecarga de volume das veias 

insuficientes, ejetando um volume de sangue maior (24) . 

A insuficiência venosa crônica dos membros inferiores (MMI) é uma síndrome 

gerada pela hipertensão venosa crônica dos sistemas venosos superficiais, profundos ou de 

ambos2. O sistema venoso superficial é constituído por veias localizadas próximo da pele, 

anatomicamente encontradas na coxa, face medial e posterior da perna. As mais 

conhecidas são a safena magna e femural, colateral anterior e safena parva. Já o sistema 

venoso profundo é constituído por veias que estão envolvidas por músculos. Elas são 

responsáveis por 90% do retorno sanguíneo ao coração e são designadas pela veia poplítea, 

femural, tibiais, além da continuação da safena magna (25). 

Sabe-se que as causas mais comuns da insuficiência venosa crônica (IVC) são: a 

trombose venosa profunda - na síndrome pós - trombótica - e as varizes, sendo que a IVC 

pós-trombótica ocorre em 70% dos casos de trombose venosa profunda (TVP), após os 

primeiros cinco anos da doença(2). 
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A trombose venosa profunda é uma doença que se caracteriza pela formação aguda 

de trombos no sistema venoso profundo, com obstrução parcial ou total da luz de uma 

veia(26). Ocorre uma perda do revestimento endotelial, resultando na exposição do tecido 

subendotelial e na ativação do sistema de coagulação. Com a exposição do tecido 

subendotelial, forma-se o coágulo, por meio da ativação da tromboplastina tecidual e perda 

de mecanismos protetores (fibrinólise). Há, portanto, uma hipertensão venosa e, 

consequentemente, uma insuficiência nas válvulas venosas, aumentando a probabilidade da 

IVC (25). 

A trombose acomete principalmente os casos em que há uma estagnação de sangue 

na veia, (pessoas acamados, períodos longos de cirurgias, viagens longas) e quando 

ocorrem traumas no endotélio venoso (pós-cirúrgicos, cateterismo e traumas) (2). 

Outra causa importante da IVC, são as varizes, que são classificadas em veias 

tortuosas, dilatadas e alongadas. Fatores de hereditariedade, idade, sexo, raça, número de 

gestações, obesidade, postura predominante de trabalho são as causas mais comuns das 

varizes. Há uma perda de elasticidade das veias, que começam a apresentar dilatação; as 

válvulas passam a não se fechar mais de forma eficiente. A partir daí, o sangue passa a 

refluir e ficar parado dentro das veias. Isto provoca mais dilatação e mais refluxo. Esta 

dilatação anormal das veias leva à formação das varizes e à  insuficiência no retorno 

venoso (2). 

O sistema venoso é um sistema de capacitância, funcionando como reservatório 

sangüíneo, e que, normalmente, tem a função de carrear o sangue desoxigenado de volta ao 

coração. Esse sistema é unificado por três outros: superficial, profundo e perfurante (16). 

A comunicação entre o sistema superficial e o sistema profundo se dá pelo sistema 

perfurante. As veias desses três sistemas possuem inúmeras válvulas, as quais orientam o 

fluxo de sangue em uma única direção, das veias do sistema superficial para o sistema 

profundo, debaixo para cima, em direção ao coração (27). 

O equilíbrio e o funcionamento harmonioso desse sistema fazem com que o 

indivíduo em repouso e deitado tenha um pressão venosa medida no tornozelo de 10 

mmHg e, ao se pôr em pé e parado, de cerca de 80 mmHg, por ação da pressão hidrostática 

(peso da coluna vertical de sangue, desde a aurícula direita até o tornozelo (2). 

A compressão da planta dos pés (bomba plantar) e a compressão dos músculos 

(bomba da panturrilha), que ocorrem com a deambulação, comprimem as veias e 
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impulsionam o sangue direcionado pelas válvulas no sentido do coração. Na deambulação 

normal, os músculos da panturrilha fazem cair a pressão venosa em cerca de 70%, nas 

extremidades inferiores (27). 

Ao voltar à condição de repouso, a pressão venosa retorna aos níveis normais, em 

cerca de 30 mmHg, e as veias profundas voltam a se encher com o sangue proveniente das 

perfurantes e dos músculos; esse ciclo se repete indefinidamente, com o sangue seguindo 

sempre no mesmo sentido: do superficial para o profundo e deste para o coração, dentro de 

um regime de pressão que mantém o equilíbrio da trocas metabólicas no território capilar, 

arterial, venoso e linfático (28). 

 

2.4 Classificação e diagnóstico das úlceras venosas  

 

O diagnóstico da insuficiência venosa crônica é eminentemente clínico, feito 

através da anamnese e do exame físico. Os itens a serem considerados na anamnese são: a 

queixa e a duração dos sintomas, como, por exemplo, história da moléstia atual; 

caracterização de doenças anteriores (especialmente a trombose venosa); traumatismos 

prévios dos membros; e existência de doença varicosa. Os sintomas incluem sensação de 

peso e dor em membros inferiores, principalmente no final do dia, e alguns pacientes 

referem prurido associado. No exame físico, devem ser observados os seguintes sintomas: 

hiperpigmentação (a hemoglobina que permanece no interior tissular transforma-se em 

hemossiderina, que dá coloração castanha à pele), lipodermatosclerose (alteração devido à 

substituição progressiva da pele e do tecido subcutâneo pela fibrose), edema depressível 

(maior na perna sintomática), presença de veias varicosas, presença de nervos, aumento do 

comprimento do membro e varizes de localização atípica. O exame sempre deve ser 

realizado com boa iluminação, com o paciente em pé, após alguns minutos de ortostatismo 
(29). 

A úlcera de estase venosa crônica inicia-se de forma espontânea ou traumática, tem 

tamanho e profundidade variáveis, e curas e recidivas são freqüentes. Nas varizes 

primárias, a úlcera dói somente quando infectada. Na seqüela de trombose venosa, a lesão 

geralmente é mais dolorosa. As úlceras de estase geralmente aparecem na face medial da 

perna, próximas ao maléolo medial. Possuem as seguintes características: bordos 

irregulares, rasas, com base vermelha e exsudato sero-hemático ou seropurulento e 
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pigmentação ao redor. Estas geralmente não são dolorosas, a não ser que haja infecção (29). 

A avaliação da IVC apresenta um grau de complexidade maior do que a avaliação 

da doença arterial. Os diferentes métodos diagnósticos da doença venosa dependem do 

examinador e requerem habilidade clínica específica (30). 

A primeira classificação da IVC tinha como desvantagens a natureza não-específica 

do estágio I e a ausência da diferenciação entre as alterações tróficas no estágio II (31).  

A classificação era a seguinte: 

 Classe I – edema, coroa flebectásica paraplantar. 

 Classe II – alterações tróficas (hiperpigmentação elipodermatosclerose). 

 Classe III – úlcera aberta ou cicatrizada. 

 

Logo após, surgiu a classificação de Porter: 

 Classe 0 – Assintomática. 

 Classe 1 – IVC leve. Edema moderado, dor discreta e dilatação local ou 

generalizada de veias subcutâneas. 

 Classe 2 – IVC moderada. Edema moderado a severo, varizes, dor em peso, 

hiperpigmentação elipodermatosclerose. 

 Classe 3 – IVC severa. Edema severo, varizes calibrosas, anormalidades tróficas 

acentuadas e úlcera. Devido à necessidade de maior especificidade e uniformidade 

na avaliação da doença venosa, foi criada a classificação CEAP (clinical signs; 

etiology; anatomic distribution; pathophysiology), que é utilizada atualmente (32). 

 

Classificação clínica (C): 

 Classe 0 – Sem sinais visíveis ou palpáveis de doença venosa. 

 Classe 1 – Telangiectasias e/ou veias reticulares. 

 Classe 2 – Veias varicosas. 

 Classe 3 – Edema. 

 Classe 4 – Alterações de pele (hiperpigmentação, lipodermatosclerose). 

 Classe 5 – Classe 4 com úlcera cicatrizada. 

 Classe 6 – Classe 4 com úlcera ativa. 
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Classificação etiológica (E): 

 Congênita – EC. 

 Primária – EP. 

 Secundária – ES: pós-trombótica, pós-traumática e outras. 

 

Classificação anatômica (A): 

 Veias superficiais – AS. 

 Veias profundas – AD. 

 Veias perfurantes – AP. 

 

Classificação fisiopatológica (P): 

 Refluxo – PR. 

 Obstrução – PO. 

 Refluxo e obstrução – PR 

 

O edema venoso e, ocasionalmente, o edema da insuficiência cardíaca produzem 

hiperpigmentação em virtude do fracionamento das hemácias extravasadas. Porém, 

somente o edema venoso progride para fibrose subcutânea e atrofia cutânea em resposta às 

hemácias e proteínas plasmáticas extravasadas. O edema com formação de cacifo é 

produzido tipicamente pela insuficiência cardíaca, mas também está presente quando o 

edema é produzido por hipoproteinemia severa (33).  

O edema devido à insuficiência cardíaca, assim como o edema venoso, pode ser 

aliviado pela elevação da extremidade e desaparece durante a noite. Entretanto, no 

primeiro caso, a mobilização do líquido pode produzir irortopnéia, dispnéia paroxística 

noturna e nictúria. O edema cardíaco e outros edemas ortostáticos também podem 

evidenciar um certo grau de acometimento dos pés, o que quase nunca ocorre com o edema 

venoso. A insuficiência cardíaca congestiva, com freqüência, causa edema bilateral, em 

comparação com o edema venoso ou linfedema. Porém, este também costuma ser 

assimétrico, sendo comumente pior do lado esquerdo (33).  

O linfedema acomete tipicamente os artelhos, os pés, os tornozelos e as pernas de 

maneira ascendente. No estágio tardio do linfedema, podem surgir áreas de pigmentação, 

porém a pele fica hipertrófica, e os tecidos subcutâneos continuam cheios, pois acumula-se 
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linfa com dimensões variáveis (33).  

Os pacientes com linfedema crônico apresentam-se, habitualmente, com tumefação 

indolor da extremidade. O edema não forma cacifo ou é apenas parcialmente depressivo e 

acomete o tornozelo e, na maioria dos pacientes, o pé. O edema do dorso do ante-pé 

assemelha-se à corcunda do búfalo, sendo característico em pacientes com linfedema. Os 

artelhos quadriculados também representam um aspecto característico, sendo causados 

pelo alto conteúdo protéico do líquido tecidual excessivo. Apesar de a dermatite 

eczematosa crônica e a escoriação da pele ocorrerem no linfedema de longa duração, como 

ocorre com a hiperqueratose e a liquenificação (peau d‘órange), as ulcerações francas são 

raras (33).  

O edema de longa duração, rico em proteínas, é freqüentemente sede de infecção, 

principalmente por germes gram-positivos, em geral estreptococos beta-hemolíticos que 

penetram na pele por pequenas escoriações, ferimentos e picadas de inseto, levando à 

infecção de pele e do tecido celular subcutâneo (celulite) e da vasta rede linfática 

subcutânea (erisipela). Pode atingir grandes extensões da perna, com dor intensa e 

hiperemia pelo processo inflamatório, sendo, em geral, acompanhado por sintomas gerais e 

febre alta. Essas crises de celulite e erisipela freqüentemente levam à piora do quadro, por 

aumento da obstrução linfática.  

O edema cíclico das mulheres está relacionado com fases pré e intramenstruais, 

cuja causa é um defeito na eliminação renal de sódio. O lipedema acomete o sexo feminino 

e corresponde à deposição anormal de gordura nas duas pernas de modo simétrico (33). Não 

há passado de erisipela e/ou celulite na anamnese. Não há espessamento da pele, 

ulcerações e alterações de hiper-pigmentação. Outras causas devem ser avaliadas, tais 

como edema gravitacional; edema idiopático; edema hipocalêmico; edema relacionado a 

medicamentos; edema devido à compressão extrínseca (cisto de Baker, hérnia inguinal, 

síndrome solear, veias gastrocnêmicas, estenose venosa, linfadenopatia, tumores de tecidos 

moles e gravidez); e edema paraneoplásico (33). 

A figura 1 demonstra a importância de um planejamento na abordagem de pacientes 

com úlceras venosas. O diagnóstico é de suma importância e os profissionais de 

enfermagem devem estar preparados para um diagnóstico eficaz. 
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Figura 1 – Fluxograma de abordagem aos pacientes com úlceras de membros inferiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Phillips(6) 

História Sintomas de Doença Vascular ou Neuropatia 
Estado Geral 
Medicações Tópicas e Sistêmicas 
Diabetes, Doenças Cardíacas 
Doenças do Tecido Conjuntivo 
Hábitos: Etilismo/Tabagismo 

Exame Físico 

Venoso 
Arterial 
Neoropático 
Misto 
Outros 

Sangue – His, Leucócitos, VHS, albumina, Glicose 

Investigação 

Estudos Vasculares - Índice Tornozelo Braquial 
     - Dopler Scan 
     - Arteriografia 

Úlcera – Cultura 
  –  Biópsia 

Testes radiológicos – RX, TC 

Exames Especiais – FAN, FT, PTN-C, 
Fator IV Leiden 

Venoso 
 

Arterial Diabético/Neuropático 
 

Compressão  
Elevação do membro 
Desbridamento, se necessário 

Parar de fumar  
Encorajar exercícios 
Manter membros aquecidos 
Controlar dor e infecção 
Opinião do cirurgião vascular 
 

Parar de fumar  
Perder peso 
Cuidados com os pés 
Controlar glicemia 
Desbridamento 
Opinião do cirurgião vascular precocemente 

Curativos  
Curativos oclusivos etc.  

Dermatite de estase Dermatite de contato Celulite 

Esteróides tópicos 
Emolientes 

Antibióticos sistêmicos Teste de contato 
Evitar sensibilizantes 
Esteróides tópicos 

Cicatrização Não cicatrizou 

Não cicatrizou Biópsia 
Reconsiderar 
Diagnóstico 
Opinião do Cirurgião 
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Após a compreensão das características da úlcera venosa, é importante ilustrar o 

fluxograma adaptado como referencial para abordagem aos portadores de úlceras de 

membros inferiores, especificamente, úlceras venosas (7). 

 

Quadro 2 

Síntese da proposta nacional de diretriz e recomendações  

para o tratamento de úlcera venosa 

 

DOMÍNIOS RECOMENDAÇÕES 

Avaliação do 
paciente e de sua 

ferida 

História clínica e exame físico, fatores de risco, excluir doenças não 
venosas, descrever a dor e o edema, exames laboratoriais, localização da 
ferida, sinais de doença venosa, presença de edema e de pulsos palpáveis. 
Doppler manual (ITB), características da úlcera venosa (leito e bordas), 
avaliação da extensão da lesão 

Documentação dos 
achados clínicos 

História da úlcera; registrar sinais vitais, peso e ITB, presença de edema, 
eczema, escoriação, pele ceratótica, maceração, celulite, quantidade de 
tecido de granulação, sinais de epitalização, bordas incomum de ferida 
purulenta, tecido necrótico, granulação e odor. 

Cuidados com a 
ferida e a pele ao 

redor 

Limpeza da úlcera, produtos citotóxicos, desbridamento, tratar os casos de 
dermatite, usar unguento, surgimento de reações alérgicas decorrentes de 
tratamentos tópicos, não usar produtos alergênicos. 

Indicação da 
cobertura 

Cobertura simples, cobertura de hidrofibra ou alginato de cálcio, cobertura 
de espuma de poliuretano ou cobertura de hidrocolóide (exsudato de pouco a 
moderado), curativos de hidrocolóide em úlceras venosas, bota de Unna. 

Uso de antibiótico Não utilizar antibiótico de rotina, usar antibiótico sistêmico, não usar o 
mupirocin. 

Melhoria do 
retorno venoso e 

prevenção de 
recidiva 

Tratamento multidisciplinar, terapia de compressão, compressão graduada, 
não usar compressão em caso de insuficiência arterial e trombose venosa 
profunda (TVP), sistema de alta compressão por pelo menos uma semana, 
compressão graduada-elástica, compressão adequada, bandagem de alta 
compressão, orientar o uso de meias. 

Encaminhamento 
dos pacientes 

Encaminhar pacientes com úlcera venosa para especialista, de acordo com a 
necessidade apresentada; exame de biópsia 

Capacitação 
profissional 

Capacitar e treinar profissionais (exame clínico, avaliação da úlcera, medida 
do ITB, sistema de compressão) 

Fonte: Borges (4) 



 

 

39

 

É de suma importância que seja realizada uma proposta de diretriz para o 

diagnóstico e tratamento da úlcera venosa. 

Borges(4) elaborou uma síntese de proposta que pode ser observada no quadro 2. 

Após a compreensão das características da úlcera venosa, é importante ilustrar o 

fluxograma adaptado como referencial para abordagem aos portadores de úlceras de 

membros inferiores, especificamente, úlceras venosas(7). 

Borges(4) enumera os procedimentos de um enfermeiro no trato das úlceras venosas. 

O primeiro procedimento é avaliar o paciente e a ferida do mesmo. Posteriormente deve 

ser feita anamnese, buscando entender o histórico da úlcera e, a partir daí, é começam os 

cuidados com a ferida. Depois de todos os outros procedimentos, ele enfatiza a necessidade 

da capacitação profissional para o atendimento eficaz desses pacientes. 

 

2.5 Sistema Único de Saúde – SUS 

 

O sistema de saúde brasileiro, por muitos anos, conviveu com vários modelos 

assistenciais, que procuravam reproduzir os dois modelos hegemônicos da época: o médico 

assistencial e o assistencial sanitarista. Além disto, as políticas de saúde à época, 

valorizavam prioritariamente as questões financeiras e gerenciais(34). 

Durante um bom tempo, o sistema de saúde manteve-se sustentado por estes dois 

modelos assistenciais, que não conseguiam mais responder à complexidade e à diversidade 

dos problemas de saúde existentes na época (35).  

Buscava-se, portanto, modelos alternativos que pudessem romper com o ciclo 

biologicista, antropocêntrico e medicalizante então vigente. Desejava-se reunir um 

conjunto de propostas que possibilitassem a reorientação das práticas de saúde existentes, 

através de um modelo alternativo que, sem negar os anteriores, deveria conjugar as ações 

de promoção, proteção e recuperação da saúde, constituindo um modelo de Vigilância da 

Saúde.  

Em paralelo a este debate conceitual, desenvolvia-se no país uma ampla discussão 

acerca da organização das ações da vigilância no âmbito do SUS. Acreditava-se que a 

reorganização das atividades de vigilância deveriam levar em consideração uma 

redefinição do papel dos três níveis do sistema de saúde: o local, o estadual e o nacional, 

chamando-se a atenção para a competência de cada um, de acordo com as especificações 
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epidemiológicas e conforme o grau de desenvolvimento, disponibilidade de recursos e 

capacidade técnico-operacional das diferentes áreas geográficas (35).  

Por outro lado, o período que se seguiu à construção do SUS no cenário brasileiro 

foi marcado por muitas dificuldades. Os municípios brasileiros não tinham capacidade de 

gerir as unidades prestadoras dos serviços de saúde, e o governo racionalizava as formas de 

financiamento e gestão dos sistemas de saúde, objetivando ampliar a autonomia política e 

financeira dos municípios(35).  

Nesta mesma época, a prestação da assistência de saúde enfrentava também 

diversas dificuldades, principalmente relacionadas à desigualdade do acesso da população 

aos serviços de saúde, à inadequação da assistência prestada e à ausência de integralidade 

das ações (34). 

O que se pretendia era superar estas dificuldades a partir da formulação de 

propostas de um novo modelo de atenção, que proporcionasse, fundamentalmente, a 

integralidade da atenção e a concretização dos princípios básicos do SUS e das diretrizes 

estabelecidas na constituição de 1988 (acesso universal, integralidade da atenção, 

descentralização e rede de saúde regionalizada e hierarquizada). 

Diversas experiências foram realizadas pelo sistema de saúde brasileiro para 

possibilitar a descentralização das ações e serviços e para redefinir as práticas de saúde. 

Como exemplo, podem ser citadas experiências como a do Sistema Unificado e 

Descentralizado de Saúde (SUDS) em 1987/1989; os distritos sanitários na década de 1990 

e a concretização de construção de um modelo assistencial, pautado na qualidade de vida, 

como já proposto anteriormente na X Conferência Nacional de Saúde e na carta de 

Fortaleza (35).  

A institucionalização dos programas de erradicação e de controle associados à 

implantação da vigilância no Brasil somente teve implicações político-institucionais no 

decorrer dos anos, quando houve uma centralização dos órgãos responsáveis pelas 

campanhas e programas, havendo também a consolidação da distinção entre vigilância 

epidemiológica e vigilância sanitária.  

É possível compreender a existência dessas vigilâncias sob o ponto de vista técnico-

operacional. Entretanto, não se justifica a sua institucionalização como órgãos separados, 

pois se entende que todas estas experiências contribuíram decisivamente para a fixação de 

um processo político-organizativo de reorientação do sistema de saúde, favorecendo 
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substancialmente a implantação e o desenvolvimento de propostas que buscassem modelos 

de atenção, de fato comprometidos com a construção dos princípios do SUS.  

 Proposições, como a oferta organizada, ganharam força, porque superavam as 

formas de consolidação dos serviços de saúde vigentes, através da adoção de funções de 

planejamento e elaboração de normas e técnicas, alem de incorporar noções de 

integralidade, territorialidade e impacto epidemiológico. 

A vigilância em saúde está inserida na ação de reorientação e reestruturação dos 

modelos assistenciais (35) 

 

[...] que incorpora e supera os modelos vigentes, implicando na redefinição do 

objeto, dos meios de trabalho, das atividades, das relações técnicas e sociais, 

bem como das organizações de saúde e da cultura sanitária.  

 

Portanto, pretendia-se, naquela época, encontrar modelos de atenção alternativos 

que pudessem articular ações nos três níveis de atenção, ou seja, modelos que reunissem as 

atividades de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação, tanto na dimensão 

individual quanto coletiva.  

             Apesar de toda esta problemática, diversos instrumentos legais e normativos 

foram sendo elaborados e implementados, visando à racionalização do financiamento e à 

gestão dos sistemas estaduais e municipais de saúde: as normas operacionais básicas 

(NOBS 001/93, 001/96), a Programação Pactuada Integrada (PPPI) e o Piso de Atenção 

Básica (PAB) (35). 

Paralelamente, foram criados outros programas que tentavam superar com a lógica 

a assistência de até então, como o Programa de Saúde da Família (PSF), Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS). O Governo Federal acenava com a possibilidade 

de apoio técnico-financeiro, através da implementação de sistemas de vigilância em saúde, 

organizados através de um programa denominado VIGISUS, que integrava as ações de 

vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental. Tudo isto colaborava na busca de um 

novo modelo assistencial que não significasse a mera reprodução dos modelos 

hegemônicos existentes (35). 

A Farmácia Universitária da UFF – Universidade Federal Fluminense produziu um 

hidrogel com preço acessível à população de baixa renda. Essa iniciativa teve o apoio do 
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SUS e da FAPERJ e demonstra que, oferecendo melhor assistência com produtos eficazes, 

melhora-se a qualidade de vida de pacientes com úlceras venosas.  

Espera-se, através deste estudo, contribuir na comprovação de que produtos obtidos 

por tecnologia de baixo custo e desenvolvidos na Universidade possuem a mesma 

efetividade que produtos de origem industrial, permitindo, então, que o tratamento 

essencial para a recuperação do paciente seja utilizado com segurança e qualidade. Este 

estudo irá consolidar a segurança no uso do hidrogel preparado pela Farmácia Universitária 

da UFF, garantindo a qualidade do produto na terapêutica que proporcionará ao paciente a 

reparação tecidual e a satisfação de ter sua auto-estima resgatada. A aplicação da teoria 

adaptativa de Roy na avaliação e na intervenção de enfermagem realizada no tratamento de 

úlceras venosas durante o estudo pretende minimizar as dificuldades de adesão ao 

tratamento proposto, decorrentes da má adaptação à situação vivenciada. 

 

2.6 Hidrogel – Definições e apresentações no mercado 

 

É um gel transparente, formado por redes tridimensionais de polímeros e 

copolímeros hidrofílicos compostos de água (78 a 96%), uretanos, polivinil pirrolidona 

(PVP) e polietileno glicol. Está disponível em forma de placa e gel e requer a utilização de 

cobertura secundária (36). 

Os hidrogéis são formados por redes de polímeros superabsorventes, estruturados 

na forma de uma corrente. Embora não sejam solúveis em água, eles conseguem absorvê-la 

em grandes quantidades. Sua estrutura porosa permite que nutrientes e células passem 

direto por seu interior, sem ficarem presos. 

 

2.6.1 Ação dos hidrogéis na manutenção da ferida e alívio da dor 

 

Vários estudos têm mostrado que pacientes com feridas crônicas que estão 

frequentemente sujeitos a mudanças de curativos sentem mais dor na ferida (37). Em uma 

pesquisa multinacional, profissionais de saúde consideraram que a técnica de remoção dos 

curativos é um aspecto muito doloroso, e isso é particularmente problemático quando um 

curativo fica aderido à ferida ou ao redor da pele. A dor na mudança do curativo pode estar 

também relacionada com o debridamento do tecido necrótico, a aplicação de antisépticos e 
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o uso de procedimentos de limpeza. 

Uma diminuição na dor e redução do tempo de cicatrização é alcançada com 

“alginato”, esponja, hidrogel e hidrocolóides e também uma importante extensão com 

filmes permeáveis ao calor e membranas. Curativos com gazes secas têm pouco emprego. 

Práticas que recomendam o uso de agentes de limpeza irritantes podem causar danos e são 

largamente obsoletas; a remoção da crosta ressecada e do curativo restante pode necessitar 

de uma lavagem com solução fisiológica (38). 

Os hidrogéis reduzem significantemente a dor, dando uma sensação refrescante, 

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

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

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

reparação tecidual. 

Os curativos de hidrogel, pela sua capacidade de adsorção de água, influenciam o 

resfriamento da ferida, o que proporciona um efeito analgésico. Este é um benefício 

particular para seu uso em queimaduras parcialmente densas. Este efeito permanece por 6 

horas e pode ser aumentado pelo armazenamento da cobertura sob refrigeração, antes da 

aplicação pelo paciente. Entretanto, esta prática é desaconselhada porque baixas 

temperaturas podem ressecar o gel, alterando sua viscosidade e mudando sua habilidade de 

hidratar o leito da ferida (37).  

 

2.6.2 Indicação de uso de hidrogéis 

 

O hidrogel é semi-permeável, ajuda a manter um ambiente úmido na ferida, o qual 

promove granulação e epitelização. Proporciona moderada absorção de exsudato e sua 

remoção é atraumática. Auxilia no desbridamento autolítico por seus efeitos hidratantes e 

pode ser usado para preenchimento de feridas com espaço morto. Indicado para feridas de 

profundidade parcial, com pouca drenagem a moderada ou em feridas sem drenagem. Pode 

ser empregado em feridas contaminadas ou infectadas, e também quando ocorre aplicação 

de pomadas tópicas (37).  

O hidrogel desenvolvido é um gel composto de sal sódico de copolímero ácido 

acrílico (efeito geleificante), propilenoglicol (efeito umectante, favorece a fixação da 

umidade atmosférica à pele e ao produto), óleo mineral (emoliente de efeito oclusivo, 
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forma uma barreira suave devido a sua baixa concentração na fórmula, evitando a perda de 

água transepidermial), óleo de girassol (emoliente vegetal rico em tocoferróis e ácido 

lineleico, conferindo, em combinação com a vaselina líquida, proteção contra perda de 

água pela pele), digluconato de clorexidina (desinfetante e antisséptico, atua como agente 

bactericida frente a um largo espectro de bactérias), fenoxietanol metil parabeno-propil 

parabano (conservantes contra contaminação por bactérias e fungos), sulfadiazina de prata 

(ação bacteriostática e efeitos anti-microbianos, frente às leveduras e fungos) e água 

destilada (cerca de 90%) (38).  

Para a manutenção de um ambiente úmido na ferida, um curativo deve promover a 

cicatrização, protegendo a ferida de contaminação, mantendo uma boa aparência, 

minimizando a dor, sendo custo-efetivo, com fácil aplicação e remoção, controlando o 

odor e não aderindo à ferida. Os hidrogéis têm atingido estes requisitos em uma grande 

variedade de casos clínicos. 

Possivelmente o uso mais freqüente do hidrogel tenha sido no tratamento de úlceras 

de pressão. Um teste randomizado comparando um hidrogel amorfo derivado da Aloe vera 

e uma gaze salina em úlceras de pressão do estágio I ao IV demonstrou similaridade entre 

os 2 curativos nas 10 semanas de cicatrização (38).  

Foi realizado um estudo comparativo da eficácia da placa de hidrogel e um 

hidrocolóide comum nos estágios II e III e encontrou-se similaridade na taxa de 

cicatrização. Entretanto, devido ao hidrogel comparado ser mais favorável em termos do 

debridamento autolítico e custo-efetividade, os autores concluíram que o hidrogel é 

superior na escolha do tratamento da adsorção do exudato e no controle do odor na ferida 

de ferida de pressão, quando comparado aos curativos de hidrocolóides (39).  

Os hidrogéis têm provado eficácia em muitas outras circunstâncias, nas quais um 

ambiente úmido na cicatrização da ferida é desejado. Muitos autores têm confirmado a 

utilidade dos hidrogéis no tratamento das úlceras do pé diabético (40). 

Devido à reduzida capacidade de absorção, o uso de hidrogel é contra-indicado em 

feridas exsudativas. No entanto, existem alguns produtos que associam o hidrogel ao 

alginato de cálcio, ampliando seu uso para feridas com moderado exsudato. As trocas 

devem ser realizadas entre 1 a 3 dias (40). 
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Figura 2 

Hidrogel em úlcera no membro inferior 

 

 

  Fonte: Blanes (40) 

 

O desafio mais prevalente envolvido na comercialização de curativos de feridas é a 

diferenciação dos produtos. As diferenças entre a adsorção de exsudato entre os vários 

hidrogéis merecem a atenção de investigadores clínicos de fabricantes dos produtos.  
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CAPÍTULO III  

MARCO TEÓRICO 

 

3.1 A teoria de adaptação de Sister Callista Roy 

 

A aplicação de teorias de enfermagem no processo do cuidar contribui para o 

desenvolvimento da ciência da enfermagem, valorizando a integralidade, a complexidade e 

a subjetividade do cliente, além de atentar para a livre expressão de saberes, idéias, 

crenças, emoções e sentimentos deste.  

Para implementar esse processo, ressalte-se a Teoria de Adaptação de Roy, de 

autoria de Sister Callista Roy, que constitui um modelo conceitual para a enfermagem. A 

utilidade da aplicação de teorias na prática de enfermagem ainda é, entretanto, alvo de 

debate no cotidiano do trabalho de atendimento do cliente. Tal fato sugere ser essa 

aplicação despercebida para a equipe de saúde, em um contexto institucional, como 

elemento norteador das atividades dos enfermeiros(41).  

Tem-se como objetivo analisar os modos adaptativos aplicados por enfermeiros no 

processo de cuidar do cliente. O Modelo de Adaptação de Roy contém pressupostos 

teóricos da Teoria Geral dos Sistemas de Von Bert do Nível de Adaptação de Harry 

Helson, que contribuíram para a construção do marco filosófico pautado em uma visão 

humanista, pois essa teórica vê a pessoa funcionando como partes mutuamente 

dependentes, que agem em unidades decorrentes de um sistema integrado (42).  

Os pressupostos do modelo fundamentam as formulações sobre adaptação que 

ajudam o enfermeiro e o cliente a esclarecer o que perturba essa adaptação, a fim de 

escolher quais ações são passíveis de serem implementadas (10).  

Estudos quanto à aplicação dessa teoria no cuidar em enfermagem foram iniciados 

adotando-se o conceito de adaptação pelos modos adaptativos: fisiológico, de autoconceito 

e de interdependência, colocando a pessoa como receptora do atendimento de enfermagem 

em relação ao ambiente, à saúde e ao profissional da área de enfermagem (10).  

A partir dessas idéias e pressupostos entendeu-se por pessoa um indivíduo, uma 

família, uma comunidade ou uma sociedade. A pessoa é vista numa perspectiva holística, 

ficando o ser humano entrelaçado entre o sistema e o ambiente, ocorrendo uma troca de 

informações. A autora esquematiza essa visão sistêmica em uma estrutura cíclica, 
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composta de entradas, saídas, controles e retroalimentação (11).  

Entre os diversos modelos aplicados em enfermagem, destaca-se o trabalho de 

Callista Roy, conhecido como Modelo Adaptativo de Roy, desenvolvido a partir das 

experiências desta teórica com o currículo de enfermagem no Mount St. Mary’s College, 

em Los Angeles (EUA), em 1970 (34). 

Roy descreveu a saúde como um estado de adaptação que é manifestado na energia 

liberada para lidar com o estímulo, sendo um processo de promoção de integridade, sendo 

que sua operacionalização indica comportamentos que atinjam as metas de sobrevivência, 

crescimento, reprodução e controle da pessoa. Para a autora, a promoção de reações 

adaptativas em situações de saúde e doença constitui a meta da enfermagem, onde a pessoa 

é conceitualizada como um sistema holístico e adaptativo (43). 

A teoria de Roy contém pressupostos teóricos como o de Harry Helson, pelo 

sistema como a visão de pessoa e como um sistema adaptativo. São utilizadas outras 

abordagens teóricas quanto à dignidade dos seres humanos e o papel do enfermeiro na 

promoção da integridade na vida e na morte, incluindo a participação do cliente na 

formulação das ações de enfermagem. 

Os pressupostos que fundamentam as formulações sobre adaptação são aqueles em 

que o enfermeiro e o cliente devem esclarecer o que perturba essa adaptação, para 

escolherem as ações que as possibilitem, levando em conta:  

- A pessoa é um ser biopsicossocial;  

- A pessoa está em constante interação com o meio em mudanças;  

- Para enfrentar a mudança do ambiente, a pessoa usa tanto mecanismos inatos 

quanto adquiridos, quais sejam: biológicos, psicológicos e sociais em sua origem;  

- Saúde e doença são dimensões inevitáveis da vida da pessoa;  

- Para responder positivamente às mudanças do meio, a pessoa precisa se adaptar; 

- A adaptação é uma função do estímulo ao qual a pessoa está exposta e do seu 

nível de adaptação;  

- O nível de adaptação da pessoa é tal que compreende uma zona que indica a série 

de estímulos que levará a uma resposta positiva;  

- A pessoa tem quatro modos de adaptação: necessidades fisiológicas, autoconceito, 

papel funcional e interdependência;  

- A enfermagem aceita a abordagem humanística de valorizar as opiniões e pontos 
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de vista da pessoa;  

- As relações interpessoais são parte integrante da Enfermagem; e 

fundamentalmente há um objetivo dinâmico para a existência humana com o objetivo 

último de dignidade e integridade. 

Diante desses pressupostos, foram colocados os quatro modelos essenciais que 

compõem o modelo de Roy, que são: a pessoa receptora do atendimento de enfermagem, o 

ambiente, a saúde e o profissional de enfermagem, e a partir daí entendeu-se por pessoa, 

um indivíduo, uma família, comunidade ou sociedade. 

Roy entende a pessoa como um sistema adaptativo e holístico, porque esse sistema 

funciona como um todo e representa muito mais do que a soma de suas partes; em relação 

ao ambiente: é considerado como o mundo interno e aquele ao redor da pessoa como um 

sistema adaptativo. De acordo com o modelo, os sistemas humanos interagem com as 

mudanças ambientais e em consequência resultam respostas adaptativas a esse ambiente; e 

a saúde: é um conceito associado aos outros dois anteriores, tendo em vista que esta 

depende da adaptação da pessoa ao ambiente que está constantemente em mudança. É um 

processo como um estado de ser e tornar-se uma pessoa integrada e total. Essa integridade 

está relacionada à habilidade de alcançar as metas de sobrevivência, crescimento, 

reprodução e controle. 

 

3.2 Sistema adaptativo de Roy 

 

Roy descreve uma classe de estímulos que interagem com a pessoa: estímulos 

focais, definidos como estímulos internos ou externos, que confrontam imediatamente a 

pessoa; contextuais, são os outros estímulos que influenciam a situação; e residuais, 

estímulos presentes ou não na pessoa, relevantes à situação, mas cujos efeitos são 

indefinidos(43).  

Tais estímulos ativam mecanismos de enfrentamento (controle) descritos por Roy 

como mecanismos inatos ou adquiridos, para responder a mudanças do ambiente. Esses 

mecanismos se processam através de dois subsistemas, o regulador e o cognoscente. Os 

transmissores do sistema regulador são de natureza química, neural e endócrina, quando o 

indivíduo responde aos estímulos usando estas funções. O subsistema cognoscente está 

relacionado com as funções cerebrais superiores de percepção ou de processamento das 
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informações do julgamento e da emoção, e identifica e relaciona estímulos de nível 

simbólico (10). 

Esses mecanismos irão desencadear respostas, podendo ser: respostas adaptativas e 

respostas ineficazes. Roy identifica, em seu modelo, quatro modos adaptativos, os quais 

destacam- se como: fisiológico, autoconceito, desempenho de papéis e interdependência. O 

modo fisiológico aplica-se a indivíduos e se relaciona às cinco necessidades fisiológicas 

básicas, que são a oxigenação, nutrição, eliminação, proteção, atividade e repouso. O modo 

de autoconceito é um dos modos psicossociais, de manifestação do comportamento, que se 

refere ao conceito que a pessoa tem sobre si própria. O mesmo focaliza, especificamente, 

os aspectos espirituais e psicológicos da pessoa e sua necessidade subjacente é a 

integridade psíquica e espiritual. Este modo compreende duas sub-áreas: o self físico e o 

self-pessoal. O self-físico inclui dois componentes: a) sensação corporal, definida como a 

habilidade para sentir-se e experienciar-se como um ser físico, e b) imagem corporal, 

maneira de se ver física e aparentemente. O self-pessoal inclui três componentes: a) self-

consistência; b) self-ideal, e c) self-ético-moralespiritual. 

O modo de desempenho de papéis é outro dos modos psicossociais. Para Roy, este 

focaliza especificamente os papéis que a pessoa ocupa na sociedade e seu desempenho. A 

necessidade básica tem sido identificada como integridade social para indivíduos e clareza 

do papel para grupos humanos. A classificação de papéis como primários, secundários e 

terciários tem sido utilizada no modelo de adaptação de Roy. O modo de interdependência, 

segundo o modelo de Roy, é definido como relações estreitas entre as pessoas. Estas 

relações envolvem o querer e a habilidade de amar, respeitar e valorizar os outros e aceitar 

e responder ao amor, respeito e valor dados por outros. É um modo social, porque suas 

necessidades são satisfeitas através da interação social (10).  

Para uma melhor explicação do que seja este sistema adaptativo, Leopardi (10),  divide o 

mesmo em quatro modos: 

 

a) Modo adaptativo fisiológico – representa a resposta física aos estímulos ambientais, 

sendo representação dos mecanismos reguladores definidos como: 

 Oxigenação: uso de oxigênio relacionado à respiração e circulação; 

 Nutrição: uso de nutrientes para restaurar e desenvolver o corpo; 

 Eliminação: padrões de eliminação de produtos residuais; 
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 Atividade e descanso: padrões de exercício, atividade, descanso e sono; 

 Integridade da pele: padrões da função fisiológica da pele; 

 Sentidos: funções sensório-perceptivas, relacionadas à obtenção de 

informação visual, auditiva, cinestésica, gustativa, tátil e olfativa; 

 Fluídos e eletrólitos: padrões de uso fisiológico de fluidos e eletrólitos; 

 Função endócrina: padrões de controle e regulagem, que incluem a reação 

do estresse e o sistema reprodutor. 

Os demais modos relacionam-se aos mecanismos cognatos. 

 

b) Modo adaptativo de autoconceito 

Relaciona-se aos aspectos psicológicos, morais e espirituais do sistema humano. A 

necessidade básica subjacente a este modo é a integridade psíquica e espiritual, ou seja, a 

necessidade de um indivíduo se conhecer, de forma a poder ser e existir com um senso de 

unidade, significado e propósito no universo. Ele se expressa pela integridade psíquica, 

pelo “eu” físico, pessoal e moral ético-espiritual, pelo “eu” consistente, o “eu” ideal, o “eu” 

esperado, pela aprendizagem e a autoestima. 

O self envolve a representação mental da experiência pessoal e inclui processos de 

pensamentos, um corpo físico e uma experiência consciente de que somos separados e 

únicos em relação aos outros. 

 

c) Modo adaptativo de papel 

Contém funções expressivas e instrumentais, podendo situar-se como papel 

primário, secundário e terciário, determinando posição e desempenho, os quais mantêm sua 

integridade social. 

 

d) Modo adaptativo de interdependência 

Está relacionado à adequação afetiva ao outro significativo, bem como aos sistemas 

de suporte, comportamentos receptivos, comportamentais de contribuição, através de 

estímulos de situações vividas do indivíduo, do ambiente e atitudes e experiências prévias. 

O valor humano, a afeição, o amor e a afirmação ocorrem através de relações 

interpessoais, tanto no nível individual quanto grupal. Neste sistema é avaliada a 

necessidade de buscar ajuda, atenção, segurança e afeto nas relações que estabelece com os 
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outros. 

A metodologia aplicada por Roy baseia-se em um processo de enfermagem cuja 

forma particular de desenvolvimento das atividades ocorre através do método de resolução 

de problemas introduzidos numa intervenção de enfermagem, que compreende seis 

passos(3) : 

 Acesso aos comportamentos, que busca compreender como a pessoa reage aos 

diversos estímulos aos quais se expõe; 

 Acesso aos fatores influentes, em que se procura distinguir como o contexto da vida 

da pessoa pode se tornar terapêutico ou, ao contrário, gerador de problemas de 

saúde; 

 Diagnóstico de enfermagem; 

 Objetivos traçados para que a pessoa passe de comportamentos mal-adaptativos, 

ampliando a zona de adaptação; 

 Intervenção baseada nos objetivos e capacidades adaptativas da pessoas; 

 Avaliação do processo, em que se observa a mudança nas habilidades para a 

adaptação favorável à saúde, ou seja, a ampliação da zona de adaptação. 

 

Roy não dá uma definição específica para Enfermagem, mas neste modelo o 

cuidado de enfermagem é definido como aquele que promove as respostas adaptativas em 

situações de saúde e doença. As respostas adaptativas são as que afetam positivamente a 

saúde. A Enfermagem procura reduzir as respostas ineficientes e promove as respostas 

adaptativas. Enfermagem é uma atividade de cuidado aos seres humanos e, como processo 

de trabalho, tem um objetivo e uma direção. Tem uma finalidade de trabalho que, ao ser 

caracterizada, define a tendência de sua ação. Tais afirmações significam que a prática de 

enfermagem revela mais do que apenas um fazer técnico, revela a origem e conseqüência 

deste fazer (10). 

O modelo de adaptação de Roy oferece diretrizes para a enfermeira na aplicação do 

processo de enfermagem. Os elementos do processo de enfermagem da teórica incluem a 

investigação do comportamento, a investigação do estímulo, o diagnóstico de enfermagem, 

o estabelecimento de metas, a intervenção e a avaliação (10).  
 

 A investigação comportamental é considerada a coleta de respostas ou de 

comportamentos de saída da pessoa como um sistema adaptativo em relação a cada 
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um dos quatro modos adaptativos: fisiológico, autoconceito, função do papel e 

interdependência. Essa investigação esclarece o enfoque que a enfermeira e a 

equipe de enfermagem tomarão no atendimento ao cliente. 

 Após a investigação comportamental, a Enfermagem deve analisar os assuntos 

emergentes e os padrões de comportamento do cliente para identificar as respostas 

ineficientes ou adaptativas que exigem seu apoio. Assim, a enfermeira faz uma 

investigação dos estímulos externos e internos que podem estar afetando esses 

comportamentos. Nesta fase deverão ser coletados dados sobre estímulos focais, 

contextuais e residuais que causam impacto sobre o cliente. 

 Roy descreve três métodos para realizar um diagnóstico de enfermagem. O 

primeiro é o uso de uma tipologia de diagnóstico desenvolvida por ela e relacionada 

com os quatro modos adaptativos. O segundo faz um diagnóstico, relatando a 

resposta observada de modo conjunto aos estímulos mais influentes. O terceiro 

resume as respostas em um ou mais modos adaptativos relacionados com o mesmo 

estímulo. Através do diagnóstico, usando qualquer um dos métodos, o profissional 

pode listar os comportamentos que necessitam de apoio. 

 As metas são os comportamentos finais que a pessoa deve atingir. São registradas 

como comportamentos do cliente e indicativos de resolução do problema de 

adaptação. Sempre que possível, elas serão estabelecidas mutuamente com o 

paciente. O estabelecimento de metas mútuas respeita os privilégios e os direitos do 

indivíduo. 

 As intervenções de enfermagem são planejadas com a finalidade de alterar ou 

controlar os estímulos focais ou contextuais. A intervenção pode enfocar a 

ampliação da capacidade de enfrentamento do paciente, ou seu nível de adaptação, 

de forma que os estímulos totais permaneçam na capacidade de adaptação. 

 O processo de enfermagem é completado pela avaliação. As metas de 

comportamento são comparadas ao comportamento inicial do paciente e é 

determinado o movimento em direção ou afastamento da obtenção de metas. A 

readaptação às metas e às intervenções é feita com base nos dados de avaliação.  
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CAPÍTULO IV 

MÉTODO 

 

4.1  Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo clínico observacional, descritivo, com abordagem quanti- 

qualitativa, tipo estudo de caso múltiplo(43), que tem como objetivo avaliar a adaptação do 

paciente com úlcera venosa ao tratamento com hidrogel. 

Os procedimentos metodológicos desta investigação, norteados por uma abordagem 

quanti-qualitativa que desvincula-se dos critérios positivistas de validade dos dados, 

voltando-se, então, para o aprofundamento da compreensão de um fenômeno social, do seu 

universo de significados, algo que não pode ser quantificado (44). 

Nesse caso, a pesquisa quanti-qualitativa permite a análise minuciosa e fiel do 

grupo em estudo, por possibilitar um melhor conhecimento acerca dos problemas 

vivenciados pelos pacientes portadores de úlcera venosa sobre suas culturas, valores e 

sentimentos. 

Dessa forma, com um olhar sobre o portador de úlcera venosa na sua rotina 

cotidiana, relacionado à realização dos curativos com o hidrogel, identificando os 

problemas comuns de adaptação ao produto, que poderia retardar o processo cicatricial. 

Como cada paciente reage de forma individualizada, o método de estudo de caso foi a 

escolha metodológica de condução do presente estudo, por se apresentar compatível à 

natureza do objeto de investigação. 

Gil(45) descreve um estudo de caso como sendo um estudo profundo e exaustivo de 

um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento.  

Yin(43) explicita que os resultados de casos múltiplos são considerados mais 

convincentes, e o estudo global é visto, por conseguinte, como algo mais robusto.  

Para a análise dos estudos de caso será utilizada a técnica de síntese de casos 

cruzados sugerida por Yin(43) para situações de análise de casos múltiplos. Segundo Yin (45) 

ainda, “a análise pode começar a investigar se grupos diferentes de casos parecem 

compartilhar alguma semelhança e merecem ser considerados exemplos do mesmo ‘tipo’ 

de caso geral”. 
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4.2 Local de estudo 

   

O local da pesquisa foi o setor de Reparo de Feridas do Ambulatório do Hospital 

Universitário Antônio Pedro – UFF. Este setor atende pacientes portadores de feridas 

diversificadas como: úlceras de pressão, úlceras venosas, úlceras arteriais, pé diabético, 

lesões neuropáticas, queimaduras, lesões traumáticas entre outras. Atualmente, o HUAP é 

a maior e mais complexa unidade de saúde da Grande Niterói e, portanto, considerado na 

hierarquia do SUS como hospital de nível terciário e quartenário, isto é, unidade de saúde 

de alta complexidade de atendimento. O HUAP atende a população da Zona Metropolitana 

II do Estado do Rio de Janeiro, que engloba além de Niterói, as cidades de Itaboraí, 

Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. Sua área de abrangência atinge 

uma população estimada em mais de dois milhões de habitantes e, pela proximidade com a 

cidade do Rio de Janeiro, atende também parte da população desse município.  

No HUAP, o Projeto Cicatrizar é realizado no Ambulatório de Reparo de Feridas, 

campo de ensino teórico-prático da disciplina Fundamentos de Enfermagem I, no qual 

alunos e professores realizam a consulta de enfermagem desenvolvendo cuidados 

fundamentais a clientes portadores de lesões cutâneas.  

No Ambulatório de Reparo de Feridas as equipes de saúde realizam uma avaliação 

diagnóstica dos pacientes portadores de lesões pós-cirúrgicas, traumáticas e úlceras 

crônicas que apresentem complicações ou resistências ao processo de cicatrização e 

oferecem atendimento a essa clientela. O serviço de apoio é feito por professores e 

estudantes da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa da Universidade Federal 

Fluminense, a fim de viabilizar um tratamento adequado para a lesão. Os atendimentos  

realizados buscam oferecer uma assistência de qualidade e o conhecimento para o 

autocuidado. 

Entre os objetivos do Programa estão o fortalecimento do trabalho de formação e  

do ensino de pesquisa e da extensão na área de Reparo Tecidual e o desenvolvimento de 

ações de formação e prática em saúde.  

O Projeto visa também implementar inovações tecnológicas e efetivar o processo 

de consulta de Enfermagem dentro do ambulatório, com os pacientes que apresentam 

lesões cutâneas, além de promover parcerias entre o HUAP e o município de Niterói, 

realizando treinamento em serviço nos moldes de Residência em Enfermagem.   
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4.3 População e amostra 

 

A população do estudo foi constituída de 20 pacientes, entretanto apenas 15 

continuaram o tratamento com o hidrogel durante os 90 dias. Desses 15 que prosseguiram 

com a tratamento, 10 eram do gênero masculino e 5 eram do gênero feminino. Os outros 5 

pacientes interromperam o tratamento devido a reações do produto e troca da cobertura por 

escolha espontânea.  

Os pacientes foram identificados, com nomes de flores e com suas respectivas 

mensurações antes do tratamento com o hidrogel e depois do tratamento, com o intuito de 

manter o anonimato durante o estudo. 

 

Critérios de inclusão: 

Pacientes maiores de 18 anos, portadores de úlcera venosa, atendidos no 

Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP, que participaram do projeto ampliado 

intitulado “Uso de biomateriais no reparo tecidual de lesões tissulares”. Outro critério foi 

ter o acompanhamento ambulatorial durante os 90 dias e ter utilizado o hidrogel produzido 

na Farmácia Universitária da Faculdade de Farmácia e, por fim, aceitar participar do 

estudo através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Critérios de exclusão: 

Paciente que não consiga conferir continuidade ao tratamento com hidrogel a 2% 

produzido na Farmácia Universitária do  Antônio Pedro e que apresente dificuldade de 

expressar verbalmente suas idéias ou que sofra de doença psiquiátrica. 

 

4.4 Coleta dos dados 

 

Foi utilizado como instrumento de coleta de dados um questionário semi- 

estruturado (Anexo 1) .  

Este estudo foi baseado no acompanhamento da evolução do processo de 

cicatrização – reparação tecidual dos pacientes pré-selecionados para a utilização do 

hidrogel no tratamento de úlceras venosas. Torna-se relevante a complementação, além da 

realização do curativo a descrição do procedimento de sua realização nestes pacientes, a 
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fim de sistematizar a assistência.  

Houve um treinamento em serviço realizado pela mestranda Luciana Miranda 

(mestrado acadêmico). Inclui neste contexto, durante a cada troca de grupos constituídos 

pelos acadêmicos do curso de enfermagem da Universidade Federal Fluminense UFF que 

tem como campo prático a disciplina de semiologia e residentes de enfermagem, 

orientação e treinamento sobre as estratégias de abordagem terapêutica com os pacientes 

portadores de úlceras venosas.  

Foi abrangida também a realização de curativos (procedimentos) e identificação do 

paciente com úlcera venosa, a fim de excluir tais implicações passíveis ao estudo. Partindo 

desta premissa, foi feita a observação em campo e análise dos prontuários dos pacientes, 

com o objetivo de realizar um levantamento das respostas ineficazes que poderiam 

influenciar na adaptação do paciente a este tratamento.  

Como instrumento de acompanhamento por parte da enfermagem que comprove a 

evolução da ferida durante o tratamento com o hidrogel, sendo também um instrumento 

facilitador no momento de coletar os dados para a elaboração do diagnóstico de 

Enfermagem e intervenções como referência ao modelo de Roy no momento de confrontar 

os dados inerentes ao protocolo de avaliação de feridas descrito a partir de questionário 

semi-estruturado os modos de adaptação do paciente que são: modo adaptativo auto-

conceito, modo adaptativo função do papel, modo adaptativo de interdependência de 

acordo com a situação vivenciada durante o tratamento, além do histórico do paciente, 

doenças, avaliação geral, Avaliação da lesão, avaliação complementar através de consulta 

ao prontuário.  

A elaboração do questionário resultou em um instrumento composto de cinco partes 

(Anexo 1) 

 

Parte 1: Formulário de entrevista 

 

Número do prontuário, nome, sexo, idade, estado civil, nº de filhos, religião, 

escolaridade, profissão, ocupação atual, renda familiar, habitação, condições de 

saneamento, hábitos pessoais e anamnese. O conhecimento desses dados é extremamente 

importante para que, futuramente, se possa ampliar os estudos referentes ao perfil 

epidemiológico dos pacientes com úlceras venosas submetidos ao tratamento com o 
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hidrogel, conforme um dos objetivos deste estudo.  

Com relação aos dados demográficos e hábitos pessoais, destacaram-se com maior 

relevância, pois são fatores que interferem significativamente no tratamento, dificultando a 

cicatrização da lesão. Quanto ao gênero, foram classificados em masculino e feminino, o 

estado civil foi classificado em solteiro, casado, união estável, viúvo, divorciado, 

desquitado. A escolaridade foi classificada como: não alfabetizado, alfabetizado, ensino 

fundamental incompleto e completo, ensino médio incompleto e completo, ensino superior 

incompleto e completo. Se tem profissão, sim ou não, e qual a ocupação atual no momento; 

se tem ocupação, em qual setor atua - público, privado ou informal; se não tem ocupação, 

qual o motivo? Se aposentado, há quanto tempo? Se está desempregado, sim ou não. A 

renda familiar foi classificada em menos de 1 salário mínimo, de 1 até 2 salários mínimos, 

mais de 2 até 4 salários mínimos, mais de 4 salários mínimos. Já a habitação é classificada 

como própria, alugada, se for alugada qual o valor, cedida e número de moradores.  

Nos hábitos pessoais foram destacados o número de refeições/dia e hábitos 

alimentares, ingesta hídrica, higiene pessoal, padrão de sono, etilismo, tabagismo, 

atividade/dia. 

Na anamnese o paciente foi classificado com base em dados antropométricos, 

antecedentes pessoais, através das seguinte indagações: Quando teve início a úlcera? 

Quantas vezes a úlcera fechou e abriu novamente nos últimos 5 anos?  Há quanto tempo 

está com a úlcera atual? Presença de dor após a utilização do hidrogel? Uso de analgésicos 

atualmente? Alívio da dor com o uso de analgésicos? Há quanto tempo faz tratamento de 

úlceras no ambulatório de reparo de feridas? Qual a freqüência da troca de curativos? Se o 

curativo é trocado no final de semana/feriado e por quem? Quem realiza esta troca de 

curativo recebeu treinamento ou orientação? Se houve interrupção do tratamento nos 

últimos 30 dias, em caso de interrupção do tratamento, Qual o motivo? Quais os produtos 

utilizados na realização do seu curativo nos últimos 12 meses? Se já foi internado alguma 

vez devido às complicações inerentes à úlcera venosa? 

 

Parte 2 – Roteiro de Observação 

  

O Roteiro de observação foi dicotomizado nas seguintes partes: Avaliação clínica 

das úlceras, localização das mesmas, condições da pele perilesional, condições das bordas, 
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condições do leito/porcentagens envolvidas, características do exsudato, como o curativo é 

realizado pelo paciente, em nível domiciliar, descrevendo a técnica de realização do 

mesmo e através das consultas de enfermagem semanais, com a avaliação das lesões 

semanais com a realização do curativo pela enfermeira do ambulatório.  

Os pacientes do estudo, agendaram as datas para o comparecimento no ambulatório 

para a realização dos curativos, estas datas foram anotadas numa planilha, assim como o  

horário totalizando 12 encontros para cada paciente. O encontro entre a pesquisadora e o 

entrevistado foi no ambulatório de reparo de feridas no HUAP. Os curativos eram 

realizados pela mestranda do curso de mestrado acadêmico da UFF. Com o propósito de 

avaliar a efetividade e custo do hidrogel (estudo clínico experimental). Era realizado um 

desbridamento mecânico, afim de retirar o tecido desvitalizado, irrigação da úlcera com 

soro fisiológico a 0,9% , secagem das bordas da ferida com gaze estéril e aplicação do 

produto hidrogel na gaze umedecida com soro fisiológico a 0,9%  cobrindo a ferida, 

atadura de crepom realizando a bandagem do calcâneo para cima, afim de aumentar o 

retorno venoso. Com isso, pude realizar as anotações referentes à situação atual da úlcera 

seguindo de forma sistematizada, conforme o roteiro de observação comparando com os 

relatos do prontuário do paciente e com os decalques referente ao tamanho das úlceras. 

 

Parte 3 – Questionário baseado na teoria de Callista Roy 

 

Do questionário constava a história da doença atual (ferida) quando e como iniciou, 

a evolução da doença, o enfrentamento dos familiares frente ao diagnóstico, a história de 

doença familiar quando houver, o suporte familiar, os comportamentos, as percepções, os 

sentimentos do paciente portador de úlcera venosa, frente a: lesão, tratamento, alteração da 

imagem corporal, mudanças no estilo de vida, trabalho, vida social, família, limitações, 

condições financeiras para custear o tratamento e ainda, o estilo de vida antes do 

aparecimento da lesão relacionado à dieta, eliminações, atividade física, sono e recreação 

(lazer).  

Um outro passo foi a realização da avaliação de primeiro nível (evolução de 

enfermagem – a cada atendimento semanal) e avaliação de segundo nível, com o 

levantamento dos comportamentos ineficazes e seus estímulos focais, contextuais e 

residuais, de acordo com o modelo adaptativo de Roy, apresentando os diagnósticos e suas 
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intervenções, através de uma tabela. 

 

Parte 4 – Consulta no prontuário 

 

Realizada consulta no prontuário dos pacientes, através das evoluções de 

enfermagem semanais e o acompanhamento quinzenal das mensurações das lesões antes e 

depois de iniciar o tratamento com o hidrogel. Estes dados constavam no prontuário do 

paciente, assim como o decalque da lesão e a extensão, em centímetros, da mesma.  

 

4.5   Variáveis do estudo 

 

Uma variável pode ser considerada como “uma classificação ou medida, uma 

quantidade que varia, um conceito operacional, que contém ou apresenta valores, aspecto, 

propriedade ou fator, discernível em um objeto de estudo e passível de mensuração(46). 
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O quadro 3 descreve de forma detalhada as variáveis utilizadas nesse estudo. 

 

Variáveis de caracterização  
dos portadores de úlcera 

venosa analisados neste estudo 

Categorias 

Sexo Feminino; masculino 
Faixa etária 41-50;  51-60; 61-70; 71-80; 81-90 
Escolaridade Alfabetizado; ensino fundamental completo; ensino 

fundamental incompleto e ensino médio incompleto 
Renda Familiar Menos de 1 salário mínimo; até 2 salários mínimos 
Atividade laboral afetada Sim; não 
Etilismo/tabagismo Sim; não 
Hipertensão Sim; não 
Membros afetados Membro inferior esquerdo; membro inferior direito; 

membros inferiores esquerdo e direito 
Recidivas de úlcera venosa 1 vez; mais de 2 vezes; não houve 
Tempo atual de úlcera venosa Até 1 ano; de 1 a 5 anos; de 5 a 10 anos e mais de 

10 anos 
Produtos utilizados Papaína; alginato de cálcio; colagenase; carvão 

ativado; AGE; Sulfatiazina de prata; 
neomicina/nebacetin; hidrocolóide; vaselina; 
violeta; fibrase; iruxol e rifocina 

Intensidade da ardência, após 
aplicação tópica do hidrogel na 
úlcera de imediato. 

Ausente; leve; moderada; intensa 

Tempo de tratamento Até 6 meses; menos de 1 ano; mais de 1 ano; mais 
de 5 anos 

Freqüência de curativos  1 vez ao dia; mais de 2 vezes ao dia; dias 
alternados; semanal 

 

Quadro 3 

Variáveis utilizadas no estudo.  Niterói/RJ, 2010. 

 

4.6  Operacionalização do estudo 

 

Para a classificação dos dados, as informações foram distribuídas nos modos 

adaptativos de Roy, permitindo a melhor organização das informações e a focalização dos 

dados pertinentes às necessidades dos pacientes. Após este passo, seguiu-se a interpretação 

dos dados e a identificação dos estímulos focais, contextuais e residuais. E, por fim, foram 

os dados confirmados, através da interação direta com o paciente. Depois de percorrida a 

fase de processamento dos dados, foram formulados os diagnósticos de enfermagem, 
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utilizando-se como base para o enunciado a taxonomia  apresentada por Carpenito(47) a 

qual está centrada na proposta da NANDA. Antes da formulação final do diagnóstico de 

enfermagem, é fundamental que se verifique sua exatidão. Esta seria a fase de 

confirmação, realizada com base nos comportamentos e estímulos avaliados, em 

associação com a validação junto ao cliente(50). As reuniões com a orientadora auxiliaram 

na confirmação, uma vez que nessas oportunidades era discutida a adequação da 

denominação diagnóstica. 

 

4.7 Aspectos éticos 

 

O projeto de pesquisa foi apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense, protocolo nº 196/08, CAAE : 0154.0.258.000-08. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, baseado no Código Nacional de 

Ética em Pesquisa e redigido conforme a Resolução 196/96, foi apresentado aos 

participantes pela pesquisadora, que esteve disponível para qualquer esclarecimento 

desejado. Foram apresentados os objetivos do estudo e informado que a participação seria 

voluntária, não havendo qualquer custo financeiro, e poderia ser interrompida a qualquer 

momento (Anexo 2). 

 O consentimento livre e esclarecido exige que os participantes recebam orientações 

sobre os objetivos do estudo e que possuam o poder da livre escolha, o que os capacita a 

consentir ou recusar essa participação(48). 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Depois de aplicados os questionários, as respostas foram tabuladas e analisadas,  

levando-se em consideração as variáveis de caracterização dos portadores de úlcera 

venosa. 

 

Tabela 1 

Variáveis sociodemográficas dos voluntários da pesquisa. Niterói/ RJ, 2010 

 

Variáveis sócio-demográficas                    Sexo 

Masculino            Feminino 

  N       %                N        % 

 

TOTAL 

Faixa               41-50 

Etária              51-60 

                        61-70 

                        71-80 

                        81-90 

  1        20                1         10 

  4        80                3         30 

  0         0                 3         30  

  0         0                 1         10  

  0         0                 2         20  

2 

7 

3 

1 

2 

                        Alfabetizado 

Escolaridade Ens.Fundamental Compl 

                        Ens.Fund. Incompleto 

                        Ens.Médio Incompleto 

  0         0                 3         30  

  1        20                3         30   

  3        60                4         40 

  1        20                 0         0    

3 

4 

7  

1  

Renda            Menos de 1 sal. Mínimo 

Familiar         1 a 2 salários  mínimos 

                       Mais de 4 salários  

                       Sem renda  

   1       20                 2        20 

   3       60                 7        70 

   0        0                  1        10 

   1       20                 0          0 

3 

10 

1 

1 

 

 

Dos 15 pacientes voluntários da pesquisa, 10 (67%) eram do sexo feminino e 5 

(33%) do sexo masculino.  

A prevalência de úlcera venosa no sexo feminino também foi verificada em outros 

estudos (51). Tal resultado demonstra que, para a prevenção da integridade da pele, é 
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necessário cuidado e acompanhamento, principalmente nas mulheres, por apresentarem 

antecedentes que propiciam a ocorrência dessas lesões.  

Martins e Souza (51) explicam esse fato em razão da gravidez e presença dos hormônios 

femininos, que predispõem as mulheres à ocorrência de IVC e UV. 

Com relação à idade dos pacientes, verificou-se que, das mulheres, 7 (70%) têm 

acima de 60 anos e 3 (30) têm até 59 anos. Quanto aos homens analisados, todos os 

pacientes têm até 60 anos.   

Outro estudo mostrou que a idade média das pessoas era de 69,1 anos, 

predominando o sexo feminino (55,0%) (36).  

A relação da úlcera com idades avançadas também foi encontrada em um estudo de 

incidência e prevalência realizado com pessoas de 65 a 95 anos de idade com úlceras 

venosas, onde se revelou que havia aumento das taxas com o aumento da idade (51). 

 Com relação à escolaridade dos pacientes, verificou-se que 7 (47%) têm o ensino 

fundamental incompleto; 5 (33%) possuem o ensino fundamental completo; 2 (13%) são 

alfabetizados; e 1 (7%) têm o ensino médio incompleto.  

A escolaridade destas pessoas não foi diferente de um estudo realizado em serviços 

de atendimento no nível secundário e terciário(52,53,54).  Esse panorama também se fez 

presente na população dos países baixos (Europa), em que 40% dos participantes tinham 

somente escola primária e 23 % educação profissional baixa(55). 

A escolaridade interfere no modo de compreensão, na assimilação e entendimento 

de como realizar o curativo no domicílio.  Isso foi constatado também em estudos 

realizados por Borges(4)  França e Tavares (16) .  

Um inquérito nacional brasileiro identificou que a população adulta com menos 

escolaridade apresentou 62,0% a mais de prevalência de doenças crônicas, em relação às 

pessoas com maior grau de escolaridade (56).  

Quanto à renda familiar dos mesmos, detectou-se que 11 (73%) têm uma renda de 

até 2 salários mínimos; 4 (27%) ganham menos de 1 salário mínimo e estudos realizados 

mostram que a renda familiar também influi muito no sucesso do tratamento de úlceras 

venosas, uma vez que, devido à dificuldade financeira, muitas vezes os pacientes desistem 

do tratamento(29). 

A renda familiar constitui um aspecto importante a ser considerado no 

planejamento das ações, uma vez que é determinante das condições de vida dessa 
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população, dificultando muitas vezes a efetivação das ações e acarretando o prolongamento 

do tratamento e cronicidade das lesões.  

Macêdo et.al(55) reforçam que as condições sócio-econômicas precárias e baixo 

nível de escolaridade podem contribuir para a diminuição do acesso a informações sobre 

prevenção e serviços de saúde de qualidade, culminando com o desenvolvimento da úlcera 

venosa.  

Quando questionadas se a atividade laboral foi prejudicada devido à ulcera venosa, 

todas as mulheres afirmaram que sim. Já dos homens, 3 (60%) afirmaram que sim e 2 

(40%) disseram que não. 

As limitações causadas pela doença acabam atrapalhando a atividade laboral dos 

pacientes, tornando-os, na maioria das vezes, inaptos ao trabalho(4). 

O fato de não exercer as atividades de trabalho tem influências negativas sobre a 

qualidade de vida das pessoas. Este panorama foi revelado por um estudo envolvendo 

pessoas com úlceras de perna, as quais deixaram de trabalhar por motivo de dor, a espera 

para a completa cicatrização e, principalmente, a necessidade do repouso (57).  

Com relação ao etilismo e/ou tabagismo dos pacientes, verificou-se que todos os 

homens consomem bebidas alcoólicas e fumam, enquanto que nenhuma das pacientes 

(mulheres) se enquadram neste perfil.  

Um estudo realizado na região metropolitana de Belo Horizonte identificou que 

usuários de planos privados de saúde possuem hábitos mais saudáveis de vida, fumam 

menos e recebem, com maior freqüência, aconselhamento médico sobre o consumo de 

álcool ou cigarros, em comparação com aqueles que dispunham somente do Sistema Único 

de Saúde (58).  

Diante desta afirmação, consolida-se ainda mais o papel do enfermeiro na 

orientação destes pacientes quanto a seu auto-cuidado, a fim de produzir mudanças nas 

suas práticas de saúde.  

Tanto o etilismo quanto o tabagismo dificultam o tratamento de úlceras venosas, 

propiciando, a piora do quadro clínico (16). 

Outra conseqüência é que o tabagismo afeta a cicatrização de feridas, na medida em 

que causa vasoconstrição periférica e diminui a oxigenação tecidual (59). 

Além disso, a presença de insônia, tabagismo, etilismo e patologias crônicas, como 

as já citadas, são consideradas por diversos autores como fatores que interferem 
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negativamente no processo de cicatrização, prolongando o tratamento e retardando a cura 
(60, 61, 66 ) 

A prevalência chega a ser duas vezes maior entre pessoas que possuem pouca ou 

nenhuma educação, em comparação com as que possuem mais anos de escolaridade(62).  

No que diz respeito à hipertensão, verificou-se, que nas mulheres, 4 (40%) 

apresentam esse quadro, enquanto que apenas 1 (20%) homem apresenta o diagnóstico de 

hipertensão.  

Quanto à hipertensão trata-se de um quadro que acaba agravando o prognóstico das 

úlceras venosas(16). Deve-se levar em consideração, que doenças associadas, como diabetes 

mellitus, hipertensão, doenças cardiovasculares, entre outras, têm impacto negativo no 

processo de cicatrização das lesões, principalmente na angiogênese,  

O mesmo resultado corrobora um outro estudo, em que 55,0% das mulheres 

apresentavam hipertensão(36).  

A prevalência de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, aumenta com o 

avançar da idade, chegando a acometer mais de 70% das pessoas a partir de 70 anos de 

idade. É mais elevada em pessoas com menor número de anos de estudo e naquelas que 

residem em áreas urbanas(56).  

De acordo com Azizi(27), as úlceras venosas podem ser únicas ou múltiplas. Com 

relação ao membro afetado, verificou-se que 7 (47%) dos pacientes têm úlcera venosa no 

membro inferior esquerdo; 6 (40%) no membro inferior direito e 2 (13%) apresentam 

úlcera venosa nos dois membros.  

Em estudo realizado por Gatti(65) ambos os membros foram afetados igualmente, 

apontando a necessidade de cuidados preventivos nos pacientes com lesões venosas e nos 

com potencial possibilidade de desenvolver úlceras. 

Não há predominância no membro afetado, ou seja, a incidência de úlcera venosa 

no membro inferior esquerdo é proporcional a incidência no membro inferior direito. 

Alguns estudos apontam que o número de pacientes que desenvolvem úlcera venosa nos 

dois membros simultaneamente é menor, comparado a uma lesão única (4). 

A UV tem alto índice de recidivância e, de acordo com Mayer (65), 30% das úlceras 

recorrem no primeiro ano e esta taxa sobe para 72%, após 2 anos quando não tratada 

adequadamente. 
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No gráfico abaixo, retratamos a recidiva da úlcera venosa. Verificou-se que 6 

(40%) responderam que não houve recidivas; 5 (33%) tiveram recidiva 1 vez; 4 (27%) 

tiveram mais de 2 vezes.  (Gráfico 1). 

 

 

33%

27%

40%

1 VEZ MAIS DE 2 VEZES NÃO HOUVE

 

Gráfico 1 

Recidivas da úlcera venosa.  Niterói/ RJ, 2010. 

 

 

Segundo Reis et al.(66),  portadores de UV, em grande número, passam longos 

períodos de suas vidas padecendo com úlceras, recebendo os mais diversos tipos de 

tratamento sem nenhum resultado prático, bem como enfrentando a ocorrência de recidiva. 

Torres et al.(67, Yamada e Santos(54), Yamada(62) e Borges(4), em estudos realizados, 

encontraram predominância do sexo feminino com um alto índice de recidivas, somado a 

uma grande dependência dos serviços de saúde, resultando em altos custos para os serviços 

de saúde, além de imensurável custo emocional para o portador de UV e seus familiares. 

No estudo, a predominância do sexo feminino corrobora os autores citados, porém 

na maioria não houve recidiva (40%). Quando ao tempo atual de úlcera venosa, verificou-

se que 6 (40%) têm de 5 a 10 anos; 3 (20%) têm úlcera venosa há mais de 10 anos e 1 (7%) 

tem úlcera venosa há apenas 1 ano.  

Jorge e Dantas (29) verificaram em seus estudos que o tempo de úlcera venosa varia, 
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mas, normalmente, os pacientes, quando começam a ser tratados, já têm a doença há mais 

de dois anos.  

Poletti(21), Santos(68) e Declair(69) referem que quanto maior o tempo de existência 

da lesão, pior o prognóstico, isto é, lesões muito antigas tendem a se cronificar por toda a 

vida, principalmente quando fatores externos interferem de forma negativa, dificultando o 

processo de cicatrização.  

Dentre os produtos utilizados, verifica-se que muitos pacientes citaram mais de um 

produto. Dos pacientes analisados 3 citaram a papaína; 1 o alginato de cálcio; 8 a 

colagenase; 1 o carvão ativado; 4 o AGE; 5  a sulfadiazina de prata; 2 a 

neomicina/nebacetin; 1 o hidrocolóide; 1 a vaselina; 1 a violeta; 2 a fibrase; 1 o iruxol e 1 a 

rifocina (Gráfico 2). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Gráfico 2 – Produtos utilizados no tratamento das úlceras venosas antes de iniciar o 

tratamento com o hidrogel. Niterói/ RJ, 2011. 

 

Houve recidivas em boa parte dos entrevistados pelo menos 1 vez,  5 pacientes que 

correspondem a 33% dos entrevistados e 4 pacientes (27%) mais de 2 vezes e, dentre os 

produtos utilizados, os mais citados foram a colagenase, sulfadiazina de prata e o AGE 

(ácidos graxos essenciais) . A recidiva ocorre em um percentual significativo de pacientes, 

devido a diversas questões de saúde e hábitos que acabam influenciando no retorno da 

doença(4).  

 

Cada paciente é diferente e, conseqüentemente, as feridas também o são: nesse 
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sentido, cada tipo de curativo deve seguir as necessidades da ferida que vai ser tratada e do 

seu portador. As características das feridas podem mudar, de acordo com a evolução da 

lesão, o que justifica a necessidade de avaliação e monitoramento constantes. (69,70)  

A escolha do produto requer conhecimento do processo de cicatrização e das 

características apresentadas pela lesão, além do custo e disponibilidade do produto. (67, 70) 

Segundo Reis et al.(66), portadores de UV, em grande número, passam longos 

períodos de suas vidas padecendo com úlceras, recebendo os mais diversos tipos de 

tratamento sem nenhum resultado prático, bem como enfrentando a ocorrência de recidiva. 

Quanto à escolha da cobertura, esta deve levar em consideração o princípio de 

manutenção do leito úmido e as características apresentadas pela lesão durante todo o 

tratamento, assim como a disponibilidade do produto no serviço de saúde (4).  

O desejo de cicatrizar a ferida é tão grande que o paciente, na tentativa de 

"melhorar", acaba realizando o curativo com produtos indicados por vizinhos, parentes, 

pessoas que já tiveram úlceras venosas e estiveram curadas, sem a avaliação de um 

profissional especializado em feridas, que trace uma conduta sistematizada de tratamento 

para este paciente. Muitas vezes a falta de materiais, devido ao custo elevado, acaba sendo 

um dos obstáculos para estes pacientes na aderência à conduta terapêutica. Sendo assim, 

podemos inferir que, na assistência aos portadores de UV, existe uma inadequação da 

técnica de curativo, destacando-se a limpeza incorreta e uso/associação de produtos 

incorretos, além da falta de materiais, como citado anteriormente. 

O tratamento de UV é complexo e dinâmico e requer de quem cuida conhecimento 

específico, habilidade e uma abordagem holística(21). 

Ao serem questionados sobre a intensidade da dor ao realizarem o curativo com o 

hidrogel, todos referiram que apenas sentem ardência no momento que aplicam o hidrogel, 

logo depois a ardência passa após alguns minutos. Dor na lesão utilizando o hidrogel não 

foi caracterizada pelos pacientes do estudo.  

A avaliação da dor é importante para a humanização da assistência ao paciente, 

além de promover o planejamento das intervenções a serem realizadas. Na condição de 

profissionais de saúde, devemos lembrar que cada ser humano é único e que não podemos 

generalizar as suas ações,  percepção e comportamento, principalmente em relação à 

dor.(66, 72).  

Verificou-se que 7 (47%) afirmaram que não apresentaram nenhuma reação ao 
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produto; 4 (27%) reclamaram de ardência leve; 2 (13%) de ardência moderada e apenas 2 

(13%) afirmam ter ardência intensa.  

O tempo de tratamento é o ponto crucial para identificarmos se ele está sendo 

efetivo ou não. Estes pacientes mantiveram o tratamento por 3 meses com o hidrogel, mas 

já freqüentavam o ambulatório de reparo de feridas – HUAP alguns anos, não havendo 

remissão da ferida e evolução de outras úlceras nos membros inferiores, em alguns casos. 

Contatou-se que, em relação ao tempo de tratamento a nível ambulatorial 7 (47%) 

há mais de 1 ano ; 4 (27%) há menos de 1 ano; 3 (20%)  fazem há menos de 6 meses e 1 

(7%) há mais de 5 anos. 

Conforme explicitam Phillips et al.(74), a área e tempo da lesão são preditores de 

cicatrização, sendo que úlceras grandes e de longa duração que não cicatrizam com 

tratamento adequado até a terceira semana apresentam pouca probabilidade de curar 

rapidamente. 

De acordo com Figueiredo (75), quando a assistência é mal conduzida, a UV pode 

permanecer anos sem cicatrizar, acarretando um alto custo social e emocional.  

A avaliação do cliente e das condições da úlcera é a primeira e mais importante 

etapa da assistência, pois é através dela que se captura informações que subsidiarão a 

formulação de um diagnóstico correto e a implementação de ações coerentes com a 

realidade do serviço de saúde e do usuário (76). 

Sendo assim, através dos registros de enfermagem dos pacientes do estudo foi 

elaborada uma tabela da remissão da ferida, no início do tratamento e depois, com o 

produto (hidrogel). A fim de manter o anonimato, os nomes foram preservados, sendo 

identificados por nomes de flores, conforme demonstrado na tabela abaixo. 
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Apelido Início do tratamento 

com hidrogel 

Depois do tratamento 

com o hidrogel 

Violeta 296 cm 215 cm 

Rosa 43 cm 33 cm 

Cravo 6 cm 4 cm 

Magnólia 4,25 cm 0,00 cm 

Orquídea 34 cm 18 cm 

Camélia 2 cm 1 cm 

Narciso 30,25 cm 0,00 cm 

Girassol 53 cm 42 cm 

Hortência 90 cm 35 cm 

Crisântemo 46 cm 7 cm 

Lírio 213 cm 170 cm 

Dália 138,5 cm 170 cm 

Tulipa 18 cm 6 cm 

Margarida 213 cm 170 cm 

Papoula 138,5 cm 170 cm 

 

Quadro 4 - Remissão das úlceras venosas durante o tratamento com o hidrogel em 3 meses 

de acompanhamento ambulatorial – HUAP. Niterói/ RJ, 2010. 

 

Diante do exposto no Quadro 4 , verificou-se que dos 15 pacientes acompanhados, 

14 (93%) apresentaram melhora considerável no tamanho da ferida. Somente 1 (7%) 

apresentou piora. 

A área das lesões traz implicações para o sistema de saúde, necessitando de mais 

recursos materiais e humanos em função da sua dimensão(76). Lesões a partir de 10 cm² 

representaram custos adicionais, como observado em estudo realizado na Suécia(78)  . 

Existem situações que impedem a evolução normal do processo de cicatrização, 

como a presença de tecidos desvitalizados, suprimento sanguíneo reduzido, infecção local, 

radiação, tipo de cobertura, comprometimento nervoso, entre outros; além dos fatores 

sistêmicos, representados pela idade, patologias, infecções e o usos de drogas. (79) 
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Com relação aos dados comparativos, esses valores mudaram, havendo a remissão 

das úlceras venosas com o tratamento proposto com o hidrogel, na maioria dos pacientes 

atendidos. Além do tamanho da úlcera, houve também a formação de tecido de granulação 

e sua ação autolítica de tecidos desvitalizados foi evidenciada. O desbridamento do tecido 

desvitalizado ou necrótico possibilita a cicatrização, promovendo o aparecimento do tecido 

de granulação, estimulando a neoangiogênese e a fagocitose, atraindo macrófagos para o 

local da ferida. 

 Partindo deste contexto, foi confirmada a manutenção do leito da ferida em 

condições ótimas para a cicatrização e pela observação da considerável regeneração 

tecidual. É de suma importância que seja realizada uma proposta de diretriz para o 

diagnóstico e tratamento da úlcera venosa. 

No que diz respeito à realização dos curativos no domicílio, detectou-se que 12 

(80%) dos pacientes fazem o curativo sozinhos e 3 (20%) precisam da ajuda de familiares 

ou de cuidadores. 

Segundo os relatos dos pacientes, devido ao constrangimento de ter uma lesão, 

muitas vezes com odor forte. Afastam os amigos e familiares por sentimento de vergonha, 

eles assumem seu auto-cuidado apesar das limitações por outras comorbidades. A maioria 

era ativa, desempenhava suas atividades diárias e agora não quer ser dependente de seus 

familiares. Outro fator é que alguns familiares não se interessam pelo problema do 

paciente, sendo assim, o mesmo precisa adaptar-se  à situação vivenciada.   

Quando o procedimento é realizado pelo próprio paciente, é preciso identificar se 

este tem condições de autocuidar-se, porque muitas vezes problemas de visão, da coluna 

vertebral e localização da UV dificultam a realização do procedimento. Para Poletti (21), 

quando a assistência a pacientes portadores de feridas crônicas não alcança as metas 

estabelecidas, o processo de cicatrização acaba se transformando em um trajeto árduo e 

penoso para o paciente, familiares e cuidador. 

Já com relação ao recebimento de orientação sobre como realizar o curativo no 

domicílio e aos fatores de risco que podem dificultar a cicatrização, observou-se que 11 

(73%) já receberam alguma orientação, enquanto que 4 (27%) não tiveram orientação 

nenhuma. 

O cuidador ou paciente deve receber orientação em relação à técnica limpa e aos 

produtos utilizados. É imprescindível o estabelecimento de vínculos entre a equipe e o 
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portador de feridas e também a responsabilização da família e do próprio portador pela 

recuperação de sua saúde(4, 21,79).  

No que concerne à frequência com que fazem os curativos, verificou-se que 8 

(53%) o fazem mais de 1 vez ao dia; 6 (40%) fazem curativo 1 vez ao dia e 1 (7%) faz os 

curativos em dias alternados. 

O fato de os pacientes realizarem os curativos mais de uma vez por dia se dá pela 

exsudação da ferida, causando incômodo para alguns pacientes em ficar com o curativo 

“molhado”, o que resulta na troca diária. A orientação das enfermeiras do ambulatório é 

que a freqüência da troca de curativos seja realizada pelo menos 1 vez ao dia.  

Com relação à técnica de curativo apresentada, os dados encontrados apontaram 

que todos acreditam que estão realizando os curativos de forma adequada, segundo a 

descrição do procedimento da técnica para a realização do curativo.  

No que tange ao tratamento da UV, Borges(4) propõe cuidados com a ferida e pele 

ao redor (limpeza, desbridamento), escolha adequada das coberturas, antibioticoterapia, de 

acordo com cultura e antibiograma, melhoria do retorno venoso e prevenção de recidivas e 

encaminhamentos para especialistas. 

A limpeza deve ser realizada com jatos de soro fisiológico, de preferência 

utilizando uma seringa de 20 ml e uma agulha 40x12, para evitar traumas e preservar o 

tecido neoformado. Não é recomendado o uso de substâncias citotóxicas.(4,53,70) 

Após a limpeza do leito da ferida, o produto era aplicado na lesão, sem deixar 

extravasar do leito da ferida, para não haver maceramento das bordas, e colocando-se então 

a gaze, de forma a cobrir a lesão, e então a bandagem com a atadura de crepom, iniciando 

do tornozelo para cima e fixando a mesma com esparadrapo, com o intuito de aumentar o 

retorno venoso. Nas consultas de enfermagem, no ambulatório, a lesão era analisada e 

desbridada pelo enfermeiro (desbridamento mecânico). As úlceras com tecido necrótico 

requerem, além da limpeza, o desbridamento, isto é, a retirada de tecido necrótico e 

material estranho e a viabilidade do tecido saudável. 

A escolha do produto requer conhecimento do processo de cicatrização e das 

características apresentadas pela lesão, além do custo e disponibilidade do produto(70,80). 

Partindo desta premissa, o hidrogel era fornecido para o paciente semanalmente, a 

fim de garantir a continuidade do tratamento. Com isso, saber o que usar, quando usar e 

quando trocar é uma tarefa que exige conhecimento e experiência técnica, portanto, é papel 



 

 

73

 

do enfermeiro identificar o cuidador, orientar e supervisionar de forma planejada e 

contínua. 

Nos quadros a seguir, registra-se a proposta da assistência de enfermagem, a partir 

dos modelos de adaptação de Callista Roy, no modo fisiológico, autoconceito e 

interdependência, seguido dos estímulos, diagnósticos de enfermagem e intervenções. 

No levantamento dos diagnósticos de enfermagem e estímulos, foram detectados 22 

problemas comuns no modo fisiológico.  

O modo fisiológico é associado a processos físicos e químicos envolvidos nas 

funções e atividades de organismos vivos. Uma boa compreensão do componente 

fisiológico exige conhecimento da anatomia e fisiologia do corpo humano, bem como da 

fisiopatologia básica dos processos das doenças(36). 

A enfermeira deverá ter conhecimento e ser capaz de reconhecer processos normais 

do corpo para, a partir daí, reconhecer processos compensatórios e comprometidos da 

adaptação fisiológica(81).  

No modo fisiológico, a necessidade básica é a integridade fisiológica. 

Comportamento, nesse modo, é a manifestação de atividades fisiológicas de todas as 

células, tecidos, organismos e sistemas, incluído o corpo humano(81).  

A baixa concentração de oxigênio (O2) facilita a necrose e multiplicação 

microbiana, principalmente nas feridas infectadas, por Staphylococcus aureus, Proteus 

vulgaris, Klebsiela pneumoniae, E. coli, Salmonellas thyphimurium, onde a hipóxia 

impede a destruição de microorganismos pelos leucócitos. A necessidade de o organismo 

obter oxigênio, por meio da ventilação, da difusão e perfusão e da eliminação de dióxido 

de carbono é definida como necessidade de oxigenação, sendo imperativa para a 

sobrevivência das pessoas, e assim produzir energia para manter a vida(36) . 

No estímulo focal (Quadro 5) relacionado aos problemas comuns de adaptação do 

modo fisiológico relacionado à oxigenação, a falta de exercícios foi apontada devido às 

restrições na mobilidade do paciente pelo membro afetado pela úlcera, originando doença 

crônica circulatória. A dor pode ser resultante na descompensação do paciente, Destaca-se 

que a dor é uma das principais conseqüências das lesões, principalmente as crônicas, como 

as úlceras venosas. Apesar de ser subjetiva, a dor é considerada uma experiência sensorial 

e emocional desagradável, e cada indivíduo aprende o seu significado mediante 

experiências relacionadas com eventos vividos. No caso das úlceras venosas, a dor está 
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associada à lesão tecidual, presente ou em potencial, e pode causar diversos prejuízos ao 

organismo.  

 

Problemas 
comuns de 

adaptação no 
modo fisiológico 

Estímulos Diagnósticos de 
enfermagem 

Intervenções  
de 

enfermagem(82,83) 

 

 

 

Oxigenação 

(n=15) 

 

 

Focal – Doença crônica 
circulatória, caracterizada pela 
falta de exercícios físicos.   

Contextual - ganho ponderal 
de peso, associado ao 
sedentarismo e dor na lesão, 
dificultando a mobilização, 
devido ao aumento de peso. 

Residual – devido ao 
trabalho, a posição de pé por 
períodos prolongados foi 
evidenciada, dificultando a 
cicatrização da ferida. 

Padrão 
respiratório 
ineficaz 
relacionado a 
obesidade, dor,  
uso aumentado 
da musculatura 
acessória e 
dispnéia ao 
esforço. 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilidade 
física 
prejudicada 

 

 
 
Intolerância à 
atividade 

 

Sinais vitais 

Controle de 
medicamentos 

Controle hídrico 

Redução da 
ansiedade 

Controle da dor 

Terapia com 
exercícios 

Tratamento da 
doença de base 

Controle do peso  

 

Locomoção/ 
caminhar 

Promoção do 
exercício físico 

 

Segurança 

Prevenção de 
quedas 

 

Quadro 5 – Levantamento dos estímulos e diagnósticos de enfermagem  

em pacientes com úlceras de perna a partir do problema comum de adaptação no modo 

fisiológico – oxigenação. Niterói/ RJ, 2010. 
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O paciente pode reagir à dor de três formas: ignorando-a, reagindo a ela 

realisticamente ou apresentando uma super-reação. O enfermeiro não deve subestimar a 

dor do paciente em função da reação apresentada, mas sim procurar avaliar e intervir nessa 

situação (84).  

A dor pode ser também induzida ou exacerbada pela solidão. Nesse caso, as 

queixas de dor podem ser um modo de chamar atenção e o paciente pode ser atendido pela 

presença e pelo toque de um enfermeiro que esteja ao lado dele, escutando-o e 

confortando-o(85).  A ansiedade antecipada sobre procedimentos que podem ou não ser 

dolorosos, pode causar um aumento progressivo no grau de dor sentida pelo paciente e 

também provocar insônia. 

Já no estímulo contextual, o ganho ponderal de peso associado ao sedentarismo 

pode ser um fator preponderante que retarda o processo cicatricial. A obesidade é uma 

doença crônica de elevada prevalência em todo o mundo. Ela é atribuída, principalmente, 

às mudanças nos hábitos alimentares e de atividade física da população(86) . 
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Problemas 
comuns de 

adaptação no 
modo 

fisiológico 

Estímulos Diagnósticos de 
enfermagem 

Intervenções  

de 
enfermagem(82,83)

 

 

 

 

Nutrição 

   (n = 8) 

 

Focal – Falta de recursos 
financeiros para manter uma 
alimentação balanceada 
diária. 

Contextual – As pessoas que 
dividem a moradia 
(familiares), acabam 
consumindo alimentos 
embutidos, frituras e 
condimentos, não sendo 
possível aderir a uma dieta 
balanceada e saudável e, 
devido ao trabalho, por passar 
o maior tempo na rua, os 
lanches são as opções 
salgadinhos e frituras, por 
serem mais acessíveis 
financeiramente. 

Residual – A prática de 
cozinhar dois pratos distintos 
no domicílio, um para o 
familiar e outro para o 
paciente, não acontece ou há 
aderência a uma dieta 
balanceada. 

Nutrição 
desequilibrada: 
menos do que as 
necessidades 
corporais. 

 

Risco de glicemia 
instável. 

 

Risco de nutrição 
desequilibrada – 
mais do que as 
necessidades 
corporais. 

 

Estado 
nutricional 
ingestão de 
nutrientes 

Controle da 
nutrição;  

Ensino: dieta 
prescrita e apoio 
para o sustento. 

 

 

Quadro 6 – Levantamento dos estímulos e diagnósticos de enfermagem em pacientes com 

úlceras de perna a partir do problema de nutrição. Niterói/RJ, 2010. 
 

 

No estímulo focal, os resultados apontam que desempenhar as atividades de pé por 

períodos prolongados diminui o retorno venoso, o que favorece o aparecimento de úlceras 

venosas principalmente se associado a fatores predisponentes, como o tabagismo, 
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obesidade, sedentarismo e dislipidemia. A ocorrência de trombose pode ser influenciada 

pelo tabagismo, visto que a nicotina age como um vasoconstritor que reduz o fluxo 

sanguíneo para a pele, resultando em isquemia tissular, além de aumentar a aderência 

plaquetária, favorecendo a ocorrência de trombose e, consequentemente, o aumento do 

risco de aparecimento de lesões tissulares que atingem camadas profundas do tecido 

subcutâneo (87) . 

O quadro 6 demonstra os problemas associados à nutrição. Verifica-se então que a 

ausência das refeições diárias e a ingestão inadequada de alimentos menor que a PDR - 

porção diária recomendada ainda constituem um problema neste contexto, devido às 

questões financeiras e à facilidade de preparar somente um cardápio no domicílio. 

A reparação tecidual é influenciada expressivamente pelo estado nutricional do 

portador de lesão, pois os mecanismos fisiológicos efetivados nesse processo demandam 

grandes quantidades de proteínas, minerais, vitaminas e calorias (88) .  

Segundo Marucci(89), a incapacidade física e a inatividade, associadas à diminuição 

do metabolismo basal, acarretam mudanças nas necessidades nutricionais, além de o 

sedentarismo ser fator agravante para as doenças já existentes. A presença simultânea de 

várias patologias, muitas delas de caráter crônico-degenerativo e, também, relacionadas 

com a alimentação como diabete, câncer e aterosclerose, pode afetar as necessidades 

nutricionais, por alterarem os processos metabólicos, a digestão, absorção, utilização e 

excreção de nutrientes.  

A falta de recursos financeiros impede que o paciente possa manter uma 

alimentação saudável, resultando na ausência das refeições diárias, como foi evidenciado 

no estímulo focal. O profissional de saúde deve identificar os déficits nutricionais do 

portador de úlcera de estase e adequar os alimentos prescritos às possibilidades financeiras 
(91), bem como avaliar a patologia de base desse paciente, como, por exemplo, diabetes 

mellitus, obesidade e hipertensão, a fim de planejar adequadamente a assistência.  

Os familiares que convivem com os pacientes com este tipo de patologia precisam 

estimular o mesmo a desenvolver hábitos saudáveis referentes à nutrição, aderindo assim a 

uma dieta rica em verduras e legumes, deixando de consumir alimentos embutidos e 

frituras. O apoio da família é um fator primordial na aderência ao tratamento e às 

mudanças, no que tange a qualidade de vida do paciente portador de úlcera venosa.  
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Problemas 
comuns de 

adaptação no 
modo fisiológico 

Estímulos Diagnósticos 
de 

enfermagem 

Intervenções  

de 
enfermagem(82,83) 

 

Eliminações 

(n= 3) 

Focal - motilidade diminuída 
do trato gastrointestinal. (TGI) 

Contextual - Restrição de 
movimentos, ingestão 
insuficiente de fibras e 
líquidos, uso de 
antiinflamatórios e diuréticos 

Residual – Ambiente 

Constipação 

Motilidade 
gastro-
intestinal 
disfuncional 

 

 

Constipação 

Eliminação 
intestinal 

Controle da 
nutrição  

Promoção do 
exercício  

Planejamento da 
dieta 

Controle hídrico 

Prescrição de 
medicamentos 

Atividade e 
Repouso 

(n= 12) 

Focal – Dor no membro 
afetado pela úlcera venosa. 

Contextual - Desconforto 
ortostático, a sono fica 
prejudicado, assim como a 
deambulação. Conhecimento 
deficiente dos fatores 
agravantes 

Residual – Claudicação, 
devido à dor. 

Insônia  

Distúrbio no 
padrão do 
sono, fadiga, 
intolerância à 
atividade 

Mobilidade 
física 
prejudicada 

 

Atividades de 
recreação 
deficiente 

Envolvimento 
social e motivação 

Aumento da 
socialização 

Melhor da auto-
estima 

Mobilização 
familiar 

Desempenho da 
mecânica corporal 

Controle da dor 

Redução da 
ansiedade 

 

Quadro 7 

Levantamento dos estímulos e diagnósticos de enfermagem de pacientes com úlcera de 

perna a partir do problema de eliminações, atividade e repouso. Niterói/ RJ, 2010. 
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Como pode ser observado no quadro 7, referente  aos problemas de eliminações, a 

atividade e repouso também são problemas comuns encontrados nos pacientes portadores 

de úlceras venosas. No caso específico das eliminações, a nutrição inadequada sem a 

ingesta de líquidos e pobre em fibras diminui a motilidade do trato gastrointestinal, assim 

com o uso de medicamentos, como anti-inflamatórios e diuréticos. O ambiente também 

influencia como resposta ineficaz.  

Na atividade e repouso, verifica-se como problemas a dor, o padrão de atividade e o 

repouso inadequado, a dificuldade de deambular; insônia, a hipertensão e o tabagismo, que 

são diagnósticos encontrados com freqüência no estudo. 

A situação de saúde envolve diversos aspectos da vida, como a relação com o meio 

ambiente, o lazer, a alimentação, condições de trabalho, moradia e renda. O processo 

evolutivo que vivemos, muitas vezes determina e condiciona o estilo de vida que interfere 

no funcionamento do corpo humano provocando disfunções fisiológicas. A eliminação de 

resíduos e substâncias tóxicas é tão importante quanto a ingestão e digestão de alimentos 

pelo sistema gastrintestinal (21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

80

 

Problemas 
comuns de 

adaptação no 
modo fisiológico 

Estímulos Diagnósticos 
de 

enfermagem 

Intervenções  

de 
enfermagem(82,83)

 

Líquidos e 
eletrólitos 

(n= 11) 

 

Focal – diminuição do turgor 
da pele, pele seca, 
evidenciados ao exame físico. 
Cicatrização da úlcera 
prejudicada. 

Contextual- Saneamento 
básico insalubre, sem 
condições de consumir água 
potável. Não tem o hábito de 
ingerir água diariamente o 
ideal de 2 litros ou mais por 
dia. 

Residual – As atividades 
diárias influenciam na ingestão 
de líquidos durante o dia, o que 
seria ideal para o consumo. 

Volume de 
líquidos 
deficiente 

 

 

Equilíbrio 
hídrico 

Controle hídrico 

Monitoração de 
sinais vitais 

Reposição rápida 
de líquidos 

 

Quadro 8 

Levantamento dos estímulos e diagnósticos de enfermagem de pacientes com úlceras da 

perna   a partir do problema de líquidos e eletrólitos. Niterói/RJ, 2010. 

 

Partindo desta premissa, vale ressaltar a importância da orientação do enfermeiro 

em relação à alimentação balanceada, rica em frutas, legumes, verduras e fibras, e a ingesta 

de líquidos que ajudem a melhorar a motilidade gastrointestinal, reduzindo a constipação. 

A atividade e repouso é definido como a produção, conservação, gasto ou equilíbrio 

de recursos energéticos (91).  Foram identificados como diagnósticos referentes a atividade 

e repouso a insônia, ansiedade, mobilidade física prejudicada, distúrbio no padrão do sono, 

fadiga, intolerância à atividade, perfusão tissular periférica ineficaz. O desconforto 

provocado pela dor no membro afetado pela úlcera venosa interfere significativamente no 

sono e repouso.  

Nos problemas relacionados aos líquidos e eletrólitos, verifica-se que os problemas 

comuns são a diminuição do enchimento venoso, a diminuição do turgor da pele e pele 

seca (quadro 8). 
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O diagnóstico de enfermagem Déficit de Volume de Líquidos é definido por 

Gershan(90) como “um estado em que o indivíduo pode apresentar um desequilíbrio nos 

fluídos corporais, por entrada deficiente de líquidos ou perdas excessivas” e, pela North 

American Nursing Diagnosis Association (NANDA), como o “estado em que o indivíduo 

experimenta uma desidratação vascular, celular ou intracelular, resultante de falhas nos 

mecanismos reguladores e/ou perda ativa de volume de líquidos”(89) . 

O enfermeiro deve estar apto para detectar essas alterações precocemente com o 

intuito de prevenir o agravamento da situação que pode acontecer de forma súbita ou 

gradual.  

No que tange à parte de proteção detectou-se que os problemas mais comuns são 

(quadro 10): 

  conhecimento insuficiente para evitar exposição a patógenos,   

  defesas primárias inadequadas (pele rompida, estase de fluídos orgânicos, 

mudanças de ph das secreções);   

  exposição ambiental aumentada a patógenos;   

  trauma; 

  desnutrição e destruição de camadas da pele. 

Como fatores internos, verificou-se a circulação prejudicada devido à presença de 

veias varicosas, estado hídrico nutricional desequilibrado (ex. obesidade) e, como fatores 

externos, o tecido lesado, mobilidade física prejudicada, irritantes químicos e o déficit de 

líquidos. 

Além disso, são considerados problemas: 

  terapias com medicamentos (trombolíticos e anticoagulantes);  

  nutrição inadequada; 

  perfis sanguíneos anormais (anemia foi evidenciada no estudo) e abuso de 

álcool; 

  doença vascular; 

  equilíbrio prejudicado e força diminuída nas extremidades inferiores; 

  mobilidade física prejudicada. 
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Problemas 
comuns de 

adaptação no 
modo 

fisiológico 

Estímulos Diagnósticos 
de 

enfermagem 

Intervenções  

de  
enfermagem(82,83)

 

 

 

 

 

Proteção 

(n= 4) 

Focal – Realização do curativo 
em locais não apropriados, Úlcera 
secretiva com indicação de troca 
do curativo pelo menos 1 vez ao 
dia. Incompatibilidade ao produto 
(hidrogel) 

Contextual – exposição a poeira e 
higiene do ambiente, assim com 
recursos financeiros na adesão a 
uma alimentação saudável. 

Residual – falta de recursos 
financeiros de adquirir material. 
bandagem de crepom, muitas 
vezes são lavadas para serem 
reutilizadas posteriormente. 
Prejuízo na cicatrização, assim 
como “cutucar” feridas para 
aliviar o prurido, causando pontos 
isquêmicos na úlcera. 

Risco de 
infecção 

Integridade da 
pele 
prejudicada 

Integridade 
tissular 
prejudicada 

Proteção 
ineficaz 

Risco de 
quedas 

Automutilação 

Risco de 
contaminação 

Suporte familiar 

Redução da 
ansiedade 

 

Ação educativa 

Educação para a 
saúde 

Apoio ao 
cuidador 

 

 

Estabelecimento 
de limites 

 

 

 

Quadro 9 

Levantamento dos estímulos e diagnósticos de enfermagem de pacientes com úlcera de 

perna a partir do problema de proteção. Niterói/RJ, 2010. 

 

Há diminuição na capacidade de proteger-se contra ameaças internas ou externas, como 

doenças ou lesões. Nesta taxonomia “ineficaz” refere-se a não produzir o efeito desejado.  

No estímulo focal foi apontada a realização de curativos em ambientes 

inadequados, como, por exemplo, na rua, pois trabalha como ambulante e realiza as trocas 

de curativos no local, exposto à poeira. A utilização de luvas na realização do curativo não 

é comum; muitos relatam a lavagem das mãos, porém não foi questionada a técnica da 

lavagem das mãos ou observada a lavagem das mãos diretamente.  

Aproveitar a mesma bandagem nos curativos torna-se uma prática comum entre os 

entrevistados, o que não é aconselhado. Mas a falta de recursos financeiros viabiliza 

hábitos incorretos que dificultam o processo de cicatrização. 
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Com relação aos aspectos neurológicos, verificou-se que os problemas encontrados 

são depressão relacionada à deterioração física, expressões de frustração quanto à 

incapacidade de realizar tarefas anteriores, medo de afastamento de cuidadores e estilo de 

vida desamparado (Quadro 10). 

 

 

Problemas 
comuns de 

adaptação no 
modo 

fisiológico 

Estímulos Diagnósticos 
de 

enfermagem 

Intervenções  

de  

enfermagem(82,83) 

 

Neurológico 

(n= 13) 

 

Focal: Depressão relacionada à 
situação vivenciada. 

Contextual: Afastamento da 
família e amigos com relação à 
ferida, apoio familiar ineficaz e 
mudanças de tarefas diárias. 

Residual: pessoas que 
convivem com o paciente 
portador de úlcera relatam 
casos em que este tipo de 
ferida não cura nunca mais, ou 
seja, “fecha e abre” sempre. 

Sentimento de 
impotência 

Melhora da auto-
estima, melhora da 
imagem corporal, 
melhora do 
enfrentamento, 
suporte emocional, 
aconselhamento, 
promoção da 
capacidade de 
resiliência. 
Terapia de grupo e 
mobilização 
familiar. 
 
Grupo de apoio. 

 

Quadro 10 

Levantamento dos estímulos e diagnósticos de enfermagem  de pacientes  

com úlcera de perna a partir de problemas neurológicos. 

 

Conforme define May (91), a ansiedade é entendida como uma reação deflagrada por 

ameaça a algum valor que a pessoa considera essencial para sua existência em nível 

biológico ou psicossocial, resultando em sentimentos de incerteza ou impotência diante de 

um objeto indefinido. Está intimamente relacionada à percepção que essa pessoa tem das 

situações vivenciadas. Diante deste entendimento, segundo o autor, a ansiedade tem sido 

interpretada sob vários enfoques: filosófico, psicológico, psicoterapêutico, cultural e 

biológico. Na perspectiva filosófica, May (91) explica que se busca apreender a natureza da 
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ansiedade a partir da compreensão dos conflitos e crises existenciais das pessoas.  

A “dor” tem sido considerada um dos fatores relacionados à ansiedade que 

acometem mais freqüentemente os clientes portadores de câncer, mormente os que 

recebem quimioterapia paliativa. A importância de ajudar a aliviar a ansiedade dessas 

pessoas diante do quadro doloroso pauta-se no entendimento de que, quando a dor passa a 

ser crônica, se os clientes não desenvolverem estratégias para lidar com a situação, há 

tendências para que a resposta emocional se agrave, comprometendo ainda mais o bem-

estar. 

 

Problemas 
comuns de 

adaptação no 
modo 

fisiológico 

Estímulos Diagnósticos 
de 

enfermagem 

Intervenções  

de 
enfermagem(82,83)

 

Endócrino 

(n= 4) 

 

Focal: diabetes mellitus sem 
controle glicêmico e da 
alimentação 

Contextual: diabetes mellitus 
associado a hipertensão e falta 
de  adesão ao tratamento da 
diabetes e hipertensão arterial 
sistêmica, falta de conhecimento 
referente aos riscos de outras 
comorbidades associado a 
doença vascular. 

Residual: aumento do peso, 
dificuldade da remissão da 
ferida, interferindo na 
cicatrização. 

Risco de 
glicemia 
instável 

 

Controle do peso 

Monitoração da 
glicemia  

Ensino 

Como cuidar do 
diabetes 

 

 

Quadro 11 

Levantamento dos estímulos e diagnósticos de enfermagem de pacientes com úlceras de 

perna a partir do problema endócrino. Niterói/ RJ, 2010. 

 

Relacionados ao aspecto endócrino, os problemas encontrados foram o aumento de 

peso, nível de atividade física e falta de adesão ao controle do diabetes (quadro 11). 

O diabetes mellitus (DM) tem sido conceituado de diferentes formas, mas no geral 
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prevalece noção de que se trata de uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta 

de insulina e/ou da incapacidade da insulina para exercer adequadamente seus efeitos. Esta 

é caracterizada por hiperglicemia crônica, freqüentemente acompanhada de dislipidemia, 

hipertensão arterial e disfunção endotelial” (91) . 

O apoio social se define como sendo qualquer informação, falada ou não, e/ou 

auxílio material oferecido por pessoas que se conhecem e que resultam em efeitos 

emocionais e comportamentos positivos. O apoio social melhora a saúde e o bem-estar das 

pessoas, atuando em situações como um fator de proteção, e como uma ferramenta de 

autonomia para os indivíduos, na medida em que estes aprendem e compartilham modos de 

lidar com o processo saúde-doença. Isso quer dizer que, para haver o controle eficaz do 

regime terapêutico, é necessário que a pessoa com diabetes disponha de suporte dos 

amigos, familiares e/ou profissionais de saúde que os incentivem e apoiem na manutenção 

da saúde; que tenham acesso a serviços e pessoas dispostas a ajudá-los a obter 

conhecimentos acerca da doença e que possibilitem que as pessoas diabéticas se sintam 

capazes de realizar o autocuidado de maneira satisfatória e que se sintam motivados a se 

engajar de maneira positiva no regime terapêutico, uma vez que este é complexo e requer 

mudanças nos hábitos diários de vida e novas práticas de saúde. 

No que tange ao autoconceito e desempenho de papéis, detectou-se expressões de 

vergonha, mudanças nas tarefas designadas (Quadro 12). 

Para Esteban(93) e Alcântara(94), aspecto cognitivo do autoconceito designa-se por 

auto-imagem. Segundo Esteban(93) e Serra(97) o aspecto avaliativo ou afetivo do 

autoconceito é a auto-estima, que está ligada a aspectos de avaliação das capacidades e 

ações. O componente comportamental está ligado à tendência a adotar comportamentos de 

aceitação/rejeição.  

Serra(97) admite que um bom auto-conceito leva as pessoas a desenvolverem 

mecanismos de lidar com estados de tensão. Assim, quando surgem situações de doença 

crônica ou mutilante, a pessoa tem tendência a decepcionar-se de forma negativa e podem 

surgir distúrbios do auto-conceito. 
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Problemas 
comuns de 

adaptação no 
modo de 

autoconceito e 
desempenho de 

papeis 

Estímulos Diagnósticos 
de 

enfermagem 

Intervenções de 
enfermagem(82,83) 

Autoconceito e 
desempenho de 
papeis 

 

(n = 13) 

 

 

 

Focal: limitações devido à 
úlcera venosa, no desempenho 
das atividades laborais e 
sociais. 

Contextual: Mudança das 
tarefas que evitem ficar muito 
tempo de pé, troca de curativos 
em ambientes, sem a presença 
de familiares ou vizinhos, 
receio de afastamento dos 
mesmos. Principalmente as 
mulheres apresentam baixa 
autoestima em relação à 
imagem corporal, utilizando 
saias longas para esconder o 
curativo e por vergonha do 
parceiro. 

Residual: Perda do trabalho, 
sendo necessário depender de 
familiares para sobreviver, 
isolamento social (restringindo 
ambientes com muitas pessoas, 
receio de preconceito em 
relação à ferida) 

Sentimento 
de 
impotência. 

 

Baixa auto-
estima 
crônica. 

 

Processos 
familiares 
interrompido
s. 

 

Desempenho 
de papel 
ineficaz. 

Suporte emocional. 

Melhora da auto-
estima. 

Promoção da 
integridade 
familiar. 

 

Apoio para o 
sustento. 

 

Aumento da 
socialização. 

Quadro 12 – Levantamento dos estímulos e diagnósticos de enfermagem dos pacientes 

com úlceras de perna a partir dos problemas comuns de adaptação no modo de 

autoconceito e desempenho de papéis. Niterói/ RJ 2010. 

 

Bruges (96) propõe uma abordagem de enfermagem centrada na família para as 

pessoas com problemas de autoconceito, através das fases do processo de enfermagem.  

Por fim, verificou-se que, no caso da interdependência, o grande problema é o 

sentimento de impotência, já descrito no autoconceito e desempenho de papéis. 

De acordo com a definição da NANDA(83) sentimento de impotência traduz a  
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percepção de uma ação própria, que não afetará significativamente um resultado; uma falta 

de controle percebida sobre uma situação atual ou acontecimento imediato. 

A lesão torna o indivíduo, muitas vezes, sem condições de desempenhar suas 

tarefas diárias, sendo necessário depender de outras pessoas para realizar tarefas que antes 

podiam ser executadas pelo mesmo, traduzindo um sentimento de impotência. 

A baixa auto-estima é evidente no estudo, pois as mulheres relataram a preferência 

por calças compridas às saias, pois os curativos ficam expostos aos olhos das pessoas, 

causando constrangimento. A alteração na imagem corporal reflete a baixa auto-estima dos 

portadores de úlceras venosas e as mulheres são as afetadas diretamente neste contexto.  

Baseados nessas informações tornam-se os diagnósticos de enfermagem, visando às 

intervenções de enfermagem e à ajuda psicológica. Como visto, trata-se de um processo 

extremamente detalhado, porém imprescindível para que o profissional de enfermagem 

possa diagnosticar de forma correta e dessa forma fazer as intervenções de tratamento 

necessárias. 

A partir do diagnóstico, o enfermeiro constrói planos de cuidados, cujos objetivos 

são proporcionar condições que minimizem o tempo de cicatrização da ferida, reduzam os 

riscos de infecções, proporcionem a prevenção de recidivas e garantam a segurança e o 

conforto do paciente, dentre outros(18,28,33). 

Cabe ao enfermeiro estabelecer comunicação terapêutica com o cliente, visando à 

valorização das queixas apresentadas e o respeito à particularidade de cada indivíduo. 

Vale ressaltar a importância do enfermeiro em usar comunicação verbal familiar à 

linguagem do paciente, para que o mesmo possa compreender as informações que lhe são 

transmitidas e, assim, comprometer-se com sua saúde, possibilitando o cumprimento das 

ações que lhe são delegadas, a fim de garantir o sucesso do tratamento(2,27). 

O enfermeiro deve informar que o repouso é muito importante no tratamento da 

úlcera venosa, pois consiste na elevação dos membros inferiores, várias vezes ao dia, 

possibilitando assim a regressão do edema de tornozelo e/ou da perna, característico da 

insuficiência venosa crônica, além de amenizar a dor nos membros inferiores. Cabe 

ressaltar que os membros inferiores devem ser posicionados na altura do coração(1,14).  

O principal motivo das recidivas é a não-adesão do paciente em relação às medidas 

preventivas, tal como o uso de meias de compressão. Esta atitude do paciente advém, na 

maioria dos casos, do desconhecimento sobre a importância dessas técnicas na prevenção 
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dos efeitos da insuficiência venosa. Logo, o profissional de saúde deve fazer as orientações 

necessárias ao paciente, bem como esclarecer-lhe todas as dúvidas apresentadas, pois a 

melhor compreensão da relevância da meia de compressão na doença venosa possibilita ao 

paciente adesão ao tratamento efetivo e, possivelmente, “o autocuidado e a auto-ajuda, 

integrantes desse compromisso individual, promovem melhorias significativas na 

qualidade de vida das pessoas portadoras de qualquer enfermidade, diminuindo os casos 

recidivantes” (4,16). 

O tratamento clínico oferecido ao portador de úlcera venosa consiste na realização 

de curativo, terapia compressiva, prescrição de dieta que favoreça a cicatrização, 

orientações quanto à importância de repouso e do uso de meias de compressão, após a cura 

da ferida(27,28) 

A cobertura para a úlcera venosa deve absorver o exsudato do leito da lesão, manter 

ambiente local úmido, ser de fácil aplicação e remoção, a fim de evitar traumas durante a 

troca, minimizar a dor da ferida, ser hipoalergênica, ser impermeável a patógenos, ser 

estéril e livre de contaminantes, bem como prover isolamento térmico. A escolha da 

cobertura será efetivada após avaliação dos aspectos e localização da lesão cutânea, 

exigências e escolhas do paciente, bem como da diversidade e características dos produtos 

disponíveis(18).  

 Nesse estudo optou-se por analisar o tratamento com hidrogel e verificou-se que 

poucos são os estudos que abordam esse assunto. A maioria apenas cita de forma breve a 

existência desse tipo de tratamento. (34,37).  

Trata-se de um tratamento eficaz, mas que, devido à reduzida capacidade de 

absorção, o uso de hidrogel é contraindicado em feridas muito exsudativas(83). 

Nesse estudo verificou-se junto aos pacientes analisados que o uso do hidrogel 

diminuiu consideravelmente o tamanho da ferida. Foram encontrados 24 diagnósticos de 

enfermagem nos pacientes que fizeram parte do estudo. O diagnóstico de enfermagem é 

um instrumento de planejamento direcionado para as necessidades de cuidados em 

situações clínicas específicas. Um diagnóstico de enfermagem bem desenvolvido permite à 

enfermeira articular várias manifestações dos pacientes visando a um enunciado, e esse 

enunciado a um curso de ações de enfermagem(101), no que se refere à adaptação do 

paciente ao tratamento com o hidrogel. Foi elaborado um folder de orientação ao paciente 

portador de úlcera venosa, denominado Guia Simplificado de Auto-cuidado para 
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Portadores de Úlcera Venosa e Troca de Curativo Domiciliar com Intervenções de 

Enfermagem auxiliando no tratamento e melhorando a qualidade de vida destes pacientes. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSÃO 

 

As úlceras venosas constituem um problema de saúde pública e a profissional de 

enfermagem deve estar atenta a sua ocorrência, agindo com sensibilidade com as pessoas 

portadoras dessas lesões, e não deve deixar de sensibilizar-se. Neste sentido, considera-se 

dentre as inúmeras estratégias que a enfermeira utiliza no cuidado direto ao cliente desta 

categoria, em nível ambulatorial, podendo-se identificar o uso de um produto conhecido 

como hidrogel, que tem apresentado excelentes resultados para os clientes e a instituição. 

Partindo desta premissa, este estudo teve como objetivo avaliar as respostas adaptativas do 

paciente com úlcera venosa ao tratamento com hidrogel, com base na teoria adaptativa de 

Sister Callista Roy.  

Os resultados encontrados destacam que a maioria dos atendimentos realizados foi 

no grupo de pacientes do sexo feminino, com idade acima de 60 anos, com ensino 

fundamental incompleto e predominância de renda familiar de até 2 salários mínimos. 

Todas as mulheres entrevistadas informaram interrupção da atividade laboral, decorrente 

das limitações impostas pela cronicidade da lesão. O fumo e a ingestão de bebidas 

alcólicas predominou entre o sexo masculino, e a hipertensão arterial sistêmica foi 

apontada como a doença de base com maior predominância entre as mulheres. O tempo de 

existência da úlcera variou entre 5 a 10 anos, com acometimento do membro inferior 

esquerdo. Os produtos  mais utilizados antes do tratamento com o hidrogel foram: a 

colagenase, sulfadiazina de prata e ácidos graxos essenciais. Foram encontrados 22 

diagnósticos de enfermagem sendo os principais: oxigenação, mobilidade física 

prejudicada, integridade da pele prejudicada, risco de infecção, risco de quedas, nutrição 

desequilibrada, ansiedade e baixa auto-estima. 

A enfermagem deve atuar de forma integrada com a equipe médica no processo de 

avaliação e conduta terapêutica, monitorando o progresso da ferida e a eficácia do curativo, 

realizando avaliação sistematizada e individualizada para os pacientes com doenças 

crônicas. Qualquer mudança observada que possa significar piora no quadro de evolução 

da lesão deverá ser comunicada a toda a equipe interdisciplinar de saúde, para que sejam 

tomadas as medidas preventivas cabíveis. Muitos desses pacientes acompanhados em 

ambulatório e/ou consultórios passam a sofrer com as feridas crônicas, apresentando 
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dificuldades para realizar atividades diárias, restringindo sua mobilidade, passando a sentir 

dor crônica, após esforço prolongado. Além disso, muitos desses pacientes não conseguem 

controlar as expectativas sobre o ritmo lento da cicatrização, tendo que se afastar do 

trabalho, e, por conseguinte, iniciar um processo de negativismo psicológico que poderá 

influenciar diretamente recorrência da patologia.  

Vale ressaltar também que a qualidade da prestação de cuidados é de suma 

importância, pois influenciará diretamente nos custos do serviço, sendo necessário que a 

Enfermagem planeje os aspectos do tratamento, em relação às diversas patologias 

associadas, coordene os dados oriundos de outros membros da equipe e organize de forma 

sucinta e embasada a previsão e provisão dos materiais que serão utilizados no cuidado a 

ser prestado. Desse modo, poderá realizar ações em conjunto com os membros da equipe 

multiprofissional, que proporcionará ao paciente a idéia da comunicação interpessoal, a 

confiabilidade e o consentimento em todos os atos realizados. 

É importante evidenciar que o paciente tem o direito de escolher entre aceitar ou 

recusar o tratamento. Assim, para tomar uma decisão embasada, o paciente e seus 

familiares necessitam conhecer ou entender todos os aspectos referentes à sua patologia; 

por isso, a comunicação é um fator decisivo que oferece a esta clientela o momento 

oportuno para expor suas queixas e dúvidas de forma irrestrita.  

A manutenção de um bom registro é imprescindível para que se documente o 

consentimento claro e conciso do cliente e seu familiar, pois só assim a equipe 

multidisciplinar estará respaldada perante a lei, para estar avaliando de forma sucinta e 

embasada o cuidar deste paciente. A enfermagem vem demonstrando estar muito próxima 

ao paciente portador de úlcera venosa, pois seu olhar bastante minucioso é responsável 

pela avaliação, planejamento e a criação de um plano de cuidados para acompanhar a 

evolução da ferida durante o seu tratamento.  

Conclui-se que, identificando a importância da avaliação das lesões venosas e das 

variáveis que implicam na continuidade do cuidado, algumas variáveis se destacam como: 

escolaridade, condição sócio-econômica,  tempo de repouso, mobilização, hábitos de vida, 

alimentação e patologias associadas, entre outros fatores aos quais o enfermeiro precisa 

estar atento para vencer as demandas e conseguir conferir qualidade nos cuidados, 

considerando que a adaptação contém pressupostos que abordam a dignidade dos seres 

humanos e o papel do enfermeiro na promoção da integridade na vida e na morte; uma vez 



 

 

92

 

que o mesmo encontra-se inserido nesse contexto, pois a grande maioria das feridas é 

tratada por eles, configurando-se a necessidade de estar ciente sobre os avanços 

tecnológicos recentes para fornecer um padrão de qualidade nos cuidados de enfermagem 

prestados. A melhoria desses cuidados é um reflexo do enorme desafio para o exercício 

profissional, uma vez que a busca pelo aprendizado tornou-se incessante no aprimoramento 

técnico-científico. Apesar disto, algo é inegável: a Enfermagem é responsável pelos seus 

pacientes e pela adaptação necessária à realização dos cuidados e tratamento do portador 

de úlcera venosa. 
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ANEXO I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Projeto: “O processo adaptativo de pacientes com úlceras venosas ao tratamento com 
hidrogel: um estudo de caso”. 

Pesquisador responsável: Milena da Rocha de Andrade 
Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal Fluminense 
Telefones para contato: (21) 96790669 e (21) 27042941 
Nome do voluntário: _____________________________________________________ 
Idade:__________anos   
R.G.:_______________________________________________ 
Responsável legal:_____________________________ R.G: ___________________ 
 
 
O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “O processo 

adaptativo de pacientes com úlceras venosas ao tratamento com hidrogel: um estudo de 
caso”, de responsabilidade da pesquisadora Milena da Rocha de Andrade. 

 
Os objetivos da pesquisa são: identificar as situações nas quais os pacientes portadores 

de úlceras venosas apresentam problemas de adaptação à sua nova condição e na aderência 
ao tratamento com o hidrogel; realizar o levantamento dos diagnósticos de enfermagem e 
apresentar intervenções realizadas frente às situações de difícil adaptação. 

 
Os procedimentos de pesquisa, como registrar os dados do paciente através de um 

questionário semi-estruturado e consultar o prontuário. Serão realizados durante a Consulta 
de Enfermagem realizada pela pesquisadora no Ambulatório de Reparo de Feridas do 
Hospital Universitário Antonio Pedro. O paciente pode se desligar da pesquisa a qualquer 
momento, não tendo prejuízo para o mesmo. Assim como, não existe auxílio financeiro 
para participação na pesquisa. Eu,______________________________________  RG nº 
__________________ li e entendi todas as informações sobre este estudo e todas as 
minhas perguntas e/ou dúvidas foram respondidas a contento. Portanto consinto 
voluntariamente participar desta pesquisa. 

 
Niterói, ______  de _____________________________  de  _______ 
 
 
 
_________________________________         _______________________________ 
 Assinatura do paciente ou responsável                  Assinatura do responsável por    
                                                                                        obter o consentimento 
 
 
_________________________________             _____________________________ 
                         Testemunha                                                    Testemunha 
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ANEXO II 

 

INSTRUMENTO DE PESQUISA 

PARTE 1 - FORMULÁRIO DE ENTREVISTA 

Entrevista Nº_____      Data: ___/_____/____ 

Local: Ambulatório de Reparo de Feridas - HUAP       N. Prontuário:_________ 

1- DADOS DEMOGRÁFICOS 

1.1- Nome completo: _______________________________________________ 

1.2- Sexo: M (    )       F  (     ) 

1.3- Idade: ______ anos 

1.4- Estado civil:  

Solteiro(    )  Casado (     ) União estável (       ) Viúvo (     ) Divorciado Desquitado  (      ) 

1.5- N° de Filhos:  

Nenhum (     )  1 a 2 Filhos (     )  De 3 a 4 Filhos (    )  5 Filhos ou +  (        ) 

1.6- Religião: Católica(      )  Evangélica (      ) Espírita (      ) Outra:_______________ 

Sem religião (      ) 

1.7- Escolaridade: Não alfabetizado (    )  Alfabetizado (    ) Ensino Fundamental  

I – Incompleto (   ) C – Completo (    ) Ensino Médio I (   )  C  (    )   

Ensino Superior I (    ) C  (     ) 

1.8- Profissão: Não (     ) Sim  (    ), Qual: _________________________ 
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1.9- Ocupação atual: Não (    ), motivo: Aposentado (    ), Quanto tempo: ______ anos 

desempregado (     ) 

Sim, Qual:___________________ Setor: público (     )  privado (     )  informal (    ) 

1.10- Renda familiar: Menos de 1 salário mínimo (    ) de 1 até 2 salários mínimos (    ) 

Mais de 2 até 4 salários mínimos (     )  Mais de 4 salários mínimos (    ) 

1.11- Habitação:  Própria (    )  Aluguel (      ), quanto: R$ __________ Cedida (    )  

N° de moradores:_________ 

1.12- Condições Saneamento: Rede Pública (água): Não (    ) Sim (    )  

 Luz elétrica: Não (    ) Sim (    ) 

Rede de esgoto (saneada): Não (     ) ( fossa séptica (     ) / a céu aberto (    ) Sim (     ) 

2- HÁBITOS PESSOAIS 

2.1- Número de Refeição/dia e hábitos alimentares: 

Café da manhã 

______________________________________________________________________ 

almoço: 

______________________________________________________________________ 

jantar: 

______________________________________________________________________ 

2.2- Ingesta hídrica: nº copos 200 ml / dia: ___________ 

2.3- Higiene pessoal: nº banhos por/dia: _____________ 

2.4- Sono: _____ horas/noite ______horas/dia  
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Insônia: Não (    ) Sim (     ),  

motivo: ____________________ 

2.5- Etilismo: Não (    ) ( nunca (   ) / (    ) parou há ____ anos) 

Sim (    )  Tempo: ______ anos Freqüência : ___________  

Tipo de bebida: ___________ 

2.6-Tabagismo: Não (   ) ( nunca (   ) / parou há ____ anos)  

  Sim (    ) , Tempo: ____ N° de cigarros/dia ____ 

2.7- Atividade/dia: atividades domésticas, nº horas ____ dia 

atividades na ocupação, nº horas ____dias  

atividades domésticas e ocupação nº horas ____ dia   (    ) atividades de higiene pessoal 

 

3 ANAMNESE 

3.1 Dados antropométricos: Peso: _____kg             Altura: ___m 

3.2 Antecedentes Pessoais (doenças): 

(    ) Diabetes: ____anos    (   ) Cardiopatia: ____ anos  (    ) Insuf. Arterial: ____anos 

(    ) Arteriosclerose: ____anos  (   ) Doença Neurológica: ____anos  

(    ) Insuf. Venosa: ____anos   (    ) Hanseníase: ____anos (    ) Hipertensão: ____anos 

Outras: ______________________ 

3.3 Medicamentos em uso atualmente: 

1. Nome: ___________Indicação: _____________________ Tempo: _____ anos 
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Dose/dia: ______ 

2. Nome: __________  Indicação: _____________________ Tempo: _____ anos 

Dose/dia: ______ 

3. Nome: ___________Indicação: _____________________ Tempo: _____ anos 

Dose/dia: ______ 

4. Nome: __________  Indicação: _____________________ Tempo: _____ anos 

Dose/dia: ______ 

3.4 Início da 1ª Úlcera: 

Menos de 3 meses (  )  De 3 meses a 6 meses (   ) De 7 meses a 1 ano (   ) 

Mais de 1 ano a 5 anos (   ) Mais de 5 anos a 10 anos (   ) Mais de 10 anos ( _____ 

anos) 

3.5 Quantas vezes a Úlcera fechou e abriu novamente nos últimos 5 anos: 

1 vez  (    ) 2 vezes (   )   3 vezes (   )  4 vezes (   ) 5 ou mais vezes (   )  

3.6 Há quanto tempo está com a(s) Úlcera(s) atual(is): 

Menos de 3 meses (  )  De 3 meses a 6 meses (   )  De 7 meses a 1 ano (   )    

Mais de 1 ano a 5 anos (   )  Mais de 5 anos a 10 anos (   )  

 Mais de 10 anos ( _____ anos) 

3.7 Presença de dor após a utilização do hidrogel:  

Na úlcera    (   )  0-ausente (  ) 1-leve (  )  2-moderada (   )  3-intensa (  )  

No membro (  )  0-ausente (  ) 1-leve  (   ) 2-moderada  (  )  3-intensa (   ) 

3.8 Uso de analgésicos atualmente: Não (  )  Sim (  ), 
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Qual(s)?___________________________ dose/dia: _____ 

Quem prescreveu?  médico ( ) automedicação ( ) Outro: ____________ 

3.9  Alívio da dor com o uso de analgésicos: Não (  )  Sim (   )  ((  ) parcial /(    ) total) 

3.10  Há quanto tempo faz tratamento de úlceras no ambulatório de reparo de 

feridas: 

Menos de 30 dias (    ) 30 dias a 3 meses (    ) Mais de 3 a 6 meses (     ) 

 Mais de 6 meses a 1 ano (     )  Mais de 1 a 5 anos (     ) Mais de 5 anos ( _____ anos) 

3.11 Freqüência da troca de curativos? 1 x ao dia (   ) 2 x ao dia (     ) Dias alternados 

Semanal (     ) 

3.12 O Curativo é trocado no final de semana/feriado: Não Sim, por 

quem?______________________ 

3.13 Quem realiza essa troca de curativo no final de semana/feriado recebeu 

treinamento ou orientação? Não (  ) Sim (    )   

3.14 Houve interrupção do tratamento nos últimos 30 dias? Não (   )  Sim (     ) 

3.15 Em caso interrupção do tratamento qual o motivo? 

Greve dos profissionais (  )  Falta de material (    ) Viagem (   ) Abandono (   ) 

 Outro: _______________ 

3.16 Quais os produtos já utilizados na realização do seu curativo nos últimos 12 

meses? 

S. F.(   )  Povidine (   ) AGE (   )  Colagenase (    ) Papaína(    ) Hidrocolóide (    ) 

Alginato de Cálcio (     ) Carvão Ativado (      ) hidrogel (   ) 
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 Outros: ____________________________________ 

3.17 Já foi internado alguma vez devido a complicação da UV? Sim (    )  Não  (    ) 

 

PARTE 2 - ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

1 Avaliação clínica das Úlceras 

1.1 Observação da localização das úlceras atuais (em caso de mais de uma úlcera, 

numerar as localizações das úlceras para responder as questões a seguir) 

   MID 1D 2D 3D 4D                       MIE 1E 2E 3E 4E 

 

                   

1.2 Condições da pele perilesional 

Integra (  )  Edema (   ) Ressecada (    ) Macerada (    ) prurido (     ) 

Lipodermatoesclerose (     ) Hiperpigmentada (    ) Eczema (     )  

Hiperemiada (    ) Escoriação (    ) 

1.3 Condições das bordas: 

Delimitada (   ) Não delimitada (   ) Elevada (   ) Fina (    ) Regular(      )Irregular (    ) 

Com crostas (   ) Macerada (    ) hiperemiada (     ) necrosada (    ) ( isquêmica 
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liquefativa) 

1.4 Condições do leito/Porcentagen envolvidas: 

Granulação ___%    Epitelização ___%      presença de tecido fibrinótico ___% 

Necrose seca/isquêmica ___%      Necrose úmida/liquefativa ___% 

1.5 Característica do exsudato: 

1.5.1 Tipo: Seroso (   ) Serossanguinolento (    ) Sanguinolento  (   ) 

Purulento(    ) Purussanguinolento (   ) 

1.5.2 Quantidade: Pequena (até 3 gazes) Média ( >3 até 10 gazes) Grande (>10 gazes) 

1.5.3 Odor: Ausente (     ) Discreto (     ) Acentuado (fétido) (     ) 

 1.6 Perda tecidual provocado pela úlcera: 

Grau I (Epiderme) (    )   Grau II (Derme)  (     )  Grau III (Subcutâneo) (      )  

Grau IV ( Músculo)  (    ) 

1.7 Maior extensão início do tratamento com o hidrogel (somatória): Vertical 

_______cm  Horizontal ______cm 

1.8 Profundidade início do tratamento com hidrogel: Não (   ) Sim  (     )   

Maior profundidade: _______ cm 

1.9 Sinais de infecção: Não (   )  Sim (   ), Quais?  

Odor e Secreção purulenta (   ) Dor (    )  Febre   (    )   Hiperemia  (   ) 

1.10 Como o curativo é realizado (descreva a técnica) ? 

1.10.1 De limpeza: 
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____________________________________________________________________ 

1.10.2 De desbridamento: 

____________________________________________________________________ 

1.10.3 De aplicação do produto:  

____________________________________________________________________ 

1.10.4 De Fechamento do curativo: 

 

3. HISTÓRIA 

Início do problema (quando e como): 

Evolução da doença atual: 

Enfrentamento dos familiares frente ao diagnóstico: 

História de doença familiar: 

Suporte familiar: 

O que gostaria de saber a respeito do tratamento e/ou diagnóstico? 

Percepção/Expectativas relacionadas ao cuidado de enfermagem com a ferida (úlcera 

venosa): 

Comportamento/percepção/sentimentos do paciente portador de úlcera venosa , frente a: 

lesão: 

Tratamento: 

Alteração da imagem corporal: 
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Mudanças no estilo de vida: 

Trabalho 

Vida social 

Família 

Limitações 

 Condições financeiras para custear o tratamento 

3.1. ESTILO DE VIDA(ANTES DO APARECIMENTO DA LESÃO) 

Dieta: 

Eliminações: 

Atividade física e escolar: 

Sono: 

Recreação: 

 

4. AVALIAÇÃO DE PRIMEIRO NÍVEL 
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5. AVALIAÇÃO DE SEGUNDO NÍVEL 

 

Tabela 1. Comportamentos ineficazes levantados e seus estímulos focais, 

contextuais e residuais, de acordo com o modelo adaptativo de Roy. 

 

Modos adaptativos           Comportamentos                    Estímulos- focais (F), 

contextuais(C) e Residuais (R)  

 

Fisiológico 

 

 

Autoconceito e  

Desempenho de papeís 

 

 

 

 

Interdependência 

 

 

Tabela 1. Comportamentos ineficazes levantados e seus estímulos focais, 
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Diagnósticos        Intervenções 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Deodato (78) 
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Mestrado Profissional Enfermagem Assistencial - MPEA 

Biblioteca Digital do MPEA 

Autorização para disponibilização de Teses e Dissertações 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

Eu, Milena da Rocha de Andrade, brasileira, solteira, enfermeira, residente e 
domiciliado na rua: Sá Carvalho nº: 250 bl:07 aptº: 204, brasilândia, na cidade de São 
Gonçalo - RJ, portador do documento de identidade Detran, número 12206810-9, na 
qualidade de titular dos direitos morais e patrimoniais de autor da obra O processo 
adaptativo de pacientes com úlceras venosas ao tratamento com hidrogel: Um estudo 
de caso, apresentada à Universidade Federal Fluminense em 15 de fevereiro de 2011 , com 
base no disposto na Lei Federal nº 9160, de 19 de fevereiro de 1998: 

(   ) 1.  AUTORIZO a Universidade Federal Fluminense a reproduzir, e/ou 
disponibilizar na rede mundial de computadores – Internet e permitir a reprodução por 
meio eletrônico da OBRA a partir desta data, até que manifestação em sentido contrário de 
minha parte determine a cessação desta autorização. 

(     ) 2.  AUTORIZO a partir de dois anos a Universidade Federal Fluminense a 
reproduzir, disponibilizar na rede mundial de computadores – Internet e permitir a 
reprodução por meio eletrônico, até que manifestação em sentido contrário de minha parte 
determine a cessação desta autorização. 

       (  x  ) 3. consulte-me, dois anos após esta data, quanto à minha AUTORIZAÇÃO a 
Universidade Federal Fluminense a reproduzir, disponibilizar na rede mundial de 
computadores – Internet e permitir a reprodução por meio eletrônico da OBRA, e até que 
manifestação em sentido contrário de minha parte determine a cessação desta autorização. 

 

Niterói, ______ de ______________  de 2011. 

 

Assinatura do Aluno: _________________________________ 

 

Assinatura do Orientador: _____________________________ 

 

Patrocinador da pesquisa:_____________________________ 

ANEXO IV



 

 

118

 

 

 

ANEXO V


