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RESUMO 

 

Silva, J. A. Confiabilidade e Responsividade da Escala Resvech 2.0 “Resultados Esperados 

de La Valoración Y Evaluación de La Cicatrización de Las Heridas Crónicas”. 

[dissertação]. Niterói, Brasil: Universidade Federal Fluminense, 2019. 

 

Introdução: Escalas propostas para avaliação de úlceras crônicas em geral têm sido 

utilizadas no tratamento de pessoas com úlceras venosas, sem, contudo, estudar-se suas 

propriedades psicométricas específicas para esse tipo de lesão.  Objetivos: Analisar a 

confiabilidade (equivalência) e a responsividade da escala RESVECH 2.0 para avaliação 

de úlceras venosas e evolução da cicatrização. Método: Trata-se de uma pesquisa 

metodológica, de caráter multicêntrico, inserido no projeto matriz “Tradução, adaptação 

transcultural, confiabilidade e responsividade de escalas de avaliação da capacidade 

funcional, cicatrização e qualidade de vida de pessoas com úlceras venosas”, aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Goiás, polo principal da pesquisa, com número de parecer 1.500.799, tendo como centro 

participante do projeto a Universidade Federal Fluminense (UFF). A pesquisa teve dois 

locais de estudo, o ambulatório de Reparo de Feridas do Hospital Universitário Antônio 

Pedro, em Niterói, RJ e o outro, foi constituído das salas de curativo da rede pública de 

saúde, do município de Goiânia, GO. A população do estudo constituiu-se dos usuários do 

SUS com úlceras venosas que frequentavam os locais de pesquisa e de enfermeiros que 

atuavam no tratamento desses indivíduos, no ambulatório de Reparo de Feridas, em 

Niterói. Para coleta de dados da confiabilidade interobservadores foi realizado previamente 

o treinamento dos enfermeiros clínicos participantes do estudo para uso da escala 

RESVECH 2.0, e posteriormente realizada aplicação da escala por três enfermeiros (dois 

enfermeiros clínicos e um enfermeiro pesquisador, considerado padrão-ouro), de forma 

independente e simultânea durante a realização dos curativos. Para coleta de dados da 

responsividade a escala foi aplicada na linha de base do estudo, e depois, uma vez a cada 4 

semanas, até completar 12 semanas, perfazendo assim três avaliações. Resultados: Para 

confiabilidade interobservadores foram analisadas 23 úlceras venosas por trio de 

observadores em diferentes combinações e realizaram 33 observações ao total. O 

coeficiente Kappa alcançou na pontuação total da RESVECH 2.0 confiabilidade de 0,796 

e 0,823 entre a enfermeira padrão ouro e as enfermeiras clínicas, indicando concordância 

boa e muito boa. Ainda em relação ao escore total, foi utilizado o coeficiente de Pearson 

(r), alcançando 0,955 e 0,965, indicando correlação muito forte entre as medidas; também a 

correlação de Lin (rho_c), com coeficientes de 0,952 e 0,937 entre os observadores, 

indicando concordância moderada e por fim o coeficiente de correlação intraclasse (CCI), 

de 0,976 e 0,979, obtendo confiabilidade excelente. Para responsividade foi utilizado o 

método baseado na distribuição de dados através do tamanho do efeito (TE), considerado 

como pequeno, médio e grande. No método baseado em âncoras, as âncoras utilizadas 

foram: Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH), taxa de cicatrização e a Escala de Avaliação 

Global de Mudança na percepção do paciente e do profissional, para avaliar a diferença 

minimamente importante, no qual foi classificada como nenhuma, pequena, média e grande 

mudança. Para verificar essa diferença foi utilizado o teste estatístico t de Student para 

amostras pareadas. Participaram do estudo 38 pacientes, com 60 úlceras venosas, houve 

uma perda no seguimento, totalizando 59 úlceras avaliadas em D60. O tamanho do efeito 

entre a primeira e segunda avaliação foi pequeno para os subitens e escore total, entre a 

segunda e terceira não produziu efeito, já entre a primeira e terceira avaliação apresentou 



 
 

efeito médio para os subitens e escore total. Observou-se mudança minimamente 

importante para o escore total e subescores da escala nas três avaliações de acordo com a 

Escala de Avaliação Global de Mudança e taxa de cicatrização. Conclusão: A RESVECH 

2.0 apresenta boa confiabilidade interobservadores, mostrou validade quanto ao tamanho 

do efeito, desde que utilizado comumente o método baseado em âncoras e é responsiva a 

mudanças na evolução da cicatrização de úlceras venosas. Produto: Tutorial de instrução 

sobre aplicação da escala RESVECH 2.0. 

 

Palavras-chave: Avaliação em enfermagem; Cicatrização; Úlcera varicosa. 

 

 

  



 
 

ABSTRATCT 
 

Silva, J. A. Reliability and Responsiveness of the Resvech Scale 2.0 "Expected Results of 

the Assessment and Evaluation of Chronic Wound Healing”. [dissertation]. Niterói, Brazil: 

Fluminense Federal University, 2019. 

 

Introduction: Scales proposed for the evaluation of chronic ulcers in general have been 

used to treat people with venous ulcers, without, however, studying their specific 

psychometric properties for this type of lesion. Objectives: To analyze the reliability 

(equivalence) and responsiveness of the RESVECH 2.0 scale for venous ulcers evaluation 

and healing evolution. Method: This is a methodological research, of multicenter 

character, inserted in the matrix project “Translation, cross-cultural adaptation, reliability 

and responsiveness of scales of evaluation of functional capacity, healing and quality of 

life of people with venous ulcers”, approved by the Committee. of Ethics in Research of 

the Hospital das Clinicas of the Federal University of Goiás, main research center, with 

opinion number 1,500,799, having as its participant center the Fluminense Federal 

University (UFF). The research had two places of study, the Wound Repair Outpatient 

Clinic of the Antônio Pedro University Hospital, in Niterói, RJ and the other, consisted of 

dressing rooms of the public health network, in the city of Goiânia, GO. The study 

population consisted of SUS users with venous ulcers who attended the research sites and 

nurses who worked in the treatment of these individuals at the wound repair outpatient 

clinic in Niteroi. In order to collect interobserver reliability data, the clinical nurses who 

participated in the study were previously trained to use the RESVECH 2.0 scale, and 

subsequently the scale was applied by three nurses (two clinical nurses and one research 

nurse, considered the gold standard). independently and simultaneously during dressing. 

To collect responsiveness data, the scale was applied at the baseline of the study, and then, 

once every 4 weeks, up to 12 weeks, thus making three assessments. Results: For 

interobserver reliability we analyzed 23 venous ulcers by trio of observers in different 

combinations and made 33 observations in total. The Kappa coefficient reached in the 

RESVECH 2.0 total reliability score of 0.796 and 0.823 between the gold standard nurse 

and the clinical nurses, indicating good and very good agreement. Still in relation to the 

total score, Pearson's coefficient (r) was used, reaching 0.955 and 0.965, indicating a very 

strong correlation between the measurements; also Lin's correlation (rho_c), with 

coefficients of 0.952 and 0.937 among the observers, indicating moderate agreement and 

finally the intraclass correlation coefficient (ICC) of 0.976 and 0.979, obtaining excellent 

reliability. For responsiveness we used the method based on data distribution through 

effect size (TE), considered as small, medium and large. In the anchor-based method, the 

anchors used were: Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH), healing rate, and the Global 

Assessment Scale for Change in Patient and Professional Perception to assess the 

minimally significant difference in which it was rated. like none, small, medium and big 

change. To verify this difference, the Student's t-test for paired samples was used. Thirty-

eight patients with 60 venous ulcers participated in the study. There was a loss in follow-

up, totaling 59 ulcers evaluated at D60. The effect size between the first and second 

evaluation was small for sub-items and total score, between the second and third had no 

effect, while between the first and third evaluation showed average effect for sub-items and 

total score. Minimally significant change was observed for the total score and subscores of 

the scale in the three assessments according to the Global Change Rating Scale and healing 

rate. Conclusion: RESVECH 2.0 has good interobserver reliability, has shown validity 



 
 

regarding the size of the effect, since it is commonly used the anchor-based method and is 

responsive to changes in venous ulcer healing evolution. Product: RESVECH 2.0 Scale 

Application Instruction Tutorial. 

 

Keywords: Nursing evaluation; Healing; Varicose ulcer. 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO 17 

1.1 Problema do estudo 19 

1.2 Justificativa 20 

1.3 Pergunta de pesquisa 21 

1.4 Objetivos 21 

2. REFERENCIAL CONCEITUAL 22 

2.1 AVALIAÇÃO EM ENFERMAGEM 22 

2.2 DESENVOLVIMENTO DE ESCALAS  23 

2.3 MEDIÇÕES 26 

2.4 VALIDADE 26 

2.5 AVALIAÇÃO PSICOMÉTRICA 28 

2.6 CONFIABILIDADE INTEROBSERVADORES 29 

2.7 RESPONSIVIDADE 30 

2.8 RESVECH 2.0 34 

2.9 PUSH 3.0 36 

3. MÉTODO 39 

3.1 Análise de confiabilidade 41 

3.2 Análise de responsividade 44 

4. RESULTADOS 50 

4.1 Análise de confiabilidade 50 

4.2 Análise de responsividade 58 

5. DISCUSSÃO 69 

6. CONCLUSÃO 80 

7. REFERÊNCIAS 87 

APÊNDICES 94 

ANEXOS 111 



 
 

LISTA DE QUADROS E FIGURAS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1. Diferenças entre a escala PUSH 3.0 versus RESVECH 2.0 38 

Figura 1. Etapas do processo de desenvolvimento de instrumentos de medida 25 

Figura 2. Etapas da atividade de campo: coleta da análise de Confiabilidade  43 

Figura 3. Etapas da atividade de campo: coleta da análise de Responsividade  47 

Figura 4. Parâmetros utilizados para classificação da diferença minimamente 

importante 

49 

Figura 5. Escores totais do RESVECH mensurados pelos observadores   52 

Figura 6. Análise de correlação intraclasse entre os escores totais do RESVECH 

mensurados pelos observadores 

57 

Figura 7/8. Medição da lesão em comprimento e largura com régua métrica 83 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Caracterização dos profissionais. Niterói/RJ, 2019 51 

Tabela 2 – Grau de concordância interobservadores mensurada pelo coeficiente 

kappa 

53 

Tabela 3 – Análise da confiabilidade e concordância interobservadores mensurados 

pelo coeficiente de concordância de Lin, correlação de Pearson e coeficiente de 

correlação intraclasse 

55 

Tabela 4 – Estatística descritiva dos subescores e escore total da escala RESVECH 

2.0. Goiânia, Niterói 2017-2018 

58 

Tabela 5 – Tamanho do efeito das diferenças das médias da pontuação total e 

pontuação dos subitens da RESVECH, entre a primeira e segunda avaliação. Goiânia, 

Niterói, 2017-2018 

60 

Tabela 6 – Tamanho do efeito das diferenças das médias da pontuação total e 

pontuação dos subitens da RESVECH, entre a segunda e terceira avaliação. Goiânia, 

Niterói, 2017-2018 

60 

Tabela 7 – Tamanho do efeito das diferenças das médias da pontuação total e 

pontuação dos subitens da RESVECH, entre a primeira e terceira avaliação. Goiânia, 

Niterói, 2017-2018 

61 

Tabela 8 – Diferença das médias dos escores total e dos subescores da RESVECH, 

conforme o grau de mudança percebida pelos pacientes com úlceras venosas na 

Avaliação Global de Mudança aos 30 dias. Goiânia, Niterói, 2017-2018 

63 

Tabela 9 – Diferença das médias dos escores total e dos subescores da RESVECH, 

conforme o grau de mudança percebida pelos pacientes com úlceras venosas na 

Avaliação Global de Mudança aos 60 dias. Goiânia, Niterói, 2017-2018 

63 

Tabela 10 – Diferença das médias dos escores total e dos subescores da RESVECH, 

conforme o grau de mudança das úlceras venosas, percebido pelos profissionais na 

64 



 
 

 

  

  

Avaliação Global de Mudança aos 30 dias. Goiânia, Niterói, 2017-2018 

Tabela 11 – Diferença das médias dos escores total e dos subescores da RESVECH, 

conforme o grau de mudança das úlceras venosas, percebido pelos profissionais na 

Avaliação Global de Mudança aos 60 dias. Goiânia, Niterói, 2017-2018 

65 

Tabela 12 – Resultado das diferenças das médias dos subescores e escores totais do 

RESVECH, de acordo com o escore total de PUSH entre a primeira e segunda 

avaliação (30 dias).  Goiânia, Niterói 

66 

Tabela 13 – Resultado das diferenças das médias dos subescores e escores totais do 

RESVECH, de acordo com o escore total de PUSH entre a primeira e segunda 

avaliação (60 dias).  Goiânia, Niterói 

66 

Tabela 14 – Diferenças das médias da pontuação total e dos subescores da 

RESVECH, de acordo com o grau de mudança da taxa de cicatrização entre a 

primeira e segunda avaliação. Goiânia, Niterói, 2017-2018. 

67 

Tabela 15 – Diferenças das médias da pontuação total e dos subescores da 

RESVECH, de acordo com o grau de mudança da taxa de cicatrização entre a 

segunda e a terceira avaliação. Goiânia, Niterói, 2017-2018 

68 

 



 
 

LISTA DE APÊNDICES E ANEXOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os Profissionais 94 

APÊNDICE II – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os Pacientes 99 

APÊNDICE III – Instrumento de Caracterização dos Profissionais 104 

APÊNDICE IV – Avaliação da Confiabilidade Interobservador do Pesquisador 107 

APÊNDICE V – Avaliação da Confiabilidade Enfermeiro do Observador 108 

APÊNDICE VI – Avaliação da Responsividade Caracterização dos Pacientes 109 

APÊNDICE VII – Avaliação da Responsividade Condições da Lesão 110 

ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa  111 

ANEXO B – Escala de Avaliação Global de Mudança na Percepção do Paciente  116 

ANEXO C – Escala de Avaliação Global de Mudança na Percepção do 

Pesquisador/Profissional 

117 



 
 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 

 

AGM   Avaliação Global de Mudança  

CAIS   Centros de Atenção Integral à Saúde  

CEP  Comitê de Ética em Pesquisa  

DCMI  Diferença mínima clinicamente importante 

EEAAC  Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

GNEAUPP Grupo nacional para el estudio y asesoramiento en Úlceras por Presión y 

Heridas Crónicas  

GRRAS  Guidelines for Reporting Reliability and Agreement Studies 

HUAP  Hospital Universitário Antônio Pedro  

IC  Índice de Concordância  

ICC  Índice de correlação intraclasse  

IVC  Insuficiência Venosa Crônica 

MID  Mudança clinicamente importante 

NPUAP National Pressure Ulcer Advisory Panel 

PBE  Prática baseada em evidências  

PUSH  Pressure Ulcer Scale for Healing  

RESVECH Resultados Esperados de la Valoración y Evaluación de la Cicatrización de 

las Heridas Crônicas 

SAD  Serviço de atenção domiciliar  

SMS   Secretaria Municipal de Saúde  

SUS  Sistema Único de Saúde  

TE   Tamanho do Efeito  

UBS   Unidades básicas de saúde   

UFF  Universidade Federal Fluminense 

UFG  Universidade Federal de Goiás 



 
 

17 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A principal causa das úlceras de perna são as doenças vasculares, responsáveis 

pelas úlceras venosas, arteriais e mistas
1
. A úlcera de perna mais prevalente mundialmente 

é a úlcera venosa, chegando a representar 70-90% da incidência de ulcerações
2
.  

As úlceras venosas são importante problema de saúde pública
3
. Entre 1 e 2% da 

população adulta é acometida por úlceras venosas, podendo levar meses ou anos para 

cicatrizar. Além do mais, 45% dessas lesões sofrem recidivas, devido à incidência, a 

cronicidade, aos altos custos no tratamento, na assistência clínica, e na complexidade do 

cuidado
4-5

. 

Os indivíduos em situação de úlceras venosas apresentam características clínicas 

deste tipo de lesão como: dor e edema nas pernas, que pioram ao final do dia e podem ser 

aliviados com a elevação dos membros inferiores. Ao exame físico, o membro acometido 

pode apresentar alterações eczematosas com eritema, descamação, prurido e, 

ocasionalmente, exsudato. Geralmente, a úlcera venosa é uma lesão de formato irregular, 

superficial no início, mas podendo tornar-se profunda, com bordas definidas e comumente 

com exsudato amarelado. A região com maior prevalência é a porção distal dos membros 

inferiores, mas principalmente, na região do maléolo medial. A pele peri-ferida pode ser 

púrpura e hiperpigmentada (dermatite ocre), pelo extravasamento de hemácias na derme e 

depósito de hemossiderina no interior dos macrófagos
6
. 

 O tratamento de lesões desta etiologia é oneroso, necessitando de assistência 

prestada por profissionais capacitados, devendo ser sistematizada por meio de protocolos. 

Na prática, no entanto, as condutas nem sempre seguem as evidências científicas, faltam 

protocolos assistenciais e sistematização da assistência de enfermagem, interferindo na 

cicatrização da ferida e na qualidade de vida dos acometidos
7
. Para minimizá-las, é 

necessário um acompanhamento multiprofissional, a fim de estimular o autocuidado e 

direcionar o tratamento da maneira mais adequada, observando desde aspectos físicos até 

os psicossociais como fatores que influenciam o processo cicatricial e as recorrências
4
. 

Na prática clínica brasileira, percebe-se que, apesar dos avanços em pesquisas, ainda 

persistem dúvidas quanto ao melhor tratamento para a úlcera venosa, gerando assim uma prática 

fundamentada na associação de experiência pessoal e senso comum
8
. 
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Várias dimensões da pessoa com úlceras venosas devem ser avaliadas com vistas à 

integralidade do atendimento. Entre estas dimensões, destacam-se a qualidade de vida 

relacionada à saúde, as condições de cicatrização das feridas e a capacidade funcional. 

Com isso, escalas propostas para avaliação de úlceras crônicas em geral têm sido utilizadas 

no tratamento de pessoas com úlceras venosas, sem, contudo, estudar-se suas propriedades 

psicométricas específicas para esse tipo de lesão.  

Algumas escalas foram propostas e/ou adaptadas para seu uso em úlceras venosas, 

como a escala PUSH 3.0 (Pressure Ulcer Scale Healing) que foi desenvolvida pelo 

NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel) com o intuito de avaliar a cicatrização e 

resultados de intervenções para úlceras por pressão
9
, porém o instrumento PUSH 3.0, 

avalia apenas três dimensões, com foco na ferida e a literatura recomenda avaliar 

multidimensionalmente o indivíduo com úlcera crônica. Portanto a busca por tratamentos 

mais eficientes que possam contribuir para a cicatrização o mais precoce possível é de 

interesse público, e um desafio para os profissionais envolvidos no processo do reparo 

tecidual
10

. 

Uma escala um pouco mais ampla que a PUSH para avaliação de cicatrização, 

desenvolvida em Santiago de Compostela em 2010, inicialmente denominada Resultados 

Esperados de la Valoración y Evaluación de la Cicatrización de las Heridas Crônicas 

(RESVECH) versão 1.0, foi proposta com o objetivo de avaliar feridas crônicas em geral
11-

13
. O índice de validação do conteúdo da RESVECH 1.0 foi obtido através da técnica 

Delphi envolvendo 10 peritos alcançando resultado de 0,98. Durante o processo de 

validação a escala sofreu algumas alterações e adaptações resultando na RESVECH versão 

2.0
11

.
 

A RESVECH 2.0 está dividida em 6 categorias, cada uma com diferentes 

subescores, incluindo: dimensões da úlcera (pontuação varia de 0-6, conforme a área da 

ferida, numa escala de 0 a 100cm²); profundidade e tecidos afetados (pontuação de 0-4); 

bordas (0-4); tipo de tecido no leito da ferida (0-4); exsudato (0-3); infecção/inflamação (0-

14), são analisados 14 subitens, na presença de cada item assinala-se 1 ponto ao resultado). 

Ao final somam-se os subescores resultando na pontuação final que pode variar de 0 a 35 

pontos, sendo 35 o pior resultado (APÊNDICE IV)
11-13

. 

Para a enfermagem, a importância estratégica de instrumentos confiáveis, válidos e 

responsivos para uso na prática clínica reside tanto no fato de que são necessários dados 
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coletados com boa qualidade, quanto no fato de que os instrumentos precisam ser capazes 

de demonstrar as mudanças ocorridas no estado dos clientes, mediante intervenções na 

clínica ou em pesquisas.   

O foco desse estudo foi à avaliação de algumas propriedades psicométricas da 

RESVECH 2.0, que traduzida e adaptada para uso no Brasil, em colaboração com os 

autores da escala original. Representa um estudo multicêntrico, envolvendo dois polos de 

pesquisa, integrando as atividades na Rede de Goiana de Pesquisa em Avaliação e 

Tratamento de Feridas, da Universidade Federal de Goiás (UFG) e do Grupo de Pesquisa 

Clínica, Feridas, Biomateriais da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

É importante ressaltar que até o momento somente os autores da RESVECH 2.0 

testaram sua confiabilidade e responsividade, portanto, para sua aplicação no Brasil é 

necessário estudos de confiabilidade.  

 

1.1 Problema do estudo 

 

Estudos internacionais apontam que a incidência das úlceras venosas elevam-se 

com a idade
14-15

, alguns estudos prévios no Brasil, demonstraram uma associação de 

úlceras venosas com a baixa renda econômica e baixo nível de escolaridade
16-17

. 

No Brasil, estima-se que aproximadamente 3% da população apresentam úlceras 

venosas, e se considerarmos a população diabética, este índice eleva-se para 10%. Em 

média quatro milhões de pessoas da população brasileira possuem lesões crônicas ou têm 

algum tipo de complicação no processo de cicatrização
10, 18

. Além disso, a UV é a 14ª 

causa de afastamento temporário do trabalho e a 32ª causa de afastamento definitivo
19

. 

Estudos mostram que a média de tempo de evolução das úlceras venosas até a 

cicatrização completa é 12-13 meses e 60-70% destas irão apresentar recidivas
20

. 

Entretanto, em um estudo clínico observacional realizado em pacientes com úlceras 

venosas, os autores observaram em relação à cicatrização, que 53,8% das úlceras possuíam 

o tempo de evolução de até cinco anos, 26,9% superior a cinco e até dez anos e 19,4% 

enfrentavam tratamentos para úlcera venosa por mais de 10 anos de evolução
21

.  

Nos Estados Unidos, o tratamento das UV ultrapassa 3 bilhões de dólares sendo 

que há uma perda considerável de dias de trabalho por ano, e o Reino Unido gasta em 

torno de 400 milhões de euros anualmente
22

.   
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Estudos identificaram que aproximadamente 35% das úlceras venosas apresentam 

áreas > 24 cm² 
16,23

. Em estudo longitudinal, realizado no Brasil
24

,
 
avaliou a cicatrização de 

128 úlceras venosas, comparando o escore da PUSH num período de 6 a 12 meses, 

constatou-se que 41,5% das úlceras tinham área > 24 cm² (havia casos de úlceras que 

chegavam a 280 cm²). Observaram-se casos em que apesar do pesquisador perceber 

claramente redução da área da lesão, a manutenção do status do tecido, quantidade do 

exsudato, odor se mantiveram inalterados, e assim, a pontuação da PUSH se manteve, 

embora as condições de cicatrização tivessem se modificado. Assim são necessárias 

pesquisas sobre instrumentos que possam detectar sensibilidade a mudanças na 

cicatrização de úlceras venosas, especialmente quando as feridas apresentam áreas maiores 

que 24 cm². Utilizar instrumentos com responsividade baixa pode comprometer a 

identificação de resultados obtidos. 

Portanto, para uma melhor avaliação do processo de cicatrização, diversas escalas 

incluindo a PUSH foram estudadas, sendo consideradas inadequadas por diferentes 

motivos e assim, foi desenvolvida a escala denominada RESVECH 2.0, para avaliação de 

cicatrização de feridas crônicas em geral, incluindo lesão por pressão e úlceras 

vasculares
11-13

.  

 

1.2 Justificativa 

 

O estudo justifica-se pela necessidade da utilização na prática clínica de um 

instrumento validado, confiável e responsivo, sendo uma alternativa para avaliação de 

úlceras venosas, assim como no processo de cicatrização. Contribuindo na qualificação da 

prática clínica e na incorporação das tecnologias assistenciais nos serviços de saúde. 

A confiabilidade interobservadores para uso da RESVECH 2.0 foi estudada pelos 

autores da escala na versão em espanhol, porém para o uso em feridas crônicas no geral. O 

presente estudo é pioneiro e, portanto, representa a primeira pesquisa que avalia a 

confiabilidade interobservadores da RESVECH 2.0 exclusivamente para avaliação de 

úlceras venosas no Brasil. 

Essa pesquisa proporciona evidências científicas a respeito do tema, contribuindo 

para atualização do conhecimento de enfermeiros e acadêmicos de enfermagem, 
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oferecendo subsídios para tomada de decisão no plano terapêutico, sendo favorável na 

documentação apurada da evolução da cicatrização de úlceras venosas e novas pesquisas. 

A enfermagem considera a importância de uma assistência adequada, destacando o 

atendimento na avaliação ampliada das pessoas com úlceras venosas, avaliação das lesões, 

realização de curativos e encaminhamentos necessários, além de ações educativas para 

evolução favorável do processo de cicatrização e prevenção do aparecimento de lesões e 

ocorrência de recidivas
23

.  

Uma boa avaliação da conduta clínica só é possível quando as observações e os 

resultados das intervenções são documentados
25

. Neste sentido faz-se necessário o uso de 

ferramentas que auxiliem o enfermeiro na avaliação das lesões ao longo do tratamento 

permitindo mudanças de condutas de acordo com os resultados
26

. 

Sabe-se que há uma série de propostas para medidas de cicatrização de feridas 

utilizadas na prática, porém nenhuma foi estabelecida firmemente para fins clínicos ou de 

pesquisa
27

. Por isso justifica a necessidade de se estudar novas escalas de avaliação para 

cicatrização de feridas crônicas, como o caso das úlceras venosas. 

 

1.3 Pergunta de Pesquisa 

 

A escala RESVECH 2.0 tem confiabilidade para uso por diferentes avaliadores e é 

sensível para detectar mudanças da cicatrização de úlceras venosas? 

 

1.4 Objetivos 

 

 Analisar a confiabilidade (equivalência) da escala RESVECH 2.0 para avaliação de 

úlceras venosas. 

 Analisar a responsividade da escala RESVECH 2.0 para avaliação da evolução da 

cicatrização de úlceras venosas. 

 Desenvolver tutorial de instrução sobre aplicação da escala RESVECH 2.0. 
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2. REFERENCIAL CONCEITUAL 

 

2.1 AVALIAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

O conhecimento teórico vem avançando entre os enfermeiros e com isso tem 

proporcionado à criação de modelos e processos próprios do cuidar, tornando o cliente o 

cerne da assistência de enfermagem. Nos anos de 1950 até a primeira metade dos anos 60 

pesquisadores definiram os planos de cuidados de enfermagem, inicialmente esses planos 

eram elaborados para um conjunto de pacientes com problemas e diagnóstico semelhantes, 

porém não proporcionavam individualidade aos mesmos. Com isso, distorções começaram 

a ocorrer e os profissionais iniciaram investigações a fim de rever as metodologias 

propostas
28

.   

Com o movimento da prática baseada em evidências (PBE) foi possível ajudar a 

sensibilizar a comunidade de enfermagem, mostrando que era desejável a utilização da 

pesquisa como base para a prática. Seria uma solução para melhorar a qualidade do 

atendimento de saúde
29

.  

Em vários cenários, os enfermeiros estão adotando a PBE, que incorpora 

descobertas científicas a suas decisões na avaliação em enfermagem e interações com os 

pacientes. O conhecimento fornecido por pesquisas em enfermagem incrementa a prática 

profissional
29

.  

No contexto da assistência de enfermagem a pessoas com úlceras vasculares, como 

em outros contextos, torna-se indiscutível a PBE para garantir a qualidade do atendimento, 

assim como segurança dos profissionais
30

. 

 Em relação à avaliação em enfermagem voltada a pessoas com feridas crônicas de 

perna, é importante a aplicação de instrumentos de avaliação que sirvam de parâmetro. O 

uso desses instrumentos pelos profissionais é necessário para possibilitar o 

acompanhamento e a avaliação da lesão durante todo processo de cicatrização
31

. 

A utilização de instrumentos de medidas para avaliação em enfermagem é 

integrante da prática clínica, da avaliação em saúde e de pesquisas. Exerce influência nas 

decisões sobre o cuidado, tratamento e/ou intervenções, na formulação de programas de 

saúde e de políticas institucionais
32-33

. 
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Contudo, um atendimento adequado aos pacientes com úlceras vasculares deve 

considerar não somente as características clínicas da lesão, mas também todo o contexto ao 

qual o paciente está inserido, quais aspectos sociais e psicológicos estão envolvidos e qual 

suporte familiar e financeiro ele tem nesse momento. Malaquias, Bachion, Sant’Ana et 

al
16

, ressaltaram que: 

 

“é necessário identificar estas características (clínicas e sociodemográficas) nos 

diferentes cenários, de forma a compreender as peculiaridades de cada contexto e 

planejar de forma adequada o atendimento a ser desenvolvido.” 

 

Para promover a resolutividade, é útil o atendimento sistematizado de enfermagem, 

pois traz subsídios para prática profissional
30

. Com isso, enfermeiros vêm utilizando 

protocolos e/ou instrumentos de medida que possibilitam manter continuidade nas 

avaliações realizadas. Isso facilita o acompanhamento de enfermeiros assistenciais que 

trabalham em esquema de plantão e também na rotatividade das salas de curativos.  

Em razão disso, é importante a documentação das avaliações realizadas, no qual um 

enfermeiro realiza a avaliação de determinado paciente e o outro profissional consegue 

entender, acompanhar e reavaliar. 

 

2.2 DESENVOLVIMENTO DE ESCALAS  

 

Escalas são desenvolvidas quando se deseja medir fenômenos não diretamente 

observáveis. Segundo Gómez e Sánchez (1998), definição de escala dá-se como: “a 

coleção de itens que visam revelar diferentes níveis de certas características (variáveis) que 

não são diretamente observáveis”
34

.  

 

“As escalas são de particular importância quando a variável ou a entidade que 

pretendemos medir é subjetiva, ou seja, existe um alto grau de variabilidade 

entre sua definição e seus componentes. Entre as qualidades que um instrumento 

de medição deve ter, estão sua utilidade, confiabilidade e validade”35.   

 

 

Na maioria dos projetos de pesquisa, há a necessidade da utilização de escalas ou 

instrumentos de medição que avaliem as variáveis de interesse e resultados. Em muitos 

projetos são usados instrumentos desenvolvidos em outro país e cultura, entretanto esses 

instrumentos necessitam de tradução para o idioma local e adaptação cultural, caso o 
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processo de adaptação não seja realizado, pode ocorrer que a validade e confiabilidade não 

sejam mantidas e a aplicação deste instrumento em um novo meio de comunicação deixa 

de ser adequada
34

. 

Outra abordagem estrutural de escalas de observações consiste em usar uma escala 

de classificação, ou seja, instrumento pelo qual os observadores categorizam alguns 

fenômenos de acordo com uma pontuação disposta ao longo de um continuum descritivo. 

Pode ser que o observador tenha de classificar o comportamento de tempos em tempos, 

durante toda a observação, ou resumir um evento ou transação inteira após o final da 

observação. A escala de Likert é a técnica de classificação mais comum, que consiste em 

várias declarações (itens) que expressam um ponto de vista sobre algum tópico. Nessa 

abordagem, pede-se aos respondentes que indiquem até que ponto concordam ou 

discordam da declaração
29

.   

Pesquisadores e organizações internacionais, com o atual e crescente interesse pelo 

cuidado à saúde, têm desenvolvido instrumentos importantes e de grande aplicabilidade
32, 

33, 36
. São diversos os aspectos avaliados e/ou mensurados por estes instrumentos, como: 

dor, qualidade de vida, estado de saúde, capacidade funcional, vitalidade e limitações, 

adesão ao tratamento, fatores emocionais e psicossociais, dentre outros
33, 37-38

. 

Pesquisadores salientam que os instrumentos para avaliação só são úteis e capazes de 

apresentar resultados cientificamente robustos quando demonstram boas propriedades 

psicométricas
36

.  

Com o aumento da importância do uso de instrumentos de medida em saúde, é 

crucial o entendimento sobre o processo e as técnicas utilizadas para o desenvolvimento 

destas
36

. A literatura destaca de uma forma geral as seguintes etapas a serem seguidas no 

processo de construção de instrumentos: I-Estabelecimento da estrutura conceitual; II-

definição dos objetivos do instrumento e da população envolvida; III-Construção dos itens 

e das escalas de resposta; IV-Seleção e organização dos itens; V-Estruturação do 

instrumento; VI-Validade de Conteúdo; e VII-Pré-teste
39

.  

Neste sentido, discussões sobre o processo de desenvolvimento de novos 

questionários e escalas na área de saúde são bastante relevantes. A seguir a Figura 1 ilustra 

esse processo e apresenta de maneira resumida os recursos, critérios e/ou recomendações 

que geralmente são utilizados em cada etapa. 
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Figura 1. As etapas do processo de desenvolvimento de instrumentos de medida e os 

recursos, critérios, recomendações e/ou atributos geralmente mais utilizados em cada 

etapa: 

Fonte: Coluci MZO et al, 2015. 

 

A elaboração da estrutura conceitual é a etapa responsável por definir o contexto do 

instrumento e sustentar o desenvolvimento dos domínios e itens
40

. A definição da 

população-alvo também é importante porque serve para justificar a relevância da criação 

de um instrumento específico
41

. 

A construção dos itens de uma escala devem ser elaborados ou selecionados em 

função das definições operacionais do constructo e não, construídos ao acaso
40

. Em 

seguida, para o desenvolvimento do instrumento de medida devem-se definir as suas 

dimensões/domínios de forma que se construa a variedade dos itens segundo os 

constructos
42

. 
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Em relação ao processo de avaliação das propriedades psicométricas de um 

instrumento, não há na literatura um consenso sobre este pertencer ao processo de 

desenvolvimento do instrumento ou não. Porém para o meio científico e clínico uma escala 

só é válida após este ter suas propriedades psicométricas avaliadas. 

 

2.3 MEDIÇÕES 

 

Os dados de estudos quantitativos derivam da medição de variáveis. Toda medição 

envolve regras atribuindo números a qualidades dos objetos para designar a quantidade do 

atributo. Os atributos não têm valores numéricos inerentes, entretanto há regras para medir, 

ou seja, a medição exige que números sejam atribuídos aos objetos de acordo com regras
29

. 

A medição trata-se de uma linguagem de comunicação, os números são menos 

vagos do que as palavras e, portanto, comunicam informações com maior clareza, 

permitindo aos pesquisadores fazer distinções muito claras com diferentes graus de certo 

atributo. Baseiam-se em regras explícitas, tendo uma vantagem importante da medição o 

fato de eliminar adivinhações e ambiguidades no processo de reunir e comunicar 

informações
29

.   

Toda medida deve reunir dois requisitos essenciais: confiabilidade e validade. 

Medidas confiáveis são reproduzíveis e consistentes, geram os mesmos resultados, e 

medidas válidas são representações concisas da característica que se pretende medir
43

.  

A medida em ciências psicossociais é fundamentada pela psicometria, com objetivo 

de explicar o sentido que têm as respostas dadas pelos sujeitos a uma série de tarefas e 

assim propor técnicas de medida dos processos mentais
44

.   

 

2.4 VALIDADE 

 

A validade é um critério importante para a avaliação de um instrumento 

quantitativo, indica em que grau o instrumento mede aquilo que supostamente deve medir. 

Validade e confiabilidade do instrumento não são qualidades totalmente distintas, pois a 

alta confiabilidade de um instrumento não garante sua validade, à medida que, a baixa 

confiabilidade de uma medição é indício de pouca validade
29

. 



 
 

27 
 

No contexto das ciências psicossociais, validade constitui um parâmetro da medida 

comumente discutido. Diz respeito ao aspecto da medida ser pertinente com a propriedade 

medida dos objetos, e não, com a exatidão com que a mensuração que descreve esta 

propriedade do objeto é feita
44

.    

A validade de uma medida não é absoluta, mas sempre relativa, depende da 

adequação do instrumento em relação aquilo que se pretende medir, ou seja, a adequação 

do instrumento depende do uso que dele o fizer
43

.  

O importante não é se o instrumento tem ou não validade, mas, sim qual é o grau de 

validade desse instrumento. Não se estabelece validade de um instrumento, ela é 

sustentada, em maior ou menor grau, por dados científicos. Quanto maior forem os indícios 

de que determinado instrumento de fato está medindo o que supostamente deveria 

mensurar, mais as pessoas vão confiar em sua validade
29

.  

A validade assim como a confiabilidade, apresenta uma série de aspectos, sendo um 

deles a validade aparente, que indica se o instrumento mede o construto apropriado. Avalia 

apenas, se a medida parece de fato medir a variável sob o estudo. A validade aparente é 

avaliada por um juiz ou grupo de juízes, que examinam determinada técnica de 

mensuração e decidem se o instrumento mede a variável que se deseja. A validade aparente 

não é suficiente para concluir se uma medida é realmente válida, todavia sem algum 

indicador positivo de validade aparente, não terá sentido avaliações de outros critérios
43, 29

.  

Diante das dificuldades encontradas pelos psicometristas como exemplo no campo 

teórico dos construtos a difícil formulação de hipóteses claras e precisas para testar ou 

formular hipóteses psicologicamente úteis ou até mesmo ao nível das análises estatísticas 

encontram-se problemas. Em razão disto os psicometristas recorrem a uma série de 

técnicas para viabilizar a demonstração da validade dos seus instrumentos. Sendo estas 

técnicas reduzidas a três grandes classes: técnicas que visam à validade de construto, 

validade de conteúdo e validade de critério
44

.     
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2.5 AVALIAÇÃO PSICOMÉTRICA 

 

Pasquali em sua obra traz a situação dissertada por Guttman (1971), que se 

questionava o que exatamente significava "medida" em ciências sociais e do 

comportamento há mais de 20 anos atrás, pois as dúvidas permaneciam sobre seu 

significado no campo da epistemologia e da metodologia
45

.      

 Psicometria configura a teoria e a técnica de medida dos processos mentais, 

principalmente aplicada nas áreas da Psicologia e Educação. Constitui uma das várias 

formas de medição em Psicologia, sendo uma das formas de medida por teoria. Baseia-se 

no método quantitativo, com a principal vantagem e característica o fato de não utilizar da 

linguagem comum para descrever a observação dos fenômenos naturais e sim demonstrar o 

conhecimento da natureza com maior precisão
44-45

.     

Apesar de a psicometria ter suas origens documentadamente na psicofísica dos 

psicólogos alemães, foi o inglês Francis Galton que contribuiu para o seguimento da 

psicometria, com a criação de testes para medir processos mentais, sendo ele considerado o 

criador da psicometria. Contudo, Leon Louis Thurstone, criador da análise fatorial 

múltipla, que deu o tom à psicometria, diferenciando-a da psicofísica. Assim, psicofísica 

ficou definida como a medida de processos diretamente observáveis, enquanto a 

psicometria consistia na medida do comportamento do organismo por meio de processos 

mentais
44

.   

 A psicometria moderna baseia-se em dois aspectos: a teoria clássica dos testes e a 

teoria de resposta ao item. De uma maneira geral, a psicometria procura explicar o sentido 

que têm as respostas dadas pelos sujeitos a uma série de tarefas, tipicamente chamadas de 

itens. A teoria clássica dos testes se atenta em elucidar a soma das respostas dadas a uma 

série de itens, expressa no chamado escore total (T), com interesse em produzir testes de 

qualidade, enquanto a teoria de resposta ao item não se interessa no escore total de um 

teste e sim em cada item especificamente para assim produzir tarefas (itens) de qualidade. 

No final temos ou testes válidos ou itens válidos
44

.     
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2. 6 CONFIABILIDADE INTEROBSERVADORES 

 

A confiabilidade é o principal critério para avaliar a qualidade de um instrumento, 

“refere-se à consistência com que o instrumento mede o atributo”
29

, quanto menor sua 

variação nas mensurações repetidas de um atributo maior será sua confiabilidade. Para 

avaliar a confiabilidade de um determinado instrumento é necessário analisar sua 

capacidade de estabilidade, consistência interna e equivalência
29

, neste trabalho estuda-se a 

equivalência.  

Equivalência: Refere-se ao grau de concordância entre os observadores acerca dos 

escores na utilização do mesmo instrumento de medida. Havendo um elevado grau de 

concordância, supõe-se redução nos erros de medição. Para avaliar a equivalência, é 

necessária a atuação de dois ou mais observadores treinados, realizando observações de 

forma simultânea e independente. Quando os escores obtidos de um mesmo fenômeno 

pelos observadores mostram-se uniforme, provavelmente esses escores são precisos e 

confiáveis
29

. 

Posteriormente é calculado o índice de equivalência ou concordância para esses 

dados, com propósito de avaliar a força da relação entre as classificações. Para cálculo do 

índice de concordância (IC) realiza-se a divisão dos números de ACORDOS (A), dividido 

pelo número de ACORDOS (A) + DESACORDOS (D) multiplicados por 100. Desta 

forma, temos:  

 

IC = A / A+D X 100
29

. 

 

Quanto maior o índice IC maior a congruência entre os observadores, maior a 

equivalência.
 
Valores são consideráveis aceitáveis IC > 80%

29
.  

Ainda, para avaliar a confiabilidade interobservadores pode ser utilizado o 

coeficiente de Kappa de Cohen (k), que vem sendo recomendado para avaliar medidas de 

concordância entre avaliadores na área de saúde
46

. 

O índice de concordância Kappa avalia a proporção de vezes que os juízes 

concordam com a proporção máxima de vezes que os juízes poderiam concordar
47

.
 
Os 

valores de Kappa variam de (-1), sendo total ausência de concordância, a (1) concordância 

total
47

.  
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Outra forma de avaliação da confiabilidade interobservadores, pode ser através do 

coeficiente de correlação intraclasse (CCI), o qual mensura a concordância quando há 

muitas categorias de classificação de escalas. Valores de CCI elevados indicam maior 

confiabilidade interobservadores, com uma estimativa de CCI de (1) indicando 

concordância perfeita e (0) apenas acordo aleatório
48.

  

Pode ainda ser utilizado para análise o coeficiente de correlação de Pearson (r), que 

é uma medida de associação linear entre variáveis quantitativas, ou seja, ele é uma medida 

da variância compartilhada entre duas variáveis. O coeficiente de correlação Pearson (r) 

varia de (-1) a (1)
49

. 

E por fim o coeficiente de concordância de Lin (rho_c) mede de <0.90 a >0.99, 

considerando concordância pobre a quase perfeita. Método estatístico de grande valor para 

avaliar a reprodutibilidade, de maneira que se analisam a acurácia para duas medidas 

repetidas de uma mesma grandeza e a variabilidade existente entre os dois momentos para 

medidas repetidas
50

. 

 

2.7 RESPONSIVIDADE 

 

A responsividade consiste na capacidade do instrumento em detectar mudanças no 

conceito ou atributo que ele mede, ou seja, é a habilidade do instrumento em identificar 

pequenas mudanças, porém, clinicamente importantes
51

.  

Alguns autores entendem que responsividade e sensibilidade para mudança são 

expressões sinônimas, contudo outros a diferenciam. Desta forma referem-se 

responsividade como a habilidade do instrumento para medir uma mudança clinicamente 

importante em um estado clínico, enquanto sensibilidade para mudança seria a habilidade 

do instrumento em medir mudanças independentemente de serem relevantes ou 

significativas para o paciente ou profissional de saúde
52

.
  

Assim, verifica-se que não há uma definição exata e padronizada do termo 

responsividade. Nesse sentido Terwee e colaboradores
53

, em revisão de literatura, 

encontraram 25 definições para o termo e as classificaram em três grupos, de acordo com o 

tipo de mudança que o instrumento responsivo é capaz de detectar: 1° habilidade para 

detectar mudanças em geral, não considerando se a mudança é relevante ou significativa; 
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2° habilidade para detectar mudanças clinicamente importantes e 3° habilidade de detectar 

uma mudança real no fenômeno que está sendo medido. 

Contudo, a análise de responsividade é reconhecida como um critério importante 

nas medidas de resultados em estudos de eficácia de tratamento e sendo considerada por 

muitos, como propriedade distinta de confiabilidade e validade na avaliação dos 

instrumentos
53

. 

Para estimar a responsividade a literatura apresenta alguns métodos. Pode ser 

utilizado o método baseado na distribuição de dados/tamanho do efeito (TE)
53

, e o método 

baseado em âncoras
54

. 

 

 Métodos baseados na distribuição dos dados 

 

Métodos baseados na distribuição de dados utilizam a distribuição estatística dos 

resultados e uma amostra em questão, portanto, são baseados em médias e desvios padrão, 

testes estatísticos de diferenças e mudanças ao longo do tempo
55

.  

As diferenças são analisadas através de medidas de variabilidade ou mudanças no 

grupo ao longo do tempo. A análise das diferenças pode ser antes e após tratamento; antes 

e após uma mudança natural; entre o grupo de tratamento e o grupo controle
56

. 

A interpretação da mudança na distribuição de dados pode ser feita através do 

tamanho do efeito (TE), definido como uma medida padrão de mudança em um grupo ou a 

diferença nas mudanças entre grupos. É calculado considerando a diferença entre os grupos 

ou entre momentos determinados, dividido pelo desvio-padrão dos grupos na fase pré-

tratamento
57

, seguindo a fórmula: 

 

TE = M1 – M2 / S1 

 

Onde: M1 = medida inicial obtida no primeiro encontro; M2 = medida pós-

tratamento; S1 = desvio padrão da média inicial ou pré-tratamento.  

Com esse cálculo, assume-se que os grupos são homogêneos no ponto zero, assim 

possuem desvios-padrão similares da média
57

. De acordo com as mudanças apresentadas, 

os valores do TE são classificados em pequeno (0,20 – 0,49), médio (0,50 – 0,79) e grande 

(maior ou igual a 0,80) 
53

. 



 
 

32 
 

Nos estudos de responsividade, o índice do tamanho do efeito, proposto por 

Cohen
58

, é considerado como o índice mais apropriado e comumente utilizado, não só 

porque a mudança observada no início é menos vulnerável a valores extremos, mas 

também porque permitem maior clareza na interpretação dos resultados.  

Destaca-se ainda que o método baseado na distribuição de dados quando utilizado 

sozinho, pode não indicar uma mudança relevante, dependendo do tipo de instrumento. 

Logo, é recomendado outro método para conseguir de fato analisar a responsividade de um 

instrumento, como por exemplo, o método baseado em âncoras
59-60

. 

 

 Método baseado em âncoras 

 

 As estratégias do método baseado em “âncoras” comparam medidas de um atributo 

em questão as mudanças relacionadas a outras medidas de relevância clínica ou 

relacionadas à auto avaliação do paciente
61

.
 
Relacionam-se em interpretações de condições 

da doença, em mudanças no estado clínico ou com outros critérios significativos, como 

eventos da vida ou uma classificação global
55

. Conclui-se que as interpretações baseadas 

em “âncoras” são mais propensas a serem relevantes para os clínicos do que as estratégias 

baseadas na distribuição de dados
55, 62

. 

Podem ser utilizadas uma ou mais âncoras e esses métodos avaliam qual mudança 

em um instrumento de medida corresponde com a mudança mínima importante (MID) 

definida como âncora
56

. 

Os métodos baseados em âncoras avaliam quais mudanças no instrumento de 

medida correspondem a uma mudança mínima, porém importante definida na âncora, ou 

seja, um critério externo é usado para operacionalizar uma mudança relevante. O conceito 

de "importância mínima" é explicitamente definido e incorporado nestes métodos
62

. 

A diferença mínima clinicamente importante ou significativa (DCMI) é definida 

como a mínima diferença no escore de um domínio de interesse que o paciente percebe 

como benéfica e que, na ausência de efeito secundário indesejado e/ou custo excessivo, 

resultaria em mudanças no tratamento
63

, ou seja, é definida como a mudança média nos 

escores de pacientes categorizados pela âncora tendo como percepção de mudança uma 

melhoria minimamente importante ou uma deterioração minimamente importante
63

. 
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A expressão clinicamente significativa refere-se a dois aspectos: a diferença entre 

os escores de uma determinada escala e a comparação de valores é clinicamente 

significante ou importante; ou a mudança nos escores da escala, ao longo do tempo, não é 

apenas clinicamente importante, mas também estatisticamente significativa
64

. 

Segundo Recicki et al.
61

, a MID é baseada primeiramente na percepção do paciente, 

e a avaliação do profissional de saúde é usada para confirmar os resultados da MID. 

Portanto, trata-se de conceito relevante não só para o paciente, como também para o 

profissional de saúde. Outros autores corroboram para o paciente a MID pode ser definida 

como aquela que representa redução significativa dos sintomas ou melhora da função, 

enquanto para o profissional de saúde, é aquela que indica o efeito terapêutico ou mudança 

significativa no prognóstico da doença
55

. 

Os métodos baseados em apenas uma âncora utilizam escala padrão (de transição) 

para avaliar as mudanças aferidas pela escala alvo que se pretende avaliar em relação à 

responsividade. Após avaliação pelo paciente, verificam-se os escores da escala alvo com a 

escala de transição visando identificar qual mudança à escala alvo corresponde a menor 

mudança na escala padrão, esse valor é o ponto de corte para definir que houve uma 

mudança clinicamente significativa
65

. 

Os métodos com múltiplas âncoras utilizam várias medidas externas, com as quais 

a escala alvo é comparada, visando estabelecer o ponto de transição para definir a MID
65

.  

A Escala de Avaliação Global de Mudança, é uma das âncoras mais comumente 

utilizada, para determinar a mudança ou diferença minimamente importante, nos estudos 

de responsividade, baseia-se na percepção de um paciente
59

. Segundo Liang
52

, a avaliação 

global de mudança é uma técnica “heurística” que serve para ajudar a interpretação dos 

resultados de instrumentos de medidas. A principal vantagem do uso da avaliação global 

de mudança é a produção de uma medida de mudança significativa de acordo com 

perspectiva do indivíduo ou paciente. 

A Escala de Avaliação Global de Mudança foi inicialmente utilizada por Juniper, 

Guyatt e Wilian
66

, em 1994, em estudo sobre validação do instrumento Asthma Quality of 

life Questionnaire. A escala é do tipo likert que varia de -7 a +7 pontos, sendo -7 a piora 

significativa e +7 a melhora significativa. A escala utilizada no estudo foi traduzida por 

profissionais bilíngues.  
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Dado o exposto, denota-se a importância da responsividade como propriedade de 

medida.   

 

2.8
 

Resultados Esperados de la Valoración y Evaluación de la Cicatrización de las 

Heridas Crônicas (RESVECH 2.0) 

 

A ferramenta RESVECH versão 1.0, foi criada em 2010 pelo Grupo nacional para 

el estudio y asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP), em 

Santiago de Compostela, a partir de uma revisão sistemática com o propósito de 

desenvolver uma nova escala para todos os tipos de feridas crônicas, com o objetivo de 

medir o processo de evolução para cicatrização
11

. 

Inicialmente a RESVECH 1.0, foi composta por nove itens: dimensões da lesão; 

profundidade/tecidos afetados; bordas; maceração perilesional; túnel; tipo de tecido no 

leito da ferida; exsudato; infecção / inflamação (sinais de biofilme), e frequência de dor 

nos últimos dez dias. O escore obtido poderia alcançar uma pontuação de 0 a 40 pontos 

(ferida curada ou pior ferida possível)
 12

. 

A utilização da escala poderia ser utilizada a partir do momento em que se 

detectava uma ferida crônica, até sua total cicatrização. Esta ferramenta avaliava o 

componente físico nos primeiros oito itens e o componente psicológico através da 

avaliação da frequência da dor durante os últimos 10 dias
12

. 

A consistência interna da escala RESVECH 1.0 foi suportada pela pontuação de 10 

peritos obtendo um índice de 0,98 para o total da escala, sugerindo a confiabilidade 

adequada. A pontuação da escala foi acima de 90%, atribuída pelos especialistas para todos 

os itens, garantindo assim, a validade do conteúdo geral
11

. 

Após algumas alterações a escala RESVECH 1.0 foi reformulada, resultando na 

escala RESVECH versão 2.0, sendo composta por seis dimensões: dimensões da lesão; 

profundidade e tecidos afetados; bordas; tipo de tecido no leito da ferida; exsudado; 

infeção/inflamação - sinal de biofilme. O instrumento é avaliado numa escala likert com 

score total entre 0 e 35 pontos, sendo zero definição de completa cicatrização
13

.  

Na revisão desta nova versão da escala, foi aplicado o método de painel de 

DELPHI e obteve-se um alfa de Cronbach de 0,63 e um índice de correlação intraclasse 

(ICC) de 0,90, confirmando a boa confiabilidade das seis dimensões composta no 



 
 

35 
 

instrumento na versão em espanhol
12-13

. A aplicação da RESVECH 2.0, é baseada nas seis 

dimensões compostas na escala, sendo: 

1- Dimensões da lesão: é realizada a mensuração da lesão utilizando uma régua 

métrica, largura x comprimento em cm², considerando sempre o maior diâmetro da lesão, 

podendo ser utilizada em feridas com superfícies >100 cm². Quando comparada a outras 

escalas já validadas para uso em úlceras venosas, a RESVECH 2.0 possui maior 

sensibilidade de tamanho na mensuração de superfície da lesão. A pontuação varia de 0 a 

6, sendo (0) ferida cicatrizada e (6) superfície da lesão ≥ 100 cm² 
13

. 

2- Profundidade e tecidos afetados: avalia o comprometimento tecidual, após 

limpeza da lesão com solução fisiológica a 0,9%, pontuando o tecido mais afetado. A 

pontuação varia de 0 a 4, sendo (0) pele intacta, ferida cicatrizada; (1) comprometimento 

de derme-epiderme; (2) compromete tecido subcutâneo; (3) compromete músculos; (4) 

comprometimento do osso e/ou tecidos anexos
13

. 

3- Bordas da ferida: para avaliação é também necessário á limpeza da lesão com 

solução fisiológica a 0,9%, e então é selecionada a opção que indique a pior condição 

presente nas bordas. A pontuação varia de 0 a 4, sendo (0) bordas não distinguíveis, 

podendo a ferida estar em processo de cicatrização; (1) bordas difusas, quando há 

dificuldade para distinguir claramente o contorno da ferida; (2) bordas delimitadas, 

claramente visíveis; (3) danificadas; (4) engrossadas
13

. 

4- Tipo de tecido no leito da ferida: também avaliado após limpeza da lesão, 

seleciona-se a opção que indica o pior tecido presente no leito da ferida. A pontuação varia 

de 0 a 4, sendo (0) tecido cicatrizado; (1) presença de tecido epitelial; (2) tecido de 

granulação; (3) presença de tecido necrótico e/ou esfacelo no leito da ferida; (4) presença 

apenas de necrose
13

. 

5- Exsudato: avaliado após a remoção do curativo e antes da aplicação de agentes 

tópicos. A pontuação nesta dimensão varia de 0 a 3, sendo a pontuação (3) referente às 

condições “seca” e “fuga de exsudato” mantêm-se iguais, pois indica o pior cenário de 

exsudato presente na lesão. Tendo o primeiro subescore a pontuação (3) exsudato seco, 

pois refere-se ao leito da ferida seco, sem umidade; (0) exsudato úmido, refere-se a pouca 

quantidade; (1) exsudato molhado, quando há moderada quantidade de fluído; (2) saturado 

e por último, novamente a pontuação (3), quando há extravasamento de exsudato para 

roupas ou além
13

. 
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6- Infecção/inflamação (sinais de biofilme): são avaliados 14 subitens, que 

incluem o componente psicológico do paciente, sobre sua avaliação da ferida e dor, 

referente aos últimos 10 dias. Cada subitem compõe ao subescore (1) referente às respostas 

(sim), onde denota alguma condição presente na ferida ou respostas (não) equivalente a 

(0), quando não há nenhuma condição presente na ferida, assim não pontuando. Sendo 

eles: dor aumentada; eritema perilesional; edema perilesional; aumento da temperatura do 

membro afetado; exsudato aumentado; exsudato purulento; tecido friável que sangra com 

facilidade; ferida estagnada que não progride; tecido compatível com biofilme; odor; 

hipergranulação; aumento do tamanho da lesão; lesões satélites; palidez de tecido
13

. 

 

2.9 Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH) 

 

O instrumento Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH), foi desenvolvido e 

validado, em 1996, pelo PUSH Task Force do National Pressure Ulcer Advisory Panel 

(NPUAP), para avaliar o processo de cicatrização de úlceras por pressão e resultados de 

intervenção
9-67

. 

O PUSH consiste em três parâmetros para avaliação: área da ferida; quantidade de 

exsudado; aparência do leito da ferida. Cada parâmetro marcado ao final realiza a soma 

dos escores e produz uma pontuação total da ferida. Os escores variam de 0 (cicatrizado) a 

17 (pior pontuação possível). A observação das mudanças no controle e na importância do 

escore ao longo do tempo indica se a ferida está cicatrizando. Como a ferramenta PUSH 

envolve apenas três parâmetros, é rápida e fácil de usar
68

. 

1- Área da ferida: refere-se à medida de maior comprimento (no sentido 

céfalocaudal) versus a maior largura (em linha horizontal da direita para a esquerda), 

obtendo a área em centímetros quadrados. Após a multiplicação das duas medidas para 

obtenção da área da ferida, obtêm valores que variam de 0 a >24 cm² e seus respectivos 

escores que variam de (0) a (10), conforme a área obtida
69

. 

2- Quantidade de exsudato: avalia a quantidade de exsudato presente na ferida 

após a remoção da cobertura anterior e antes da aplicação de qualquer agente tópico. É 

classificada como ausente, pequena, moderada e grande, que correspondem a escores de 

(0) ausente a (3) grande, respectivamente
69

. 
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3- Aparência do leito da ferida: definida como o pior tipo de tecido presente no 

leito da lesão, sendo caracterizado como: tecido necrótico (escara), de coloração preta, 

marrom ou castanha que adere firmemente ao leito ou às bordas da ferida, podendo ser 

mais endurecido ou mais amolecido, comparativamente à pele peri-ferida; esfacelo, tecido 

de coloração amarela ou branca que adere ao leito da ferida e apresentando-se como 

cordões, ou crostas grossas, podendo ser mucinoso; tecido de granulação, apresenta-se de 

coloração rósea ou vermelha com aparência brilhante, úmida e granulosa; tecido epitelial, 

caracterizado como novo tecido róseo ou brilhante, que se desenvolve a partir das bordas, 

podendo ainda aparecer como “ilhas” na superfície da lesão (feridas superficiais) e ferida 

fechada ou recoberta, sendo completamente recoberta com epitélio. Esses tecidos 

equivalem aos escores (0) ferida fechada, (1) tecido epitelial, (2) tecido de granulação, (3) 

esfacelo e (4) tecido necrótico
69

.
   

Medindo apenas três variáveis, o instrumento PUSH gera escores que podem 

descrever as condições e a evolução das feridas, os escores maiores indicam piores 

condições da úlcera, já escores que diminuem, indicam melhora no processo de 

cicatrização da lesão
66

. 

Além dos três parâmetros de avaliação, o instrumento contém também definições 

operacionais para cada um deles, os escores de cada parâmetro e o escore total de acordo 

com a data são registrados em uma tabela, há um gráfico para visualização da evolução dos 

escores totais e uma folha de instruções para o avaliador
25

. 

A tradução e adaptação transcultural da PUSH foram realizadas para língua 

portuguesa e verificada confiabilidade interobservadores e validade de critério alcançando 

valores de Kappa > 0,95, para escores parciais e totais da escala, evidenciando ótima 

confiabilidade interobservadores; foi ainda encontrada associação entre o escore total da 

PUSH e o estágio das úlceras, confirmando a validade da PUSH
9, 69

. 

Em 2005, um estudo com a ferramenta PUSH
68 

foi realizado com o objetivo de 

explorar a viabilidade da utilização do instrumento para avaliar a cicatrização em pacientes 

com úlceras venosas. Trata-se de um estudo prospectivo descritivo que traz como resultado 

a melhora na grande maioria das úlceras avaliadas, associando os três parâmetros do escore 

PUSH à diminuição com o tempo, documentando a melhora da úlcera. Este estudo adapta a 

ferramenta PUSH para avaliação em úlceras venosas, sugerindo que se trata de uma 

ferramenta simples, válida, confiável e prática para monitorar o processo de cicatrização. 
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A seguir apresentam-se as principais limitações da ferramenta PUSH 3.0 e suas 

especificações quando comparada a RESVECH 2.0 em sua avaliação. 

 

Quadro 1 – Diferenças entre a escala PUSH 3.0 versus RESVECH 2.0  

 

PUSH 3.0 RESVECH 2.0 

Limitação para sensibilidade de tamanho da 

lesão (>24cm²) 

Apresenta maior sensibilidade de 

tamanho da lesão (≥100cm²) 

Não avalia profundidade da lesão Avalia a profundidade da lesão a partir 

dos tecidos afetados  

Não avalia característica do exsudato 

(somente quantidade) 

Avalia característica do exsudato 

(penaliza um exsudato seco), cicatrização 

favorável em meio úmido 

Rápida, de fácil uso Completa, de fácil uso (Definições 

operacionais e instrução de aplicação) 

Avalia apenas o componente físico (a ferida) Avalia o componente físico e psicológico 

através da avaliação da frequência da dor 

Não avalia sinais de infecção/inflamação Avalia sinais de infecção/inflamação 

Fonte: Restrepo-Medrano, Soriano, 2012. 
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3. MÉTODO 

 

Tipo de Pesquisa 

 

Trata-se de uma pesquisa metodológica, observacional, longitudinal, de abordagem 

quantitativa que faz parte de um estudo multicêntrico denominado “Tradução, adaptação 

transcultural, confiabilidade e responsividade de escalas de avaliação da capacidade 

funcional, cicatrização e qualidade de vida de pessoas com úlceras venosas”. 

 

Aspectos Éticos 

 

Em cumprimento à Resolução n°466, de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, o 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás, polo principal da pesquisa com número de parecer 

1.500.799 (ANEXO III), tendo como centro participante do projeto a Universidade Federal 

Fluminense. O CEP da Faculdade de Medicina da UFF aprovou com número do CAAE 

54927616.0.1001.5078. 

Os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido foram assinados pelos 

participantes da pesquisa, sendo, enfermeiros (Apêndice I) e pacientes (Apêndice II). Foi 

assegurado o direito de retirada do consentimento a qualquer momento, sem que isto 

levasse a qualquer penalidade. Não foi oferecido qualquer tipo de auxílio financeiro para 

participação na pesquisa e não foi realizado ressarcimento de despesas dos voluntários. 

Não estão previstos riscos ou danos relacionados à participação dos sujeitos na 

pesquisa, exceto, para os pacientes, o tempo aumentado de permanência na unidade de 

saúde, para responder os questionários. Para os enfermeiros, requer esforço um pouco 

maior em relação à atenção concentrada na avaliação da evolução da cicatrização das 

lesões, contudo, as suas atividades nesta pesquisa são inerentes às boas práticas clínicas, 

que devem ser adotadas na avalição das pessoas com lesões em tratamento. 

Não houve benefícios diretos para os enfermeiros que participaram do estudo. Os 

benefícios indiretos foram à possibilidade da preparação de instrumentos de avaliação de 

dimensões da saúde que são importantes para a qualidade do tratamento. 
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Para os pacientes, o benefício direto é a avaliação de itens que usualmente não são 

considerados na avaliação, e que devem ser levados em conta para a tomada de decisões 

terapêuticas. 

 

Local da pesquisa 

 

A pesquisa tem caráter multicêntrico, englobando núcleos de atendimentos a 

pessoas com úlceras venosas, composta por dois locais de estudo, sendo um deles o 

ambulatório de Reparo de Feridas do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), da 

Universidade Federal Fluminense, em Niterói, RJ e o outro cenário foi constituído de salas 

de curativo da rede pública de saúde, do município de Goiânia, GO.   

O HUAP foi inaugurado em 1951, trata-se de um hospital público, de nível terciário 

e quaternário, que atende a população vinculada à Região Metropolitana II do Estado do 

Rio de Janeiro, que engloba os municípios além de Niterói, 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. Atualmente, o HUAP é a 

maior e mais complexa unidade de saúde da Grande Niterói. 

O Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP foi criado em 1993, pela professora 

Beatriz Guitton, docente da Escola de Enfermagem. Desde então, constitui-se um centro de 

referência regional para tratamento de pacientes com lesões crônicas, além de ser campo de 

ensino teórico prático para alunos e professores da Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa (EEAAC). O ambulatório de Reparo de Feridas fica situado no térreo do 

hospital, é um local de ensino, pesquisa e extensão para a graduação, residência e pós-

graduação. 

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, por sua vez, atende 

pessoas com feridas nos diversos âmbitos de complexidade, conforme o nível de 

assistência dos serviços. Para pessoas com feridas crônicas relacionadas à etiologia 

vascular, neuropática em membros inferiores e lesões por pressão, a SMS dispõe 

atualmente, além de unidades básicas de saúde (UBS), quatro unidades com serviço 

de atenção domiciliar (SAD) e um serviço para confecção de calçados especiais 
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para prevenção de lesões relacionadas à neuropatia, configurando a rede de 

serviços da Atenção Primária a Saúde.  

No nível secundário, estão sendo implementadas quatro unidades ambulatoriais 

com equipes para tratamento de pessoas com feridas crônicas, mediante abordagem de 

enfermagem (enfermeiros e técnicos em enfermagem) e encaminhamentos a especialidades 

conforme fluxo da rede municipal. 

Os atendimentos aos indivíduos com úlceras vasculares são realizados em dois 

Centros de Atenção Integral à Saúde (CAIS) que ocorre nas salas de curativos das 

Unidades Municipal de Saúde, localizada no CAIS do setor Campinas. São realizados 

atendimentos diariamente, sendo que há previsão da participação de equipe 

multiprofissional para essa população com feridas, visando à reabilitação. 

Esta pesquisa foi desenvolvida em duas etapas, uma de Análise de Confiabilidade e 

outra de Análise de Responsividade. A seguir será apresentado o desenvolvimento dessas 

etapas respectivamente. 

 

3.1 Análise de Confiabilidade 

 

A análise de confiabilidade visa avaliar a qualidade de um instrumento de medida
29

.  

 

População e Amostra  

 

A população do estudo foi constituída por enfermeiros que atuam no tratamento de 

indivíduos com úlceras venosas. A amostra dos enfermeiros foi consecutiva, e o número de 

observações determinado foi de no mínimo 30 
25

. 

Definiu-se como critério para inclusão: 

 Profissionais enfermeiros com no mínimo um ano de atuação no tratamento de pessoas 

com úlceras venosas. 

 

Coleta de dados 

 

A coleta ocorreu de janeiro a julho de 2018. Os enfermeiros recrutados foram 

informados sobre o estudo e convidados a participarem da pesquisa de análise da 



 
 

42 
 

confiabilidade interobservadores. Após assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice I), foram avaliados através do Instrumento de Caracterização dos 

profissionais (Apêndice III), a fim de verificar a inclusão dos mesmos no estudo. 

Para avaliar a confiabilidade interobservadores foi realizado o exame simultâneo da 

úlcera venosa, de forma independente por três enfermeiros, considerando o pesquisador 

como padrão-ouro e os dois enfermeiros clínicos. Para aplicação dos instrumentos de 

coleta, houve previamente o treinamento teórico-prático dos enfermeiros para 

padronização da avaliação das variáveis que compõem a RESVECH 2.0. Com objetivo da 

realização do treinamento teórico-prático, foi elaborado pelo pesquisador um Tutorial 

contendo instruções detalhadas sobre a utilização da escala RESVECH 2.0 e a forma de 

aplicação.  

Durante aplicação das escalas, cada avaliador ao início da realização do curativo 

avaliou e registrou em seu instrumento próprio a quantidade de exsudato. Após a limpeza 

da ferida com solução fisiológica a 0,9% todos avaliaram o tipo de tecido presente no leito 

da lesão, profundidade e bordas. Posteriormente o enfermeiro pesquisador realizou a 

mensuração da lesão, largura e comprimento em cm², usando uma régua de papel, sem que 

os demais observadores visualizassem, seguindo o mesmo procedimento os enfermeiros 

clínicos, realizando a mensuração de forma independente. Podendo ainda o pesquisador 

realizar o registro para os enfermeiros clínicos no verso dos respectivos formulários de 

avaliação. 

Além disto, no decorrer da aplicação da escala RESVECH 2.0 todos os enfermeiros 

avaliaram a presença de sinais de infecção/inflamação, como: dor, eritema e edema 

perilesional, aumento da temperatura do membro afetado, odor, palidez de tecido e demais 

itens compostos nesta dimensão.  

As medidas foram devidamente registradas nos formulários de coleta sem 

comunicação entre os observadores. 
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Figura 2. Etapas das atividades de campo para coleta da análise de Confiabilidade 

Interobservadores 

 

Tratamento dos dados 

 

A análise dos dados foi realizada por meio do software Stata, versão 14.0. Os dados 

sociodemográficos e clínicos dos participantes foram submetidos à análise descritiva. 

Para análise da concordância interobservadores, quatro testes foram utilizados: (i) 

coeficiente Kappa ponderado (k); (ii) coeficiente de concordância de Lin (rho_c); (iii) 

coeficiente de correlação de Pearson (r) e (iv) coeficiente de correlação intraclasse (CCI). 

A concordância foi realizada para cada item e escore total da escala RESVECH. 

Os valores de Kappa foram classificados, sendo k< 0,20 como concordância pobre, 

de 0,21 a 0,40 concordância fraca, de 0,41 a 0,60 concordância moderada, 0,61 a 0,80 para 

concordância boa e 0,81 a 1,0 concordância muito boa. Esse tipo de análise mede a 

concordância interobservadores, considerando variáveis ordinais
46

. 

Também, utilizaram-se medidas de concordância ou confiabilidade para variáveis 

quantitativas como parâmetro comparativo. O Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI) 

corresponde a uma medida de confiabilidade interobservadores classificado como: CCI < 
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0,5 confiabilidade pobre; 0,5 a 0,75 moderada; 0,75 a 0,90 boa e > 0,90 confiabilidade 

excelente
48

. 

Foi utilizado ainda o coeficiente de concordância de Lin (rho_c) que mede a força 

de concordância interobservadores de uma variável quantitativa. Valores < 0.90 

considerado concordância pobre, 0.90 a 0.95 moderada; 0.95 a 0.99 substancial e > 0.99 

quase perfeita
50

. 

Finalmente, realizou-se o cálculo do coeficiente de correlação de Pearson (r). Os 

valores foram classificados como: 0,0 = nenhuma; 0,1 a 0,19 = muito fraca; 0,20 a 0,39 = 

fraca; 0,40 a 0,59 = moderada; 0,60 a 0,79 = forte e 0,80 a 0,99 = muito forte e 1,00 = 

perfeita
49

.  

 

3.2 Análise de Responsividade 

 

População e Amostra 

 

A população do estudo foi constituída dos usuários do SUS com úlceras venosas 

que frequentavam os dois cenários de pesquisa e estavam em tratamento no ambulatório de 

Reparo de Feridas do HUAP, RJ e nas salas de curativo da rede pública de saúde, do 

município de Goiânia, GO. 

 

Os critérios de inclusão foram: 

 

 Idade maior ou igual a 18 anos, independente do sexo. 

 Com úlceras venosas. 

 Com diagnóstico médico de insuficiência venosa crônica. 

 Presença de sinais clínicos de comprometimento venoso, independente do padrão 

estabelecido para tratamento tópico. 

  

Os critérios de exclusão foram: 

 

 Presença de sinais clínicos de comprometimento arterial moderado ou severo. 
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 Para descontinuidade considerou perdas do seguimento os usuários que não participaram 

das reavaliações de responsividade de 60 dias da avaliação inicial. 

 

Coleta de Dados 

 

Para analisar a responsividade a coleta de dados ocorreu por meio de três 

avaliações, durante 12 semanas, com intervalo de 4 semanas. O segundo encontro ocorreu 

30 dias após o primeiro e o terceiro 60 dias após avaliação inicial. A coleta transcorreu de 

maio a novembro de 2018. 

Os indivíduos em situação de úlceras venosas foram recrutados, informados sobre o 

estudo e convidados a participarem da pesquisa para análise de responsividade, após 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do paciente (APÊNDICE II).  

Para a primeira avaliação o pesquisador aplicou o Instrumento de Caracterização 

dos Pacientes, com dados sociodemográficos e condições clínicas dos membros inferiores 

(APÊNDICE VI); O Instrumento sobre Condições da lesão, que contêm dados como: tipo 

de curativo utilizado e intervalo de troca, quantidade de exsudato, tecido predominante na 

ferida, bordas, odor, dor (APÊNDICE VII), e a aplicação das escalas RESVECH 2.0 e 

PUSH 3.0 (APÊNDICE IV e V). 

Durante a segunda e terceira avaliação o pesquisador aplicou novamente os 

instrumentos de avaliação das condições da lesão, as escalas RESVECH 2.0 e PUSH 3.0, e 

também a aplicação da Escala Global de Mudança para investigação subjetiva do paciente, 

como também do profissional e pesquisador que acompanharam o tratamento, sobre a 

mudança percebida na ferida, (ANEXO I e II).  Na parte I da escala, analisa a percepção do 

paciente sobre sua lesão e na parte II, a avaliação mediante consenso entre o pesquisador e 

o profissional responsável pelo atendimento do paciente sobre a evolução da ferida.  

Para avaliação da Escala Global de Mudança os escores variam de -7 a +7. Os 

valores 0, -1 e + 1 indicam que não houve mudanças, -2, -3, indicam uma pequena 

mudança para pior, +2, +3 indicam uma pequena mudança, para melhor, -4, -5, indicam 

mudança moderada, para pior, +4, +5, indicam mudança moderada, para melhor, e - 6, -7, 

grande mudança, para pior, +6, +7, grande mudança, para melhor
66

. 

Para aplicação desse instrumento, inicialmente são feitas uma ou mais perguntas 

globais para o paciente sobre a mudança percebida no estado da ferida em relação a 
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determinado período anterior, solicitando que segundo sua percepção, identifique tal 

mudança em uma escala de 15 pontos. O paciente é classificado de acordo com a mudança, 

tanto para melhora, quanto para piora. Caso o paciente indique que não houve mudança, a 

pontuação será zero. 

Durante o início da realização do curativo, após a limpeza da lesão com solução 

fisiológica a 0,9%, foi avaliado o tipo de tecido e mensurado largura e comprimento em 

cm², com utilização de régua de papel. A seguir, realizou a planigrafia registrando traçado 

das bordas da úlcera em acetato estéril voltado para lesão, com caneta azul marcadora de 

ponta fina e também o registro fotográfico nos três momentos de avaliação para que se 

pudesse checar parâmetros da lesão. Mantendo-se distância de 20 cm da imagem 

capturada, com pano de fundo azul celeste e inclusão de escala de referência no campo 

fotográfico. 

Posteriormente foi feita a transposição do traçado das bordas das úlceras para o 

papel vegetal e, colocava-se uma régua ao lado da imagem desenhada e fazia-se o registro 

fotográfico desse material para cálculo da planimetria em cm², no software Image J® 

versão 1,49. 
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Figura 3. Etapas das atividades de campo para coleta da análise de Responsividade 

 

Tratamento dos dados  

 

A fim de realizar os procedimentos analíticos do estudo, os dados clínicos e os 

escores dos instrumentos de avaliação foram armazenados no programa Excel e, 

posteriormente a análise dos dados foi realizada através do software Stata, versão 14.0.  

A responsividade do instrumento RESVECH 2.0 foi analisada utilizando ambos os 

métodos: método baseado na distribuição de dados e método baseado em âncoras. 

 

 Método baseado na distribuição dos dados 

 

Neste estudo, como método baseado na distribuição dos dados utilizou-se o 

Tamanho do efeito (TE). 
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O TE foi avaliado calculando as variações de escores para medir o espectro de 

variação do instrumento ao longo do tempo de observação para cada par de avaliações. O 

TE, foi calculado a partir dos resultados obtidos nas três avaliações, mediante fórmula 

própria.  

O cálculo do TE considerou a diferença entre as médias dos escores totais e das 

subescalas da RESVECH 2.0 nas três avaliações: 1° - diferença dos resultados dos escores 

inicial e escores da segunda avaliação (30 dias); 2° - diferença dos escores da segunda e 

terceira avaliação (60 dias); 3° - diferença do escore inicial e escore da terceira avaliação, 

dividido pelo desvio padrão da avaliação inicial. Considerando valores como: nenhum 

efeito (< 0,20), pequeno (0,20 – 0,49), médio (0,50 – 0,79) e grande (maior ou igual a 0,80)
 

55, 58
. 

 

 Método baseado em âncoras 

 

 As âncoras utilizadas neste estudo foram: avaliação global de mudança, 

classificação dos escores da escala PUSH 3.0 e a taxa de cicatrização, que foi calculada a 

partir do valor da planimetria. 

A diferença ou mudança mínima importante (MID) são os menores valores de 

mudança relatados ou percebidos pelo indivíduo ou pelo pesquisador/profissional, em um 

domínio de interesse
66

. 

Foram considerados neste estudo como “mudança pequena”, os valores de MID 

calculados entre (-2 -1 +1 +2) na pontuação total. Embora para se estimar a MID utiliza-se 

somente a mudança pequena, foi realizado o mesmo procedimento para as mudanças 

“moderada” e “grande”. 

A âncora avaliação global de mudança foi analisada sob a perspectiva do paciente 

por meio da sua percepção de mudança do estado da ferida e também na visão dos 

profissionais, estimando-se a MID. Para aplicação da escala global de mudança, foram 

feitas questões de ordem geral, para situar o paciente na avaliação, que levaram em conta 

os últimos 30 dias. 

Para a âncora avaliação global de mudança, o instrumento continha o que foi 

definido como mudança pequena nesse estudo, escores de (-2 -1 +1 +2). Identificados os 
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pacientes que perceberam estes escores, verificou-se para cada um deles na RESVECH a 

respectiva diferença de média, para pontuação total e subitens da escala. 

As âncoras PUSH 3.0 e taxa de cicatrização consistiram em medida clínica externa, 

ou seja, a avaliação do pesquisador/profissional. Foi realizado o cálculo da diferença do 

PUSH 3.0 conforme escore do RESVECH 2.0 entre as avaliações para todos os pacientes.  

A taxa de cicatrização foi calculada por meio da equação, em que: W0 = área inicial 

e W1 = área final
70

, seguindo fórmula: 

W0 – W1 

[_______]x100 

    W0 

 

No caso da âncora taxa de cicatrização, foi realizado o cálculo da diferença das 

médias conforme escore da RESVECH 2.0, entre as avaliações para todos os pacientes. Foi 

verificada a amplitude da diferença da taxa, que foi de 14, 2 %, e partir disso foram adotados 

os valores de referência para variação de pequena, moderada, grande e nenhuma mudança, 

conforme figura 2: 
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Figura 4. Parâmetros utilizados para classificação da diferença minimamente importante 

 

Na interpretação do MID espera-se que haja uma ordem crescente de mudança, 

onde a mudança pequena seja menor que a mudança moderada e esta seja menor que a 

mudança grande
63

.  

Foi utilizada estatística descritiva, medidas de tendência central, descrever o 

tamanho das lesões e o teste t de Student para amostras pareadas foi utilizado para verificar 

as diferenças estatísticas entre os escores a cada avaliação
71

. Em todos os testes estatísticos 

foram conduzidos com um nível de significância de 5%. 
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4. RESULTADOS 

 

A seguir serão apresentados os resultados seguindo as duas etapas da pesquisa, 

primeiro a apresentação da Análise de Confiabilidade e em seguida Análise de 

Responsividade. 

 

4.1 Análise de Confiabilidade 

 

Inicialmente, serão apresentadas as características sociodemográficas dos 

Enfermeiros participantes da análise de Confiabilidade Interobservadores, com base nas 

variáveis: cidade e unidade da coleta, faixa etária, sexo e titulação. E a seguir os resultados 

das observações realizadas por trio de observadores (dois enfermeiros clínicos e um 

enfermeiro padrão-ouro), com diferentes combinações. 

 

Caracterização sociodemográficas dos participantes 

 

Os resultados a seguir referem-se às características sociodemográficas dos 

voluntários da pesquisa. A tabela 1 ilustra a frequência absoluta e percentual das 

características que constituem os dados profissionais dos participantes da pesquisa. 

Participaram do estudo seis enfermeiras, do sexo feminino (100%), sendo uma 

(16,6%) com idade até 25 anos, três enfermeiras (50%) com idade de 26 a 35 anos, e duas 

(33,3%) com idade de 36 a 40 anos. Todas possuíam mestrado (100%) e realizaram as 

observações, por diferentes pares, na unidade do HUAP na cidade de Niterói.  

Na tabela 1, foi observado tempo de atuação no tratamento de pessoas com feridas 

e com úlceras venosas, das quais duas (33,3%), apresentavam entre 1 a 5 anos de 

experiência na avaliação e tratamento de pessoas com úlceras venosas, e as outras quatro 

enfermeiras (66,6%), apresentavam mais de 5 anos de experiência. Todas seis enfermeiras 

(100%) mantinham a frequência de atendimento a pessoa com úlcera venosa de 1 a 2 vezes 

por semana.  
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Tabela 1 – Caracterização dos profissionais. Niterói/RJ, 2019 

CARACTERIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

Tempo de atuação na avaliação e 

tratamento de pessoas com feridas 

n % 

1 ano a 5 anos 2 33,3 

5 anos ou > 4 66,6 

Tempo de atuação na avaliação e 

tratamento de pessoas com ulceras 

venosas 

n % 

1 ano a 5 anos 2 33,3 

5 anos ou > 4 66,6 

Frequência de atendimento a pessoa 

com úlceras venosas 

n % 

1 a 2 vezes por semana 6 100 

Menos de 1 vez por semana 0 0 

 

 

Foram analisadas 23 úlceras venosas por trios de observadores, dois enfermeiros 

clínicos (Enf 1 e Enf 2) e um enfermeiro pesquisador (Enf PO), cuja medida foi 

considerada padrão ouro. Eles atuaram em diferentes combinações, e realizaram um total 

de 33 observações.  

O tamanho das lesões que compuseram o estudo variou entre 1,12 cm
2
 e 281,25 

cm
2
, com média de 46,36 cm

2 
±62,13 e mediana de 36 cm

2
. Neste primeiro momento foi 

avaliado comprimento x largura, como pede o instrumento. 

A seguir, na figura 4 mostra os escores médios encontrados por cada avaliador. A 

média do escore total foi de 14,18+3,41 para a Enf PO, 14,09+3,70 para a Enf 1 e 

13,93+3,81 para a Enf 2. Observa-se correlação nos escores, demonstrando índices 

aproximados entre os observadores. 
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Figura 5. Escores totais do RESVECH mensurados pelos observadores (n = 33) 

 

A Tabela 2 mostra o coeficiente Kappa ponderado entre os subitens e pontuação 

total da escala RESVECH entre o Enf PO e os Enf 1 e Enf2. Verificou-se um k de 0,796 da 

Enf PO com Enf 1 e de 0,823 com a Enf2, indicando concordância boa e muito boa, 

respectivamente.  
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Tabela 2 – Grau de concordância interobservadores mensurada pelo coeficiente Kappa 

Itens Enf PO x Enf 1 Enf PO x Enf 2 

%
1
 k

2
 p-valor %

1
 k

2
 p-valor 

1. Dimensões da lesão 96,36 0,897 < 0,001 81,82 0,777 < 0,001 

2. Profundidade/Tecidos 

afetados 

81,82 0,606 < 0,001 78,79 0,524 < 0,001 

3. Bordas 94,95 0,772 < 0,001 81,82 0,699 < 0,001 

4. Tipo de tecido no leito 

da ferida 

93,94 0,476 < 0,001 100,00 1,000 < 0,001 

5. Exsudato 96,36 0,870 < 0,001 81,82 0,744 < 0,001 

6. Infecção/Inflamação 

Item 6 .1 

90,30 

96,97 

0, 632 

0,938 

< 0,001 

< 0,001 

94,95 

93,94 

0,774 

0,874 

< 0,001 

< 0,001 

Item 6.2 69,70 0,329 0,025 90,91 0,807 < 0,001 

Item 6.3 78,79 0,516 0,001 84,84 0,675 < 0,001 

Item 6.4 93,94 0,766 < 0,001 93,94 0,766 < 0,001 

Item 6.5 81,82 0,421 0,001 87,88 0,542 < 0,001 

Item 6.6 100,00 1,000 < 0,001 93,94 0,633 < 0,001 

Item 6.7 100,00 1,000 < 0,001 100,00 1,000 < 0,001 

Item 6.8 100,00 1,000 < 0,001 100,00 1,000 < 0,001 

Item 6.9 100,00 1,000 < 0,001 93,94 0,633 < 0,001 

Item 6.10 100,00 1,000 < 0,001 100,00 1,000 < 0,001 

Item 6.11 100,00 1,000 < 0,001 100,00 1,000 < 0,001 

Item 6.12 96,97 0,653 < 0,001 94,94 0,468 < 0,001 

Item 6.13 96,97 0,784 < 0,001 100,00 1,000 < 0,001 

Item 6.14 100,00 1,000 < 0,001 100,00 1,000 < 0,001 

Pontuação Total 94,75 0,796 < 0,001 95,15 0,823 < 0,001 

1% de concordância; 
2Coeficiente kappa. 

 

A Tabela 3 mostra a confiabilidade e concordância interobservadores pelo rho_c 

(correlação de Lin), r (coeficiente de correlação de Pearson) e CCI (coeficiente de 

correlação intraclasse). 
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Com relação ao escore total, para o rho_c, verificaram-se coeficientes de 0,952 

entre (Enf PO x Enf 1) e 0,937 (Enf PO x Enf 2), indicando concordância moderada. Já a 

análise do r mostrou coeficientes de 0,955 (Enf PO x Enf 1) e 0,965 (Enf PO x Enf 2), 

indicando correlação muito forte entre as medidas das observadoras. Por fim, para o CCI 

verificaram-se coeficientes de 0,976 (Enf PO x Enf 1) e 0,979 (Enf PO x Enf 2) indicando 

confiabilidade interobservadores excelente. 

Além disso, a Figura 5 mostra a análise de correlação do escore total da escala 

RESVECH 2.0 entre os avaliadores. Demostrando quanto mais aglutinados a barra melhor 

é a correlação. 
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Tabela 3 – Análise da confiabilidade e concordância interobservadores mensurados pelo coeficiente de concordância de Lin, correlação de 

Pearson e coeficiente de correlação intraclasse 

 
Itens Enf PO x Enf 1 Enf PO x Enf 2 

rho_c
1
 p-valor r

2
 p-valor CCI

3
 p-valor rho_c

1
 p-valor r

2
 p-valor CCI

3
 p-valor 

1. Dimensões da lesão 0,963 < 0,001 0,964 < 0,001 0,981 < 0,001 0,963 < 0,001 0,963 < 0,001 0,981 < 0,001 

2. Profundidade/Tecidos 

afetados 

0,606 < 0,001 0,659 < 0,001 0,790 < 0,001 0,524 < 0,001 0,557 0,001 0,711 < 0,001 

3. Bordas 0,828 < 0,001 0,851 < 0,001 0,919 < 0,001 0,823 < 0,001 0,828 < 0,001 0,903 < 0,001 

4. Tipo de tecido no leito 

da ferida 

0,476 < 0,001 0,559 < 0,001 0,659 < 0,001 1,000 < 0,001 1,000 < 0,001 1,000 < 0,001 

5. Exsudato 

6. Infecção/Inflamação 

0,960 

0,952 

< 0,001 

<0,001 

0,962 

0,809 

< 0,001 

<0,001 

0,980 

0,976 

< 0,001 

<0,001 

0,916 

0,973 

< 0,001 

<0,001 

0,928 

0,965 

< 0,001 

<0,001 

0,960 

0,979 

< 0,001 

<0,001 

Item 6.1 0,939 < 0,001 0,940 < 0,001 0,969 < 0,001 0,876 < 0,001 0,883 < 0,001 0,928 < 0,001 

Item 6.2 0,329 0,033 0,342 0,052 0,508 0,024 0,807 < 0001 0,809 < 0,001 0,894 < 0,001 

Item 6.3 0,516 < 0,001 0,527 0,002 0,689 0,001 0,675 < 0,001 0,713 < 0,001 0,830 < 0,001 

Item 6.4 0,766 < 0,001 0,788 < 0,001 0,874 < 0,001 0,766 < 0,001 0,788 < 0,001 0,874 < 0,001 

Item 6.5 0,421 < 0,001 0,516 < 0,001 0,640 < 0,001 0,542 < 0,001 0,609 < 0,001 0,729 < 0,001 

Item 6.6 1,000 < 0,001 1,000 < 0,001 1,000 < 0,001 0,633 < 0,001 0,633 < 0,001 0,776 < 0,001 

Item 6.7 1,000 < 0,001 1,000 < 0,001 1,000 < 0,001 1,000 < 0,001 1,000 < 0,001 1,000 < 0,001 

Item 6.8 1,000 < 0,001 1,000 < 0,001 1,000 < 0,001 1,000 < 0,001 1,000 < 0,001 1,000 < 0,001 

Item 6.9 0,369 0,002 0,476 0,005 0,563 < 0,001 -0,031 0,862 -0,031 0,863 -0,065 0,570 
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Tabela 3 – Análise da confiabilidade e concordância interobservadores mensurados pelo coeficiente de concordância de Lin, correlação de 

Pearson e coeficiente de correlação intraclasse 

 

 

Itens 

Enf PO x Enf 1 Enf PO x Enf 2 

rho_c
1
 p-valor r

2
 p-valor CCI

3
 p-valor rho_c

1
 p-valor r

2
 p-valor CCI

3
 p-valor 

Item 6.10 1,000 < 0,001 1,000 < 0,001 1,000 < 0,001 1,000 < 0,001 1,000 < 0,001 1,000 < 0,001 

Item 6.11 1,000 < 0,001 1,000 < 0,001 1,000 < 0,001 1,000 < 0,001 1,000 < 0,001 1,000 < 0,001 

Item 6.12 0,653 < 0,001 0,696 < 0,001 0,795 < 0,001 0,468 0,001 0,468 0,006 0,637 < 0,001 

Item 6.13 0,784 < 0,001 0,803 < 0,001 0,882 < 0,001 1,000 < 0,001 1,000 < 0,001 1,000 < 0,001 

Item 6.14 1,000 < 0,001 1,000 < 0,001 1,000 < 0,001 1,000 < 0,001 1,000 < 0,001 1,000 < 0,001 

Pontuação Total 0,952 < 0,001 0,955 < 0,001 0,976 < 0,001 0,937 < 0,001 0,965 < 0,001 0,979 < 0,001 

1Coeficiente de correlação de Lin. 
2Coeficiente de correlação de Pearson. 
3Coeficiente de correlação intraclasse. 
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Figura 6. Análise de correlação intraclasse entre os escores totais do RESVECH mensurados pelos observadores
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4.2 Análise de Responsividade 

 

Participaram do estudo 38 pacientes, com 60 úlceras venosas. Houve perda de 

seguimento de um paciente que não compareceu a avaliação no D60, considerado critério 

de descontinuidade, pois o paciente referiu cicatrização total da ferida. Totalizando na 

terceira avaliação 59 úlceras venosas avaliadas. O tamanho médio das lesões foi 25,07 cm
2
 

± 33,54 e mediana 10,10 cm
2
, na primeira avaliação.  Na segunda e terceira avaliação, 

houve lesões epitelizadas.  

Na Tabela 4 é descrita a análise descritiva dos subescores e escore total da escala 

em cada avaliação do estudo. São apresentados, média, desvio padrão (DP), intervalo de 

confiança da média (IC) 95%, mediana, intervalo interquartil (IIQ), mínimo, máximo e 

coeficiente de variação (CV). 

 

Tabela 4 – Estatística descritiva dos subescores e escore total da escala RESVECH 2.0 (n 

= 60), Goiânia-GO e Niterói-RJ 2017-2018 

 
Subescala Média DP

1
 IC 95%

2
 Mediana IIQ

3 
Míni

mo 

Máximo CV
4 

1. Dimensões da lesão         

1ª avaliação 2,82 1,62 2,40-3,24 3,0 3 1 6 2,63 

2ª avaliação 2,52 1,81 2,05-2,98 2,0 3 0 6 3,27 

3ª avaliação 2,40 2,03 1,88-2,92 2,0 4 0 6 4,11 

2. Profundidade/Tecidos afetados         

1ª avaliação 1,88 0,55 1,74-2,03 2,0 0 0 3 0,31 

2ª avaliação 1,55 0,72 1,36-1,74 2,0 1 0 2 0,52 

3ª avaliação 1,38 0,88 1,15-1,61 2,0 2 0 3 0,78 

3. Bordas         

1ª avaliação 2,13 0, 67 1,96-2,31 2,0 0 1 4 2,00 

2ª avaliação 2,07 0,99 1,81-2,32 2,0 1 0 4 0,98 

3ª avaliação 1, 68 1,16 1,38-1,98 2,0 2 0 4 1,34 

4. Tipo de tecido no leito da ferida         

1ª avaliação 2,93 0,36 2,84-3,03 3,0 0 1 4 0,13 

2ª avaliação 2,50 1,03 2,23; 2,77 3,0 0 0 3 1,07 

3ª avaliação 2,15 1,30 1,81-2,49 3,0 3 0 3 1,69 
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Tabela 4 – Estatística descritiva dos subescores e escore total da escala RESVECH 2.0 (n = 

60), 

Goiânia-GO e Niterói-RJ, 2017-2018 

 
Subescala Média DP

1
 IC 95%

2
 Mediana IIQ

3 
Mínim

o 

Máximo CV
4 

5. Exsudato         

1ª avaliação 1,68 1,26 1,36-2,01 2,0 3 0 4 1,58 

2ª avaliação 1,85 1,38 1,49-2,21 2,0 2 0 4 1,89 

3ª avaliação 2,08 1,54 1,68-2,48 2,0 3 0 4 2,38 

6. Pontuação do subitem Infecção 

/Inflamação  

        

1ª avaliação 3,12 2,00 2,60-3,63 3,0 2 0 10 4,00 

2ª avaliação 2,35 2,05 1,82-2,88 2,0 3 0 8,0 4,20 

3ª avaliação 2,05 2,04 1,53-2,58 2,0 3 0 8,0 4,15 

PONTUAÇÃO TOTAL         

1ª avaliação 14,53 4,07 13,48-15,58 14,0 5 6 24 16,59 

2ª avaliação 12,55 5,27 11,19-13,91 13,0 8 3,0 23 27,78 

3ª avaliação 11,57 5,97 10,02-13,10 12,0 11 0 25 35,67 

1Desvio-padrão;  
2Intervalo de confiança da média;  
3Intervalo interquartil; 
4Coeficiente de variação. 

 

 Método baseado na distribuição de dados 

 

A seguir as tabelas 5, 6, e 7 mostram a responsividade da escala RESVECH 2.0, 

utilizando o método de distribuição dos dados. Foi realizado o cálculo do tamanho do efeito 

das diferenças das médias dos subescores e escore total. 

Observou-se que entre a primeira e segunda avaliação os resultados mostram 

diminuição significativa da pontuação total (14,53 versus 12,55), com tamanho de efeito 

pequeno (Cohen’s d = 0,420). Verificou-se redução significativa do subitem dimensões da 

lesão, porém sem nenhum efeito (Cohen’s d = 0,175). Redução significativa com efeito 

pequeno foi verificada para o subitem infecção/inflação (sinais de biofilme) (Cohen’s d = 

0,380). Por fim, verificou-se redução do escore dos subitens profundidade/tecidos afetados 

e tipo de tecido no leito da ferida, ambos com TE médio (Tabela 5). 
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Tabela 5 – Tamanho do efeito das diferenças das médias da pontuação total e pontuação 

dos subitens da RESVECH, entre primeira e segunda avaliação (n = 60), Goiânia-GO e 

Niterói-RJ, 2017-2018 

 
RESVECH 1ª avaliação 2ª avaliação Diferença TE

4
 

Média (DP)
1
 Média (DP)

1
 Média 

(DP)
1
 

IC 95%
2
 t

3
 p-valor 

Dimensões da lesão 2,82 (1,62) 2,52 (1,81) 0,30 (0,70) 0,12; 0,48 3,338 0,001 0,175 

Profundidade/Tecidos 

afetados 

1,88 (0,56) 1,55 (0,72) 0,33 (0,90) 0,10; 0,56 2,946 0,005 0,512 

Bordas 2,13 (0,67) 2,07 (0,99) 0,07 (1,04) -0,20; 0,33 0,497 0,621 0,088 

Tipo de tecido no leito 

da ferida 

2,93 (0,36) 2,50 (1,03) 0,43 (1,05) 0,16; 0,70 3,204 0,002 0,557 

Exsudado 1,68 (1,26) 1,85 (1,38) -0,17 (1,70) -0,60; 0,27 -0,769 0,445 0,129 

Infecção/Inflamação 3,12 (2,00) 2,35 (2,05) 0,78 (2,09) 0,22-1,31 2,836 0,006 0,380 

Pontuação Total 14,53 (407) 12,55 (5,27) 1,98 (3,91) 0,97; 2,99 3,923 < 0,001 0,420 

1Desvio-padrão;  
2Intervalo de confiança da diferença; 
3Teste t de Student para amostras pareadas; 
4Tamanho do efeito mensurado pelo Cohen’s d (Cohen, 1988).  

 

Entre a segunda e terceira avaliação os resultados mostram redução significativa 

para o escore total, porém sem nenhum efeito (Cohen’s d = 0,164). Também se observou 

redução dos subitens dimensões da lesão, profundidade/tecidos afetados e tipo de tecido no 

leito da ferida, ambos com TE pequeno (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Tamanho do efeito das diferenças das médias da pontuação total e pontuação 

dos subitens da RESVECH, entre a segunda e terceira avaliação (n = 60), Goiânia-GO e 

Niterói-RJ, 2017-2018 

 
RESVECH 2ª avaliação 3ª avaliação Diferença TE

4
 

Média (DP)
1
 Média (DP)

1
 Média 

(DP)
1
 

IC 95%
2
 t

3
 p-valor 

Dimensões da lesão 2,52 (1,81) 2,40 (2,03) 0,12 (0,61) -0,04; 0,27 1,474 0,146 0,062 

Profundidade/Tecidos 

afetados 

1,55 (0,72) 1,38 (0,88) 0,17 (0,64) 0,01-0,33 2,010 0,049 0,211 

Bordas 2,07 (0,99) 1,68 (1,16) 0,38 (0,86) 0,16; 0,61 3,431 0,001 0,362 
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Tabela 6 – Tamanho do efeito das diferenças das médias da pontuação total e pontuação 

dos subitens da RESVECH, entre a segunda e terceira avaliação (n = 60), Goiânia-GO e 

Niterói-RJ, 2017-2018 

 
RESVECH 2ª avaliação 3ª avaliação Diferença TE

4
 

Média 

(DP)
1
 

Média (DP)
1
 Média 

(DP)
1
 

IC 95%
2
 t

3
 p-valor 

Tipo de tecido no 

leito da ferida 

2,50 (1,03) 2,15 (1,30) 0,35 (0,94) 0,11; 0,59 2,898 0,005 0,294 

Exsudado 1,85 (1,38) 2,08 (1,54) -0,23 (1,84) -0,71; 0,24 -0,980 0,331 0,157 

Infecção/Inflamação 2,35 (2,05) 2,05 (2,04) 0,30 (1,61) -0,11; 0,71 1,445 0,154 0,147 

Pontuação Total 12,55 (5,27) 11,57 (5,97) 0,98 (2,99) 0,21; 1,76 2,544 0,014 0,164 

1Desvio-padrão;  
2Intervalo de confiança da diferença; 
3Teste t de Student para amostras pareadas; 
4Tamanho do efeito mensurado pelo Cohen D (Cohen, 1988)’.  

 

Entre a primeira e terceira avaliação os resultados mostram redução significativa 

com TE médio (Cohen’s d = 0,579). Para o subitem dimensões da lesão, observou-se 

redução significativa, com TE pequeno (Cohen’s d = 0,229). TE médio foi observado para 

o subitem bordas (Cohen’s d = 0,475) e infecção/inflamação (Cohen’s d = 0,530). Por fim, 

TE grande foi observado para o tipo de tecido no leito da ferida (Cohen’s d = 0,818)  

 

Tabela 7 – Tamanho do efeito das diferenças das médias da pontuação total e pontuação 

dos subitens da RESVECH, entre a primeira e terceira avaliação (n = 60), Goiânia-GO e 

Niterói-RJ, 2017-2018 

 
RESVECH 1ª avaliação 3ª avaliação Diferença TE

4
 

Média 

(DP)
1
 

Média (DP)
1
 Média 

(DP)
1
 

IC 95%
2
 t

3
 p-valor 

Dimensões da lesão 2,82 (1,62) 2,40 (2,03) 0,42 (1,01) 0,16; 0,67 3,185 0,002 0,229 

Profundidade/tecidos 

afetados 

1,88 (0,56) 1,38 (0,88) 0,50 (0,95) 0,25; 0,74 4,086 < 0,001 0,679 

Bordas 2,13 (0,67) 1,68 (1,16) 0,45 (1,17) 0,15; 0,75 2,978 0,004 0,475 

Tipo de tecido no 

leito da ferida 

2,93 (0,36) 2,15 (1,30) 0,78 (1,32) 0,44; 1,12 4.611 < 0,001 0,818 
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Tabela 7 – Tamanho do efeito das diferenças das médias da pontuação total e pontuação 

dos subitens da RESVECH, entre a primeira e terceira avaliação (n = 60), Goiânia-GO e 

Niterói-RJ, 2017-2018 

 
RESVECH 1ª avaliação 3ª avaliação Diferença TE

4
 

Média 

(DP)
1
 

Média (DP)
1
 Média 

(DP)
1
 

IC 95%
2
 t

3
 p-valor 

Exsudado 1,68 (1,26) 2,08 (1,54) -0,40 (2,37) -1,01; 0,21 -1,305 0,197 0.284 

Infecção/Inflamação 

Pontuação Total 

3,12 (2,00) 

14,53 (4,07) 

2,05 (2,04) 

11,57 (5,97) 

1,07 (1,93) 

2,97 (4,87) 

0,57; 1,56 

1,70; 4,22 

4,281 

4,718 

< 0,001 

< 0,001 

0,530 

0,579 

1Desvio-padrão;  
2Intervalo de confiança da diferença; 
3Teste t de Student para amostras pareadas; 
4Tamanho do efeito mensurado pelo Cohen D (Cohen, 1988)’.  
 

 Método baseado em âncoras 

 

Neste seguimento são apresentados os resultados referentes às âncoras utilizadas 

para determinar a diferença ou mudança mínima importante (MID). As âncoras utilizadas 

foram: avaliação global de mudança (de acordo com a percepção do indivíduo e do 

profissional), a PUSH 3.0 (de acordo com a avaliação clínica do profissional de saúde) e 

taxa de cicatrização da ferida, que foi calculada a partir do valor da planimetria. Os 

resultados referentes a mudanças são apresentados como mudança pequena, moderada ou 

grande. 

As Tabelas 8 e 9 mostram a MID considerando a âncora Avaliação Global de 

Mudança (AGM) entre a primeira, segunda e terceira avaliação na percepção dos 

pacientes, respectivamente.  

Do total de pacientes que realizaram AGM (n = 59), 13,6% dos pacientes 

perceberam pequenas mudanças, 15,3% mudanças moderadas e 71,2% grandes mudanças 

após 30 dias. Verificou-se a diferença mínima clinicamente importante (DMCI) no escore 

total do RESVECH de 0,62 (Tabela 8). 

 

 

 

 

 



 
 

63 
 

Tabela 8 – Diferença das médias dos escores total e dos subescores da RESVECH, 

conforme o grau de mudança percebida pelos pacientes com úlceras venosas na Avaliação 

Global de Mudança aos 30 dias (n= 59), Goiânia-GO e Niterói-RJ, 2017-2018 

 
RESVECH Sem mudança n = 0 [-]) Pequena (n = 8 [13,6%]) Moderada (N =9 [15,3%]) Grande (N = 42 [71,2%]) 

Média
1
 IC 95%

2
 Média

1
 IC 95%

2
 Média

1
 IC 95%

2
 Média

1
 IC 95%

2
 

Dimensões da 

lesão 

* * -0,25 (0,71) -0,84; 0,34 0,22 (0,44) -0,12; 0,56 0,43 (0,70) 0,21; 0,65 

Profundidade/

Tecidos 

afetados 

* * -0,12 (0,35) -0,42; 0,17 0,22 (0,44) -0,12; 0,56 0,45 (0,99) 0,14; 0,76 

Bordas * * -0,12 (0,64) -0,66; 0,41 -0,11 (0,33) -0,37; 0,14 0,14 (1,20) -0,23; 0,52 

Tipo de 

tecido no leito 

da ferida 

* * 0,12 (0,35) -0,17; 0,42 0,22 (0,44) -0,12; 0,56 0,55 (1,21) 0,17; 0,93 

Exsudado * * -0,87 (1,64) -2,24; 0,50 0,44 (0,73) -0,11; 1,00 -0,43 (1,85) -1,00; 0,15 

Infecção/Infla

mação 

* * -0,62 (2,72) -2,90; 1,65 1,00 (1,32) -0,02; 2,01 1,05 (2,21) 0,36; 3,86 

Pontuação 

Total 

* * -0,62 (2,72) -2,90; 1,65 2,00 (1,93) 0,51; 3,50 2,53 (4,28) 1,19; 3,86 

Nota: sem avaliação de um paciente. 
1Desvio-padrão;  
2Intervalo de confiança da diferença. 
*Sem pacientes para cálculo da diferença nessa categoria. 

 

Ao final de 60 dias (D60), 28,8% perceberam pequena mudança, 5,1% mudança 

moderada e 62,7% grande mudança. A MID obtida na AGM na percepção dos pacientes 

foi de 0,35 para a escala total do RESVECH (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Diferença das médias dos escores total e dos subescores da RESVECH, 

conforme o grau de mudança percebida pelos pacientes com úlceras venosas na Avaliação 

Global de Mudança aos 60 dias (n= 59), Goiânia-GO e Niterói-RJ, 2017-2018 

RESVECH Sem mudança n = 2 [3,4%]) Pequena (n = 17 [28,8%]) Moderada (N = 3 [5,1%]) Grande (N = 37 [62,7%]) 

Média1 IC 95%2 Média1 IC 95%2 Média1 IC 95%2 Média1 IC 95%2 

Dimensões 

da lesão 

* * -0,12 (0,48) -0,37; 0,13 * * 0,22 (0,67) -0,00; 0,44 

Profundida

de/Tecidos 

afetados 

* * 0,06 (0,24) -0,07; 0,18 * * 0,22 (0,79 -0,05; 0,48 

Bordas 0,50 (0,71) -5,85; 6,85 0,00 (0,61) -0,31; 0,31 0,33 (0,58) -1,10; 1,77 0,51 (0,93) 0,20; 0,82 

Tipo de 

tecido no 

leito da 

ferida 

* * -0,06 (0,24) -0,18; 0,07 0,33 (0,58) -1,10; 1,77 0,49 (1,04) 0,14; 0,83 

Exsudado 2,50 (2,12) -16,56; 21,56 0,23 (1,76) -0,55; 1,27 -1,67 (2,08) -6,84; 3,50 -0,38 (1,89) 1,00; 0,25 

Infecção/In

flamação 

-0,50 (0,71) -6,85; 5,85 0,35 (1,76) -0,55; 1,26 -1,00 (2,64) -7,57; 5,57 0,40 (1,50) -0,09; 0,90 
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Pontuação 

Total 

-1,00 (2,82) -26,42; 24,41 0,35 (2,45) -0,90; 1,61 -2,00 (3,46) -10,60; 6,60 1,62 (3,09) 0,59-2,65 

Nota: sem avaliação de um paciente. 
1Desvio-padrão;  
2Intervalo de confiança da diferença. 
*Estimativa não gerada, pois o erro da diferença é igual à zero. 

 

As Tabelas 10 e 11 apresentam a diferença mínima importante (MID) considerando 

a âncora Avaliação Global de Mudança (AGM) entre a primeira e segunda avaliação (entre 

D0 e D30) e entre a segunda e terceira avaliação (D30 e D60) na visão dos profissionais de 

saúde, respectivamente. 

Após 30 dias (D30), 13,6% dos profissionais perceberam pequenas mudanças, 

15,3% mudanças moderadas e 71,2% grandes mudanças. Os resultados estimaram uma 

MID nos escores do RESVECH segundo a AGM dos profissionais de 0,60 para a escala 

total (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Diferença das médias dos escores total e dos subescores da RESVECH, 

conforme o grau de mudança das úlceras venosas, percebido pelos profissionais na 

Avaliação Global de Mudança aos 30 dias (n= 59), Goiânia-GO e Niterói-RJ, 2017-2018 

 

RESVECH Sem mudança (n = 6 

[10,2%]) 

Pequena (n = 8 [13,6%]) Moderada (N =9 [15,3%]) Grande (N = 42 [71,2%]) 

Média
1
 IC 95%

2
 Média

1
 IC 95%

2
 Média

1
 IC 95%

2
 Média

1
 IC 95%

2
 

Dimensões 

da lesão 

-0,17 (0,41) -0,59; 0,26 0,13 (0,35) -0,06; 0,33 0,10 (0,80) -0,27; 0,47 0,83 (0,62) 0,53; 1,14 

Profundida

de/Tecidos 

afetados 

* * 0,07 (0,26) -0,08; 0,21 0,10 (0,64) -0,20; 0,40 0,94 (1,26) 0,32; 1,57 

Bordas 0,00 (0,63) -0,66; 0,66 -0,13 (0,64) -0,49; 0,22 -0,35 (0,87) -0,76; 0,06 0,72 (1,32) 0,07; 1,38 

Tipo de 

tecido no 

leito da 

ferida 

-0,17 (0,41) -0,59; 0,26 0,13 (0,35) -0,06; 0,33 0,00 (0,32) -0,15; 0,15 1,39 (1,46) 0,66; 2,11 

Exsudado 0,83 (1,17) -0,39; 2,06 0,27 (1,49) -0,56; 1,09 -0,05 (1,23) -0,63; 0,53 -1,00 (2,14) -2,06; 0,06 

Infecção/In

flamação 

0,50 (1,05) 

 

-0,60; 1,60 

 

0,13 (1,81) 

 

-0,87; 1,13 

 

0,20 (1,47) 

 

-0,49; 0,89 

 

2,06 (2,69) 

 

0,72; 3,39 

 

Pontuação 

Total 

1,17 (133) -0,23; 2,56 0,60 (2,44) -0,75; 1,95 0,00 (2,40) -1,13; 1,13 5,72 (4,44) 3,51; 7,93 

Nota: sem avaliação de um paciente. 
1Desvio-padrão;  
2Intervalo de confiança da diferença. 
*Estimativa não gerada, pois o erro da diferença é igual à zero. 
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Após 60 dias (D60), 27,1% dos profissionais perceberam pequenas mudanças, 

28,8% mudanças moderadas e 32,2% grandes mudanças da segunda avaliação (D30). Os 

resultados estimaram uma MID nos escores do RESVECH segundo a AGM dos 

profissionais de 1,06 para a escala total (Tabela 11). 

 

Tabela 11 – Diferença das médias dos escores total e dos subescores da RESVECH, 

conforme o grau de mudança das úlceras venosas, percebido pelos profissionais na 

Avaliação Global de Mudança aos 60 dias (n= 59), Goiânia-GO e Niterói-RJ, 2017-2018 

 
RESVECH Sem mudança n = 7 [11,9]) Pequena (n = 16 [27,1%]) Moderada (N = 17[28,8%]) Grande (N = 19 [32,2%]) 

Média
1
 IC 95%

2
 Média

1
 IC 95%

2
 Média

1
 IC 95%

2
 Média

1
 IC 95%

2
 

Dimensões 

da lesão 

-0,29 (0,49) -0,74; 0,17 0,00 (0,36) -0,19; 0,19 -0,06 (0,75) -0,44; 0,33 0,47 (0,51) 0,23; 0,72 

Profundida

de/Tecidos 

afetados 

* * 0,06 (0,25) -0,07; 0,19 -0,12 (0,33) -0,39; 0,05 0,53 (0,96) 0,06; 0,99 

Bordas 0,14 (0,69) -0,49; 0,78 0,12 (0,81) -0,30; 0,55 0,18 (0,64) -0,15; 0,50 0,79 (0,98) 0,32; 1,26 

Tipo de 

tecido no 

leito da 

ferida 

* * -0,06 (0,25) -0,19; 0,07 0,06 (0,24) -0,07; 0,18 0,95 (1,31) 0,31; 1,58 

Exsudado 0,86 (0,69) 0,22; 1,49 0,50 (1,59) -0,35; 1,35 -0,18 (1,55) -0,97; 0,62 -1,10 (2,05) -2,09; -0,12 

Infecção/In

flamação 

0,29 (1,60) 

 

-1,19; 1,77 

 

0,50 (2,03) -0,58; 1,38 -0,35 (1,62) 

 

-1,18; 0,48 

 

0,68 (1,11) 0,15; 1,22 

 

Pontuação 

Total 

0,86 (0,90) 0,02; 1,70 1,06 (3,60) -0,86; 2,98 -0,88 (2,42) -2,12; 0,36 2,63 (2,62) 1,36; 3,90 

Nota: sem avaliação de um paciente. 
1Desvio-padrão;  
2Intervalo de confiança da diferença. 
*Estimativa não gerada, pois o erro da diferença é igual à zero. 

 

A segunda âncora analisada foi a pontuação total da escala PUSH 3.0. As Tabelas 

12 e 13 mostram a MID considerando essa âncora entre a primeira e segunda avaliação 

(entre D0 e D30) e entre a segunda e terceira avaliação (D30 e D60), respectivamente.  

Após 30 dias (D30), verificou-se pequena e moderada mudança em 41,7% e 11,7% 

das lesões, respectivamente. Os resultados estimaram uma MID nos escores do RESVECH 

segundo a PUSH de 1,20 (Tabela 12). 
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Tabela 12 – Resultado das diferenças das médias dos subescores e escore total do 

RESVECH, de acordo com o escore total do PUSH entre a primeira e segunda avaliação 

(30 dias) (N = 60), Goiânia-GO e Niterói-RJ, 2017-2018 

 
RESVECH Sem mudança (N = 27 

[45,0%]) 

Pequena (n =25 [41,7%]) Moderada (N = 7 [11,7%]) Grande (N = 1 [-%]) 

Média
1
 IC 95%

2
 Média

1
 IC 95%

2
 Média

1
 IC 95%

2
 Média

1
 IC 95%

2
 

Dimensões 

da lesão 

0,00 (0,48) -0,19; 0,19 0,36 (0,76) 0,05; 0,67 * * * * 

Profundida

de/Tecidos 

afetados 

0,04 (0,34) -0,10; 0,17 0,20 (0,71) -0,09; 0,49 2,00 (1,16) 0,93; 3,07 * * 

Bordas -0,30 (0,72) -0,58; -0,01 0,00 (0,87) -0,36; 0,36 1,86 (0,90) 1,02; 2,70 * * 

Tipo de 

tecido no 

leito da 

ferida 

0,00 (0,39) -0,15; 0,15 0,24 (0,78) -0,08; 0,56 1,71 (0,76) 3,41; 9,50 * * 

Exsudado 0,44 (0,93) 0,07; 0,81 -0,24 (1,88) -1,01; 0,53 -2,43 (1,40) -1,14; -4,60 * * 

Infecção/In

flamação 

0,26 (1,81) 

 

-0,46; 0,97 

 

0,48 (1,58) 

 

-0,17; 1,13 

 

2,71 (2,06) 

 

0,81; 4,62 

 

* * 

Pontuação 

Total 

0,52 (1,93) -0,24; 1,28 1,20 (3,00) -0,04; 2,44 9,14 (3,62) 5,79; 12,50 * * 

Nota: sem avaliação de um paciente. 
1Desvio-padrão;  
2Intervalo de confiança da diferença. 
*Estimativa não gerada, pois o erro da diferença é igual à zero. 

 

Após 60 dias (D60), verificou-se pequena e moderada mudança em 47,5% e 6,8% 

das lesões, respectivamente. Os resultados estimaram uma MID nos escores do RESVECH 

segundo a PUSH de 1,50 (Tabela 13). 

 

Tabela 13 – Resultado das diferenças das médias dos subescores e escore total do 

RESVECH, de acordo com o escore total do PUSH entre a segunda e terceira avaliação (60 

dias) (N = 59), Goiânia-GO e Niterói-RJ, 2017-2018 

 
RESVECH Sem mudança (N = 27 

[45,8%]) 

Pequena (n =28 [47,5%]) Moderada (N = 4 [6,8%]) Grande (n = - [-]) 

Média1 IC 95%2 Média1 IC 95%2 Média1 IC 95%2 Média1 IC 95%2 

Total -0,15 (1,87) -0,89; 0,59 1,50 (3,47) 0,15; 2,84 4,00 (1,41) 2,75; 7,25 ** ** 

Dimensões da 

lesão 

-0,15 (0,53) -0,36; 0,06 0,21 (0,57) -0,00; 0,43 * * ** ** 

Profundidade

/Tecidos 

afetados 

0,00 (0,28) -0,11; 0,11 0,07 (0,60) -0,16; 0,31 1,75 (0,50) 0,95; 2,55 ** ** 

Bordas 0,15 (0,46) -0,03; 0,33 0,32 (0,94) -0,04; 0,69 *  ** ** 

Tipo de 

tecido no 

leito da ferida 

* * 0,25 (0,80) -0,06; 0,56 2,75 (0,50) 1,95; 3,56 ** ** 
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Tabela 13 – Resultado das diferenças das médias dos subescores e escore total do 

RESVECH, de acordo com o escore total do PUSH entre a segunda e terceira avaliação (60 

dias) (N = 59), Goiânia-GO e Niterói-RJ, 2017-2018 

 
RESVECH Sem mudança (N = 27 

[45,8%]) 

Pequena (n =28 [47,5%]) Moderada (N = 4 [6,8%]) Grande (n = - [-]) 

Média1 IC 95%2 Média1 IC 95%2 Média1 IC 95%2 Média1 IC 95%2 

Exsudado -0,15 (0,99) -0,54; 0,24 0,26 (1,87) -0,27; 1,08 * * ** ** 

Infecção/Infla

mação 

0,18 (1,33) 

 

-0,24; 0,71 

 

0,21 (1,81) 

 

-0,49; 0,92 

 

1,50 (1,91) 

 

-1,55; 4,55 

 

** ** 

Pontuação 

Total 

-0,15 (1,87) -0,89; 0,59 1,50 (3,47) 0,15; 2,84 4,00 (1,41) 2,75; 7,25 ** ** 

Nota: sem avaliação de um paciente. 
1Desvio-padrão;  
2Intervalo de confiança da diferença. 
*Estimativa não gerada, pois o erro da diferença é igual à zero. 
**Sem pacientes para cálculo da diferença nessa categoria. 

 

 

As Tabelas 14-15 mostram a diferença mínima importante (MID) considerando a 

âncora taxa de cicatrização entre a primeira e segunda avaliação, entre a segunda e terceira. 

Verificou-se que aos 30 dias (Entre D0 e D30) uma DMCI 0,69 para o escore total 

(Tabela 14). 

 

Tabela 14 – Diferenças das médias da pontuação total e dos subescores da RESVECH, de 

acordo com o grau de mudança da taxa de cicatrização entre a primeira e segunda 

avaliação (n= 59), Goiânia-GO e Niterói-RJ, 2017-2018 

 
RESVECH Sem mudança (N = - [-

%]) 

Pequena (n =26 [43,3%]) Moderada (N = 19 

[31,7%]) 

Grande (N = 15 [25,0%]) 

Média
1
 IC 95%

2
 Média

1
 IC 95%

2
 Média

1
 IC 95%

2
 Média

1
 IC 95%

2
 

Dimensões da 

lesão 

** ** 0,15 (0,46) -0,03; 0,34 0,16 (0,60) -0,13; 0,45 0,73 (0,96) 0,20; 1,27 

Profundidade/

Tecidos 

afetados 

** ** 0,04 (0,20) -0,04; 0,12 0,10 (0,66) -0,21; 0,42 1,13 (1,30) 0,41; 1,85 

Bordas ** ** -0,11 (0,77) -0,42; 0,19 -0,21 (0,79) -0,59; 0,17 0,73 (1,44) -0,06; 1,53 

Tipo de 

tecido no 

leito da ferida 

** ** 0,04 (0,34) -0,10; 0,18 0,16 (0,60) -0,13; 0,45 1,47 (1,55) 0,61; 2,33 

Exsudado ** ** 0,42 (1,17) -0,05; 0,90 -0,16 (1,30) -0,79; 0,47 -1,20 (2,34) -2,49; 0,09 

Infecção/Infla

mação 

** ** 0,08 (1,72) -0,62; 0,77 0,89 (1,52) 0,16; 1,63 1,80 (2,86) 0,22; 3,38 

Pontuação 

Total 

** ** 0,69 (2,15) -018; 1,56 1,10 (1,97) 0,16; 2,05 5,33 (5,94) 2,05; 8,62 

Nota: sem avaliação de um paciente. 
1Desvio-padrão;  
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2Intervalo de confiança da diferença. 
*Estimativa não gerada, pois o erro da diferença é igual à zero. 

**Sem pacientes para cálculo da diferença nessa categoria. 

 

Verificou-se que aos 60 dias (Entre D30 e D60) uma DMCI 0,84 para o escore total 

do RESVECH (Tabela 15). 

 

Tabela 15 – Diferenças das médias da pontuação total e dos subescores da RESVECH, de 

acordo com o grau de mudança da taxa de cicatrização entre a segunda e a terceira 

avaliação (n= 59), Goiânia-GO e Niterói-RJ, 2017-2018 

 
RESVECH Sem mudança (N = 8 

[13,6%]) 

Pequena (n =25 [42,4%]) Moderada (N = 14 

[23,7%]) 

Grande (N = 12 [20,3%]) 

Média
1
 IC 95%

2
 Média

1
 IC 95%

2
 Média

1
 IC 95%

2
 Média

1
 IC 95%

2
 

Dimensões da 

lesão 

* * 0,12 (0,44) -0,06; 0,30 -0,14 (0,66) -0,53; 0,24 0,42 (0,90) -0,16; 0,89 

Profundidade/

Tecidos 

afetados 

* * -0,04 (0,20) -0,12; 0,04 0,00 (0,39) -0,23; 0,23 0,83 (1,11) 0,12; 1,54 

Bordas * * 0,20 (0,76) -0,11; 0,51 0,29 (0,47) 0,01; 0,56 1,00 (1,28) 0,19; 1,81 

Tipo de 

tecido no leito 

da ferida 

* * * * 0,14 (0,53) -0,17; 0,45 1,33 (1,50) 0,38; 2,28 

Exsudado * * 0,48 (1,50) -0,14; 1,10 0,57 (0,76) 0,13; 1,00 -2,50 (1,93) -3,73; -1,27 

Infecção/Infla

mação 

* * 0,44 (1,63) -0,23; 1,11 0,28 (1,64) -0,66; 1,23 1,67 (2,17) -1,21; 1,54 

Pontuação 

Total 

0,37 

(1,06) 

-0,51; 1,26 0,84 (2,83) -0,32; 2,00 1,14 (2,32) -0,19; 2,48 1,50 (4,79) -1,54; 4,54 

Nota: sem avaliação de um paciente. 
1Desvio-padrão;  
2Intervalo de confiança da diferença. 
*Estimativa não gerada, pois o erro da diferença é igual à zero. 
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5. DISCUSSÃO 

 

5.1 Análise da Confiabilidade 

 

As propriedades psicométricas da RESVECH 2.0 relacionadas à sua utilização por 

mais de um observador na avaliação da cicatrização de úlceras venosas foi objeto da 

presente investigação. A escala mostrou-se ter confiabilidade satisfatória quando aplicada a 

úlceras venosas por diferentes avaliadores.  

Aponta-se a amostra pequena de observações realizadas. Contudo, destaca-se que a 

heterogeneidade das suas características clínicas pode ter contribuído para a expressão da 

variedade das condições que os observadores são desafiados a julgar na aplicação da 

RESVECH 2.0 em indivíduos com úlcera venosa. 

Para análise de confiabilidade interobservadores esse estudo foi conferido com o 

critério proposto pelo Guidelines for Reporting Reliability and Agreement Studies 

(GRRAS)
72

. 

Foram encontrados valores de índice Kappa compatíveis com confiabilidade 

interobservadores indicando concordância boa ou muito boa. Para o coeficiente de 

correlação de Pearson (r) considerou correlação muito forte entre as medidas das 

observações, mostrando correlação positiva, ou seja, diretamente proporcional, pois o (r) 

aumenta para os dois observadores. Já no coeficiente de correlação intraclasse (CCI) 

verificou confiabilidade interobservadores excelente. 

O resultado referente à confiabilidade interobservadores atribui grande relevância 

para uso na prática clínica, por criar evidências para uso da RESVECH 2.0 em estudos 

com objetivos de avaliação das condições de cicatrização e para mapeamento das 

características de úlceras venosas em tratamento, pois auxilia o enfermeiro e avalia a 

qualidade no atendimento. 

A RESVECH 2.0 no subitem dimensões da lesão avalia feridas com superfície ≥ 

100 cm
2
, contudo a área de superfície das úlceras venosas varia em determinados cenários, 

nesta pesquisa foram encontrados valores desde 1,12 cm² e 281,25 cm² (com mediana de 

36 cm²). Em estudo internacional
73

, realizado em uma base ambulatorial foi observado 

variação na mediana do tamanho das lesões de 29,3cm². Já os estudos brasileiros 

apresentam lesões mais extensas, podendo encontrar lesão maior que 160 cm² 
24

.  
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Foi observado entre o enfermeiro padrão-ouro (Enf PO) x enfermeiro clínico 1 (Enf 

1) e enfermeiro clínico 2 (Enf 2) confiabilidade boa e muito boa para o coeficiente Kappa. 

Dado o exposto, a RESVECH 2.0 neste subitem demonstra um intervalo apropriado 

quando se trata de áreas de lesão no Brasil, pois avaliam úlcera com superfície ≥ 100 cm
2
. 

O que difere da PUSH 3.0, que apresenta no parâmetro comprimento versus largura escore 

da lesão >24cm², não sendo apropriado para avaliação de lesões no Brasil
25

.  

Entretanto em estudo nacional que avaliou a confiabilidade interobservadores do 

instrumento PUSH 3.0 para avaliação de úlceras venosas mostrou satisfatória 

confiabilidade, mesmo encontrando áreas das feridas desde 0,02 cm² e 551,0 cm², com 

mediana de 18,25 cm² 
74

. 

O item profundidade/tecidos afetados apresentou confiabilidade interobservadores 

entre Enf PO x Enf 1 e Enf 2 no coeficiente Kappa, concordância moderada. No 

coeficiente de correlação intraclasse (CCI), obteve confiabilidade boa a moderada, já para 

o (r) mostrou-se entre forte a moderada. Para avaliar esta dimensão, foi verificado o 

comprometimento da derme-epiderme, tecido subcutâneo, músculo e tecidos anexos 

(tendões, ligamentos), por meio de inspeção.  

As úlceras podem ser classificadas quanto à profundidade em: superficial (quando 

atinge somente a epiderme e derme), profunda superficial (quando atinge até o subcutâneo) 

e profunda total (quando acomete tecido muscular e estruturas adjacentes como ossos, 

cartilagens e tendões)
75

.   

A avaliação da profundidade/tecidos afetados é um fator importante, entretanto, 

quando se trata de úlceras venosas, elas tendem a apresentar acometimento superficial e 

desenvolvem-se lentamente durante certo tempo, o que difere de outras lesões, onde a 

profundidade é um fator determinante para tratamento. Como no caso, das úlceras arteriais, 

que geralmente são profundas com envolvimento de tendões ou músculos. Assim como as 

úlceras diabéticas, que podem levar a gangrena e as queimaduras que dependendo da 

extensão da lesão, várias camadas da pele são afetadas
76

. 

No item bordas, a concordância interobservadores mensurados pelo coeficiente 

Kappa, correlação de Pearson e CCI, alcançou confiabilidade boa, muito forte e excelente, 

respectivamente. A escala RESVECH 2.0 classifica nesta avaliação a pior condição 

presente nas bordas. Foi adotada para inspeção das bordas a delimitação e se estavam 

danificadas ou engrossadas
13

. 
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 As bordas da ferida refletem algumas das características mais importantes da 

lesão, sendo necessário avaliá-las e defini-las, isso traz uma ideia de quão claro se encontra 

o limite da ferida. Sussman e Bates-Jensen
77

, corroboram que se as bordas estiverem 

indistinguíveis ou difusas é quando o tecido mistura-se com o do leito da ferida, havendo 

dificuldade em distinguir claramente o contorno, que em teoria é um bom sinal, pois pode 

ser o caso de uma ferida em processo de cicatrização, do mesmo modo que, se as bordas 

estiverem à margem da ferida, significa que esta lesão em particular não tem profundiade.  

As condições das bordas da lesão mostram a possibilidade de cicatrização, tendo 

em vista que os novos tecidos e vasos se constroem a partir da migração de células das 

bordas da ferida. A maceração perilesional, atrapalha a migração dos queratinócitos para o 

centro da lesão, evitando o surgimento do tecido de epitelização
75

. Bordas danificadas 

indicam dificuldade para cicatrização, enquanto a presença de células epiteliais presentes 

nas bordas indica processo avançado de reparo tecidual
76

. 

 Na comparação das escalas é importante ressaltar que o instrumento PUSH 3.0 

não avalia as bordas das lesões, no entanto Oliveira et al
21

, em estudo de caracterização 

que acompanhou pacientes com úlceras venosas em tratamento ambulatorial, aplicou para 

avaliação clínica das úlceras um instrumento no qual também utilizou a avaliação das 

bordas das feridas.  

Quanto ao tipo de tecido no leito da ferida a concordância interobservadores entre o 

Enf PO x Enf 2 obteve confiabilidade muito boa no índice Kappa, perfeita para correlação 

de Pearson, assim como na correlação de Lin e excelente para o CCI. No entanto a 

concordância entre o Enf PO x Enf 1, constatou confiabilidade pobre a moderada. 

 Para avaliação do tipo de tecido também foi classificado apenas a presença daquele 

que indica a pior condição, e por sua vez, as úlceras venosas frequentemente apresentam 

em diferentes proporções, esfacelo e granulação concomitantes
16

. Isto demostra a 

necessidade de profissionais experientes e treinados, tanto para o uso da escala, quanto 

para avaliação das características da lesão. 

Estudos mostram que a característica do tecido presente na ferida é um importante 

indicador do estágio da cicatrização alcançado ou qualquer complicação que possa estar 

presente
78

. Foi avaliado o leito da úlcera em busca dos tecidos de epitelização, granulação, 

esfacelo e necrose, por meio de inspeção. Dealey
76 

ressalta que para avaliação do tipo de 

tecido devem-se observar também as estruturas acometidas além da pele e subcutâneo.  
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No subitem exsudato, os testes de correlação de Pearson (r) e CCI entre o Enf PO x 

Enf 1 e Enf2 alcançou confiabilidade interobservadores muito forte e excelente. Para o 

índice Kappa encontrou valores de confiabilidade boa e muito boa. Os parâmetros 

impostos para avaliação do exsudato contidos na RESVECH 2.0 contribuíram para 

classificação adotada no presente estudo, pois sustentou o julgamento clínico dos 

observadores, uma vez que este item mostrou concordância muito forte a excelente e boa a 

muito boa. 

 Inspecionaram-se as condições da cobertura primária em relação à quantidade do 

exsudato, após a remoção do curativo.  A classificação deste item na RESVECH 2.0 

baseou-se na quantidade de exsudato, com as seguintes denominações: exsudato seco 

(quando não há umidade visível), exsudato úmido (quando há pouca quantidade visível de 

fluído e a troca do curativo é apropriada a quantidade), exsudato molhado (quando há 

moderada quantidade de fluído, mas não há extravasamento), exsudato saturado (apresenta 

curativo primário molhado, com transferência de fluído na face externa da cobertura e 

necessidade de troca com maior frequência) e com fuga de exsudato (quando há 

extravasamento de fluído para roupas ou além)
12

. A escala PUSH 3.0 também avalia este 

item em relação à quantidade, que é classificada como ausente, pequena, moderada e 

grande
69

. 

A presença de exsudato no leito da ferida é um processo fisiológico presente na fase 

inflamatória, devido ao extravasamento de plasma em decorrência da vasodilatação dos 

pequenos vasos, provocada por traumas. Em uma ferida com cicatrização normal, há 

exsudação considerável na fase inflamatória e muito pouco durante a epitelização.  Este 

fluído é composto por proteínas plasmáticas, anticorpos, eritrócitos, leucócitos e 

plaquetas
76

.  

A avaliação do exsudato é outra das técnicas utilizadas para medir a evolução da 

cicatrização das lesões. Esta medida é, em muitos casos, um dos parâmetros mais 

importantes na avaliação de feridas crônicas, uma vez que as características do mesmo dão 

uma ideia da presença de inflamação e/ou organismos patogênicos na ferida
12

. 

Para avaliar a quantidade e as caracterícas do exsudato a WUWHS (World Union of 

Wound Wealing Societies)
79

, publicou um documento de consenso com orientação sobre o 

manejo do exsudato em 2007, no qual foi empregado como classificação para determinar 

este subitem no desenvolvimento da RESVECH 2.0 na versão em espanhol.  
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Contudo, diante da necessidade de orientação mais atualizada a WUWHS 

aprimorou um novo documento de consenso
80

, onde foi utilizado pelo pesquisador como 

base para orientações do tutorial de instrução da RESVECH 2.0. 

Com relação à subescala infecção/inflamação demostrou concordância 

interobservadores mesurados pelo índice Kappa, como confiabilidade boa. Para o 

coeficiente de Pearson (r) e CCI, obteve-se confiabilidade muito forte e excelente, e para o 

coeficiente de concordância de Lin, alcançou confiabilidade substancial entre o Enf PO e 

os enfermeiros clínicos. 

O item aborda 14 subitens, (dor aumentada; eritema perilesional; edema 

perilesional; aumento da temperatura; exsudato aumentado; exsudato purulento; tecido 

friável que sangra com facilidade; ferida estagnada que não progride; tecido compatível 

com biofilme; odor; hipergranulação; aumento do tamanho da ferida; lesões satélites e 

palidez de tecido)
13

.  

A literatura sobre infecção determina a presença de sinais clínicos como: dor, calor, 

edema, eritema e pus, variando de acordo com a bactéria causadora da infecção. 

Geralmente há eritema localizado associado ao calor no tecido adjacente, presença de 

edema ao redor da ferida e a exsudação excessiva podem representar infecção
76

. Assim 

como, o exsudato purulento também está geralmente associado a processos infecciosos
78

. 

Cutting e Harding
81 

propuseram critérios adicionais, bem como fatores essenciais 

para avaliação dos sinais de infecção, sendo eles: 1-cicatrização retardada; 2-descoloração 

relacionada ao leito da lesão; 3-tecido de granulação friável, que sangra com facilidade; 4-

dor; 5-bolsas ou pontes na base da ferida; 6-odor anormal; 7-ruptura da ferida. 

Em outro estudo com enfoque especificamente sobre infecção/inflamação de 

feridas, os autores trazem termos apropriados para descrever sinais clínicos de 

infecção/inflamação. Foram utilizados critérios clínicos fáceis de usar, para diagnosticar 

aumento de carga bacteriana em feridas superficiais (acrônimo NERDS) e em feridas 

profundas (acrônimo STONES)
82

. 

NERDS é composto pelas características: 1-ferida que não cicatriza; 2-feridas 

exsudativas; 3-tecido de granulação friável; 4-esfacelo ou necrose na superfície da ferida; 

5-odor desagradável
82

. 
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STONES é descrito pelas características: 1-ferida de tamanho maior; 2-temperatura 

aumentada; 3-exposição óssea, em casos de úlceras neuropáticas; 4-lesões satélites; 5-

exsudato, eritema e edema; 6-odor
82

. 

Em um consenso muito utilizado para tratamento de feridas, no qual traz os 

princípios de boas práticas para preparação do leito da ferida, constituem o acrônimo inglês 

TIME, sendo: “T” refere-se ao tecido, a identificação do tipo de tecido presente no leito da 

ferida e das intervenções necessárias para a remoção do tecido não viável; “I” caracteriza a 

inflamação ou infecção que pode existir no leito da ferida assim como na região peri-

ferida; ”M” refere-se à gestão do exsudado, a quantidade pode variar de tal forma que pode 

provocar maceração ou por outro lado desidratação total do leito da ferida; “E” descreve as 

características dos bordos da ferida que podem apresentar-se planos, enrolados e sem sinais 

de desenvolvimento cicatricial
83

. 

No entanto em 2016, foi atualizado um novo consenso sobre infecção de feridas, 

oferecendo avanços no conhecimento e na prática clínica da infecção de feridas. Trazendo 

uma abordagem holística para indivíduos com, ou em risco de infecção ativa da ferida e as 

melhores práticas de prevenção, identificação e manejo da infecção. Ressaltanto a 

importância deste contexto, devido aumento da resistência de antibióticos utilizados para 

tratamento. As principais atualizações destacam o contínuo de infecção da ferida; 

definições relacionadas à cronicidade da ferida; identificação e diagnóstico de infecção de 

ferida; tratamento tópico e sistêmico da infecção de feridas usando uma abordagem 

holística
84

.  

Portanto considerações relacionadas à infecção devem incluir na avaliação de 

úlceras crônicas de perna, como as úlceras venosas.  A avaliação da ferida para sinais e 

sintomas de infecção/inflamação é uma parte importante da preparação do leito da ferida 

para promoção da cicatrização.  

Por fim, temos indicadores bons e muito bons de que a escala RESVECH 2.0, pode 

ser usada por diferentes observadores, desde que, para sua utilização haja treinamento dos 

observadores, a fim de padronizar a avaliação das variáveis que compõem a escala. Assim, 

é preciso considerar que o treinamento dos sujeitos realizado no presente estudo pode ter 

contribuído para o índice de concordância interobservadores aqui obtido. Para uso em 

pesquisas ou na prática clínica, esse treinamento deve ser criteriosamente desenvolvido. 
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5.2 Análise de Responsividade 

 

 Neste capítulo são discutidos os resultados obtidos quanto à avaliação da 

responsividade do instrumento RESVECH 2.0 em pacientes com úlceras venosas, dando 

continuidade ao processo de validação de suas propriedades psicométricas. Este estudo é o 

primeiro a analisar a responsividade da RESVECH 2.0 na versão traduzida e adaptada para 

realidade brasileira, exclusivamente para úlceras da perna da etiologia venosa. 

A importância de se analisar a responsividade a mudanças em instrumentos de 

medidas, é descrever clinicamente mudanças importantes no estado de saúde do 

indivíduo
71

. Dessa forma, se é responsivo na aplicação, o instrumento é considerado 

válido. A relevância deste estudo se baseia no fato de analisar a sensibilidade da 

RESVECH para descrever as condições que são clinicamente importantes no estado de 

evolução da cicatrização das úlceras venosas. 

Estudos afirmam que a responsividade de um instrumento, demonstra que em um 

teste aplicado em um mesmo paciente, antes e após uma intervenção terapêutica, há 

modificação nos escores em casos que o paciente reconhece melhora ou piora clínica, ou 

permanecem sem variações significativas nos casos em que o paciente não percebe 

alterações em seu estado clínico
85

. 

No presente estudo atestou-se a responsividade do RESVECH 2.0 ao se 

confirmarem mudanças por meio da distribuição dos dados (quanto ao tamanho do efeito - 

TE) e pela constatação da diferença minimamente importante, percebida pelo paciente e 

pelo profissional, que foram avaliadas por meio das âncoras: “avalição global de 

mudança”, “PUSH 3.0” e “taxa de cicatrização”. 

Com relação ao tamanho do efeito (TE), a responsividade da escala RESVECH 2.0, 

avaliada em 30 dias de tratamento (entre a primeira e a segunda avaliação), obteve-se como 

resultado diminuição significativa da pontuação total, com TE pequeno (0,420). Mostrando 

que pequenas mudanças foram detectadas. 

No subitem dimensões da lesão, avaliada em 30 dias (entre a primeira e a segunda 

avaliação), apresentou nenhum efeito (0,175). No entanto mostra diferença estatística, mas 

os desvios-padrões estão próximos, e quando isso ocorre o desvio é mínimo. Deve-se ao 

fato de que houve uma diminuição pequena do tamanho médio da área das lesões entre as 

duas avaliações.  
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Nos subitens profundidade/tecidos afetados e tipo de tecido no leito da ferida, 

mostrou resultados de TE médio (0,512; 0,557), indicando que a escala alcançou maior 

sensibilidade nesses subitens. Ainda nos subitens infecção/inflamação e na pontuação total 

apresentou TE pequeno, porém com redução significativa dos escores. 

Da mesma maneira, entre a segunda e a terceira avaliação, houve uma redução 

significativa para o escore total, porém sem nenhum efeito (0,164). E para o subitem 

dimensões da lesão, também se observou redução do tamanho médio da área das lesões, 

contudo sem nenhum efeito e a escala não conseguiu revelar a evolução da cicatrização, 

neste intervalo de tempo. Entretanto, pode não ter produzido estatisticamente um resultado, 

mas clinicamente apresentou alterações na visão do profissional de saúde e do paciente que 

possui a ferida, através das mudanças observadas em seu estado de saúde.  

Assim como nos subitens exsudato e infecção/inflamação, ao serem obtidos valores 

de TE sem nenhum efeito (0,157; 0,147). Deve-se ao fato de representar uma avaliação 

subjetiva, o que não concretiza a ausência de sensibilidade para avaliar a evolução da 

cicatrização de úlceras venosas, dentre os tantos outros subitens que obtiveram resultados 

positivos.  

Contudo os subitens profundidade/tecidos afetados; bordas; tipo de tecido no leito 

da ferida, demostraram TE pequeno. Também observando redução nos escores. 

Já durante a primeira e a terceira avaliação (em 60 dias de tratamento) foram 

observados valores de TE correspondentes a mudanças grandes (subitem tipo de tecido no 

leito da ferida), mudanças moderadas (subitens profundidade/tecidos afetados; 

infecção/inflamação; pontuação total) e pequenas mudanças (subitens dimensões da lesão e 

bordas), o que comprova a responsividade do instrumento para mudanças das condições 

macroscópicas da lesão. 

Mesmo que os referidos resultados de mudança não englobem todos os subitens do 

instrumento, é importante destacar sua relevância, conforme Juniper
66

, em alguns estudos 

clínicos a mudança pode afetar somente alguns domínios do instrumento de medida, uma 

vez que tais resultados sejam consistentes no domínio específico e no escore total, o que 

significa uma mudança importante. 

O TE baseado em Cohen, é o mais apropriado para se testar a responsividade de um 

instrumento, pois além de ser um método simples, promove referências para instrumentos 
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específicos e genéricos para melhores interpretações de mudanças terapêuticas e mudanças 

relacionadas ao estado de saúde
55, 58

.   

Norman e colaboradores
54

 corroboram sobre o TE ser o índice mais adequado, 

entretanto, Vet et al
59

, dizem que a grande desvantagem dos métodos baseados na 

distribuição dos dados, é que sozinhos não proveem um bom indicador de relevância na 

mudança observada. Neste sentido para avaliar a responsividade, são necessários alguns 

critérios adicionais (âncoras), para de fato identificar se houve mudanças ao longo do 

tempo
61

. 

Cabe ressaltar que mesmo apresentando mudanças nos escores do RESVECH 2.0 

em relação ao TE, devemos analisar o quanto as mudanças observadas são relevantes não 

só estatisticamente, mas também clinicamente para o enfermeiro e para o indivíduo com a 

ferida. 

Diante do exposto, o instrumento RESVECH 2.0 mostrou validade quanto ao TE, 

desde que utilizado comumente o método baseado em âncoras. Com isso, a responsividade 

da RESVECH 2.0 também foi atestada por meio da MID em 30 dias e 60 dias de 

tratamentos.  

A seguir, procede-se a avaliação da MID, onde representa a mínima diferença no 

escore de um domínio de interesse que o paciente percebe como benéfica e que, na 

ausência de efeitos secundários e/ou custos excessivos, resultaria em mudança no 

tratamento
63

. 

Osoba et al
86

, ressaltam que determinar mudanças clinicamente significantes é 

importante, pois pequenas diferenças numéricas na média do escore de um instrumento de 

medida, podem resultar em dados significativos em uma grande amostra, porém esses 

resultados não são equivalentes à significância clínica, ou seja, uma pequena mudança 

observada pode não apresentar uma mudança estatisticamente significativa, mas pode ser 

uma mudança clinicamente importante pela percepção do paciente em relação a uma 

determinada intervenção clínica. 

Swartz et al
87

, relatam que ainda não há consenso para definir o valor ideal da 

“pequena mudança” para se estimar a MID. Os autores acrescentam que, a princípio 

devem-se estimar vários MIDs e considerar os valores para definir qual deles apresenta 

maior significância clínica na mudança relatada.  
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Oliveira
88

 define em seu estudo sobre a responsividade do instrumento Ferrans e 

Powes - versão feridas, uma mudança pequena nos valores resultantes para os escores (-2, -

1, +1, +2) de acordo com a distribuição dos resultados obtidos em cada uma das âncoras. 

 Entretanto, Vet et al
59

, compreendem que a escolha do intervalo de pequena 

mudança depende da âncora utilizada, sendo que o ponto de corte é tendencioso e não pode 

ser baseado em características estatísticas, deixando ao pesquisador a definição do que ele 

entende como uma mudança importante. 

No presente estudo compararam-se as diferenças dos escores de acordo com a 

distribuição dos resultados obtidos em cada uma das âncoras utilizadas, definindo para 

todas elas como uma pequena mudança os valores resultantes para os escores (-2 -1 +1 +2) 

no período entre as avaliações de 30 e 60 dias.  

 Nesse sentido a MID obtida para âncora Avaliação Global de Mudança, na 

percepção do paciente como mudança percebida para melhora ou piora no estado da ferida 

foi de 0, 62 para pontuação total da RESVECH 2.0. Essa diferença foi estimada entre a 

primeira e a segunda avaliação (D30). Para avaliação em 60 dias a MID foi de 0,35, que 

significa que os valores obtidos enquadram-se no escore definido como pequena mudança 

clinicamente importante.  

Reivick
61

, afirma que a percepção do paciente ajuda o profissional a entender os 

efeitos da doença e os resultados do estado de saúde do indivíduo, além de avaliar a 

efetividade do tratamento e as mudanças na trajetória da doença. 

Ainda quanto à âncora Avaliação Global de Mudança, porém na percepção dos 

profissionais, após 30 dias perceberam ordem crescente no valor de mudança, como 

pequenas moderadas e grandes mudanças. A MID para a pontuação total da escala resultou 

no valor de 0,60. Após 60 dias os resultados estimaram uma MID para a pontuação total de 

1,06, ratificando a adequação do escore adotado neste estudo como pequena mudança. 

Para determinação de mudanças clínicas, foram utilizadas as medidas do 

instrumento PUSH 3.0 e taxa de cicatrização.  

Com relação à segunda âncora analisada, o instrumento PUSH 3.0 alcançou uma 

MID de 1,20 para pontuação total entre a primeira e segunda avaliação (D0 e D30), porém 

com subitens estimando pequenas mudanças. Para segunda e terceira avaliação (D60), 

verificou-se pequena mudança em 47,5% e 6,8% para moderada mudança das lesões. 

Estimado a MID para pontuação total de 1,50. Diferente da outra âncora, esta diferença foi 
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obtida de acordo com a avaliação do profissional de saúde (enfermeiro/pesquisador) e não 

do paciente. 

Este resultado pode representar o fato de os profissionais de saúde ao utilizarem a 

ferramenta PUSH 3.0, avaliam condições clínicas da própria lesão, ou seja, dados objetivos. 

Já os pacientes consideram outros sinais e sintomas como exemplo a dor e odor
89

, bem 

como a capacidade funcional, vitalidade, padrão de sono
90

. Entretanto, essa avaliação 

global de parâmetros que condizem com a evolução da cicatrização, não é apresentada na 

escala PUSH 3.0
91

. 

Um estudo comparando os resultados para úlceras venosas com a avaliação clínica 

tradicional pontuou que, embora o instrumento PUSH seja uma escala de fácil aplicação, 

ela é falha para avaliar certas lesões
92

. 

A âncora taxa de cicatrização mostrou a diferença mínima importante aos 30 dias 

(entre D0 e D30), de 0,69 para o escore total da RESVECH 2.0, e aos 60 dias (entre D30 e 

D60), uma MID de 0,84, também para o escore total da escala. É importante salientar que 

nestas avaliações os resultados estimados dos valores das médias para mudanças pequenas, 

moderadas e grandes apresentaram a esperada ordem crescente em seus valores médios.  

Ressaltando no período de 30 dias, foi observado em 43,3% dos pacientes a 

presença de pequena mudança, em 31,7% uma mudança moderada e em 25% uma grande 

mudança em relação à taxa de cicatrização. Bem como, aos 60 dias de tratamento das 

úlceras venosas, as diferenças médias de mudanças minimamente importantes foi 

observada em 42,4% como pequenas, 23,7% moderadas e 20,3% grandes, no qual 

corrobora que se tratando de úlceras venosas, é um fator determinante o tempo de 

avaliação, para de fato detectar mudanças importantes, principalmente com magnitudes 

maiores.  

Contudo no que se refere à análise da cicatrização de úlceras venosas, nota-se que 

essas feridas são de difícil cicatrização, perdurando além de 30-60dias, (período 

determinado para esta investigação). Estudos mostram que esse tipo de lesão tem alta 

prevalência com caráter recidivante e difícil cicatrização. Somente 40 a 70% apresentam 

total cicatrização após seis meses de tratamento
93-94

. Por isso no presente estudo foram 

observadas poucas mudanças, moderadas e grandes, relacionadas à cicatrização, tanto para 

o intervalo de 30 dias como para o de 60 dias. A maior parte dos pacientes com úlceras 

apresentaram mudanças pequenas. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A RESVECH 2.0 (Resultados Esperados de La Valoración Y Evaluación de La 

Cicatrización de Las Heridas Crónicas) mostrou satisfatória confiabilidade 

interobservadores quando aplicada para avaliação de úlceras venosas por diferentes 

observadores, em um contexto com treinamento que precedeu a sua utilização. Esse 

treinamento implicou no acréscimo de instruções para avaliação e julgamento do exsudato 

e para medida da área da lesão.   

O instrumento RESVECH 2.0, utilizando o tamanho do efeito, foi capaz de detectar 

mudanças pequenas para o escore total e para os subitens profundidade/tecidos afetados e 

tipo de tecido no leito da ferida alcançou tamanho do efeito médio, em 30 dias de 

tratamento. 

Na avaliação em D60 apresentou tamanho do efeito médio para o escore total e no 

subitem tipo de tecido no leito da ferida obteve-se TE grande.  

A responsividade da RESVECH 2.0 também foi atestada por meio da MID em 30 

dias e 60 dias de tratamentos e mostrou-se responsiva para detectar mudanças 

minimamente importantes na evolução da cicatrização de úlceras venosas nas âncoras 

utilizadas, Avaliação Global de Mudanças na percepção do paciente sobre sua ferida e na 

percepção do profissional e na Taxa de Cicatrização. 

Conclui-se ainda, que a responsividade do instrumento RESVECH 2.0, mostrou 

validade quanto ao TE, desde que utilizado comumente o método baseado em âncoras, 

para de fato conseguir analisar as mudanças ocorridas. Do mesmo modo que, o uso das 

âncoras possibilitou comparações importantes dos resultados. 

Cabe ainda ressaltar algumas limitações observadas nesse estudo, como o número 

de participantes. Sugerem-se estudos multicêntricos com amostra maior. É importante 

destacar que novas pesquisas devem ser desenvolvidas para testar a aplicação do 

instrumento em pacientes com outros tipos de feridas, no intuito de confirmar suas 

propriedades psicométricas em outras populações. 

Apesar das dificuldades em se avaliar a cicatrização de úlceras venosas, é 

importante destacar que a escala RESVECH 2.0, foi capaz de detectar mudanças 

minimamente importantes, mesmo avaliando a evolução das úlceras de existência 

prolongada em um período curto de avaliação. 
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Baseado neste estudo a escala RESVECH 2.0 está indicada para uso em indivíduos 

com úlceras venosas, possibilitando a avaliação clínica por diferentes avaliadores e o 

acompanhamento da cicatrização de feridas crônicas desta etiologia. 
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Tutorial para uso da escala: RESULTADOS ESPERADOS DE LA VALORACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE LA CICATRIZACIÓN DE LAS HERIDAS CRÔNICAS 

(RESVECH 2.0) – versão adaptada para língua portuguesa 

 

Abaixo é explicado de forma clara e sistemática sobre os itens que compõem a 

escala e a maneira correta de respondê-los de acordo com a lesão avaliada do paciente. 

 Para utilizar o Instrumento RESVECH 2.0, a úlcera venosa deverá ser avaliada de 

acordo com seis características presentes no instrumento: dimensões da lesão, 

profundidade/tecidos afetados, bordas, tipo de tecido no leito da ferida, exsudato, 

infecção/inflamação (sinais de biofilme). A seguir as etapas de aplicação:  

Etapa 1 - dimensões da lesão: para avaliar a primeira característica, utilize sempre 

uma régua métrica, comprimento x largura, para mensuração da lesão - primeiro mede-se a 

lesão em seu maior comprimento, no sentido céfalocaudal. A seguir, uma segunda medida 

é também realizada para a maior largura, perpendicular à medição de comprimento. 

Multiplica-se estas duas medidas para obter a área em centímetros quadrados e, então, 

seleciona-se, no instrumento, a categoria à qual essa medida corresponde, registrando o 

subescore obtido, que pode variar de 0 a 6, (Quadro 1).  

 

Quadro 1 – Características e respectivos subescores – Dimensões da lesão. Fonte: 

Restrepo-Medrano, Soriano, 2012. 

 
1. Dimensões da lesão:  Pontuação / 

lesão1 

Pontuação / 

lesão2 

Pontuação 

/lesão3 

0. superfície = 0 cm2     

1. superfície > 0 < 4 cm2     

2. superfície   = 4 < 16 cm2     

3. superfície = 16 < 36 cm2     

4. superfície = 36 < 64 cm2     

5. superfície = 64 < 100 cm2     

6. superfície ≥ 100 cm2     
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Figura 7/8: medição da lesão em comprimento e largura com régua métrica. Fonte: 

Arquivo do Grupo de Pesquisa Clínica, Feridas, Biomateriais. 

 

Etapa 2 - profundidade/tecidos afetados: para avaliar a segunda característica 

inicialmente deve-se, realizar a limpeza da ferida com solução fisiológica a 0,9% e 

posteriormente avalia-se clinicamente o comprometimento tecidual, pontuando o tecido 

mais afetado, e então, é registrado o subescore obtido, podendo variar de 0 a 4, sendo (0) 

ferida cicatrizada e (4) comprometimento do osso e/ou tecidos anexos.  

Etapa 3 - bordas: são entendidas como a área de tecido de margem com o leito da 

lesão. É avaliado clinicamente a opção que indique a pior condição presente nas bordas da 

ferida. Classificando-a como, bordas não distinguível (0), podendo ser o caso de uma 

ferida que está em processo de cicatrização; bordas difusas (1), quando há dificuldade para 

distinguir claramente o contorno da ferida; bordas delimitadas (2) são claramente visíveis, 

distinguíveis do leito da lesão; danificadas (3) são bordas delineadas, não engrossadas, 

porém podem apresentar maceração, lesões; engrossadas (4), bordas delimitadas, porém 

engrossadas, evertidas. 

Etapa 4 - tipo de tecido no leito da ferida: identifica-se a presença do pior tipo de 

tecido observado no leito da ferida. Sendo apontando o escore (4) quando houver qualquer 

quantidade de tecido necrótico presente, ou seja, escara negra de tecidos duros ou moles ao 

redor da pele; o escore (3) quando houver presença de qualquer quantidade de tecido 

necrótico e ou esfacelo no leito da ferida. Refere-se a tecido desvitalizado amarelo, preto 

ou marrom que adere firmemente ao leito da ferida ou suas bordas, sendo difícil a remoção 

com pinças; o escore (2) tecido de granulação é de cor rosa ou brilhante, aparência úmida e 

tecido granular; o escore (1) tecido epitelial, quando a ferida for superficial, presença de 
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novo tecido ou pele lustrosa crescendo a partir das bordas ou nas ilhas ao redor da ferida e 

o escore (0) quando a ferida estiver fechada ou cicatrizada, a lesão é completamente 

coberta de epitélio (pele nova). 

Etapa 5 - exsudato: seleciona-se apenas uma das opções, avaliando a quantidade 

de exsudato após a remoção da cobertura e antes da aplicação de qualquer agente tópico. O 

subescore obtido pode variar de 0 a 3. Note que as condições de "Seca" e "fuga de 

exsudato" têm pontuações iguais, no caso pontuação (3), pois indica o pior cenário de 

exsudato. Classificando-o como: exsudato seco (3), o leito da ferida está seco, sem 

umidade aparente e o curativo primário não apresenta marcas, podendo o curativo aderir à 

ferida. Isto pode ser o ambiente de escolha para feridas isquêmicas; exsudato úmido (0) 

quando há pequena quantidade de exsudato visível durante remoção do curativo, a 

cobertura primária pode estar ligeiramente marcada e a frequência de troca está dentro da 

normalidade para o tipo de curativo. Este padrão de exsudato é o objetivo no tratamento; 

exsudato molhado (1) quando há moderada quantidade de fluído visível durante remoção 

do curativo, a cobertura primária está extensamente marcada, mas o exsudato não é visível 

na face externa da cobertura. A frequência de troca está dentro da normalidade para este 

tipo de curativo; saturado (2), curativo primário molhado com transferência de exsudato 

através dele, a exsudação é visível na face externa da cobertura. Necessidade de maior 

frequência da troca do curativo, podendo haver maceração em pele perilesional e por fim, o 

subescore (3) com fuga de exsudato, os curativos primários e secundários estão saturados e 

há extravasamento de exsudato para roupas ou além. O curativo deve ser trocado com 

muito mais frequência do que o habitual. (Quadro 2).  

 

Quadro 2 – Características e respectivos subescores – Exsudato. Fonte: Restrepo-

Medrano, Soriano, 2012.  

 
5. Exsudado (selecionar apenas uma das opções)  Pontuação / 

lesão 1 

Pontuação / 

lesão 2 

Pontuação / 

lesão 3 

3. Seco     

0. Úmido    

1. Molhado    

2. Saturado     

3. Com fuga de exsudado (extravasamento)    
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Etapa 6 - Infecção/inflamação (sinais de biofilme): Deve-se indicar quais os 

recursos listados estão presentes na ferida. Para avaliar esta característica, avalia-se 14 

subitens, correspondendo cada subitem ao subescore (1) quando for referente a respostas 

(sim), estando alguma condição presente na lesão ou respostas (não) equivalente a (0) caso 

não haja nenhuma condição presente na lesão, assim, não pontuando. Sendo eles 

respectivamente: dor aumentada; eritema perilesional; edema perilesional; aumento da 

temperatura do membro afetado; exsudato aumentado; exsudato purulento; tecido friável 

que sangra com facilidade; ferida estagnada que não progride; tecido compatível com 

biofilme; odor; hipergranulação; aumento do tamanho da lesão; lesões satélites; palidez de 

tecido. Para avaliação do aumento de tamanho, dor e exsudado comparar com o último 

atendimento, mais recente. Ainda nesta etapa somam-se esses subescores dos 14 subitens, 

gerando a pontuação final para esta característica.  

  

Quadro 3 – Características e respectivos subescores – Infecção/Inflamação. Fonte: 

Restrepo-Medrano, Soriano, 2012. 

 
6. Infecção/inflamação (sinais de biofilme) – mais de 

uma opção pode ser selecionada 

(Para avaliação de aumento de tamanho, dor e exsudado 

comparar com o último atendimento, mais recente) 

Pontuação / 

lesão 1 

Pontuação / 

lesão 2 

Pontuação / 

lesão 3 

6.1. Dor aumentada      Sim =1 Não = 0      

6.2. Eritema perilesional     Sim =1 Não = 0     

6.3. Edema perilesional       Sim =1 Não = 0     

6.4. Aumento da temperatura Sim =1 Não = 0     

6.5. Exsudado aumentado     Sim =1 Não = 0      

6.6. Exsudado purulento       Sim =1 Não = 0     

6.7. Tecido friável ou que sangra com facilidade Sim =1 

Não = 0  

   

6.8. Ferida estagnada, que não progride Sim =1 Não = 0     

6.9. Tecido compatível com biofilme       Sim =1 Não = 0     

6.10. Odor                              Sim =1 Não = 0     

6.11. Hipergranulação        Sim=1 Não = 0     

6.12. Aumento do tamanho da ferida Sim =1 Não = 0     

6.13. Lesões satélites           Sim =1 Não = 0    

6.14. Palidez do tecido          Sim =1 Não = 0     

SOME A PONTUAÇÃO DE CADA SUBITEM!    

PONTUAÇÃO TOTAL (Máx. = 35, Mín. = 0)    

 

Ao final somam-se os subescores alcançados nas seis características contidas no 

instrumento para obter o escore total do RESVECH 2.0 e registre-os, a pontuação pode 

variar de 0 a 35 pontos. As mudanças nos escores indicam as mudanças nas condições da 
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ferida. Escores que diminuem indicam que há melhora no processo de cicatrização. 

Escores maiores apontam para a deterioração das condições de cicatrização da ferida.  

Lembre-se que cada registro deve conter os dados referentes à data de avaliação da 

lesão e assinatura do profissional avaliador. 
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APÊNDICE I 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – PROFISSIONAIS 

 

O(a) Sr(a)/Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário da 

pesquisa, TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL, CONFIABILIDADE E 

RESPONSIVIDADE DE ESCALAS DE AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE 

FUNCIONAL, CICATRIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS COM 

ÚLCERAS VENOSAS, está sendo realizada com parceria da Universidade Federal de 

Goiás e a Universidade Federal fluminense. 

 Meu nome é __________________________, sou _____________ e pesquisadora 

ligada à Rede Goiana de Pesquisa em Avaliação e Tratamento de Feridas, que é formada 

pela Universidade Federal de Goiás, Secretaria Municipal de Saúde, Associação de 

Combate ao Câncer de Goiás e Centro de Reabilitação e Readaptação Dr Henrique Santillo 

(CRER).  

Após ler com atenção este documento e ser esclarecido(a) sobre as informações a 

seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine por favor ao final deste documento, 

que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável, Professora 

Maria Márcia Bachion, da Universidade Federal de goiás, que coordena o projeto. 

Em caso de recusa, o(a) senhor(a) não será penalizado(a) de forma alguma. Em 

caso de dúvida sobre a pesquisa, poderá entrar em contato comigo, no telefone: 

__________________ em ligações a cobrar ou com a Professora Beatriz Guitton, da UFF, 

pelo telefone 21-99203 9595, responsável pelo centro de pesquisa em Niterói. Em caso de 

dúvida sobre seus direitos, pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Goiás-CEP/HC/UFG, pelo telefone: (62)3269-8338 

ou e-mail cephcufg@yahoo.com.br. Este Comitê está situado no Campus I da UFG, na 

1°Avenida s/n°- Unidade de Pesquisa Clínica, no St. Leste Universitário, em Goiânia. Pode 

também entrar em contato com a Direção do hospital Universitário Antônio Pedro, da 

UFF, pelo telefone 26299408 ou 26299409. 

Informações sobre a pesquisa: 

Título do projeto - TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL, 

CONFIABILIDADE E RESPONSIVIDADE DE ESCALAS DE AVALIAÇÃO DE 
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CAPACIDADE FUNCIONAL, CICATRIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DE 

PESSOAS COM ÚLCERAS VENOSAS.  

As úlceras venosas podem afetar a qualidade de vida e a capacidade funcional das 

pessoas. Durante o atendimento de enfermagem isso precisaria ser considerado, de modo a 

possibilitar melhor compreensão sobre a situação de saúde das pessoas e os resultados do 

tratamento, que não deveriam focalizar apenas a cicatrização propriamente dita.  

Por outro lado, a evolução da cicatrização precisaria ser avaliada de modo mais 

ampliado, considerando-se mais do que apenas a redução da área da lesão, pois as feridas 

crônicas tendem a evoluir lentamente, e outros fatores podem indicar a sua melhora ou 

piora.  

Assim, considerando que a Enfermagem precisa de instrumentos confiáveis e 

sensíveis para avaliar condições de saúde de pessoas com úlceras venosas e que os 

instrumentos disponíveis para avaliar a qualidade de vida, a capacidade funcional e a 

cicatrização precisam, ora de tradução e validação para o português, ora de confiabilidade 

e sensibilidade para captar mudanças, elaborou-se a presente proposta de pesquisa, com os 

seguintes objetivos: 

 - Traduzir para o português e adaptar para a cultura brasileira a escala SIP68 

(Sickness Impact Profile – Short Form), que avalia a capacidade funcional. Analisar 

confiabilidade e a sensibilidade dessa escala para captar mudanças da capacidade funcional 

em pessoas com úlceras venosas.  

- Analisar a confiabilidade (consistência interna) do CCVUQ (Charing Cross 

Venous Ulcer Questionnaire), que avalia de qualidade de vida, para uso na população 

brasileira e verificar sua sensibilidade para captar mudanças na qualidade de vida de 

pessoas com úlceras venosas. 

 - Traduzir para o português e adaptar para a cultura brasileira a escala RESVESCH 

2.0 (Resultados Esperados de la Valoración y Evaluación de la Cicatrización de las 

Heridas Crónicas), que avalia cicatrização da úlcera venosa. Analisar a confiabilidade e a 

sensibilidade desse instrumento para captar mudanças na cicatrização em pessoas com 

úlceras venosas.  

- Analisar a confiabilidade (equivalência e consistência) e a sensibilidade da PUSH 

3.0 (Pressure Ulcer Scale Healing) para avaliação de cicatrização de úlceras venosas. 
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Para realização desta pesquisa, serão percorridas duas etapas: a tradução e 

validação das escalas e a verificação de validade, confiabilidade e sensibilidade. 

No momento, estão sendo convidados pessoas, tanto usuários do serviço como 

enfermeiros para validar a compreensibilidade em nossa cultura de termos contidos nos 

instrumentos de avaliação traduzidos. 

Sua participação prevê a colaboração na realização de uma ou mais atividades das 

etapas de validação das escalas, descritas a seguir: 

- avaliar se as palavras contidas no “Resultados Esperados de la Valoración y 

Evaluación de las Heridas Crónicas” (RESVECH 2.0) e SIP68 (Sickness Impact Profile – 

Short Form) são compreensíveis por profissionais de enfermagem que irão utilizar esses 

formulários no futuro e se cada pergunta significa o que se pretende. 

- aplicar as escalas PUSH e RESVECH, de modo independente, em um ou mais 

pacinetes, a depender da sua disponibilidade, juntamente com outros enfermeiros, para 

testar a confiabilidade interobservadores. Nesse caso fará a avaliação no momento da 

realização do curativo e preencherá as escalas, sem interagir com os demais observadores, 

mas terá acesso ao diálogo com o paciente e com o profissional que realizou o curativo. 

No caso da avaliação da compreensibilidade, não há respostas certas ou erradas, o 

que nos importa é a sua opinião. Sua participação poderá ser no momento que for mais 

conveniente, antes ou depois de iniciar as suas atividades de atendimento de atendimento 

na unidade de saúde. 

No caso de avaliação da confiabilidade interobservadores, é preciso muita atenção 

no preenchimento dos campos do formulário.  A aplicação dos mesmos demora em torno 

de 5 minutos e deve ser feita durante a realização do curativo. 

Este projeto de pesquisa foi analisado e aprovado pela Direção Geral da Instituição 

de saúde onde o(a) Sr(a) / você presta atendimento e pelo Comitê de Ética da Universidade 

Federal de Goiás. Os resultados da pesquisa serão apresentados em relatórios que serão 

publicados como artigos em revistas científicas, sendo garantidos sigilo e anonimato dos 

participantes. 

Estamos disponíveis para fornecer-lhes informações quando julgar necessário, nos 

comprometendo a proporcionar respostas adicionais sobre qualquer dúvida que, por 

ventura, ainda tenha sobre o desenvolvimento do estudo.  
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A retirada de seu consentimento para participar do presente estudo poderá ocorrer a 

qualquer momento, sendo que isso não lhe trará qualquer prejuízo em relação ao seu 

trabalho nas salas de curativos.  

Informamos ainda que não estão previstos riscos ou danos relacionados à sua 

participação na pesquisa, exceto o tempo dispensado na avaliação da compreensibilidade 

dos termos utilizados na tradução dos formulários. Não haverá qualquer tipo de 

pagamento, gratificação financeira ou recompensa pela sua participação na pesquisa.  

A elaboração de sistemas de avaliação da cicatrização de úlceras que sejam mais 

amplos e apropriados constituem os benefícios indiretos da sua participação na pesquisa.  

Os formulários traduzidos poderão ser utilizados no atendimento de outras pessoas 

no futuro, contribuindo para melhora da qualidade da abordagem dos pacientes pelos 

profissionais de enfermagem. 

 Informamos, ainda, que os resultados desta pesquisa, mantendo o anonimato dos 

participantes, serão levados ao conhecimento dos gestores responsáveis pelos serviços de 

atendimento às pessoas com feridas, para discussão e reflexão que possam contribuir para 

que haja melhorias no cuidado e tratamento daqueles que possuem úlcera venosa, no 

serviço municipal de saúde de sua cidade/ instituição de saúde onde você presta 

atendimento.  

 

Nome do pesquisador que prestou os esclarecimentos ________________________  

Telefone para contato: __________________ 

 

 

__________________________________________________________ 

Profª Drª Beatriz Guitton Renaud Baptista de Oliveira 

Telefone para contato: (21) 99203 9595 

 

__________________________________________________________ 

Profª Drª Maria Márcia Bachion - Pesquisadora responsável 

Telefone para contato: (62) 9146 4878 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

 

 Eu, ______________________________________________________, matrícula 

ou RG ________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo: 

“TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL, CONFIABILIDADE E 

RESPONSIVIDADE DE ESCALAS DE AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE 

FUNCIONAL, CICATRIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS COM 

ÚLCERAS VENOSAS”, como sujeito contribuindo na etapa de adaptação transcultural 

da RESVECH 2.0.  

Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora 

_______________________________________, sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. 

Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto 

leve a qualquer penalidade em relação ao meu trabalho ou exercício profissional e que, em 

caso de sentir-me lesado(a), posso procurar meus direitos de indenização. Foi-me 

assegurada a preservação de meu anonimato perante os resultados desta pesquisa que 

forem divulgados em eventos e/ ou registros científicos da área de saúde e publicados em 

revista científica.  

 

Local e data: ______________________________________________________________ 

Assinatura do sujeito: _______________________________________________________ 
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APÊNDICE II 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Pacientes – análise de confiabilidade e responsividade) 

 

O(a) Sr(a) está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma 

pesquisa que estamos desenvolvendo em parceria com a Universidade Federal de Goiás. 

Meu nome é __________________________, sou ______________ e pesquisadora ligada 

ao Grupo de Pesquisa em Feridas, Biomateriais e Pesquisa Clínica na Saúde e 

Enfermagem, da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Após ler com atenção este documento e ser esclarecido(a) sobre as informações a 

seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine por favor ao final deste documento, 

que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável.  

Em caso de recusa, o(a) senhor(a) não será penalizado(a) de forma alguma. Em caso de 

dúvida sobre a pesquisa, poderá entrar em contato comigo, no telefone: 

__________________ em ligações a cobrar. Em caso de dúvida sobre seus direitos, pode 

procurar o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade Federal 

de Goiás/ UFG, pelos telefones: (62)3269-8383. Este Comitê está situado na 1° Avenida 

s/n° - Unidade de Pesquisa Clínica, Setor Leste Universitário, Goiânia-Goiás. Pode 

também entrar em contato com a Direção do Hospital Universitário Antônio Pedro, da 

UFF, pelo telefone 26299408 ou 26299409.  

Informações sobre a pesquisa:  

Título do projeto - TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL, 

CONFIABILIDADE E RESPONSIVIDADE DE ESCALAS DE AVALIAÇÃO DE 

CAPACIDADE FUNCIONAL, CICATRIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DE 

PESSOAS COM ÚLCERAS VENOSAS.  

As úlceras venosas podem afetar a qualidade de vida e a capacidade das pessoas 

para realizar as atividades do dia-a-dia. Durante seu atendimento aqui na unidade de saúde 

isso precisa ser considerado, para que seu tratamento seja mais adequado. No entanto, 

questionários apropriados para essa avaliação ainda não estão disponíveis na língua 

portuguesa ou não foram estudados em relação à sua adequação.  
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Além disso, a evolução da cicatrização da úlcera precisaria ser avaliada 

considerando não só o tamanho da lesão, pois as feridas crônicas geralmente cicatrizam 

muito lentamente, e outros fatores podem indicar a sua melhora ou piora.  

Como precisamos de questionários adequados para avaliar qualidade de vida, 

capacidade de realização de atividades diárias e a cicatrização, e que sejam capazes de 

captar mudanças na saúde das pessoas com úlceras venosas, elaboramos este projeto de 

pesquisa, com os seguintes objetivos: 

 - Traduzir para o português e adaptar para a cultura brasileira um formulário que 

avalia a capacidade das pessoas em realizar atividades em geral, cujo nome é Sickness 

Impact Profile – Short Form (SIP68). Analisar se este formulário é adequado para captar 

mudanças da capacidade de realização de atividades diárias em pessoas com úlceras 

venosas. 

 - Analisar se um formulário de avaliação de qualidade de vida, chamado Charing 

Cross Venous Ulcer Questionnaire (CCVUQ), é adequado para uso na população brasileira 

e se ele é capaz de captar mudanças na qualidade de vida de pessoas com úlceras venosas.  

- Traduzir para o português e adaptar para a cultura brasileira um formulário de 

avaliação de cicatrização da úlcera venosa, chamado Resultados Esperados de la 

Valoración y Evaluación de la Cicatrización de las Heridas Crónicas (RESVECH 2.0). 

Analisar se esse formulário é adequado para captar mudanças na cicatrização em pessoas 

com úlceras venosas.  

- Analisar se um formulário chamado Pressure Ulcer Scale of Healing 3.0 (PUSH) 

é adequado para avaliar a cicatrização de úlceras venosas. 

 Para realização desta pesquisa, serão convidados dois grupos de sujeitos: pacientes 

em tratamento para úlceras venosas e profissionais de enfermagem que prestam 

atendimento.  

Sua participação inclui responder a três questionários aplicados em dias diferentes, 

no decorrer de seu atendimento na unidade de saúde ou tratamento no domicílio.  

Antes de entrar na sala de curativo, o(a) Sr(a) receberá um questionário de 

avaliação de qualidade de vida para responder. O tempo previsto para completar o 

preenchimento é 10 a 15 minutos.  

Quando terminar o curativo, receberá o questionário de avaliação de capacidade 

para realizar atividades do dia-a-dia, o qual necessita de aproximadamente de 15 minutos. 
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 Esclarecemos que, caso precise de ajuda para preencher os questionários o 

pesquisador poderá ajudar no preenchimento das suas respostas.  

Durante o seu curativo, o profissional de enfermagem que estiver realizando seu 

tratamento fará a avaliação da cicatrização da sua lesão, utilizando dois protocolos que 

estamos testando, um deles é novo e está sendo avaliado em relação à aplicabilidade para 

uso no Brasil. O outro já é usado no país, mas está sendo avaliada a sua aplicabilidade para 

avalição de úlceras com tamanhos maiores (área igual ou maior a 24 cm2). No seu caso, se 

aceitar participar do estudo, em relação a estes protocolos de avaliação de cicatrização, 

basta responder o que o profissional lhe perguntar sobre dor no local da ferida.  

Para verificar se os questionários são capazes de captar mudanças na sua 

capacidade para realizar as atividades do dia-a-dia, na sua qualidade de vida e na sua 

cicatrização, precisamos que responda a todos eles novamente, dois dias após a avaliação 

inicial, e outra vez, depois de 30 dias e ainda, mais uma vez após 60 dias. Vamos comparar 

os resultados com a avaliação inicial. Não há respostas certas ou erradas, os questionários é 

que estão sendo avaliados. 

 Sabendo que um dos questionários avalia a qualidade de vida e o outro avalia a 

capacidade para realizar as atividades do dia-a-dia, os resultados obtidos serão informados 

ao(à) senhor(a), logo após o preenchimento de cada um deles, tanto na primeira como na 

segunda avaliação e poderemos orientá-lo(a) em relação aos resultados da avaliação.  

Este projeto foi analisado e aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde de sua 

cidade/ Direção Geral da Instituição de saúde onde o(a) Sr(a) recebe atendimento e pelo 

Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás. Os resultados da pesquisa serão 

apresentados em relatórios que serão publicados como artigos em revistas científicas, 

sendo garantidos sigilo e anonimato dos participantes.  

Estamos disponíveis para fornecer-lhes informações quando julgar necessário, nos 

comprometendo a proporcionar respostas adicionais sobre qualquer dúvida que, por 

ventura, ainda tenha sobre o desenvolvimento do estudo. 

 A retirada de seu consentimento para participar do presente estudo poderá ocorrer 

a qualquer momento, sendo que isso não lhe trará qualquer prejuízo em relação ao 

tratamento que costuma recebe nas salas de curativos. 

Informamos ainda que sua participação na pesquisa pode acarretar tempo 

aumentado de sua permanência na unidade de saúde, de aproximadamente 30 a 40 
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minutos, de modo a responder os questionários e receber uma avaliação mais detalhada 

pelo profissional de enfermagem que presta seu atendimento. Não haverá qualquer tipo de 

pagamento ou gratificação financeira pela sua participação na pesquisa.  

Consideramos como benefício direto de sua participação no estudo a abordagem de 

dimensões de sua saúde que normalmente deixam de ser consideradas no atendimento de 

rotina, e que são importantes na abordagem do tratamento. Os benefícios indiretos da sua 

participação consistem na possibilidade de produção de questionários mais adequados para 

avaliação de qualidade de vida, de capacidade de realizar as atividades do dia-a-dia e da 

cicatrização de úlceras. Se forem considerados adequados, estes questionários poderão ser 

utilizados no atendimento de outras pessoas no futuro, contribuindo para melhora da 

qualidade da abordagem dos pacientes. 

 Informamos, ainda, que os resultados desta pesquisa, mantendo o anonimato dos 

participantes, serão levados a conhecimento dos gestores responsáveis pelos serviços de 

atendimento às pessoas com feridas, para discussão e reflexão que possam contribuir para 

que haja melhorias no cuidado e tratamento daqueles que possuem úlcera venosa, no 

serviço municipal de saúde de sua cidade/ instituição de saúde onde você presta 

atendimento.  

 

Nome do pesquisador que prestou os esclarecimentos _____________________________  

Telefone para contato: _________________________ 

 

 

_________________________________________________________ 

Profª Drª Beatriz Guitton Renaud Baptista de Oliveira 

Telefone para contato: (21) 99203 9595 

 

__________________________________________________________ 

Profª Drª Maria Márcia Bachion - Pesquisadora responsável 

Telefone para contato: (62) 9146 4878 

 

  



 
 

103 
 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

 

Eu, ______________________________________________________, matrícula 

ou RG _____________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo: 

“TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL, CONFIABILIDADE E 

RESPONSIVIDADE DE ESCALAS DE AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE 

FUNCIONAL, CICATRIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS COM 

ÚLCERAS VENOSAS”, como sujeito.  

Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora 

____________________________________________, sobre a pesquisa, os procedimentos 

nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, 

sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção de meu tratamento e que, em caso 

de sentir-me lesado(a), posso procurar meus direitos de indenização. Foi-me assegurada a 

preservação de meu anonimato perante os resultados desta pesquisa que forem divulgados 

em eventos e/ ou registros científicos da área de saúde e publicados em revista científica.  

Local e data: __________________________________________________ 

Assinatura do sujeito: ___________________________________________  

 

 

Local reservado para impressão  

dactiloscópica  

 

 

 

 

Testemunhas não ligada à equipe de pesquisa: 

Nome _________________________________ Assinatura _____________________  

Nome _________________________________ Assinatura _____________________ 
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APÊNDICE III 

 

INSTRUMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS - AVALIAÇÃO 

DA CONFIABILIDADE INTEROBSERVADORES – RESVECH 

 

Cidade: ________________Nome da unidade:_____________________________ 

Nome: _____________________________________________________ 

Data de nascimento:________________  Idade: ___________Sexo: (  ) F  (  )M 

Titulação: (  ) Graduado     (  ) Especialista ______________    (  )  Mestre   (  ) Doutor  

Telefone: _______________________ 

 

Há quanto tempo atua na área de avaliação e tratamento de pessoas com feridas: 

(   ) menos que 6 meses  

(   ) de 6 meses a 1 ano  

(   ) de 1 ano a 5 anos  

(   ) de 5 anos ou mais  

 

Há quanto tempo atua na área de avaliação e tratamento de pessoas com úlceras venosas:  

(   ) menos que 6 meses  

(   ) de 6 meses a 1 ano  

(   ) de 1 ano a 5 anos  

(   ) de 5 anos ou mais  

 

Com qual a frequência você geralmente atende pessoas com úlceras venosas: 

(   ) diariamente 

(   ) três a quatro vezes por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana  

(   ) menos de uma vez por semana  
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RESVECH 2.0 - Brasil – versão preliminar, em fase de validação autorizada pelos autores 

da escala original. Centro de Pesquisa – Niterói  

Aplicar exclusivamente após o devido treinamento, juntamente com a PUSH, e 

acompanhada de mensuração direta, registro fotográfico e planigrafia.  

  

(  )D0 _____/_____/______   (  )D30  _____/_____/______    (  )D60 _____/ ____/______ 

 

Nome do paciente __________________________________________________________  

 

Unidade de Saúde – ________________________________________________________ 

 

Itens 

 

Pontuação 

Lesão 1 

Pontuação 

Lesão 2 

Pontuação 

Lesão 3 

1. Dimensões da lesão:     

0. superfície = 0 cm2     

1. superfície > 0 < 4 cm2     

2. superfície   = 4 < 16 cm2     

3. superfície = 16 < 36 cm2     

4. superfície = 36 < 64 cm2     

5. superfície = 64 < 100 cm2     

6. superfície ≥ 100 cm2     

2. Profundidade / Tecidos afetados    

0. Pele intacta cicatrizada     

1. Comprometimento da derme-epiderme    

2. Comprometimento do tecido subcutâneo (tecido adiposo 

sem atingir a fáscia do músculo)  

   

3. Comprometimento do músculo     

4. Comprometimento do osso e/ou tecidos anexos (tendões, 

ligamentos, cápsula articular ou escara negra que não 

permite ver os tecidos abaixo dela)  

   

3. Bordas (selecionar a opção que indica a pior condição 

presente nas bordas) 

   

0. Não distinguíveis (não há bordas de ferida)     

1. Difusas     

2. Delimitadas     

3. Danificadas (deterioradas)    

4. Engrossadas (“envelhecidas”, “evertidas”)     
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Documento vinculado à pesquisa TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL, 

CONFIABILIDADE E RESPONSIVIDADE DE ESCALAS DE AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE 

FUNCIONAL, CICATRIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS COM ÚLCERAS 

VENOSAS. Coordenação Geral Maria Márcia Bachion. Coordenação Centro de Pesquisa em Niterói (RJ) 

Beatriz Guittton Renaud de Oliveira. Apoio: CNPq. 

 

 

 

 

4. Tipo de tecido no leito da ferida (selecionar a opção 

que indica o pior tecido presente no leito da lesão) 

Pontuação 

Lesão 1 

Pontuação 

Lesão 2 

Pontuação 

Lesão 3 

4. Necrótico (escara negra seca ou úmida)     

3. Tecido necrótico e/ou esfacelos no leito     

2. Tecido de granulação    

1. Tecido epitelial     

0. Fechada/cicatrização    

5. Exsudado (selecionar apenas uma das opções)     

3. Seco     

0. Úmido    

1. Molhado    

2. Saturado     

3. Com fuga de exsudado (extravasamento)    

6. Infecção/inflamação (sinais de biofilme) – mais de uma 

opção pode ser selecionada 

(Para avaliação de aumento de tamanho, dor e exsudado 

comparar com o último atendimento, mais recente) 

Pontuação 

Lesão 1 

Pontuação 

Lesão 2 

Pontuação 

Lesão 3 

6.1. Dor aumentada      Sim =1 Não = 0      

6.2. Eritema perilesional     Sim =1 Não = 0     

6.3. Edema perilesional       Sim =1 Não = 0     

6.4. Aumento da temperatura Sim =1 Não = 0     

6.5. Exsudado aumentado     Sim =1 Não = 0      

6.6. Exsudado purulento       Sim =1 Não = 0     

6.7. Tecido friável ou que sangra com facilidade Sim =1 Não 

= 0  

   

6.8. Ferida estagnada, que não progride Sim =1 Não = 0     

6.9. Tecido compatível com biofilme       Sim =1 Não = 0     

6.10. Odor                              Sim =1 Não = 0     

6.11. Hipergranulação        Sim=1 Não = 0     

6.12. Aumento do tamanho da ferida Sim =1 Não = 0     

6.13. Lesões satélites           Sim =1 Não = 0    

6.14. Palidez do tecido          Sim =1 Não = 0     

SOME A PONTUAÇÃO DE CADA SUBITEM!    

PONTUAÇÃO TOTAL (Máx. = 35, Mín. = 0)    
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APÊNDICE IV 

 

AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE INTEROBSERVADORES - 

PESQUISADOR 

RESVECH e PUSH  

 

Data: ___/___/___   Cidade: ____________________________ Unidade:____________________________ 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO 

− Nome: ___________________________________________________ Data de nascimento____/____/___ 

− Sexo: masculino (1) feminino (2) 

2. ASPECTOS RELACIONADOS AS ÚLCERAS VENOSAS – Números de lesões: ________________ 

Localização úlcera 1 – 

Localização úlcera 2 – 

Localização úlcera 3 – 

Dados da úlcera avaliada: 

- Úlcera avaliada: MIE (1)            MID (2) 

- Localização: Zona 1 (1)  zona 2 (2)  zona 3 (3)  

- Plano: Anterior (1) Posterior (2) Lateral (3) Medial (4) Outro (5)________________ 

3. OBSERVADOR – Pesquisador __________________________________________________________ 

- Comprimento (medida no eixo céfalo-caudal): ________________ 

- Largura (medida no maior eixo transversal em 90°): ____________ 

Obs.: __________________________________________________________________________________ 

Calcule a ÁREA: ___________ cm 
2 

Comprimento X 

Largura 

 

em cm
2 

 

 

0 

0 

1 

< 0.3 

2 

0.3-0.6 

3 

0.7-1.0 

4 

1.1-2.0 

5 

2.1-3.0 

Sub escore 

6 

3.1 – 4.0 

7 

4.1-8.0 

8 

8.1-12.0 

9 

12.1-24.0 

10 

> 24.0 

Quantidade 

Exsudato 

0 

Ausente 

1 

Pequena 

2 

Moderada 

3 

Grande 

  Sub escore 

 

Tipo de Tecido 0 
Ferida 

Fechada 

1 
Tecido 

Epitelial 

2 
Tecido de 

Granulação 

3 
Esfacelo 

4 
Tecido 

Necrótico 

 Sub escore 

 

 Escore Total 

 

“Usado com permissão do National Pressure Ulcer Advisory Panel (01/03/2016)” 
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APÊNDICE V 

 

AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE ENFERMEIRO OBSERVADOR 

 

ENFERMEIRO OBSERVADOR ______________________________________________ 

 

IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO – Nome: __________________________________________ 

 

- Úlcera avaliada: MIE (1)            MID (2) 

- Localização: Zona 1 (1)  zona 2 (2)  zona 3 (3)  

- Plano: Anterior (1) Posterior (2) Lateral (3) Medial (4) Outro (5)_____________ 

 

- Comprimento (medida no eixo céfalo-caudal): ________________ 

- Largura (medida no maior eixo transversal em 90°): ____________ 

Obs.: _____________________________________________________________________ 

Calcule a ÁREA: ___________ cm 
2 

 

Comprimento 

X Largura 

 

em cm
2 

 

 

0 

0 

1 

< 0.3 

2 

0.3-0.6 

3 

0.7-1.0 

4 

1.1-2.0 

5 

2.1-3.0 

Sub escore 

6 

3.1 – 4.0 

7 

4.1-8.0 

8 

8.1-12.0 

9 

12.1-24.0 

10 

> 24.0 

Quantidade 

Exsudato 

0 

Ausente 

1 

Pequena 

2 

Moderada 

3 

Grande 

  Sub escore 

 

Tipo de Tecido 0 

Ferida 

Fechada 

1 

Tecido 

Epitelial 

2 

Tecido de 

Granulação 

3 

Esfacelo 
4 

Tecido 

Necrótico 

 Sub escore 

 

 Escore 

Total 

 

“Usado com permissão do National Pressure Ulcer Advisory Panel (01/03/2016)” 

 

(Preencher uma ficha para cada ferida avaliada). 
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APÊNDICE VI 

 

AVALIAÇÃO DA RESPONSIVIDADE – RESVECH e PUSH  

Parte A - Caracterização dos pacientes 

 

1- Dados sociodemográficos: 

Nome:  

Telefone para contato:  

Unidade de saúde:  Cidade: 

Sexo: ( ) F      ( ) M Data de nascimento:  Idade: 

Escolaridade em anos:  

Atividade profissional atual: Renda familiar: 

2- Condições clínicas dos membros inferiores: 

Número de lesões: Tempo de duração da lesão: 

Recidiva: ( ) Sim  ( ) Não 

Varizes ( ) MID ( ) MIE Telangectasias ( ) MID ( ) MIE 

Veias reticulares ( ) MID ( ) MIE Eczema ( ) MID ( ) MIE 

Hemossiderose ( ) MID ( ) MIE Atrofia branca ( ) MID ( ) MIE 

Lipodermatoesclerose ( ) MID ( ) MIE Cianose ( ) MID ( ) MIE 

Edema - MID: ( ) não depressível ( ) 

ausente 

 

 - MIE: ( ) não depressível ( ) ausente 

 

Palidez à elevação: 

MID: ( ) sem palidez ( ) palidez em : 25 segundos 

( ) entre 25 - 40 segundos ( ) entre 40 - 60 segundos 

MIE: ( ) sem palidez ( ) palidez em : 25 segundos 

( ) entre 25 - 40 segundos ( ) entre 40 - 60 segundos 

Perfusão Tissular Periférica: MID segundos MIE segundos 

Pulsos: 

MID: 

Tibial posterior: ( ) Pulsátil, intenso, vigoroso ( ) Cheio, aumentado ( ) Cheio ( ) Diminuído, 
palpável com dificuldade ( ) Ausente 
 
Pedioso: ( ) Pulsátil, intenso, vigoroso ( ) Cheio, aumentado ( ) Cheio ( ) Diminuído, palpável 
com dificuldade ( ) Ausente 

MIE: 

Tibial posterior: ( ) Pulsátil, intenso, vigoroso ( ) Cheio, aumentado ( ) Cheio ( ) Diminuído, 
palpável com dificuldade ( ) Ausente 
 

Pedioso: ( ) Pulsátil, intenso, vigoroso ( ) Cheio, aumentado ( ) Cheio ( ) Diminuído, palpável 

com dificuldade ( ) Ausente 

Claudicação intermitente: (O1) não, (02) sim. Deambulação quantos metros?  
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APÊNDICE VII 

 

AVALIAÇÃO DA RESPONSIVIDADE – PUSH E RESVECH 

Parte B – Condições da lesão 

Nome do participante:     

(  )1º AVALIAÇÃO (D0 =_____________________ )                       (  )2º AVALIAÇÃO (D30 = ________________) 

(  )3º AVALIAÇÃO (D60=  ) 

3.1. Localização da úlcera avaliada 

MIE (1) MID(2) Zona 1 (1) zona 2 (2) zona 3 (3) 

- Plano: Anterior (1) Posterior (2) Lateral (3) Medial (4) Outro (5)   

3.2 Avaliação da lesão 

- Quantidade de exsudato: 

Tipo de cobertura Intervalo de troca Impregnação Grau de saturação Julgamento 

 coxim 
  gazes 
  espuma 
  Bota Unna 

  Outro 

( ) 24h 
( ) 48h 
( ) 72h 
( ) > 72h 

 ( ) < que a lesão 
 ( ) igual 
 ( ) um pouco maior 
 ( ) muito maior 

 ( )seca 

 ( ) úmida 

 ( ) molhada 
 ( ) saturada 
 ( )houve estravazamento 

(  ) ausente 

( ) escasso 

( ) pequeno 

( ) moderado  

( ) grande 

( ) muito grande 

- Viscosidade: ( ) hialino/seroso ( )viscoso ( ) espesso/grumos 

- Tecido predominante: ( ) epitelial ( ) granulação ( ) esfacelo ( ) escara 

- Bordas: epitelização ( ) sim  ( ) não deterioração ( ) sim  ( ) 
não 

- Odor: ( ) sem odor ( ) discreto ( ) moderado ( ) forte 

- Dor - hoje na lesão: (  ) ausente   ( ) leve ( )moderada ( )intensa ( ) insuportável 

- Em relação aos últimos 30 dias: ( ) melhorou________________________________ 

 ( ) manteve a mesma  ( ) piorou__________________ 

- Comprimento x Largura:  área:  cm2 

- Área pelo Image J®, versão 1.49m.: Taxa de cicatrização:   

3.3 - Aplicação da escala propriamente dita 

Comprimento X 

Largura 

 

em cm2 

 

 

0 

0 

1 

 

< 0.3 

2 

 

0.3-0.6 

3 

 

0.7-1.0 

4 

 

1.1-2.0 

5 

 

2.1-

3.0 

Sub escore 

6 

 

3.1 – 4.0 

7 

 

4.1-8.0 

8 

 

8.1-12.0 

9 

 

12.1-24.0 

10 

 

> 

24.0 

Quantidade Exsudato 0 

Ausente 

1 

Pequena 

2 

Moderada 

3 

Grande 

  Sub escore 

Tipo de Tecido 0 

Ferida Fechada 

1 

Tecido 

Epitelial 

2 

Tecido de 

Granulação 

3 

Esfacelo 

4 

Tecido 

Necrótico 

 Sub escore 

 Escore Total 

“Usado com permissão do National Pressure Ulcer Advisory Panel (01/03/2016)” 
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ANEXO A 

 

Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
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 ANEXO B 

 

Escala de Avaliação Global de Mudança – Cicatrização de Ferida 

Parte 1 – Percepção do paciente 

 

Nome do paciente__________________________________________________________ 

(   ) 2º AVALIAÇÃO (D30 = ________________)         (   ) 3º AVALIAÇÃO (D60=___________) 

 

Recordar com o paciente: Hoje é dia __________ o (a) senhor (a) completa 30 dias de 

tratamento aqui. O (A) senhor (a) lembra como estava sua ferida no início? (Pausa, deixar 

o paciente responder). Como a ferida está agora? (Pausa, deixar o paciente responder). 

Vou falar algumas opções, escolha a resposta que melhor descreve sua opinião sobre a 

cicatrização da sua ferida. Considerando os últimos 30 dias sua ferida está:  

 

ESCORE 

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 
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p
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Fonte: JUNIPER et al., 1994. Traduzido para o português. 
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ANEXO C 

 

Escala de Avaliação Global de Mudança – Cicatrização de Ferida 

Parte 2 – Percepção do pesquisador / profissional  

 

Nome do pesquisador______________________________________________________  

Nome do profissional______________________________________________________ 

 

A avaliação será feita diante o consenso entre o pesquisador e o profissional responsável 

pelo atendimento do paciente. Considerando os últimos 30 dias a ferida:  

 

ESCORE 

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 
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Fonte: JUNIPER et al., 1994. Traduzido para o português. 

 

 

 


