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RESUMO
O objetivo do estudo foi avaliar a capacidade funcional de pacientes com úlceras venosas.
Trata-se de um estudo observacional com enfoque transversal e com abordagem quantitativa.
Os participantes foram pacientes adultos e idosos com úlceras venosas, atendidos em dois
Ambulatórios. No processo de seleção, foi adotada amostragem por conveniência. Para coleta
de dados, foram utilizados os seguintes instrumentos: Protocolo I Adaptado–Perfil dos
clientes com úlcera; Escala de LAWTON AIVDs; Escala KATZ AVDs e Escala do Índice de
Tinetti. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Na análise, foi utilizada a
estatística descritiva, composta pelo Teste de χ2 ou exato de Fisher para dados categóricos e o
teste Mann-Whitney para dados numéricos, a fim de verificar se existe diferença significativa
entre as variáveis e os escores das escalas de cada grupo estudado. O teste Mann-Whitney e o
coeficiente de correlação de Spearman foram utilizados para examinar se existe correlação
significativa, e a intensidade da correlação entre as variáveis (faixa etária, Medicação em uso,
IMC, Número de lesões, Tempo das lesões (anos) e Tratamento utilizado) e os escores (total)
das escalas Katz, Lawton e Tinetti de cada grupo. Os resultados referentes às características
demográficas e socioeconômicas demonstraram que houve predominância do sexo feminino
(57,4%), faixa etária a partir dos 60 anos (57,4%), renda familiar de 1 a 2 salários mínimos
(75,9%). As características clínicas evidenciaram fatores de risco, como longos períodos em
pé ou sentado (79,6%), história familiar de doença venosa (53,7%), Flebite (37,0%). As
características gerais apontam a existência de obesidade I (42,6%), pressão arterial normal no
momento (38,9%) e glicemia capilar normal (55,6%). Verificamos, através das características
gerais das lesões a existência da lesão no MIE (38,9%) e no MID (38,9%), presença de apenas
uma lesão (68,5%), de uma a duas recidivas (50%) e lesão há mais de 10 anos (50%). Na
avaliação funcional, foi identificado, através da escala de Lawtom, dependência parcial
(90,7%); na escala de Katz, foi identificado independência para todas as atividades (66,7%); e
na escala de Tinetti, foi evidenciado baixo risco de queda (44,4%). Conclusão: O estudo
mostrou que existem limitações em pacientes com úlceras venosas, tanto adultos como idosos
de ambos os sexos, porém o sexo feminino é o mais afetado, assim como está mais presente
nos idosos. Em relação à capacidade funcional, foi evidenciado que, nas atividades de vida
diária, ela se mantém mais preservada do que nas demais atividades; nas atividades
instrumentais de vida diária e atividades referentes ao equilíbrio e marcha, houve um
percentual a ser considerado de dependência parcial e risco de quedas, sinalizando a
necessidade de investimento do poder publico e atenção dos profissionais para essas questões.
DESCRITORES.: úlcera venosa; cuidados de enfermagem; cicatrização de feridas; saúde do
adulto; saúde do idoso.
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ABSTRACT

The aim of the present study was to evaluate the functional capacity of patients with venous
ulcers. This is an observational study with cross-cutting and quantitative approaches.
Participants were adults and elderly patients with venous ulcers treated at two ambulatories.
In the process of selection, convenience sampling was adopted. For data collection, the
following instruments were used: Protocol I Adapted-profile clients with ulcer; LAWTON
IADL scale; Scale KATZ ADL scale and the Tinetti Index. The study was approved by the
Research Ethics Committee. In the analysis, descriptive statistics were used, made by
Fisher χ2 or exact test for categorical data, and the Mann-Whitney test for numerical data in
order to verify a significant difference between the variables and the scores of the scales of
each group. The Mann-Whitney test and Spearman correlation coefficient were used to
examine whether there is a significant correlation, and the intensity of the correlation between
variables (age, medication in use, BMI, number of lesions, time of injuries (years) treatment
used) and scores (total) of Katz scales, Lawton and Tinetti of each group. The results of the
demographic and socioeconomic characteristics highlighted that there was a predominance of
women (57,4%), aged from 60 (57,4%) and with a family income of 1 to 2 minimum wages
(75,9%). The clinical features showed risk factors, such as long periods of standing or sitting
(79,6%), family history of venous disease (53,7%) and phlebitis (37,0%). The overall
characteristics suggest the existence of obesity I (42,6%), normal blood pressure at the
moment(38,9%) and a normal blood glucose (55,6%). Through the overall characteristics of
the lesions, were verified the presence of injury MIE (38,9%) and MID (38,9%), presence of
only one lesion (68,5%), one or two recurrences (50%) and injury for more than 10 years
(50%). In the functional assessment, was identified: by Lawtom scale, partial dependence
(90,7%); by the Katz scale, independence has been identified for all activities (66,7%); and
Tinetti scale evidenced low risk of falling (44,4%). Conclusion: The study showed that there
are limitations in patients with venous ulcers, both adults and elderly of both sexes, but
women are the most affected, most of them elderly. Regarding to functional capacity, it was
enhanced that, in the activities of daily living, it remains more preserved than in other
activities; in instrumental activities of daily living and activities related to balance and gait,
there was a percentage to be considered partial dependence and risk of falls, signaling the
need for government investment and professionals’ attention to these issues.
DESCRIPTORS: venous ulcer; nursing care; wound healing; adult health; health of the
elderly.
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RESUMEN

El objetivo del estudio fue evaluar la capacidad funcional de los pacientes con úlceras
venosas. Se trata de un estudio observacional con enfoque transversal y un enfoque
cuantitativo. Los participantes eran adultos y pacientes de edad avanzada tratados con úlceras
venosas en dos clínicas ambulatorias. En el proceso de selección, se adoptó un muestreo de
conveniencia. Para la recogida de datos, se utilizaron los siguientes instrumentos: los clientes
Protocolo I-perfil Adaptado con úlcera; AIVD de Lawton; Escala Escala KATZ ADL y el
Índice de Tinetti. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación. En el
análisis, se utilizó estadística descriptiva, realizado por Fisher χ2 o la prueba exacta para los
datos categóricos y la prueba de Mann-Whitney para datos numéricos con el fin de verificar
que no existe una diferencia significativa entre las variables y las puntuaciones de las escalas
de cada grupo estudiado. La prueba de Mann-Whitney y el coeficiente de correlación de
Spearman se utilizaron para examinar si existe una correlación significativa, y la intensidad de
la correlación entre las variables (edad, los medicamentos en uso, índice de masa corporal,
número de lesiones, el tiempo de las lesiones (años) tratamiento utilizado) y anota (total) de
las escalas de Katz, Lawton y Tinetti de cada grupo. Los resultados de las características
demográficas y socioeconómicas mostraron que hubo un predominio del sexo femenino
(57,4%), con edades comprendidas entre 60 (57,4%), los ingresos familiares de entre 1 y 2
salarios mínimos (75,9%). Las características clínicas mostraron factores de riesgo, tales
como largos períodos de pie o sentado (79,6%), antecedentes familiares de enfermedad
venosa (53,7%), flebitis (37,0%). Las características generales sugieren la existencia de la
obesidad I (42,6%), la presión normal de la sangre cuando (38,9%) y una glucosa en la sangre
normal (55,6%). A cuadros a través de las características generales de las lesiones, la
presencia de lesión MIE (38,9%) y MID (38,9%), la presencia de una sola lesión (68,5%) de
un dos recurrencias (50 %) y la lesión por más de 10 años (50%). La evaluación funcional, fue
identificado por Lawtom escala, la dependencia parcial (90,7%); la escala de Katz, la
independencia ha sido identificado para todas las actividades (66,7%); y la escala de Tinetti,
se evidencia un bajo riesgo de caídas (44,4%). Conclusión: El estudio mostró que existen
limitaciones en los pacientes con úlceras venosas, los adultos y los ancianos de ambos sexos,
pero las mujeres son las más afectadas, como es más común en los ancianos. En cuanto a la
capacidad funcional, se demostró que, en las actividades de la vida diaria, sigue siendo más
conservado que en otras actividades; en las actividades instrumentales de la vida y las
actividades relacionadas con el equilibrio y la marcha diaria, hubo un porcentaje que se
considera la dependencia parcial y el riesgo de caídas, lo que indica la necesidad de inversión
del poder público y de los profesionales de la atención a estas cuestiones.
DESCRIPTORES: ulcus cruris; atención de enfermería; herida que cura; salud adulto; salud
de los ancianos.

xx12

SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO ..........................................................................................................................................13
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------13
1.2 PROBLEMA DE PESQUISA -----------------------------------------------------------------------------------------15
1.3 OBJETIVOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------17
1.4 JUSTIFICATIVA -----------------------------------------------------------------------------------------------------17
2. REVISÃO DE LITERATURA ................................................................................................................18
2.1 INSUFICIÊNCIA VENOSA CÔNICA E ÚLCERA VENOSA CRÔNICA ------------------------------------------ 18
2.2 PACIENTE ADULTO E IDOSO COM ÚLCERA VENOSA E O CUIDADO DE ENFERMAGEM---------------------20
2.3 INFLUÊNCIA DA ÚLCERA VENOSA NA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES: ESTADO DA ARTE --- 23
2.4 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL ---------------------------------------------------------------------29
3. MÉTODO.................................................................................................................................................... 35
3.1 TIPO DE PESQUISA ----------------------------------------------------------------------------------------------- 35
3.2 LOCAL DE PESQUISA -------------------------------------------------------------------------------------------- 36
3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA E AMOSTRA---------------------------------------------------------------------38
3.4 PROCEDIMENTO PARA COLETA DE DADOS ---------------------------------------------------------------------39
3.5 INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA PESQUISA --------------------------------------------------------------------41
3.6 VARIÁVEIS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------43
3.7 ASPECTOS ÉTICOS --------------------------------------------------------------------------------------------------44
3.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA---------------------------------------------------------------------------------------------45
4. RESULTADOS.............................................................................................................................................
..47
5. DISCUSSÃO..................................................................................................................................................71
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................................................................................................................89
REFERÊNCIAS................................................................................................................................................91
APÊNDICES..................................................................................................................................................
106
APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ------------------------------------------106
APÊNDICE B –DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO -----------------------------------------------------------------108
APÊNDICE C – SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA ---------------------------------------------------109
APÊNDICE D – DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA-----------------------------------------------110
ANEXOS .....................................................................................................................................................111
ANEXO A INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS (PROTOCOLO I ADAPTADO – UFF) ------------------------111
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS (LAWTON AIVDS) -----------------------------------------113
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS (KATZ AVDS) -----------------------------------------------114
ANEXO D INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS ( ÍNDICE TINETTI) -------------------------------------------115
ANEXO E PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA------------- ---------------------------------------------117
ANEXO B
ANEXO C

13

1 INTRODUÇÃO
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

As úlceras de perna são aquelas que ocorrem abaixo do joelho, e não cicatrizam dentro
de um período de seis semanas. A úlcera venosa é a de maior prevalência, correspondendo a
aproximadamente 80% a 90% das úlceras, e surge como: consequência da hipertensão venosa
crônica, decorrência da insuficiência venosa crônica (IVC), causada por dificuldade de
retorno venoso nos casos de trombose venosa profunda e de refluxo do sangue venoso,
constituindo-se em feridas crônicas que afetam os membros inferiores (MALAGUTTI, 2010;
BARBOSA, 2010; SELMER, 2013)
As características da úlcera venosa são bem definidas: pode surgir de forma
espontânea, ou através de algum tipo de trauma mecânico; apresenta localização, na maioria
dos casos, em região próxima ao maléolo medial; suas bordas são irregulares, o leito exibe
tecido de granulação ou desvitalização/esfacelamento, dificilmente com tecido necrótico
(ABREU, 2012a).
A úlcera apresenta-se como a complicação mais séria da insuficiência venosa crônica,
com grande prevalência, caráter recidivante, o que gera sofrimento ao paciente e sua família,
além de causar dependência dos serviços de saúde, assumindo uma enorme proporção no que
se refere à repercussão socioeconômica, uma vez que impede o paciente de trabalhar, pois a
lesão permanece muitas vezes aberta por meses ou anos (TORRES, 2014).
No Brasil, a úlcera venosa é um grave problema de saúde pública, tendo em vista que
a sua prevalência acompanha o crescimento da população idosa e aumenta com a idade, sendo
superior a 4% em pessoas acima de 65 anos (MEDEIROS, 2013). Neste sentido, Silva
(2007a) e Borges (2005) apontam que, apesar de a úlcera venosa ser mais prevalente à medida
que a população envelhece, ela também pode acometer os adultos jovens.
Neste contexto, é preciso considerar que uma em cada dez pessoas possui 60 anos ou
mais e, para 2050, estima-se que a relação será de uma para cinco em todo o mundo. Nos
próximos 20 anos, a população idosa do Brasil poderá ultrapassar os 30 milhões de pessoas e
deverá representar quase 13% da população ao final deste período, contribuindo para o
aumento da prevalência das doenças crônicas como a úlcera venosa (AZOUBEL, 2010;
SILVA, 2009; MALAGUTTI, 2010).
O aumento no número de doenças crônicas está diretamente relacionado com maior
incapacidade funcional, podendo comprometer a independência e autonomia, além de
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prejudicar a qualidade de vida do paciente. O impacto na mortalidade, morbidade e altos
custos das doenças crônicas não-transmissíveis vem se tornando prioridade na maioria dos
países (COSTA 2011b; SOUZA, 2013).
A úlcera pode afetar a produtividade do indivíduo no trabalho, gerando aposentadorias
por invalidez, além de restringir as atividades de vida diária (AVD) e lazer. Para muitos
pacientes, a doença venosa significa dor, perda de mobilidade funcional e piora na qualidade
de vida, uma vez que, qualidade de vida para esse paciente é conseguir realizar atividades
simples do cotidiano, mas que representam enorme problema (LOPES 2013; SILVA, 2009)
A capacidade funcional é quando o indivíduo consegue realizar suas atividades físicas
e mentais imprescindíveis para cumprir Atividades Básicas da Vida Diária (ABVD) e
Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD), necessárias e satisfatórias para uma vida
independente e autônoma (realizar higiene pessoal, transferir-se, alimentar-se, entre outras
atividades), e passa a existir como um novo paradigma de saúde, particularmente um valor
ideal para que o adulto e o idoso possam viver de forma autônoma (CAMACHO, 2015;
FERREIRA, 2012 ).
Para se avaliar a capacidade funcional, são indispensáveis a utilização de parâmetros
multidimensionais,

tais

como:

fatores

socioeconômicos,

culturais,

psicossociais,

demográficos, estilo de vida adotado, condições de saúde/doença, entre outros (FRANCK,
2007)
O desenvolvimento deste estudo surgiu da proposta de dar continuidade à parceria da
dissertação do mestrado com a Ação Transversal n. 06/2011 - Casadinho/Procad, do projeto:
"Inovação em Enfermagem no Tratamento de Lesões Tissulares - Sistematização, Inclusão
Tecnológica e Funcionalidade" através do MCTI/CNPq/MEC/CAPES.
Proposta esta que visa à implantação de cooperação acadêmica entre o programa de
Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde da Escola de Enfermagem Aurora de
Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense, com o programa consolidado de PósGraduação em Enfermagem na Saúde do Adulto da Escola de Enfermagem da Universidade
de São Paulo.
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1.2 PROBLEMA DE PESQUISA

O Estado do Rio de Janeiro é composto por 92 municípios distribuídos em oito
regiões de governo: Metropolitana, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Serrana,
Baixadas Litorâneas, Médio Paraíba, Centro Sul Fluminense e Costa Verde.
Petrópolis, Município componente da Região Serrana, no ano de 2009, possuía uma
população residente de 295.917 pessoas, e deste total, 119.065 apresentavam idade de 40 a 79
anos. Neste mesmo ano, o percentual de internações hospitalares na cidade revelou que 15,4%
das internações ocorreram por Doenças Crônicas Não Transmissíveis - DCNT, como Doenças
do Aparelho Circulatório - DAC, e deste total, 31,8% ocorreram na faixa etária de 50 a 64
anos, seguidos por 30,0%, na faixa etária de 65 ou mais.
Com relação à mortalidade, 37,3% dos óbitos foram registrados por causas
relacionadas à DAC e, deste total, 37,4% ocorreram na faixa etária de 50 a 64 anos, seguidos
pelo maior percentual de 42,8%, na faixa etária de 65 ou mais (DATASUS, 2010).
Os cuidados com a saúde do idoso exigem investimentos em recursos físicos,
medicamentos, pessoal capacitado e procedimentos tecnológicos. As doenças crônicas não
transmissíveis são um dos maiores problemas de saúde do mundo, exigindo cuidado
permanente e tratamentos distintos (IBGE, 2013).
Ainda há carência de estudos que possam definir uma situação da doença venosa
crônica nacionalmente, porém, baseando-se em estudos internacionais de grande impacto e
em alguns estudos nacionais, nota-se que a qualidade de vida é diretamente afetada pela
doença, gerando prolongados períodos de internação que acarretam piora na qualidade de vida
destes indivíduos, uma vez que a hospitalização pode levar à diminuição irreversível da
capacidade funcional. (SANTOS et al.; 2009; MOTTA, 2010),
Diante deste quadro, o desafio colocado para as políticas públicas quanto ao
envelhecimento da população envolve um acréscimo do fornecimento de serviços e de
benefícios que permitam uma vida longa e de qualidade, com saúde e dignidade (IBGE,
2013). No cotidiano de pessoas com feridas, há sofrimento, e isto ocorre devido a dúvidas e
angústias em relação ao tratamento e, sobretudo, a ansiedade em ver a melhora da
ferida(WAIDMAN, 2011).
Segundo Silva (2009), a qualidade de vida dos portadores de úlcera venosa pode sofrer
interferência devido às várias complicações que esse tipo de lesão apresenta, como
repercussões físicas, sociais, econômicas e emocionais. Neste sentido, para que o indivíduo
mantenha sua capacidade funcional preservada, ele deve apresentar condições para realização
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das atividades do dia-a-dia, como fazer compras, fazer sua contabilidade, manter a
continência, banhar-se, deslocar-se e alimentar-se (FRANK, 2007).
A Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em Ottawa,
Canadá, em novembro de 1986, foi responsável por elaborar uma Carta de Intenções, com
intuito de contribuir para a meta Saúde para Todos no Ano 2000. A carta de Ottawa cita os
aspectos a serem desenvolvidos em prol da promoção da saúde, destacando a necessidade de
proporcionar aos povos os meios indispensáveis para a melhoria e controle da saúde
(BRASIL, 2002-b).
Na conferência de Ottawa, ficou claro que um dos pré-requisitos básicos para a saúde
é o desenvolvimento de habilidades pessoais, pois, com isso, as populações podem exercer
maior controle sobre sua própria saúde, bem como fazer opções que conduzam a uma saúde
melhor.
Neste sentido, é essencial preparar as pessoas para lidar com as diversas fases da vida,
o que inclui o enfrentamento das doenças crônicas e suas causas externas (BRASIL, 2002-b).
Partindo desse pressuposto, e a fim de propor uma atuação mais eficaz na melhoria da
saúde e da qualidade de vida dos pacientes, o objeto de estudo é a avaliação da capacidade
funcional de pacientes adultos e idosos com úlceras venosas.
Assim, diante do exposto, pretendemos responder à seguinte pergunta de pesquisa:
Qual é a capacidade funcional de pacientes adultos e idosos com úlceras venosas?
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1.3 OBJETIVOS

Geral
 Avaliar a capacidade funcional de pacientes adultos e idosos com úlceras venosas no
município de Petrópolis-RJ.

Específicos
 Traçar o perfil epidemiológico dos pacientes adultos e idosos com úlceras venosas;
 Analisar as limitações funcionais de pacientes adultos e idosos com úlceras venosas;
 Comparar a capacidade funcional de pacientes adultos e idosos com úlceras venosas
das instituições que são cenários deste estudo.

1.4 JUSTIFICATIVA

Esse estudo se justifica pela escassez de artigos que abordem a capacidade funcional
de adultos e idosos que vivem com úlcera venosa, uma vez que a literatura se pauta na lesão e
em tratamentos que favoreçam a sua cicatrização, não levando em consideração o contexto de
vida que o adulto e idoso está inserido, muito menos nas dificuldades originadas pela presença
da úlcera venosa crônica.
É sabido que as úlceras venosas causam danos aos pacientes, afetando seu estilo de
vida em razão da dor, depressão, perda da autoestima, isolamento social, inabilidade para
realizar atividades diárias, e desencadeia no indivíduo a incapacidade de andar sem nenhuma
dificuldade motora, prejudicando sua qualidade de vida (CARVALHO, 2006).
Portanto, torna-se necessário avaliar a capacidade funcional dos pacientes com úlceras
venosas através de instrumentos próprios, gerando informações que possibilitem o
dimensionamento da assistência a esta clientela.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA E ÚLCERA VENOSA CRÔNICA

A insuficiência venosa crônica (IVC) é definida como uma anormalidade do
funcionamento do sistema venoso causada por varizes primárias, sequela de trombose venosa
profunda, incompetência valvular, ou outras causas que interferem no retorno do sangue
associadas, ou não, à obstrução do fluxo venoso (BRASIL, 2002-a).
O sistema venoso dos membros inferiores é conjugado por três sistemas de veias:
superficiais, profundas e perfurantes; a comunicação entre o superficial e o profundo ocorre
por meio de veias perfurantes. Em associação com os tecidos circundantes, estes sistemas
venosos criam uma unidade funcional conhecida como bomba muscular da panturrilha ou
coração periférico que, durante o exercício auxilia no retorno do sangue venoso para o
coração (BELCZAK et al., 2011).
O diagnóstico clínico da insuficiência venosa crônica (IVC) baseia-se em itens
considerados na anamnese, tais como: queixa, duração dos sintomas e história da moléstia
atual; caracterização de doenças anteriores (especialmente a trombose venosa profunda);
traumatismos prévios dos membros; e existência de doença varicosa. O exame físico, para
avaliação do estado vascular e das lesões, é feito por meio de palpação, percussão e ausculta
dos membros inferiores (DANTAS et al., 2013).
Múltiplos fatores de risco como obesidade, idade, sexo, estilo de vida, trabalho, dieta,
uso de hormônios, gravidez, história familiar, dentre outros, têm sido associados ao
desenvolvimento da insuficiência venosa. Suas manifestações clínicas incluem desconforto
nos membros inferiores (MMII), teleangiectasias, varizes, edema, alterações cutâneas e
ulcerações, embora alguns pacientes possam ser assintomáticos (SEIDEL, 2011; ALBERTI
2010).
A insuficiência venosa crônica está entre as doenças crônicas que mais acometem as
pessoas na faixa etária adulta, maiores de 40 anos, e apresenta como sua principal
manifestação a úlcera venosa (OMS, 2005). As úlceras venosas causam consequências como
a dor em pontada ou contínua, perda da mobilidade e da independência funcional, e geram
impactos físicos, sociais, econômicos e emocionais, implicando, diretamente, na qualidade de
vida das pessoas acometidas (SANTOS, PORFIRIO e PITTA, 2009).
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O paciente com úlcera venosa sofre por se sentir estigmatizado e começa um processo
de autoisolamento da sociedade, não só para evitar situações embaraçosas para si próprio, mas
também para evitar outras que possam causar constrangimento aos amigos e familiares
(EVANGELISTA, 2012)
As características clínicas das úlceras venosas são extremidade quente, edema,
presença de varizes,

alterações cutâneas como

eczema de

estase,

esclerose

e

hiperpigmentação. A localização mais frequente é a região do maléolo e terço distal da perna;
em geral, de progressão lenta, bordas infiltradas, fundo com fibrina e, quase sempre
acompanhada de infecção secundária. As úlceras surgem após trauma e, muitas vezes, é
precedida por episódio de erisipela, celulite ou eczema de estase. Devido a todos esses fatores,
a avaliação do paciente deve ser mais detalhada e precisa, e, além do exame clínico, é
necessária a utilização de exames complementares, assim como o uso de métodos ou testes
invasivos e não-invasivos. (BRASIL, 2002-a; SALIBA (2007).
Durante o tratamento clínico, é necessária a utilização da terapia compressiva, assim
como o repouso e o uso de meias de compressão, mesmo após a cura da ferida. O objetivo da
compressão elástica é diminuir a pressão venosa e prevenir o seu aumento durante a
deambulação; uma outra opção é o tratamento cirúrgico que visa a combater o refluxo ou
obstrução venosa (CARMO, 2007; CORVALÁN, 2011).
No Brasil, apesar da existência do Sistema Único de Saúde (SUS), gratuito e universal,
o custo individual de uma doença crônica ainda é bastante alto, em função dos gastos
agregados, o que colabora para o empobrecimento das famílias e, no caso dos indivíduos
acometidos pela úlcera venosa, a situação se torna ainda pior, pois necessitam se afastar do
trabalho por diversas vezes e, com frequência, são aposentados precocemente, pelo fato destas
lesões demandarem terapêuticas prolongadas, e cuidados constantes de médicos e também de
outros profissionais da saúde, causando um importante ônus aos sistemas de saúde e
previdenciário (BRASIL, 2011, p. 26; COSTA, 2011a; WAIDMAN, 2011)
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2.2 PACIENTE ADULTO E IDOSO COM ÚLCERA VENOSA E O CUIDADO DE
ENFERMAGEM

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2013) apontam que o
maior número de adultos em relação ao total de inativos (crianças e idosos) é o que
caracteriza o período conhecido como “bônus demográfico”. Ao mesmo tempo em que este
período propicia oportunidades de crescimento econômico, demanda reforço principalmente
no atendimento médico de emergência, que acomete, predominantemente, pessoas adultas.
Essa é uma situação temporária, segundo o próprio IBGE, uma vez que aumentará o
número de idosos: em 2012, havia 19,6 idosos (60 anos ou mais) para cada adulto em idade
ativa (15 a 59 anos), razão que está estimada a chegar a 63,2 em 2060.
O rápido processo de envelhecimento no Brasil apresenta-se de forma aguda e, à
medida que há um crescimento do número de adultos e idosos, as doenças e agravos não
transmissíveis tornam-se cada vez mais frequentes, demandando novos focos de atenção para
a saúde pública (OLIVEIRA-CAMPOS, CERQUEIRA e RODRIGUES NETO, 2011).
Os idosos vivenciam uma situação de fragilização, peculiar ao processo de
envelhecimento, intensificadas por modificações fisiológicas, funcionais, bioquímicas e
psicológicas; porém as alterações nos órgãos e sistemas durante o processo de envelhecimento
crescem a partir dos 40 anos de idade. Neste sentido, a úlcera venosa potencializa as
vulnerabilidades vivenciadas por adultos e idosos (AGUIAR, 2013; LEMOS NETO, 2012).
No Brasil, as úlceras venosas são relativamente comuns no adulto, acometendo mais
as mulheres. E sua prevalência na população adulta varia muito, dependendo dos diferentes
métodos utilizados nos estudos, idades das populações estudadas e definições de úlcera
venosa. (LIMA, 2012; SELLMER, 2008).
O desafio colocado para as políticas públicas quanto ao envelhecimento da população
e seus desdobramentos compreende um aumento do fornecimento de serviços e de benefícios,
que possibilitem vida longa e de qualidade, com saúde e dignidade (IBGE, 2013).
Dentre as doenças crônicas prevalentes na pessoa idosa, encontra-se a insuficiência
venosa, principal manifestação das lesões venosas que acometem principalmente indivíduos
entre 60 e 80 anos; contudo, a maioria das lesões inicia antes dos 60 anos (OMS, 2005;
ALDUNATE, 2010).
A incidência mais alta da insuficiência venosa crônica é a partir dos 30 anos, afetando
o indivíduo em plena maturidade e em idade que, frequentemente, o desempenho funcional
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declina progressivamente, devido ao processo fisiológico do envelhecimento (PAIXÃO
JÚNIOR e HECKMAN, 2002; MAFFEI, 2001).
Neste sentido, a Enfermagem é extremamente importante no cuidado holístico do
paciente e, no tratamento de feridas o enfermeiro é o profissional que acompanha a evolução
da lesão, orienta e executa o curativo, bem como possui maior domínio da realização da
técnica, pois contém na sua formação componentes curriculares voltados para esta prática
(MORAIS, 2008).
Segundo Oliveira et al (2012), a cronicidade das úlceras venosas requer um
acompanhamento minucioso dos pacientes portadores dessa lesão junto à Instituição de Saúde
envolvendo equipe multidisciplinar, requerendo curativos frequentes, além de avaliação das
condições da úlcera e reavaliações da terapia instituída.
O profissional de enfermagem está diretamente relacionado ao tratamento de lesões,
seja em serviços de atenção primária, secundária ou terciária; portanto deve resgatar a
responsabilidade de manter a observação constante com relação aos fatores locais, sistêmicos
e externos que condicionam o surgimento da ferida ou interferem no processo de cicatrização
(MORAIS, 2008).
O cuidado ao paciente com feridas, quaisquer que sejam suas etiologias, é um ramo de
atuação específica da Enfermagem e demanda intervenções baseadas em evidências
científicas (CAMACHO et al, 2014). Cabe ao profissional de Enfermagem saber diferenciar
as características próprias das úlceras crônicas de membros inferiores e, assim, propor o
tratamento adequado para cada tipo de úlcera, pois a abordagem incorreta pode gerar atraso
no processo de cicatrização e levá-la à cronicidade (ABREU, 2012a).
O tratamento de úlceras deve ser iniciado com a avaliação integral e criteriosa do
portador, levando em consideração os aspectos biopsicossociais. A avaliação deve ser
compartilhada com a equipe multiprofissional e contar com a participação ativa do portador e
de seus familiares (BRASIL, 2002-a).
Assim, percebe-se que o cuidado nas lesões envolve uma área de complexidade em
saúde, incluindo aspectos desde a avaliação da ferida e indivíduo, seleção de produtos e
procedimentos durante o cuidado de enfermagem, associando contextos da tecnologia
fundamentais para seu desenvolvimento científico e social (CAMACHO et al, 2014).
É indispensável a participação de todos os profissionais da saúde neste processo, tendo
em vista que cada um assume um papel de relevância, possibilitando, através de métodos
terapêuticos aplicados ao paciente, promover sua cicatrização e bem-estar (MORAIS, 2008).
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Os profissionais devem ser coesos, valorizar a diversidade de papéis em busca da
integralidade do paciente. A equipe deve ter consciência da responsabilidade de indicar um
tratamento adequado, assim como ter humildade em reconhecer as próprias limitações e
realizar encaminhamentos para outros profissionais, sempre que necessário (BRASIL, 2002a).
A relação entre os profissionais e o paciente deve ser baseada em respeito mútuo e
dignidade, e cabe ao profissional estimular a realização das atividades da vida diária,
apontando-lhe a importância do autocuidado na sua recuperação (BRASIL, 2002-a).
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2.3 INFLUÊNCIA DA ÚLCERA VENOSA NA QUALIDADE DE VIDA DOS
PACIENTES: Estado da Arte
Com o objetivo de identificar na literatura a influência da úlcera venosa na qualidade
de vida dos pacientes, optamos por realizar, nos meses de março e abril de 2014, uma busca
nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
(LILACS), Bases de Dados em Enfermagem (BDENF), Biblioteca Cochrane (Cochrane
Library), Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências de Saúde (IBECS) e por meio das
Publicações Médicas (PubMed) buscou-se na base de dados Medical Literature Analysis and
Retrieval System Online (MEDLINE) no período entre jan/2009 e dez/2013.
A realização da busca de evidências nas bases de dados eletrônicas se deu por meio da
estratégia PICO, que representa um acrônimo para Paciente/problema, Intervenção,
Comparação e “Outcomes” (desfecho) (SANTOS, 2007). Os vocabulários de descritores
controlados foram os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), usados na Biblioteca Virtual
em Saúde (BVS), e os Medical Subject Headings (MeSH), usados no Medline/Pubmed
(POLIT, 2007)
Inicialmente foram utilizados os DeCS e MeSH = P-“úlcera varicosa”,

I -“cuidados

de enfermagem” e O -“qualidade de vida”, porém, ao final do processo, obtivemos um
número reduzido de quatro artigos com esta combinação para análise, portanto, optamos por
retirar o descritor I -“cuidados de enfermagem” e manter os demais descritores, que foram
inseridos nas bases de dados de acordo com a estratégia PICO. O fluxograma (Figura 1)
apresenta o caminho percorrido durante a busca.
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Figura 1 – Fluxograma do Levantamento das Referências nas Bases de Dados.

No quadro 1, verificamos a distribuição dos artigos segundo periódicos, ano de
publicação, base de dados da publicação do artigo, idioma, título do artigo, tipo de estudo,
grau de evidência.
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Quadro 1 – Distribuição dos Artigos selecionados.

PERIÓDICO

ANO

BASE
DE
DADOS

IDIOMA

TITULO

TIPO DE ESTUDO

GRAU DE
EVIDÊNCIA

1

Rev Esc Enferm
USP

2010

Lilacs
Bdenf

Português

Efeitos da terapia física
descongestiva
na cicatrização de úlceras
venosas

ESTUDO DE
INTERVENÇÃO, QUASEEXPERIMENTAL

3

2

Online
Brazilian
Journal of
Nursing

ESTUDO ANALÍTICO,
COMPARATIVO, E DE
CORTE TRANSVERSAL,
COM ABORDAGEM
QUANTITATIVA

2

3

Jornal Vascular
Brasileiro

2013

Lilacs

Português

Qualidade de vida para
pacientes com úlcera venosa:
um estudo comparativo no
Brasil / Portugal

2013

Lilacs

Português

Avaliação das limitações de
úlcera venosa em membros
inferiores

ESTUDO CLÍNICOPROSPECTIVO, CASOCONTROLE.

2

Qualidade de vida em pacientes
com úlcera venosa em terapia
compressiva por bota de Unna

ESTUDO CLÍNICO,
DESCRITIVO E
ANALÍTICO.

2

ESTUDO TRANSVERSAL

4

ESTUDO QUALITATIVO
FENOMENOLÓGICO

4

ESTUDO
EXPLORATÓRIO,
DESCRITIVO, ANALÍTICO
E TRANSVERSAL.

4

4

Revista
Brasileira de
Cirurgia
Plástica

2012

Lilacs

Português

5

Acta Paulista
Enfermagem

2013

Lilacs

Português

2013

Lilacs

Português

2012

Lilacs

Português

6

7

Revista Gaúcha
de Enfermagem
Revista
Brasileira de
Cirurgia
Plástica

Influência da assistência e
características clínica na
qualidade de vida de portadores
de úlcera venosa
O cotidiano do homem que
convive com a úlcera venosa
crônica: estudo
fenomenológicoa
Avaliação de sintomas
depressivos em pessoas com
úlcera venosa

Fonte: Artigos selecionados nas Bases de Dados (LILACS e BDENF).
Com relação à temática dos artigos, pode-se dizer que todas abrangem o tema, uma
vez que abordam de alguma forma a úlcera venosa e questões que influenciam na qualidade
de vida dos seus portadores. De acordo com os tipos de delineamento de pesquisa achados
nesta revisão integrativa, classificamos os estudos segundo o grau de evidência (SOUZA,
2010), sendo três artigos com nível de evidência 2, um artigo com nível de evidência 3, três
artigos com nível de evidência 4.
A seguir apresentamos dados relevantes e evidências relatadas pelos autores sobre as
úlceras venosas e a influência da mesma na qualidade de vida dos pacientes.
Foram detectadas informações sobre a efetividade da terapia física descongestiva
(TFD) na cicatrização de úlceras venosas. Pelos dados da pesquisa, percebemos que parece
existir influência da úlcera venosa na qualidade de vida de seus portadores, pois foi observado
que, através da diminuição do edema, da dor e da melhora da cicatrização, é possível se ter
uma melhor qualidade de vida (AZOUBEL, 2010)
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Um dos impactos importantes na vida da pessoa com úlcera venosa é causado pela
dor, por isso é essencial que os profissionais estejam atentos aos sinais verbais e não-verbais
durante a realização do cuidado, uma vez que, durante a manipulação da úlcera, o paciente
pode sentir dor e desconforto. Neste caso, o profissional deve se concentrar em diminuir a
dor, pois autores apontam que, durante o cuidado, é necessário se concentrar nos fatores que
afetam a qualidade de vida do paciente (COSTA, 2011a).
No entanto, foi verificada, em outra referência, a importância de comparar a qualidade
de vida de pacientes que sofrem de úlceras venosas em Natal/Brasil, com os pacientes em
Évora/Portugal, e nos trouxe como evidência que, em Portugal, há melhor qualidade de vida
em relação ao Brasil, onde os aspectos físicos e capacidade funcional foram considerados
baixos. A pesquisa apontou que existe relação entre a úlcera venosa e a qualidade de vida,
uma vez que a qualidade do tratamento e o aspecto da lesão foram identificados como fatores
importantes para a qualidade de vida de uma pessoa com úlcera venosa (DIAS, 2013a).
No Brasil, vale a pena considerar o fato de que as úlceras têm representado um
problema sério de saúde pública e que os postos de saúde atendem diariamente um número
elevado de pacientes para realização de curativos. Desta forma, temos uma triste realidade,
onde falta investimento do poder público para o melhor tratamento.
Com relação à avaliação das limitações osteomusculares e das alterações na qualidade
de vida dos portadores de úlcera venosa em membros inferiores, ficou evidente, através do
estudo, que a úlcera venosa gera limitação e alteração na qualidade de vida, além de restrições
nas atividades de vida diária (LOPES, 2013).
Infelizmente muitos indivíduos acometidos por uma ferida crônica enfrentam o
distanciamento dos familiares, a perda dos amigos e abandono dos parceiros, como também a
perda da liberdade, da autonomia e da atividade profissional (CARVALHO, 2006).
Sobre a avaliação da qualidade de vida em pacientes com úlcera venosa que estão
sendo tratados com terapia compressiva por bota de Unna, identificou-se que os portadores de
úlcera venosa possuem baixa qualidade de vida. Os autores mencionam que, ao longo do
estudo, foi identificado que o tratamento com a bota de Unna durante oito meses
proporcionou uma melhora significativa da qualidade de vida e que, após os 12 meses de
tratamento, os pacientes apresentaram boa qualidade de vida (SALOME, 2012 a).
Durante o tratamento clínico oferecido ao portador de úlcera venosa, é necessário,
além da terapia compressiva, uma dieta que favoreça a cicatrização, assim como o repouso e
uso de meias de compressão após a cura da ferida (CARMO, 2007).
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No que tange sobre a influência da assistência e características clínicas na qualidade de
vida de pacientes com úlcera venosa, ocorreu referência que encontrou associação
significativa entre assistência prestada, e capacidade funcional e dor. Em relação à influência
das características da lesão na qualidade de vida do grupo de pacientes, observou-se que os
domínios capacidade funcional, dor, estado geral de saúde, vitalidade e aspectos sociais
apresentaram associação com as características da lesão, sugerindo que a melhora da lesão
pode refletir em melhora desses aspectos da qualidade de vida (DIAS, 2013b)
Para cuidar de um paciente com feridas é preciso compreender um grande processo de
observar, interagir e aprofundar conhecimentos científicos, com enfoque holístico, onde a
família do paciente também seja incluída (GATTI, 2011).
Portanto cabe ao enfermeiro, profissional responsável pelo cuidado, estabelecer
comunicação terapêutica com o paciente visando à valorização das queixas apresentadas e o
respeito à particularidade de cada indivíduo (CARMO, 2007).
Outrossim, verificou-se que a compreensão do cotidiano do homem que convive com
a úlcera venosa crônica indica que a úlcera venosa interfere diretamente na qualidade de vida
de seus portadores, pois a pesquisa mostra indícios de que a imagem corporal altera-se em
decorrência da lesão, afetando a autoimagem e a percepção que o outro tem em relação a ele.
Somado a isso, evidencia-se a ocorrência da dor e do odor provenientes da ferida. A
sexualidade é apontada como uma das limitações vivenciadas, cujo exercício é afetado em
decorrência da úlcera venosa.
A úlcera venosa é percebida pelo homem como algo capaz de alterar o seu cotidiano,
interferindo na sua vida pessoal, relacional e profissional. As limitações percebidas nas
atividades diárias remetem à perda de liberdade, que implica restrição na vida social,
incluindo a não participação em eventos sociais, viagens, e a imposição do uso de
determinadas peças do vestuário (SILVA, 2013).
Para melhorar a qualidade de vida desses pacientes, é necessário amparo e estímulo,
que os ajudem a superar as dificuldades do ambiente na sociedade, seja lazer, trabalho,
fortalecimento físico, psíquico e emocional (LUCAS, 2010).
Contudo, destaca-se a avaliação do nível de ocorrência de sintomas depressivos
apresentados pelos pacientes com úlcera venosa. O estudo nos traz uma questão importante
que, mais uma vez, parece corroborar com os outros estudos sobre a influência da úlcera
venosa na qualidade de vida dos seus portadores, uma vez que o estudo sinaliza que pacientes
com úlceras apresentam níveis diferentes de sintomas depressivos, e os mais encontrados
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foram: tristeza, distorção da imagem corporal, autodepreciação, diminuição da libido e
retração social (SALOMÉ, 2012 b).
No cotidiano de pessoas com feridas há sofrimento, causado pelas dúvidas e angústias
em relação ao tratamento e, principalmente, à ansiedade em ver a melhora da
ferida(WAIDMAN, 2011).
Os resultados obtidos por meio do desenvolvimento do estado da arte apontaram
evidências de que existe influência da úlcera venosa na qualidade de vida dos pacientes e
confirmaram nossa hipótese. Destacamos que grande parte dos estudos (57%) utilizou um
instrumento para a qualidade de vida em termos de saúde, o SF-36, e que o mesmo obteve
níveis baixos de qualidade de vida; e as demais pesquisas (43%) apontaram interferências na
vida cotidiana do paciente causada pela úlcera e que influenciaram na sua qualidade de vida.
É importante que o paciente seja assistido por uma equipe multiprofissional, onde os
profissionais sejam capazes de monitorar o impacto de suas intervenções por meio de
avaliação contínua, uma vez que as úlceras venosas causam implicações sociais, na
sexualidade, gerando limitações e alterações na qualidade de vida. Desta forma, fica evidente
que, para melhor atender ao paciente com úlcera venosa, e lhe proporcionar melhor qualidade
de vida, é imprescindível que o tema seja discutido dentro da academia e que haja
qualificação dos profissionais de saúde.
O planejamento assistencial garante uma assistência de qualidade que, por sua vez,
proporciona melhora da cicatrização e gera impacto positivo na funcionalidade e na percepção
de dor, contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida dos indivíduos com úlceras
crônicas.
O presente estado da arte apresentou as seguintes limitações: baixo número de artigos
selecionados, devido à escassez de periódicos que abordassem o tema, e a falta de estudos
com nível alto (1) de evidência.
Através da melhora da assistência, da utilização de tratamentos comprovadamente
eficazes, como a terapia compressiva, e de mais investimentos em pesquisas, será possível
avançar no conhecimento acerca da diminuição da mobilidade funcional, dificuldades físicas
e emocionais enfrentadas por esses pacientes.
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2.4 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL

A Capacidade Funcional (CF) é caracterizada pela manutenção das habilidades físicas
e mentais, necessárias para uma vida independente e autônoma. Para a Organização PanAmericana da Saúde, a saúde não é mais avaliada simplesmente pela presença, ou não, de
doenças, e sim, pelo grau de preservação da capacidade funcional (OPAS, 2005).
Segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde,
conhecida como CIF (OMS, 2004), funcionalidade é um termo que engloba as diversas
funções do corpo, incluindo as atividades e a participação nelas; de maneira semelhante,
incapacidade é um termo que abarca as deficiências e limitações da atividade ou restrição na
participação.
Os fatores mais relacionados com as capacidades funcionais estão intimamente ligados
com a presença de algumas doenças, deficiências ou distúrbios comportamentais. (ROSA et
al, 2003).
Entretanto, para Biolchi (2013), o desempenho de qualquer capacidade funcional é
fruto de um conjunto de condições que envolvem o domínio biológico, psicológico, social e
ambiental, sendo assim, fatores demográficos, socioeconômicos, culturais e psicossociais, que
incluem, também, comportamentos relacionados ao estilo de vida, tais como fumar, beber,
comer excessivamente, fazer exercícios, padecer de estresse psicossocial agudo ou crônico,
ter senso de autoeficácia e controle e manter as relações sociais influenciam na independência
funcional (ROSA, 2010).
Segundo Leandro (2011), as variáveis físicas e psicossociais presentes no ambiente
podem influenciar na saúde das pessoas de todas as idades. Para os idosos, fatores como a
redução da capacidade de responder ao estresse, aumento da frequência e da multiplicidade de
perdas e alterações gerais associadas ao processo normal de envelhecimento, podem se
combinar e colocá-lo em risco de redução da capacidade funcional.
A perda da capacidade funcional está associada ao prognóstico de fragilidade,
dependência, institucionalização, risco aumentado de quedas, morte e problemas de
mobilidade, trazendo complicações ao longo prazo, e gerando cuidados de longa
permanência, além de alto custo. Já a capacidade funcional preservada, especialmente motora,
é um dos importantes marcadores de um envelhecimento bem sucedido e da qualidade de vida
dos idosos (CORDEIRO, 2002).
Na Carta de Ottawa, foi mencionado que, para atingir um estado de completo bemestar físico, mental e social, os indivíduos e grupos precisam saber identificar pretensões,
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satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. E que a saúde precisa
ser vista como um recurso para a vida, e não como objetivo de viver. Neste sentido, a saúde é
um conceito positivo, que destaca os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades
físicas (BRASIL, 2002-b).
Através da avaliação funcional, busca-se averiguar em que nível as doenças ou
agravos impedem a execução das atividades físicas cotidianas dos idosos de forma
independente, ou seja, sem a necessidade de adaptações ou de auxílio de outras pessoas,
permitindo o desenvolvimento de um planejamento assistencial mais adequado. Essa
avaliação se torna, portanto, fundamental para estabelecer um diagnóstico, um prognóstico e
um julgamento clínico adequados, que servirão de base para as decisões sobre os tratamentos
e cuidados necessários (DUARTE, 2007).
Para avaliar a capacidade funcional, é necessária a utilização de instrumentos
padronizados que avaliam o desempenho do paciente nas atividades básicas e instrumentais
diárias(LINO, 2008). As informações originadas pela avaliação da capacidade funcional
permitem avaliar o perfil dos pacientes usando-se ferramenta simples, que pode auxiliar na
definição de estratégias de promoção de saúde para os mesmos, visando a delongar ou
prevenir incapacidades (BIOLCHI, 2013).

2.4.1 Instrumentos padronizados que avaliam a capacidade funcional

Existem muitos instrumentos para avaliar a capacidade funcional, em termos de
avaliação em saúde, tais como as atividades de vida diária (AVDs), que são divididas em
Atividades Básicas de Vida Diária (ABVDs) e as Atividades Instrumentais de Vida Diária
(AIVDs), e os instrumentos de avaliação da mobilidade e de equilíbrio:

a) Atividades Básicas de Vida Diária - relacionadas ao autocuidado como alimentar-se,
banhar-se, vestir-se, arrumar-se, mobilizar-se, manter controle sobre suas eliminações
(ROSA, 2010);

b) Atividades Instrumentais de Vida Diária - indicam a capacidade do indivíduo de levar uma
vida independente dentro da comunidade, englobando tarefas mais complexas, que, muitas
vezes, necessitam de participação social onde vive e inclui a capacidade para preparar
refeições, realizar compras, utilizar transporte, cuidar da casa, utilizar telefone, administrar as
próprias finanças e tomar seus medicamentos (DUARTE, 2007; ROSA, 2010).
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c) Teste de mobilidade e de equilíbrio – tanto a mobilidade como os equilíbrios estático e
dinâmico são pontos cruciais para a manutenção da independência funcional para reduzir o
risco de quedas. A mobilidade é caracterizada por incluir estímulos mais específicos para
agilidade e equilíbrio, a partir da combinação de várias ações cotidianas. Esse teste baseia-se
em avaliar um conjunto de ações tipicamente rotineiras, fundamentais para mobilidade
independente. O desempenho é afetado pelo tempo de reação, força muscular dos membros
inferiores, equilíbrio e a facilidade da marcha (CÂMARA, 2008).

 Escala de atividades básicas de vida diária

A escala de atividades de vida diária - (AVD) surgiu em 1954, expressando a
independência do individuo para atividades cotidianas. Em 1963, Katz estudou adultos e
idosos com doenças crônicas e apresentou o termo atividades básicas de vida diária (ABVD)
que englobam atividades e ações de autocuidado.
Esta escala foi desenvolvida para medir o funcionamento físico e, frequentemente, tem
sido usada para indicar a severidade da doença crônica e avaliar a eficácia do tratamento; tem
sido usada, também, para fornecer valores preditivos no curso da doença específica (KATZ et
al, 1963).
Nos estudos empíricos do envelhecimento, Katz notou que a perda da capacidade
funcional ocorre numa ordem particular, sendo que a função mais complexa é a primeira a ser
perdida. Katz sugere ainda que, durante a reabilitação, as capacidades são restituídas de
acordo com a sua ascendente complexidade, na mesma ordem que são adquiridas inicialmente
pelas crianças. Concluiu ainda que a escala de AVD parece refletir as funções biológicas e
psicossociais primárias (KATZ et al, 1963; DUARTE, 2007).
O índice de Katz avalia a independência em seis atividades: banhar-se, vestir-se,
utilizar o sanitário, mobilizar-se, ser continente e alimentar-se. Através de observação direta e
de autorrelato do indivíduo, o entrevistador confere 01 ponto para cada atividade realizada
sem ajuda humana. Se a atividade é realizada com ajuda humana ou não é realizada, é
atribuído um escore de 0. (KATZ et al, 1963).
Através da combinação destes escores, forma-se uma escala cumulativa em graus por
letras (A a G), em ordem de dependência crescente; um escore global por letra do indivíduo
indica um padrão exato de respostas para a relação dos itens (GUCCIONE, 2004).
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O Índice de Independência em Atividades de Vida Diária baseia-se numa avaliação da
independência ou dependência funcional de pacientes quanto a banhar-se, vestir-se, ir ao
banheiro, fazer transferências, à continência, e a alimentar-se. Definições específicas de
dependência e independência funcional aparecem abaixo do índice.
A - Independente em todas estas funções (banhar-se, vestir-se, utilizar o sanitário,
mobilizar-se, ser continente e alimentar-se.).
B – Independente em todas estas funções, exceto uma.
C – Independente em todas estas funções, exceto em banhar-se e uma função adicional.
D – Independente em todas estas funções, exceto banhar-se, vestir-se e uma função
adicional.
E – Independente em todas estas funções, exceto banhar-se, vestir-se, ir ao banheiro e uma
função adicional.
F – Independente em todas estas funções, exceto banhar-se, vestir-se, ir ao banheiro,
transferir-se e uma função adicional.
G – Dependente em todas as seis funções.
Outros – Dependentes em pelo menos duas funções, mas não classificáveis como C, D, E
ou F.
Independência constitui realizar as atividades “sem supervisão, orientação nem ajuda
pessoal ativa”, exceto quando um paciente se recusa a desempenhar uma função; neste caso, é
considerado como não tendo desempenhado a função, mesmo que ele seja julgado capaz. Isto
se baseia no estado real, e não na habilidade. Um (KATZ et al, 1963).
Segundo Lino et al (2008), a validação da escala de atividade de vida diária de Katz,
no Brasil, comprovou que, embora o instrumento original tenha sido elaborado por meio da
observação direta de pacientes internados, a escala vem sendo largamente usada na forma de
entrevista ambulatorial, apresentando resultados semelhantes à análise do desempenho
individual. O instrumento, tanto em nível ambulatorial quanto hospitalar, apresentou
equivalência operacional por profissionais não bilíngues que lidam com idosos.
O autor acredita que, com respeito à compreensão do questionário, não houve
dificuldades em respondê-lo e isso se deve à formulação simples e objetiva do instrumento
original. O teste da versão revelou ser um instrumento de fácil aplicação e bem
compreendido, não sofrendo influência de escolaridade ou gênero (LINO et al, 2008).
A escala de Katz tem sido utilizada em estudos que possuem participantes de diversas
faixas etárias, como o de Nogueira (2010), que possuía uma amostra constituída por 40
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mulheres, com idade de 40 anos ou mais, e de Camacho (2014), cuja amostra foi composta
por pacientes com idade superior a 30 anos, que utilizaram a escala de Katz.

 Escala de atividades instrumentais de vida diária - AIVD

Criada por Lawton e Brody em 1969, a escala de atividades instrumentais de vida
diária de Lawton foi traduzida para o idioma português por Santos e Virtuoso Júnior (2008), e
adaptada e validada ao contexto brasileiro pelos referidos autores. Esta escala apresenta-se
confiável na avaliação da capacidade funcional, na realização das AIVDs, possuindo
parâmetros psicométricos satisfatórios na estabilidade das medidas quanto à sua
reprodutibilidade e objetividade.
A escala relaciona um conjunto de atividades mais complexas, como por exemplo:
arrumar uma casa ou controlar e tomar remédios de uso contínuo. Dependendo da capacidade
de realizar estas tarefas, é possível determinar se o indivíduo pode ou não viver sozinho. Este
instrumento de avaliação contém sete questões, cada questão apresenta três respostas
possíveis: a primeira significa independência; a segunda, capacidade com ajuda; e a terceira,
dependência. O resultado serve como base para comparação evolutiva somente para o
paciente individual e, ao final, são somadas todas essas pontuações (BATTAGIN e
CANINEU, 2008).
As AIVDs são as habilidades do individuo para administrar o ambiente em que vive e
inclui as seguintes ações: uso do telefone, realizar viagens, realizar compras, preparar
refeições, realizar trabalho doméstico, utilizar medicações e administrar o dinheiro.
Em sua pesquisa, Rosa (2010) avaliou 75 indivíduos, sendo 39 idosos, e 36 não idosos,
ou seja, indivíduos com idade inferior a 60 anos, com o objetivo de identificar e analisar as
relações entre características demográficas (sexo e idade) e as atividades básicas e instrumentais de Vida Diária em adultos e idosos saudáveis. Para atingir seu objetivo, fez uso das
escalas de Lawton e de Katz. O estudo identificou que, quanto maior a idade, maior a
incapacidade de realizar as atividades cotidianas. Porém, os dados finais do estudo não
mostraram diferenças significantes em relação à idade e capacidade funcional.
Esse dado é um alerta para que se evite, ao investigar a capacidade funcional de
pessoas, considerar apenas o processo de envelhecimento como fator determinante para a
incapacidade.
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 Teste de mobilidade e de equilíbrio

Para Tinetti (1986), mobilidade diz respeito à habilidade de se locomover em um
ambiente, sendo esta locomoção composta de múltiplas manobras que dependem de interação
física, cognitiva e psicológica. Autores como Gai et al (2010) apontam que a capacidade que
o indivíduo apresenta de manter o equilíbrio tende a diminuir com o processo de
envelhecimento. Deste modo, torna-se fundamental realizar a avaliação deste segmento, bem
como da mobilidade.
O Índice de Tinetti é uma escala que foi criada em 1986 por Tinetti, Williams e
Mayewski, que não requer equipamento sofisticado e é confiável para detectar mudanças
significativas durante a marcha, classificando aspectos da marcha como a velocidade, a
distância do passo, a simetria e o equilíbrio em pé, o girar e também as mudanças com os
olhos fechados (ABREU et al., 2008; SILVA et al., 2007).
A Escala de Equilíbrio e Mobilidade de Tinetti compreende duas escalas, sendo uma
para a avaliação do equilíbrio corporal e outra para as características da marcha. A Pontuação
para equilíbrio é 16, para marcha é 12 e a pontuação total da escala é 28.
Um escore acima de 24 pontos significa baixo risco de queda; entre 19 e 24 pontos
significa risco moderado de queda; e abaixo de 19 pontos significa alto risco de queda
(MATA, BARROS e LIMA, 2008).
A primeira parte da escala avalia o equilíbrio através de nove itens, sendo eles:
equilíbrio sentado, levantando, tentativas de levantar, assim que levanta (primeiros 5
segundos), teste dos 3 tempos (no qual o avaliador empurra levemente o esterno do paciente,
que deve ficar de pés juntos), olhos fechados, girando 360º e sentado, enquanto que a segunda
avalia a marcha, sendo composta pelos sete itens descritos a seguir: início da marcha,
comprimento e altura dos passos, simetria dos passos, continuidade dos passos, direção,
tronco e distância dos tornozelos (FREITAS et al, 2011). Durante a realização dos itens
descritos na escala, a avaliação deve ser realizada utilizando uma cadeira rígida, sem braços, e
com as costas eretas.
É possível perceber, através de estudos como os de Pereira (2014) e Melo (2012), que
o uso da escala de Tinetti não se restringe apenas a pacientes adultos e idosos, uma vez que
Pereira utilizou a escala no seu estudo em pacientes com a faixa etária compreendida entre 18
e 60 anos, e Mello a utilizou em pacientes na faixa etária de 07 a 17 anos.
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3. MÉTODO
3.1 TIPO DE PESQUISA
Trata-se de um estudo observacional com enfoque transversal e com abordagem
quantitativa.
Em um estudo observacional, não há "manipulação" ou “intervenção”, não há tentativa
deliberada e controlada de produzir efeitos diferentes através de diferentes manipulações. O
pesquisador é um espectador, apenas observa, mede e registra as informações que lhe
interessam sobre o objeto de estudo (pacientes, as características da doença, entre outros) para
posterior análise. Durante a coleta de dados, não introduz tratamento e faz o possível para não
influenciar na ocorrência do fenômeno ou modificar qualquer aspecto que esteja estudando
(ALMEIDA FILHO, 1990; BASTOS, 2013; POLIT, 2011).
Os estudos transversais são pouco dispendiosos, relativamente rápidos de executar e
largamente usados. Possibilita facilidade de controle, permitem conhecer a prevalência das
doenças e de fatores associados, o estudo simultâneo de várias doenças e seus determinantes,
e, quando repetidos ao longo do tempo, avaliar a evolução do problema. Consistem em uma
ferramenta de grande utilidade para a descrição de características da população, para a
identificação de grupos de risco e para a ação e o planejamento em saúde (FRONTEIRA,
2013; POLIT, 2011; BASTOS, 2013).
Uma pesquisa quantitativa permite ao pesquisador uma abordagem de dados que
possam ser medidos, mensurados ou dimensionados. (CÀS, 2008. p 35).
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3.2 LOCAL DA PESQUISA

A pesquisa foi realizada em dois locais: o primeiro, nas unidades assistenciais próprias
da Faculdade de Medicina de Petrópolis/Faculdade Arthur Sá Earp Neto (FMP/FASE),
composta pelo Ambulatório Escola (AMBE) e cinco unidades de Programa de Saúde da
Família: e o segundo, no Ambulatório do Hospital Alcides Carneiro. Ambos estão
diretamente ligados à Faculdade de Medicina de Petrópolis/Faculdade Arthur Sá Earp Neto
como campo de estágio curricular.
O Ambulatório Escola e as Unidades de Saúde da Família são, portanto, unidades
docentes-assistenciais, mantidas pela Fundação Octacílio Gualberto, criada em 1998,
localizada em Petrópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro.
Embora essas unidades sejam autônomas, estão subordinadase à Faculdade de
Medicina de Petrópolis/Faculdade Arthur Sá Earp Neto (FMP/FASE), e integram a rede
municipal de saúde através de convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS). O ambulatório
atende a pacientes de todo o Município de Petrópolis, sendo referência para várias
especialidades, e os seus serviços são totalmente gratuitos. Já as Unidades de Saúde da
Família atendem apenas à população adstrita ao posto.
A área de atuação do Ambulatório Escola vem sendo definida levando-se em conta as
áreas de treinamento necessárias à formação do profissional dos cursos de graduação
(Administração, Enfermagem, Nutrição, Medicina, cursos Tecnólogos, cursos de Pósgraduação e Residências) da FMP-FASE e as necessidades das comunidades às quais se
encontra referenciado.
O Ambulatório Escola é uma unidade mista, que possui os atendimentos de atenção
básica (Enfermagem, Ginecologia, Obstetrícia, Clínica Médica, Pediatria) e também
atendimentos

de

especialidades

(oftalmologia,

otorrinolaringologia,

uroginecologia,

psicologia, nutrição, clínica cirúrgica, ortopedia, entre outras), além da realização de vários
exames. No que se refere ao atendimento do paciente com lesão, esses são atendidos apenas
nessa unidade, o que proporciona a criação de vinculo, não só com a unidade, mas também
com os profissionais.
Já o Ambulatório do Hospital Alcides Carneiro conta com 26 (vinte e seis)
consultórios e salas de atendimento, onde são realizadas consultas de atenção básica (clínica
médica, pré-natal, ginecologia e pediatria) e consultas de atenção secundária (consultas
especializadas).
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O atendimento ao paciente com lesão se dá de forma livre, impedindo abertura de um
prontuário e facilitando a procura do paciente pelo serviço de forma esporádica, o que
dificulta a criação de vinculo e adesão ao tratamento.
A escolha das referidas instituições se deu após observar que se trata de dois locais de
grande procura pelos pacientes, em sua maioria, portadores de úlceras venosas, e devido à
facilidade do pesquisador em atuar junto a esses pacientes.
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3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA E AMOSTRA

O presente estudo teve um total de 54 participantes, na sua maioria, mulheres com
faixa etária de 41 a 80 anos, distribuídos em dois campos de investigação no município de
Petrópolis: o Ambulatório Escola (e uma Unidade de Saúde da Família), com 40 participantes,
e o Ambulatório do Hospital Alcides Carneiro, com 14 participantes; o número reduzido de
participantes nesta instituição se deu pelo fato de grande parte dos atendimentos serem de
livre demanda, impedindo o acesso ao prontuário para identificar se a lesão era venosa,
arterial ou mista.
O processo de amostragem foi determinado por conveniência, sendo apenas necessário
o participante preencher os critérios de inclusão e exclusão desta pesquisa, pois a amostra de
conveniência envolve o uso das pessoas mais convenientemente disponíveis como
participantes; sendo assim, não se fez necessário a realização de cálculo amostral. (POLIT
2011, pag. 343).

Critérios de inclusão
Pacientes com úlcera venosa em um ou ambos os membros inferiores há pelo menos
dois meses; Pacientes adultos com idade a partir de 40 anos; Pacientes atendidos no
Ambulatório Escola da FMP/FASE e nas unidades de Programa de Saúde da Família ligadas a
ele e no Ambulatório do Hospital Alcides Carneiro.

Critérios de exclusão
Paciente com déficit cognitivo; Pacientes acamados ou cadeirantes; Pacientes que já
tenham algum comprometimento funcional prévio, como: sequelas de Acidente Vascular
Encefálico - AVE , amputação de algum membro ou fratura.
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3.4 PROCEDIMENTO PARA COLETA DE DADOS

A coleta de dados ocorreu no período de março a outubro de 2015 e, para sua
realização, foram utilizados os seguintes instrumentos: 1. Protocolo I Adaptado – Perfil dos
clientes com úlceras venosas (registrado PROAP – UFF) (ANEXO A); 2. Escala de atividades
instrumentais de vida diária – LAWTON AIVDs (ANEXO B); 3. Escala de atividades de vida
diária – KATZ AVDs (ANEXO C) e 4. Escala da Avaliação do Equilíbrio e da Marcha de
Tinetti – Índice de Tinetti (ANEXO D).
A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora com auxilio de uma acadêmica de
enfermagem da Faculdade Arthur Sá Earp Neto.
Etapas da coleta de dados:
1ª) no primeiro momento o prontuário foi consultado para levantamento dos pacientes
com diagnóstico de úlcera venosa e que atendem os critérios necessários para participação da
pesquisa.
2ª) o paciente identificado com diagnóstico de úlcera venosa, foi abordado no
corredor, onde aguardava a realização do curativo, e convidado a participar da pesquisa. Após
esse primeiro contato, foi conduzido para um consultório, onde foi orientado sobre a pesquisa
e esclarecido a cerca do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE
A); após concordar em participar da pesquisa, assinou o Termo, conforme Resolução 466 de
2012 do Conselho Nacional de Saúde.
3ª) após o paciente aceitar participar da pesquisa e assinar o TCLE, foi aplicado o
protocolo I Adaptado e, em seguida, verificados Pressão arterial, Glicemia, Peso e Altura.
4ª) posteriormente ao preenchimento do protocolo I, houve a aplicação das escalas
LAWTON e KATZ e do ÍNDICE DE TINETTI. Durante a aplicação da escala de Lawton, o
participante foi questionado sobre a realização das atividades instrumentais de vida diária e,
através das respostas, o pesquisador identificou e o mesmo é capaz de realizar a atividade
sozinho, com ajuda, ou se não é capaz de realizar a atividade. Na escala de Katz, o
participante foi questionado sobre a realização das atividades básicas de vida diária, e o
pesquisador pode identificar, através das respostas, se o participante recebe ou não assistência
para realizar as atividades. Para aplicação da escala de Tinetti, foi necessária a observação do
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pesquisador enquanto o participante realizava os movimentos, pois, assim, foi possível avaliar
o equilíbrio corporal e a mobilidade.
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3.5 INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA PESQUISA



Protocolo I Adaptado – Perfil dos clientes com úlceras venosas (registrado PROAP –
UFF);
O protocolo de avaliação de clientes com úlceras venosas utilizado nesta pesquisa foi

construído e validado no Projeto Cicatrizar, desenvolvido no ambulatório de reparo de feridas
do Hospital Universitário Antônio Pedro em Niterói (ANEXO A).
A parte deste protocolo utilizada neste projeto diz respeito, principalmente, à coleta de
dados sociais pertencentes ao critério de identificação dos pacientes e referentes às
características demográficas, socioeconômicas, clínicas e de saúde.



Escala de atividades instrumentais de vida diária – LAWTON AIVDs

Para mensurar a capacidade do adulto e do idoso em relação à autonomia e à
independência, existe um conjunto de dados clínicos, testes e escalas denominado Avaliação
Funcional. Uma avaliação funcional simples deve conter avaliações: do equilíbrio e
mobilidade, da função cognitiva, da capacidade para executar as atividades de vida diária
(AVD) e as atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD) (COSTA et al, 2006) (ANEXO
B).
A Escala de Lawton-Brody foi utilizada para avaliar a capacidade funcional dos
indivíduos adultos e idosos com úlcera venosa, através do desenvolvimento das atividades
instrumentais da vida diária. Os pacientes serão classificados em dependência total,
dependência parcial e independência total para realizar as AIVDs.
Para cada questão, atribuiu-se a seguinte pontuação: 3 (três) pontos para a atividade
realizada sem ajuda; 2 (dois) pontos para a atividade realizada com ajuda parcial; 1 (um)
ponto para a atividade que o individuo não conseguiu desempenhar. Depois de somados os
escores obtidos, cada participante pode ser funcionalmente classificado da seguinte forma:
pontuação igual a 21 pontos: independente; pontuação maior que 05 e menor ou igual a 20
pontos: parcialmente dependente; pontuação menor ou igual a 5: dependência importante.
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Escala de atividades de vida diária de KATZ

A Escala de Atividade de Vida Diária (AVD) de Katz, desenvolvida em 1963 por
Sidney Katz (ANEXO C) e colaboradores, é um dos instrumentos mais antigos e citados na
literatura nacional e internacional (DUARTE et al, 2007).
Para a Escala de Katz, adotou-se a seguinte interpretação dos escores:
A- independente em todas as seis atividades; B- independente em cinco atividades e
dependente em uma atividade; C- independente em quatro atividades e dependente no banho e
mais uma atividade;



Escala da Avaliação do Equilíbrio e da Marcha de Tinetti – Índice de Tinetti

A escala de Avaliação de Equilíbrio e Marcha (Índice de Tinetti) foi desenvolvida por
Tinetti em 1986 (ANEXO D), sendo traduzida e validada no Brasil em 2003, (GAI et al,
2010).
O Índice de Tinetti é bem empregado quando se almeja detectar alterações na
mobilidade, diagnosticar e quantificar a gravidade do comprometimento, bem como predizer
o risco de quedas (CARVALHO et al, 2007).
A pontuação total é de 28 pontos e é obtida através da soma das pontuações do
equilíbrio do corpo (16 pontos) e da marcha (12 pontos).
Um escore acima de 24 pontos significa baixo risco de queda; entre 19 e 24
pontos,risco moderado de queda; e abaixo de 19 pontos, alto risco de queda (MATA,
BARROS & LIMA, 2008).
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3.6 VARIÁVEIS

As variáveis determinadas na pesquisa foram:

A variável capacidade funcional é caracterizada pela manutenção das habilidades
físicas e mentais para uma vida independente e autônoma (OPAS,2005). A capacidade
funcional foi determinada utilizando as escalas de atividades da vida diária, de atividades
instrumentais de vida diária e de equilíbrio e marcha. As escalas foram aplicadas uma única
vez junto ao participante, conforme as instruções de cada instrumento.

As variáveis: Atividades da vida diária foram independência para vestir-se, lavar-se,
utilizar o sanitário, mobilizar-se, ser continente e alimentar-se; Atividades instrumentais de
vida diária foram independência para utilizar telefone, realizar viagens, realizar compras,
preparar refeições, realizar trabalho doméstico, utilizar medicações e administrar o dinheiro.
Com relação ao Equilíbrio, foram: equilíbrio sentado, levantando, tentativas de levantar,
assim que levanta (primeiros 5 segundos), teste dos 3 tempos (na qual o avaliador empurra
levemente o esterno do paciente, que deve ficar de pés juntos), olhos fechados, girando 360º e
sentando. E com relação à Marcha, foram: início da marcha, comprimento e altura dos passos,
simetria dos passos, continuidade dos passos, direção, tronco e distância dos tornozelos.
As variáveis demográficas e socioeconômicas englobam os dados sexo, faixa etária,
estado civil, etnia, escolaridade, reside com quantos familiares, fonte de renda, e renda
familiar. E nos dados clínicos e de saúde, foram número de fármacos utilizados; índice de
massa corpórea (IMC); pressão arterial; glicemia capilar; membro com lesão / número de
lesões; fatores de risco / tabagismo e etilismo; antecedentes patológicos; tempo de lesão;
número de recidivas; tipo de tratamento da lesão; tempo de tratamento na unidade de saúde;
profissional que prestou o cuidado.
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3.7 ASPECTOS ÉTICOS

Este projeto foi aprovado conforme parecer 730.322, CAAE 33281614800005245 do
Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina de Petrópolis, Faculdade Arthur Sá
Earp Neto e Hospital Alcides Carneiro (CEP/FMP/FASE/HAC), instituição promotora, à qual
está vinculado o Curso de Enfermagem da Faculdade Arthur Sá Earp Neto (ANEXO E).
Os resultados do trabalho foram utilizados tão somente para fins científicos, após ser
aprovado pelo comitê de ética em pesquisa, e em conformidade com a Resolução 466 de 2012
do Conselho Nacional de Saúde.
O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi oferecido, salvaguardando
especificações éticas e legais para preservação da identidade, bem como da instituição onde o
paciente se encontrava (APÊNDICE A).
As informações obtidas são de caráter sigiloso, relativas aos procedimentos e rotinas
dos serviços que sediaram o estudo, bem como a preservação da identidade da instituição dos
profissionais que nela atuam. O instrumento de coleta de dados não causou danos aos
participantes desta pesquisa, pois pretendeu apenas extrair dados quanto ao perfil
socioeconômico e clinico dos mesmos. A retirada do consentimento e permissão de realização
do estudo poderia ter ocorrido a qualquer momento, sem que trouxesse prejuízo à
continuidade do tratamento na unidade.
Os participantes foram considerados aptos e em condições de saúde para a aplicação
dos instrumentos assim que concordaram em participar livremente, depois de esclarecidos os
objetivos, riscos e benefícios do estudo. Os benefícios para os pacientes neste estudo foram a
possibilidade futura de redução da ferida através do ensino de habilidades sociais e
enfrentamento, adoção de comportamento de adesão terapêutica e capacidade funcional.
Elementos importantes para a participação do sujeito e família no cuidado, resultando
em um melhor prognóstico para o paciente a partir do resultado e progressão no tratamento
numa perspectiva integral. Em relação ao possível benefício para a instituição que sediou o
estudo foi o teste de um programa que pode ser inserido em suas práticas, atendimento
gratuito sem ônus à instituição; redução dos sintomas e complicações de retardamento da
cicatrização da ferida, através do estímulo e da melhoria no autocuidado, e, indiretamente, na
diminuição nos custos do tratamento.

45

3.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Para análise dos dados, foi utilizada a estatística descritiva, apresentada sob a forma de
tabela. Os dados observados foram expressos pela frequência (n) e percentual (%) para dados
categóricos e pela média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo para dados numéricos.
A análise estatística descritiva foi composta pelos seguintes testes: Teste de χ2 ou
exato de Fisher para dados categóricos e o teste Mann-Whitney para dados numéricos para
verificar se existe diferença significativa nas variáveis demográficas e socioeconômicas,
varáveis clinicas e nas escalas de Katz, Lawton e Índice de Tinetti entre os grupos
(Ambulatório HAC e Ambulatório Escola);
O teste Mann-Whitney e o coeficiente de correlação de Spearman foram utilizados
para os dados numéricos a fim de verificar se existe correlação significativa e qual a
intensidade da correlação entre as variáveis (faixa etária, Medicação em uso, IMC, Número de
lesões, Tempo das lesões (anos) e Tratamento utilizado) e os escores (total) das escalas Katz,
Lawton e Tinetti dos grupos Ambulatório HAC e Ambulatório Escola;
O uso do teste de Mann-Whitney foi devido à amostra não obedecer a uma
distribuição normal, necessitando, portanto, de testes não paramétricos. Para verificar se
existe relação entre essas variáveis e os escores das escalas, foi feita a interpretação dos
dados, considerando que p > ou = 0,05 indica que não existe correlação entre as variáveis, e
p < 0,05 indica correlação entre as variáveis.
Para medir o grau de associação entre variáveis numéricas, foi usado outro teste não
paramétrico: o coeficiente de correlação de Spearman, que é um número entre -1 e 1 que
oferece as seguintes indicações:
 Coeficiente zero: não existe nenhuma correlação entre os componentes analisados. Neste
caso eles são não correlacionados;
 Coeficiente 1: ocorre perfeita correlação entre os valores, ou seja, quando um valor
aumenta o outro também aumenta. Neste caso dizemos que eles são diretamente ou
positivamente correlacionados.
 Coeficiente – 1: ocorre, também, perfeita correlação entre os valores; entretanto quando
um dos valores aumenta, o outro diminui. Neste caso dizemos que eles são inversamente
ou negativamente correlacionados.
Para os demais valores, em relação à intensidade de correlação, seja ela positiva ou
negativa, diminui à medida que eles se aproximam de zero.
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Coeficiente de correlação
Spearman
p=0

Tipo de
Correlação
Inexistente

p ≤ 0,30

Fraca

p ≤ 0,70

Moderada

p ≤ 0,99

Forte

p=1

Perfeita

Tabela 1 – Sumário do coeficiente de correlação de correlação Spearman (JUAREZ
ALENCAR, 2009).
O nível de significância adotado para todos os testes utilizados foi de p < ou = a 0,05.
A análise estatística foi processada pelo software estatístico BioEstat - versão – 5.0
(Aplicações Estatísticas nas Áreas das Ciências Biomédicas).
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4 RESULTADOS
A caracterização sociodemográfica dos usuários com úlcera venosa nos serviços
pesquisados mostra predominância do sexo feminino (57,4%), da etnia parda (44,4%), faixa
entre 41 e 80 anos, sendo mais acentuada entre 60 e 69 anos (35,2%), sendo a maior parte dos
entrevistados pacientes idosos (57,4%). A média de idade do grupo Ambulatório HAC ficou
entre 61,50 anos e do Ambulatório Escola de 61,0 anos. O que indica uma proximidade entre
a faixa etária dos participantes dos dois grupos.
Destaca-se o nível de escolaridade até o ensino fundamental (75,9%), e, em relação ao
estado civil, 50% dos entrevistados declararam-se casado(a)/com companheiro(a). Quanto ao
núcleo familiar, notou-se que 42,6% residem com até 3 pessoas, enquanto 18,5% moram
sozinhos. A principal fonte de renda dos participantes é a aposentadoria (68,5%) e a renda
familiar predominante foi de 1 até 2 salários mínimos (77,8%), como mostra a Tabela 1.
Ao analisar os dados observados, percebemos que, em todos os itens, não houve
diferença significativa, de acordo com os critérios estabelecidos (nível de significância
p < ou = a 0,05), nas características demográficas e socioeconômicas entre os dois grupos.
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Tabela 1. Distribuição das características demográficas e socioeconômicas dos pacientes adultos e idosos com
úlcera venosa. Petrópolis, 2015. (N= 54)
Locais de Pesquisa
CARACTERÍSTICAS
DEMOGRÁFICAS
E
Total
p valor
Ambulatório Ambulatório
SOCIOECONÔMICAS
HAC
Escola
Variáveis
N
%
N
%
N
%
Sexo

Faixa etária

Etnia

Escolaridade

Estado Civil

Reside com quantos
familiares

Fonte de renda

Renda Familiar

Feminino

10

71,4

21

52,5

31

57,4

Masculino
40-49
50-59
60-69
70 - >
Adultos (40-59)

4
2
3
4
5
5

28,6
14,3
21,4
28,6
35,7
35,7

19
4
14
15
7
18

47,5
10,0
35,0
37,5
17,5
45,0

23
6
17
19
12
23

42,6
11,1
31,5
35,2
22,2
42,6

Idosos (60-> )
Branca (o)

9
5

64,3
35,7

22
10

55,0
25,0

31
15

57,4
27,8

Negra (o)

3

21,4

12

30,0

15

27,8

Parda (o)
Analfabeto

6
3

42,9
21,4

18
3

45,0
7,5

24
6

44,4
11,1

Até Ens. fundamental
Ens. Médio

11
0

78,6
0,0

30
7

75,0
17,5

41
7

75,9
13,0

Ens. Superior
Casado (a)
Separado (a)
Solteiro (a)

0
6
1
3

0,0
42,9
7,1
21,4

0
21
7
4

0,0
52,5
17,5
10,0

0
27
8
7

0,0
50,0
14,8
13,0

Viúvo (a)
Com 1 pessoa
Com 2 ou 3 pessoas
Com 4 pessoas ou mais

4
4
5
3

28,6
28,6
35,7
21,4

8
9
18
5

20,0
22,5
45,0
12,5

12
13
23
8

22,2
24,1
42,6
14,8

Sozinho (a)

2

14,3

8

20,0

10

18,5

Aposentado
Pensionista
Empregado

8
1
2

57,1
7,1
14,3

29
2
5

72,5
5,0
12,5

37
3
7

68,5
5,6
13,0

Sem renda

3

21,4

4

10,0

7

13,0

> 1 salário
1 a 2 salários mínimos
2 a 3 salários mínimos

0
10
1

0,0
71,4
7,1

1
31
6

2,5
77,5
15,0

1
41
7

1,9
75,9
11,1

3
14

21,4
25,9

2
40

5,0
74,1

5
54

9,3
100%

> 4 salário
Total
a teste de χ2 ou exato de Fisher.
Fonte: SANTOS (2015)

0,71
0,42

1

1

0,99

0,77

0,77

0,58
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Após

a

apresentação

da

comparação

das

características

demográficas

e

socioeconômicas dos grupos pesquisados, foram visualizadas as características clínicas
(tabela 2), pois, através do conhecimento de tais características, é possível planejar a
assistência ao paciente e incentivar a pratica do autocuidado.
Verificou-se que o principal fator de risco foi permanecer por longos períodos de pé
ou sentado (79,6%), seguido por história familiar de doença venosa (55,6%). No caso da
participante mulher, houve destaque da gravidez como um dos principais fatores de risco
(100%); a maior parte negou etilismo (70,4%) e tabagismo (59,3%),
Com relação aos antecedentes patológicos, destaca-se o predomínio da Hipertensão
(81,5%), seguido pela Insuficiência Venosa (75,9%) e varizes (68,5). Dentre os participantes
do estudo, 25,9% mencionaram possuir algum tipo de alergia e, quanto ao uso de
medicamentos, 50% relatam fazer uso de 3 a 5 medicamentos por dia.
A análise dos dados referente à tabela 2 demonstrou não haver diferença significativa,
de acordo com os critérios estabelecidos (nível de significância p < ou = a 0,05), nas
características clínicas entre os dois grupos.
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Tabela 2. Distribuição das características clínicas dos pacientes adultos e idosos com úlcera venosa. Petrópolis, 2015. (N= 54)
Locais de pesquisa
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Variáveis

Categorias

Total
N

%

p valor a

71,4
28,6
21,4
50,0

20
11
7
14

50,0
27,5
17,5
35,0

29
14
10
20

53,7
25,9
18,5
37,0

0,26
0,49
0,54
0,76

7
4
2
10

50,0
28,6
14,3
100,0

8
10
11
21

20,0
25,0
27,5
100,0

14
14
12
31

25,9
25,9
22,2
100,0

1
0,99
1
NSA

13
10
0
4

92,9
71,4
0,0
28,6

30
28
6
6

75,0
70,0
15,0
15,0

43
38
6
10

79,6
70,4
11,1
18,5

0.79

9
5

64,3
35,7

23
15

57,5
37,5

32
20

59,3
37,0

fumante

0

0,0

2

5,0

2

3,7

Diabetes
Cardiopatia
Arteriosclerose
Insuficiência venosa

1
1

7,1
7,1

6
6

15,0
15,0

7
7

13,0
13,0

0,26
0,49

0
8
8
13

0,0
57,1
57,1
92,9

2
33
36
24

5,0
82,0
90,0
60,0

2
41
44
37

3,7
75,9
81,5
68,5

0,74
0,39
1
1

11

78,6

22

55,0

33

61,1

0,99

outras
Possui algum tipo de alergia

5

35,7

7

17,5

12

22,2

0,78

4

28,6

10

25,0

14

25,9

0,78

0 a 2 medicamentos
3 a 5 medicamentos

5
7

35,7
50,0

3
20

7,5
50,0

8
27

14,8
50,0

0,61

2
14

14,3
25,9

17
40

42,5
74,1

19
54

35,2
100%

Hipertensão
Varizes
Cirurgias prévias
Alergia
Medicamentos
em uso

Ambulatório
Escola
N
%

10
4
3
7

Fatores de risco História familiar de doença venosa
Veias varicosas
Trombose venosa profunda
Flebite
Cirurgia venosa prévia
Cirurgia ou fratura ou fratura de perna
Episódio de dor torácica
Gravidez*
Longos períodos de pé ou sentado
Etilismo
Não faz uso de bebida alcoólica
Etilista
ex-etilista
Tabagismo
não fuma
ex-fumante
Antecedentes
Patológicos

Ambulatório
HAC
N
%

0,61

0,47

6 ou mais medicamentos
Total
a teste de χ2 ou exato de Fisher.
*Dado referente apenas ao sexo feminino, por isso o calculo foi realizado com HAC n=10 e Escola n=21 Total =31, uma vez
que representa as mulheres participantes do estudo. NSA- não se aplica.
Fonte: SANTOS (2015)
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Ao analisarmos as características gerais de saúde (Tabela 3), verificou-se que o maior
índice de massa corporal dos participantes foi obesidade I (42,6%); com relação à Pressão
Arterial aferida no momento, destaca-se que, ao somar os participantes com pressão arterial
considerada ótima (24,1) e aos com pressão arterial normal (38,9%), 63% dos participantes
encontravam-se com a pressão controlada; o índice glicêmico verificado no momento por
meio da polpa digital demonstrou que grande parte dos participantes se encontrava com
valores normais (55,6%).
A análise dos dados observados demonstrou que, em todos os itens, não houve
diferença significativa, de acordo com os critérios estabelecidos (nível de significância p < ou
= a 0,05), nas características gerais de saúde entre os dois grupos.

Tabela 3. Distribuição das características gerais de saúde dos pacientes adultos e idosos com venosa. Petrópolis,
2015. (N= 54)
Locais de pesquisa

CARACTERÍSTICAS GERAIS DE SAÚDE

Variáveis

Categoria

Ambulatório
HAC
N
%

Ambulatório
Escola
N
%

Total
N

%

Índice de Massa Peso normal (entre 18,5 e 24,99 kg/m2)
Corpórea - IMC
Acima do peso (entre 25 e 29,99 kg/m2)
Obesidade I (entre 30 e 34,99 kg/m2)
Obesidade II - severa (entre 35 e 39,99
kg/m2)
Obesidade III - mórbida (acima de 40 kg/m2)

2

14,3

4

10,0

6

11,1

1
7

7,1
50,0

11
16

27,5
40,0

12
23

22,2
42,6

3

21,4

3

7,5

6

11,1

1

7,1

6

15,0

7

13,0

Pressão Arterial Ótima - (<120/<80mmHg)
Normal - (<130/<85mmHg)
Limítrofe - (<130-139/<85-89mmHg)
Hipertensão
Estágio I - (<140-159/<90-99mmHg)
Estágio II - (<160-179/<100-109mmHg)
Estágio III - (>180/>110)
Sistólica isolada - (>140/<90)
Glicemia
<100 mg/dl
>100 a <126 mg/dl
>126 a <140 mg/dl
>140 a < 200 mg/dl
> 200 mg/dl
Total
a teste de χ2 ou exato de Fisher.
Fonte: SANTOS (2015)

1
5
1

7,1
35,7
7,1

12
16
1

30,0
40,5
2,5

13
21
2

24,1
38,9
3,7

6
0
1
0
10
3
1
0
0
14

42,9
0,0
7,1
0,0
71,4
21,4
7,1
0,0
0,0
25,9

9
1
1
0
20
14
3
0
3
40

22,5
2,5
2,5
0,0
50,0
35,0
7,5
0,0
7,5
74,1

15 27,8
1
1,9
2
3,7
0
0,0
30 55,6
17 31,5
4
7,4
0
0,0
3
5,6
54 100%

p valor a

0,28

0,49

0,74
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Na tabela 4, são apresentadas as características gerais das lesões dos pacientes adultos
e idosos com úlcera venosa, onde constatamos que não existe diferença entre os membros
inferiores com a lesão: membro inferior direito (MID) (38,9%) e membro inferior esquerdo
(MIE) (38,9%). A maioria dos participantes alegou a ocorrência de recidiva da lesão uma ou
duas vezes (50%); houve predominância de apenas uma lesão por participante (68,5).
Observa-se que 50% dos participantes relataram o aparecimento da primeira lesão há
mais de 10 anos e 27,8%, o aparecimento em até 10 anos; o tratamento compressivo com a
bota de unna tem sido utilizado na maioria dos participantes (50%). Quanto ao tempo de
tratamento na unidade de saúde, sobressai de um a cinco anos (48,1).
Quando questionados sobre o acompanhamento por profissionais de saúde, os
pacientes relatam unanimemente serem acompanhados por enfermeiro e médicos (100%); o
maior percentual foi o atendimento por nutricionista (59,3%), seguido pelo atendimento com
fisioterapeuta (35,2%) e, por último, com menor percentual, o atendimento por psicólogo
(13%).
Os dados analisados apontam que não houve diferença significativa em todos os itens,
de acordo com os critérios estabelecidos (nível de significância p < ou = a 0,05), nas
características gerais das lesões entre os dois grupos.
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Tabela 4. Distribuição das características gerais das lesões dos pacientes adultos e idosos com úlcera venosa. Petrópolis,
2015. (N= 54)
Locais de Pesquisa
CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS LESÕES

Total

Categoria
Membro Inferior Direito - MID

Ambulatório
Ambulatório
HAC
Escola
N
%
N
%
N
2
14,3
19
47,5
21

%
38,9

Membro Inferior Esquerdo - MIE

11

78,6

10

25,0

21

38,9

MID/MIE
nunca houve
1a2
3a4
5 vezes ou mais
Numero de lesões 1 lesão
por participante 2 lesões
3 lesões ou mais
Tempo de início até 1 ano
das lesões
> 1 ano a 5 anos
>5 anos a 10 ano
> 10 anos
Produto
Bota de Unna
utilizado/curativo Ácidos Graxos essenciais - AGE
Sulfadiazina de prata
Hidrogel
colagenase
Papaína
Placa de hidrocolóide
Tempo de
= ou < 1 ano
tratamento na
> 1 ano a 5 ano
unidade de saúde
> 6 ano a 10 anos
> 11 anos
Acompanhamento Enfermeiro
por profissionais Medico
de saúde
Fisioterapeuta
Psicólogo
Nutricionista
Total
a teste de χ2 ou exato de Fisher.
Fonte: SANTOS (2015)

1
7
4
2
1
10
4
0
0
2
4
8
3
1
9
0
0
0
1
6
7
0
1
14
14
3
2
5
14

7,1
50,0
28,6
14,3
7,1
71,4
28,6
0,0
0,0
14,3
28,6
57,1
21,4
7,1
64,3
0,0
0,0
0,0
7,1
42,9
50,0
0,0
7,1
100,0
100,0
21,4
14,3
35,7
25,9

11
8
23
7
2
27
10
3
4
6
11
19
24
6
3
3
1
3
0
16
19
4
1
40
40
15
5
27
40

27,5
20,0
57,5
17,5
5,0
67,5
25,0
7,5
10,0
15,0
27,5
47,5
60,0
15,0
7,5
7,5
2,5
7,5
0,0
40,0
47,5
10,0
2,5
100,0
100,0
37,5
12,5
67,5
74,1

12
15
27
9
3
37
14
3
4
8
15
27
27
7
12
3
1
3
1
22
26
4
2
54
54
18
7
32
54

22,2
27,8
50,0
16,7
5,6
68,5
25,9
5,6
7,4
14,8
27,8
50,0
50,0
13,0
22,2
5,6
1,9
5,6
1,9
40,7
48,1
7,4
3,7
100,0
100,0
33,3
13,0
59,3
100%

Variáveis
Membro Inferior
acometido pela
lesão
Recidivas

p valor a

1

1

0,99

0,78

0,59

0,60

0,60
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Através dos resultados obtidos no Índice de Katz (tabela 5), identificou-se que todos
os participantes (100%) são independentes para realização das atividades de vida diária como
higiene pessoal, transferência e alimentação. Já a atividade de vida diária banho apresentou
96% de independência, seguido pela Atividade de vestuário (94,4% de independência), e pela
Atividade de continência, com 68,5% de independência.
A pontuação total da escala de KATZ expressa pela mediana (mínimo - máximo) e
comparada pelo teste de Mann-Whitney indica que a mediana do grupo Ambulatório HAC é 6
(5 - 6) e do grupo Ambulatório Escola, 6 (2 - 6). Através dos dados apresentados e analisados.
observou-se que não existe diferença significativa, ao nível de 0,05, tanto nas questões como
na pontuação total da escala de KATZ entre os dois grupos.
Tabela 5- Avaliação da capacidade funcional através da escala de atividade de vida diária – Katz- AVD. Petrópolis, 2015
Locais de Pesquisa
ESCALA DE ATIVIDADE DE VIDA DIÁRIA – KATZ
Total
p valor a
Ambulatório Ambulatório
HAC
Escola
ITENS
OPÇOES
Pontos
N
%
N
%
N
%
Banho
- NÃO recebe assistência, entra e sai do
1
14
100,0
38
95,0 52 96,3
chuveiro sem ajuda
0,43
-recebe assistência / não toma banho
0
0
0,0
2
5,0
2
3,7
sozinho
Vestuário
-veste-se completamente SEM
1
13
92,9
38
95
51 94,4
assistência
0,71
-veste-se com auxílio, recebe assistência
0
1
7,1
2
3
5,6
5
ou não se veste sozinho
Higiene
-vai ao banheiro SEM assistência;
1
14
100,0
40
100 54 100,0
Pessoal
-recebe assistência para ir ao banheiro
1
ou não realiza o ato de eliminação
0
0
0,0
0
0
0
0,0
fisiológica no banheiro;
Transferência -deita e levanta da cama, bem como
senta e levanta da cadeira, SEM
1
14
100,0
40
100 54 100,0
assistência: pode utilizar-se de objetos
para auxílio como bengala e andador
0,99
-deita e levanta da cama, ou senta e
levanta da cadeira com assistência ou
0
0
0,0
0
0
0
0,0
não se levanta da cama
Continência
-controle esfincteriano (urinário e fecal)
1
10
71,4
27
67,5 37 68,5
completo, por si só
-ocorrência de “acidentes” ocasionais ou
0,99
supervisão no controle esfincteriano,
0
4
28,6
13
32,5 17 31,5
cateter é utilizado, ou é incontinente
Alimentação
-alimenta-se SEM assistência
1
14
100,0
40
100 54 100,0
-alimenta-se com ajuda/assistência, ou é
0,76
alimentado de maneira parcial/completa
0
0
0,0
0
0,0
0
0
com sondas ou fluídos IV
Pontuação total de Katz*
6 (5 – 6)
6 (2 – 6)
0,69
RESULTADO
6
14
25,9
40
de χ2 ou exato de Fisher.
*expressa pela mediana (mínimo – máximo) e comparada pelo teste de Mann-Whitney.
Fonte: SANTOS (2015)
a teste

74,1

54

100%
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Quanto à classificação pela escala de atividade de vida diária - Katz (tabela 6), 36
participantes (66,7%) foram considerados Independentes para todas as atividades; 16
participantes (29,6%), Independentes para todas as atividades menos uma; 01 participante
(1,9%), Independente para todas as atividades menos banho e mais uma adicional; e 01
participante (1,9%), Independente em todas estas funções, exceto banhar-se, vestir-se e uma
função adicional.
Tabela 6- Grau de dependência dos participantes com classificação através da escala de atividade de
vida diária - Katz. Petrópolis, 2015
CLASSIFICAÇÃO
DA
CAPACIDADE
Locais de Pesquisa
FUNCIONAL ATRAVÉS DA ESCALA DE Ambulatório
Total
Ambulatório
ATIVIDADE DE VIDA DIÁRIA - KATZ
HAC
Escola
Índex
A
B

Pontuação
Independente para todas as atividades
Independente para todas as atividades

N

%

10

71,4

N
26

%
65,0

N
36

%
66,7

4

28,6

12

30,0

16

29,6

0

0,0

1

2,5

1

1,9

0

0,0

1

2,5

1

1,9

14

25,9

40

74,1

54

100%

menos uma
C

Independente para todas as atividades
menos banho e mais uma adicional
Independente em todas estas funções,

D

exceto banhar-se, vestir-se e uma
função adicional

RESULTADO
Fonte: SANTOS (2015)
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A Tabela 7 demonstra, no ambulatório HAC, predomínio de participantes idosos
(42,9%) do sexo feminino (66,7%) com independência para todas as atividades. No
Ambulatório Escola, não houve diferença entre adultos e idosos; porém, dentre os adultos
(32,5%) prevaleceu o sexo masculino (76.9%) e, dentre os idosos (32,5%), prevaleceu o sexo
feminino (53.8%).
Com relação à Independente para todas as atividades menos uma, nos dois grupos,
ambulatório HAC e Ambulatório Escola, respectivamente, houve predomínio de idosos
(21,4%, 20%) do sexo feminino (66,7%, 75%).
No item Independente para todas as atividades menos banho e mais uma, foi
identificado apenas um participante adulto do sexo feminino. No Ambulatório Escola, no item
Independente em todas estas funções, exceto banhar-se, vestir-se e uma função adicional, foi
identificado um paciente idoso do sexo masculino. No Ambulatório do HAC, não foram
identificados participantes nestes dois itens.
Ao analisar a pontuação total da tabela 7, fica claro que a maior pontuação se deu no
índex A (Independente para todas as atividades) com predomínio de idosos (35,1%) do sexo
feminino (57,8%), seguida pelo índex B (Independente para todas as atividades menos uma)
com predomínio também de idosos (20,3%) do sexo feminino (72,7%).
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Tabela 7 - Grau de dependência dos participantes com classificação através da escala de atividade de vida diária - Katz de acordo com
a idade e o sexo. Petrópolis, 2015
Locais de pesquisa
Ambulatório HAC
Ambulatório Escola
Index

A

B

C

D

Pontuação

Independente para
todas as atividades

Independente para
todas as atividades
menos uma

Independente para
todas as atividades
menos banho e mais
uma adicional
Independente em
todas estas funções,
exceto banhar-se,
vestir-se e uma
função adicional
RESULTADO

Idade
* (n)

%

4

28.6

idoso
6

42.9

adulto
1

7.1

idoso
3

21.4

adulto
0

0,0

idoso
0

0,0

adulto
0

0,0

idoso
0

0,0

14

100

sexo (n)

%

Fem 3

75.0

Mas 1

%

sexo (n)

%

Idade
* (n)

%
31,4

Fem 3

23.1

25.0

adulto
32.5
13

Mas 10

76.9

adulto
17

Fem 4
Mas 2

66.7
33.3

idoso
13

Fem 7
Mas 6

53.8
46.2

idoso
19

35,1

Fem 1

100

Fem 4

80.0

Mas 1

20.0

adulto
6

11,1

Fem 6
Mas 2

75.0
25.0

idoso
11

20,3

Fem
Mas
Fem
Mas

1
0
0
0

100
0,0
0,0
0,0

adulto
1

1,8

idoso
0

0,0

Fem 0
Mas 0

0,0
0,0

adulto
0

0,0

Fem 0

0,0

Mas 1

100
100

idoso
1

1,8

54

100

32.5

Mas 0

0,0

adulto
12.5
5

Fem 2
Mas 1

66.7
33.3

idoso
8

20

Fem
Mas
Fem
Mas

0
0
0
0

0,0
0,0
0,0
0,0

adulto
1

2.5

idoso
0

0,0

Fem 0
Mas 0

0,0
0,0

adulto
0

0,0

Fem 0

0,0

Mas 0

0,0
100

idoso
1

2.5

40

100

*adulto = 40 a 59 anos e idoso = 60 anos ou mais
Fonte: SANTOS (2015)

Idade
* (n)

Total

14

40

sexo (n)

%

Fem 6

35,2

Mas 11

64,7

Fem 11
Mas 8

57,8
42,1

Fem 5

83.3

Mas 1

16.6

Fem 8
Mas 3

72,7
27,2

Fem
Mas
Fem
Mas

1
0
0
0

100
0,0
0,0
0,0

Fem 0
Mas 0

0,0
0,0

Fem 0

0,0

Mas 1
54

100
100
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Na Avaliação da capacidade funcional através da escala de atividade instrumental de
vida diária – Lawton (tabela 8), a maioria dos participantes declarou-se independente para
usar o telefone (85,2%), viajar para lugares distantes, sem necessidade de acompanhante
(70,4%), fazer compras, se fornecido transporte (66,7%), preparar as próprias refeições
(53,7%), realizar trabalho doméstico leve, necessitando de ajuda para as tarefas pesadas
(72,2%), utilizar medicamentos na dose e nos horários corretos (83,3%) e consegue cuidar das
próprias finanças (72,2%).
A pontuação total da escala de Lawton expressa pela mediana (mínimo - máximo) e
comparada pelo teste de Mann-Whitney indica que a mediana do grupo Ambulatório HAC é
19 (10 - 20) e a do grupo Ambulatório Escola, 19 (11 - 21).
Através dos dados apresentados e analisados observou-se que não existe diferença
significativa, ao nível de p=0,05, tanto na pontuação de cada item como na pontuação total da
escala de Lawton entre os dois grupos.
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Tabela 8. Avaliação da capacidade funcional através da escala de atividade instrumental de vida diária– Lawton- AIVDs.
Petrópolis, 2015.
Locais de pesquisa
ESCALA DE ATIVIDADE INSTRUMENTAL DE VIDA DIÁRIA–
Total
p valor a
Ambulatório Ambulatório
LAWTON
HAC
Escola
ITENS
OPÇOES
Pontos N
%
N
%
N
%
CAPAZ
de
ver
os
números,
discar,
receber
e
fazer
Telefone
3
11
78,6
35
87,5
46 85,2
ligações sem ajuda.
CAPAZ de responder o telefone, mas necessita de um
telefone especial ou de ajuda para encontrar os
números ou para discar.
Completamente INCAPAZ no uso de telefone
CAPAZ de dirigir seu próprio carro ou viajar sozinho
Viagens
de ônibus ou táxi
CAPAZ de viajar exclusivamente acompanhado
Completamente INCAPAZ de viajar
CAPAZ de fazer compras, se fornecido transporte.
Compras
CAPAZ de fazer compras, exclusivamente
acompanhado.
Completamente INCAPAZ de fazer compras.
Preparo de CAPAZ de planejar e cozinhar refeições completas
CAPAZ de preparar pequenas refeições, mas incapaz
Refeições
de cozinhar refeições completas sozinho.
Completamente INCAPAZ de preparar qualquer
refeição,
CAPAZ de realizar trabalho doméstico pesado (como
Trabalho
Doméstico esfregar o chão).
CAPAZ de realizar trabalho doméstico leve, mas
necessita de ajuda nas tarefas pesadas.
Completamente INCAPAZ de realizar qualquer
trabalho doméstico.
Medicações CAPAZ de tomar os remédios na dose e na hora certa.
CAPAZ de tomar os remédios, mas necessita de
lembretes ou de alguém que os prepare.
Completamente INCAPAZ de tomar remédio sozinho.
CAPAZ de administrar suas necessidades de compra,
Dinheiro
preencher cheques e pagar contas.
CAPAZ de administrar suas necessidades de compra
diária, mas necessita de ajuda com cheques e no
pagamento de contas.
Completamente INCAPAZ de administrar dinheiro

Pontuação total de Lawton*

2

1

7,1

4

10,0

5

9,3

1
3

2
8

14,3
57,1

1
30

2,5
75,0

3
38

5,6
70,4

2
1
3
2

4
2
8
2

28,6
14,3
57,1
14,3

7
3
28
6

17,5
7,5
70,0
15,0

11
5
36
8

20,4
9,3
66,7
14,8

1
3
2

4
6
7

28,6
42,9
50,0

6
23
14

15,0
57,5
35,0

10
29
21

18,5
53,7
38,9

1

1

7,1

3

7,5

4

7,4

3

0

0,0

8

20,0

8

14,8

2

10

71,4

29

72,5

39

72,2

1

4

28,6

3

7,5

7

13,0

3
2

13
1

92,9
7,1

32
8

80,0
20,0

45
9

83,3
16,7

1
3

0
9

0,0
64,3

0
30

0,0
75,0

0
39

0,0
72,2

2

2

14,3

7

17,5

9

16,7

1

3

21,4

3

7,5

6

11,1

19 (10 – 20)

TOTAL
21
14
25,9
de χ2 ou exato de Fisher.
*expressa pela mediana (mínimo – máximo) e comparada pelo teste de Mann-Whitney.
Fonte: SANTOS (2015)
a teste

19 (11 – 21)
40

74,1

54

100%

0,42

0,71

1

1

0,99

0,77

0,77

0,58

60

Através dos resultados apresentados na tabela 9, é possível observar a classificação
dos participantes, onde a maior parte (90,7%) foi classificada como parcialmente dependente
(pontuação maior que 05 e menor 21). Os participantes com independência total, cuja
pontuação foi igual a 21, representam 9,3%. Nesta pesquisa, nenhum participante (0,0%)
apresentou dependência total com pontuação menor ou igual a 5.
Tabela 9 - Classificação da capacidade funcional através da escala de atividade instrumental de vida
diária - Lawton. Petrópolis, 2015
CLASSIFICAÇÃO
DA
CAPACIDADE
Locais de Pesquisa
FUNCIONAL ATRAVÉS DA ESCALA DE
Ambulatório
Total
ATIVIDADE INSTRUMENTAL DE VIDA Ambulatório
HAC
Escola
DIÁRIA – LAWTON
Classificação

Pontuação

N

%

N

%

N

%

Dependência Total

< ou= 5

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Dependência Parcial

> 5 < 21

14

100,0

35

87,5

49

90,7

Independência Total

21

0

0,0

5

12,5

5

9,3

14

25,9

40

74,1

54

100%

RESUTADO
Fonte: SANTOS (2015)
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A tabela 10, demonstra que tanto o Ambulatório HAC como o Ambulatório Escola
tiveram maior percentual, respectivamente, de participantes idosos (64,3%, 45%) do sexo
feminino (66,7%, 61,1%) com Dependência Parcial para realizar as atividades instrumentais
de vida diária. Com relação à Independência total, houve participantes com a condição apenas
no Ambulatório Escola, onde o maior número encontrado foi de idosos (10%) divididos entre
sexo masculino (50%) e feminino (50%). Nenhum paciente foi identificado com Dependência
total, nos dois grupos.
De acordo com a classificação total, foi identificado maior percentual de idosos (50%)
do sexo feminino (62,9) com Dependência Parcial.

Tabela 10 - Classificação da capacidade funcional através da escala de atividade instrumental de vida diária – Lawton de acordo com a
idade e o sexo. Petrópolis, 2015
Locais de pesquisa
Ambulatório HAC
Ambulatório Escola
Classificação

Dependência
Total

Dependência
Parcial

Independência
Total
RESULTADO

Pontos

< ou= 5

> 5 < 21

21

21

Idade*
(n)
adulto
0

%
0,0

idoso
0

0,0

adulto
5

35.7

idoso
9

64.3

adulto
0

0,0

idoso
0

0,0

14

100

%

Fem 0

0,0

Mas 0

0,0

Fem 0
Mas 0

0,0
0,0

idoso
0

0,0

Fem 4

80

Mas 1
Fem 6
Mas 3

20
66.7
33.3

adulto
17

42.5

idoso
18

45

Fem 0
Mas 0

0,0
0,0

adulto
1

2.5

Fem 0

0,0

Mas 0

0,0

idoso
4

10

14

100

40

100

*adulto = 40 a 59 anos e idoso = 60 anos ou mais
Fonte: SANTOS (2015)

Idade*
(n)

sexo (n)

adulto
0

%
0,0

sexo (n)

Total
Idade*
(n)

%

Fem 0

%
0,0

Mas 0

0,0

Fem 0
Mas 0

0,0
0,0

idoso
0,0

0,0

Fem 8

47.1

adulto
22

40,7

idoso
27

50,0

Mas 9 52.9
Fem 11 61.1
Mas 7 38.9

adulto
0,0

0,0

Fem 0
Mas 1

0,0
100

adulto
1

1,8

Fem 2

50

Mas 2

50

idoso
4

7,4

40

100

54

100

sexo (n)
Fem 0

%
0,0

Mas 0

0,0

Fem 0
Mas 0

0,0
0,0

Fem 12

54,5

Mas 10
Fem 17
Mas 10

45,4
62,9
37,0

Fem 0
Mas 1

0,0
100

Fem 2

50

Mas 2

50

54

100
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Os resultados apresentados (tabela 11) apontam que 44,4% dos participantes
apresentaram baixo risco de queda; 37,0 %, Risco moderado de quedas; e 18,5%, Alto risco
de quedas, que sinaliza cinco vezes maior risco de queda.
Tabela 11- Classificação da capacidade funcional através da escala da avaliação do equilíbrio e da
marcha de Tinetti Petrópolis, 2015
CLASSIFICAÇÃO
DA
CAPACIDADE
Locais de Pesquisa
FUNCIONAL ATRAVÉS DA ESCALA DA Ambulatório
Total
AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO E DA
Ambulatório
HAC
MARCHA DE TINETTI
Escola
Classificação
Pontuação
N
%
N
%
N
%
Baixo risco de quedas
>24
4
28,6
20
50,0
24
44,4
Risco moderado de quedas
Alto risco de quedas (5 vezes maior

19 a 24

5

35,7

15

37,5

20

37,0

< 19

5

35,7

5

12,5

10

18,5

28

14

25,9

40

74,1

54

100%

de quedas)
RESULTADO
Fonte: SANTOS (2015)
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De acordo com a tabela 12, é possível identificar que, em relação ao baixo risco de
quedas, o Ambulatório HAC obteve maior percentual no adulto (21,4%) do sexo feminino
(100%). No Ambulatório Escola, não houve diferença entre adultos (25%) e idosos (25%),
assim como em relação ao sexo, pois, nos dois grupos, predominou o sexo masculino com
70%. No quesito risco moderado de quedas, os idosos do sexo feminino corresponderam ao
maior achado nos dois grupos, tendo o ambulatório HAC 28,6% de idosos; destes 75% são
do sexo feminino. Já no Ambulatório Escola, os idosos representaram 20% e, destes, 87%
pertencem ao sexo feminino.
Com relação ao alto risco de quedas, percebe-se que, no ambulatório HAC, os idosos
representam o maior percentual (28.6%), não havendo diferença em relação ao sexo, uma vez
que cada um corresponde a 50%, diferentemente do ambulatório escola onde, apesar dos
idosos representarem o maior percentual (10%), houve superioridade do sexo feminino (75%).
O resultado da classificação total demonstrou que, em relação ao baixo risco de quedas, houve
predomínio de adultos (24,0%) do sexo masculino (53,8%); já no risco moderado de quedas,
predominaram idosos (22,2%) do sexo feminino (83,3%); e no alto risco de quedas, idosos
(14,8%) sexo feminino (62,5%).

Tabela 12 - Classificação da capacidade funcional através da escala da avaliação do equilíbrio e da marcha de Tinetti de acordo
com a idade e o sexo. Petrópolis, 2015
Locais de pesquisa
Ambulatório HAC
Ambulatório Escola
Classificação

Baixo risco de
quedas

Pontos

%

adulto
3

21.4

idoso
1

7.1

adulto
1

7.1

>24

Risco moderado de 19 quedas
24

Alto
risco
de
quedas (5 vezes < 19
maior de quedas)
RESULTADO

Idade*
(n)

21

sexo
(n)
Fem 3

100

Mas 0

0,0

adulto
10

25.0

Fem 1
Mas 0

100
0,0

idoso
10

25.0

Fem 0

0,0

adulto
7

17.5

idoso
8

20

adulto
1

2.5

idoso
4

Mas 1 100
Fem 3 75.0
28.6
Mas 1 25

adulto
1

7.1

Fem 1

idoso
4

28.6

14

100

100

Mas 0

0,0

Fem 2

50

Mas 2

50

14

100

*adulto = 40 a 59 anos e idoso = 60 anos ou mais
Fonte: SANTOS (2015)

%

Idade*
(n)

%

idoso
4

10

40

100

sexo (n)

Total
Idade*
(n)

%

Fem 3

%
30.0

Mas 7

70.0

adulto
13

24,0

Fem 3
Mas 7

30.0
70.0

idoso
11

20,3

Fem 4

57.1

Mas 3
Fem 7
Mas 1

42.9
87.5
12.5

adulto
8

14,8

idoso
12

22,2

Fem 1

100

adulto
2

3,7

Mas 0

0,0

Fem 3

75

Mas 1

25

idoso
8

14.8

40

100

54

100

sexo (n)
Fem 6

%
46,1

Mas 7

53,8

Fem 4
Mas 7

36,3
63,6

Fem 4

50,0

Mas 4
Fem 10
Mas 2

50,0
83,3
16,6

Fem 2

100

Mas 0

0,0

Fem 5

62,5

Mas 3

37,5

54

100
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A seguir, na tabela 13, apresentamos a primeira parte do consolidado da Escala de
avaliação do equilíbrio e da marcha de Tinetti, onde é possível perceber que, em relação ao
equilíbrio, todos os itens, exceto equilíbrio sentado (100% dos pacientes equilibrado),
mostraram-se com pontuação inferior ao esperado.
A pontuação referente à avaliação do equilíbrio da Escala do Índice de Tinetti expressa
pela mediana (mínimo – máximo) e comparada pelo teste de Mann-Whitney indica que a
mediana do grupo Ambulatório HAC é 12 (6 – 15), e a do grupo Ambulatório Escola é 13 (4 16).
Mediante os dados apresentados e analisados, observou-se que não existe diferença
significativa, ao nível de p=0,05, nas questões de pontuação da escala de equilíbrio do Índice
de TINETTI.

65

Tabela 13 - Escala da avaliação do equilíbrio e da marcha de Tinetti. Petrópolis. 2015
Locais de Pesquisa
Ambulatório Ambulatório
ESCALA DA AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO DE TINETTI
HAC
Escola
ITENS
OPÇOES
Pontos N
%
N
%
1. Equilíbrio Sentado

2. Levantando

3. Tentativas de
levantar

7. Olhos Fechados
(mesma posição do
item 6)
8. Girar 360o

9. Sentando

%

0

0

0,0

0

0,0

0

0

- Equilibrado
- Incapaz
- Usa os braços

1
0
1

14
0
13

100,0
0,0
92,9

40
0
26

100,0
0,0
65,0

54
0
39

100
0,0
72,2

- Sem os braços
- Incapaz
- Mais de uma tentativa

2
0
1

1
0
1

7,1
0,0
7,1

14
0
2

35,0
0,0
5,0

15
0
3

27,8
0,0
5,6

- Única tentativa

2

13

92,9

38

95,0

51

94,4

0
1

0
5

0,0
35,7

2
11

5,0
27,5

2
16

3,7
29,6

2
0

9
1

64,3
7,1

27
2

67,5
5,0

36
3

66,7
5,6

1
2

3
10

21,4
71,4

5
33

12,5
82,5

8
43

14,8
79,6

- Começa a cair
- Agarra ou balança (braços)

0
1

1
7

7,1
50,0

3
19

7,5
47,5

4
26

7,4
48,1

- Equilibrado

2

6

42,9

18

45,0

24

44,4

-Desequilibrado, instável

0

7

50,0

10

25,0

17

31,5

- Equilibrado
- Passos descontínuos
- Passos contínuos
- Instável (desequilíbrios)
- Estável (equilibrado)
- Inseguro (erra a distância, cai
na cadeira)
- Usa os braços ou
movimentação abrupta
- Seguro, movimentação suave

1
0
1
0
1
0

7
7
7
5
9
0

50,0
50,0
50,0
35,7
64,3
0,0

30
11
29
4
36

75,0
27,5
72,5
10,0
90,0

37
18
36
9
45

68,5
33,3
66,7
16,7
83,3

1

2,5

1

1,9

1

11

78,6

2

3

21,4

25
14

62,5
35,0

36
17

66,7
31,5

Pontuação do equilíbrio*

0,26
0,49

0,54

0,76

1

12 (6 – 15)

REULTADOS
28
14
25,9
40
teste de χ2 ou exato de Fisher.
*expressa pela mediana (mínimo – máximo) e comparada pelo teste de Mann-Whitney.
a

** Examinador empurra levemente o esterno do paciente, que deve ficar de pés juntos.
Fonte: SANTOS (2015)

N

- Escorrega

- Desequilibrado
4. Assim que levanta
(primeiros 5 segundos) - Estável, mas usa suporte.
- Estável sem suporte
- Desequilibrado
- Suporte ou base de sustentação
5. Equilíbrio em pé
> 12 cm.
- Suporte e base estreita
6. Teste dos três
tempos**

p valor a

Total

13 (4 – 16)
74,1

54

100%

0,99

1
0,79
0,79

0,61

0,11
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Dando continuidade à tabela 13, exibimos a segunda parte do consolidado da Escala
da avaliação do equilíbrio de Tinetti, onde é possível perceber que, em relação à marcha,
houve pontuação inferior à esperada em todos os itens.
A pontuação referente à avaliação da marcha da Escala Índice de Tinetti expressa pela
mediana (mínimo – máximo) e comparada pelo teste de Mann-Whitney indica que a mediana
do grupo Ambulatório HAC é 8,5 (4 – 12), e a do grupo Ambulatório Escola, 11 (3 – 12).
Quando expressamos a pontuação total do Índice de TINETTI (Escalas de avaliação
do equilíbrio e marcha) através da mediana (mínimo – máximo) e comparada pelo teste de
Mann-Whitney, alcançamos como mediana total do grupo Ambulatório HAC 20 (10 – 27) e
do grupo Ambulatório Escola 24,5 (11 – 28).
Houve diferença significativa entre os grupos na pontuação do Índice de TINETTI
(Escala de avaliação da Marcha), p=0.021, e na pontuação total da escala do Índice de
TINETTI (Escalas de avaliação do equilíbrio e marcha), p=0,044, de acordo com o nível
significância de p=0,05.
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Continuação Tabela 13 - Escala da avaliação do equilíbrio e da marcha de Tinetti. Petrópolis. 2015
Locais de Pesquisa
Total
Ambulatório Ambulatório
ESCALA DA AVALIAÇÃO DA MARCHA DE TINETTI
HAC
Escola
ITENS
OPÇOES
Pontos
N
%
N
%
N
%
- Hesitação ou várias tentativas
0
3
21,4
0
0,0
3
5,6
para iniciar
10. Início da marcha
- Sem hesitação
1
11
78,6
40 100,0 51 94,4
- não ultrapassa o pé esquerdo
0
1
7,1
5
12,5
6
11,1

p valor a

0,16
0,32

- ultrapassa o pé esquerdo
- não sai completamente do
chão
- sai completamente do chão
- não ultrapassa o pé direito

1
0

13
0

92,9
0,0

35
4

87,5
10,0

48
4

88,9
7,4

1
0

14
3

100,0
21,4

36
2

90,0
5,0

50
5

92,6
9,3

b) Pé
- ultrapassa o pé direito
Esquerd - não sai completamente do
o
chão
- sai completamente do chão
- Passos diferentes
12. Simetria dos passos - Passos semelhantes

1
0

11
3

78,6
21,4

38
2

95,0
5,0

49
5

90,7
9,3

1
0
1

11
9
5

- Paradas ou passos
descontínuos
- Passos contínuos

0

4

78,6
64,3
35,7
28,6

38
8
32
2

95,0
20,0
80,0
5,0

49
17
37
6

90,7
31,5
68,5
11,1

1

10

71,4

38

95,0

48

88,9

- Desvio nítido
- Desvio leve ou moderado ou
uso de apoio
- Linha reta sem apoio (bengala
ou andador)
- Balanço grave ou uso de apoio
- Flexão dos joelhos ou dorso
ou abertura dos braços
- Sem flexão, balanço, não usa
os braços ou apoio
- Tornozelos separados
- Tornozelos quase se tocam
enquanto anda

0
1

0
9

0,0
64,3

1

2,5

1

1,8

8

20,0

17

31,4

2

5

35,7

31

77,5

36

66,6

0
1

1
7

7,1
50,0

4
7

10,0
17,5

5
14

9,3
25,9

2

6

42,9

29

72,5

35

64,8

0

8

57,1

16

40,0

24

44,4

1

6

42,9

24

60,0

30

55,6

a) Pé
Direito
11.
Compriment
o e altura dos
passos

13. Continuidade dos
passos

14. Direção

15. Tronco

16. Distância dos
tornozelos

0,53
0,56
0,77
1
1

1

0,80

0,80

Pontuação do marcha*

8,5 (4 – 12)

11 (3 – 12)

0,021

Pontuação TOTAL índice de Tinetti*

20 (10 – 27)

24,5 (11 – 28)

0,044

REULTADOS
28
14
25,9
40
a
teste de χ2 ou exato de Fisher.
*expressa pela mediana (mínimo – máximo) e comparada pelo teste de Mann-Whitney.
Fonte: SANTOS (2015)

74,1

54

100%
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A tabela 14 apresenta a correlação entre as variáveis (faixa etária, Medicação em uso,
IMC, Número de lesões, Tempo das lesões (anos) e Tratamento utilizado) e os escores (total)
das escalas Katz, Lawton e Tinetti, definida através do teste de Mann-Whitney.
Neste caso, o uso do teste de Mann-Whitney foi devido à amostra não obedecer a uma
distribuição normal, necessitando, portanto, de testes não paramétricos. Para verificar se
existe relação entre essas variáveis e os escores das escalas, foi feita a interpretação dos
dados, considerando que p > ou = 0,05 indica que não existe correlação entre as variáveis e p
< 0,05 indica correlação entre as variáveis.
Sendo assim, os dados demonstram que, no grupo Ambulatório HAC, houve
correlação significativa entre todas as variáveis e as escalas de Katz, Lawton e Tinetti, exceto
entre o inicio da lesão (anos) e a escala de Tinetti (p=0,20) e entre o inicio das lesões (anos) e
a escala de Lawton (p=0,49). No ambulatório Escola, também foi identificado correlação
significativa em todas as variáveis, exceto entre o número de medicação em uso e a escala de
Katz (p=0,22) e entre a faixa etária e a escala de Lawton (p=0,94).
Tabela 14 – Relação das variáveis: sexo, faixa etária, medicação em uso, IMC, número de lesões, tratamento
utilizado e os Escores das Escalas Katz, Lawton, Tinetti. Petrópolis. 2015
Local de Pesquisa
Ambulatório HAC
Ambulatório Escola
Escore
Escore de Escore de
Escore
Escore de
Escore de
de
Katz
Lawton
de Katz
Lawton
Tinetti
Tinetti

a

Variáveis

p valor a

p valor a

p valor a

p valor a

p valor a

p valor a

Sexo

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

Faixa Etária

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,94

0,0001

Numero de medicação em uso

0,0018

0,0001

0,0001

0,22

0,0001

0,0001

IMC

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

Numero de lesões

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

Inicio das lesões (anos)

0,0028

0,49

0,20

0,0001

0,0001

0,0001

Tratamento utilizado

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

teste de Mann-Whitney.
Fonte: SANTOS (2015)
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O teste coeficiente de correlação de Spearman (r) verifica se existe correlação entre
duas variáveis. Seu coeficiente varia de -1 a 1: ao se aproximar de 1 ou -1, indica que a
correlação é mais forte e, ao se aproximar de zero, sinaliza que a correlação é mais fraca.
Quando o coeficiente é positivo e se aproxima de 1 indica que, quando o valor de uma
variável aumenta, o outro aumenta também, ao contrário do coeficiente negativo que, quando
se aproxima de -1, expressa uma relação inversa, ou seja, quanto um dos valores aumenta, o
outro diminui.
Na tabela 15, é possível observar o coeficiente de correlação de Spearman para avaliar
as correlações entre as variáveis (faixa etária, Medicação em uso, IMC, Número de lesões,
Tempo das lesões (anos) e Tratamento utilizado) e os escores (total) das escalas Katz, Lawton
e Tinetti de cada grupo estudado.
Através do coeficiente de correlação de Spearman, identificou-se que, no Ambulatório
Escola, houve correlação Moderada positiva (r=0,38) entre o sexo e o escore de Katz e
correlação Forte positiva (r=0,99) entre faixa etária e o escore de Lawton. Já no grupo
Ambulatório HAC, foram identificadas, dentre as correlações negativas, correlação moderada
negativa (r=-0,5) entre faixa etária e os escores de Lawton e igualmente correlação moderada
negativa (r=-0,4) entre faixa etária e os escores de Tinetti.
Nas demais variáveis dos dois grupos, houve correlações negativas e positivas, porém
todas as correlações foram consideradas Fracas (> ou = 0,30).

70

Tabela 15 – Relação entre as variáveis sexo, faixa etária, medicação em uso, IMC, número de lesões e tratamento utilizado
e os Escore das Escalas Katz, Lawton e Tinetti. Petrópolis. 2015
Local de Pesquisa
Ambulatório HAC
Ambulatório Escola
VARIÁVEIS
Escore Escore de Escore de
Escore Escore de Escore de
de Katz
Lawton
Tinetti
de Katz
Lawton
Tinetti
Sexo

Faixa Etária

Número de medicação em uso

IMC

Número de lesões

Inicio das lesões (anos)

Tratamento utilizado

(r)*
p valor

a

(r)*
p valor

a

(r)*
p valor

a

(r)*
p valor

a

(r)*
p valor

a

(r)*
p valor

a

(r)*
p valor

a

*Coeficiente de Correlação de Spearman = (r)
Fonte: SANTOS (2015)

0,05

-0,2

-0,2

0,38

-0,1

0,3

0,86

0,43

0,34

0,01

0,50

0,01

0,01

-0,5

-0,4

-0,01

0,99

-0,06

0,94

0,02

0,14

0,91

<0,0001

0,71

0,01

-0,3

-0,1

-0,3

0,2

-0,1

0,94

0,18

0,65

0,04

0,06

0,22

-0,1

-0,3

-0,2

-0,1

-0,2

0,1

0,50

0,18

0,37

0,24

0,09

0,25

0,05

0,1

0,05

-0,2

-0,05

-0,1

0,86

0,67

0,84

0,10

0,73

0,31

0,07

0,2

0,1

-0,2

-0,2

-0,2

0,78

0,44

0,52

0,20

0,18

0,18

-0,3

-0,1

0,02

-0,1

0,02

0,01

0,24

0,70

0,94

0,42

0,86

0,91
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5 DISCUSSÃO
Estudos apontam a grande prevalência de independência funcional influenciada por
fatores demográficos, socioeconômicos, culturais e psicossociais, que abrangem, também,
comportamentos relacionados ao estilo de vida, tais como fumar, beber, comer
excessivamente, fazer exercícios, padecer de estresse psicossocial agudo ou crônico, ter senso
de autoeficácia e controle e manter relações sociais (ROSA, 2010)
Portanto,

iniciamos

a

discussão

com

as

características

demográficas

e

socioeconômicas e, posteriormente, as características clínicas e gerais de saúde e as
características gerais das lesões.

5.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E SOCIOECONÔMICAS

Destaca-se o fato de que, entre os 54 participantes, 31 (57,4%) eram mulheres,
condizendo com vários estudos publicados recentemente, cujos resultados apontaram uma
prevalência significativa de mulheres que sofrem com lesões nos membros inferiores.
Corroborando com os achados já mencionados, sobressaem os estudos de Liedke, 2014;
Salomé, 2012(b); Oliveira, 2013; Denardin Budó, 2013; Salomé, 2012a; Silva, 2012 (b);
Medeiros, 2013; Evangelista, 2012 e Dias, 2013c que se depararam, em sua amostra, com
uma percentagem que variou de 51,41% a 69% de mulheres; outros estudos, como o de
Abreu, 2012 (b); Costa, 2011a; De Almeida Nogueira, 2015; Costa, 2012; Silva, 2012a;
Oliveira, 2015, evidenciaram uma taxa ainda maior, variando de 75,96% a 95,5% de
mulheres.
Diferente do encontrado na pesquisa, e contrário à maioria dos estudos, Saraiva
(2013), Sant'Ana (2012) e Martins (2010) obtiveram, nas suas amostras, um maior percentual
do gênero masculino com lesões em membros inferiores, sendo a porcentagem no estudo de
Saraiva 62,10%, Sant'Ana 67,2% e de Martins 80,4%.
Ainda sobre o maior número de participantes mulheres, destacamos os dados do
estudo de Seidel (2011), que examinou trezentos e onze membros de 168 pacientes com
clínica de insuficiência venosa de MMII, sendo 126 (75%) pacientes do sexo feminino e 42
(25%), do sexo masculino, com idade entre 25 e 72 anos.
O autor assinala, através de seus achados, que mulheres com Índice de Massa Corporal
(IMC) > 30 kg/m², após menopausa, apresentaram maior prevalência de veias varicosas, e a
possível explicação deste achado é que a obesidade poderia impedir o fluxo de sangue normal
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trocado entre veias superficiais e profundas do membro inferior devido ao aumento da adiposidade e do tecido fibroso circundando as veias, o que acarretaria um distúrbio na circulação
venosa cutânea e dano às veias de drenagem, gerando estase e, subsequentemente, a aparição
de veias varicosas, que é um fator de risco para o surgimento de úlceras venosas.
De Barcelos (2015), Souza (2013) e Azoubel (2010) concordam que a úlcera venosa
acomete de forma mais comum o sexo feminino e geralmente na idade acima de 40 anos,
pois, antes dos 40 anos, existe certa igualdade entre os sexos. Este fato se deve à questão
hormonal, à gravidez, ao puerpério e à maior incidência de veias varicosas, que podem
favorecer o surgimento da insuficiência venosa crônica (MACEDO, 2010).
Abreu (2012b), porém, refere que a prevalência de úlcera venosa é progressiva, ou
seja, pacientes jovens possuem menos varizes e, indivíduos com mais de 60 anos, uma
quantidade maior, pois tende a aumentar com a idade, em ambos os sexos, com maior
prevalência próxima dos oitenta anos. O predomínio nas mulheres, em parte, é presumível
pela longevidade feminina, uma vez que se dá a partir dos 40 anos (AZOUBEL, 2010).
Pertinente a este fato, temos a questão de que, no Brasil, de acordo com o CENSO de
2010 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA - IBGE, 2010), a
população é constituída de 52% de mulheres (97.342.162) e 48% de homens (93.390.532), ou
seja, a população feminina supera a masculina em mais 3,9 milhões. Outra questão é a
procura das mulheres pelos serviços de saúde desde cedo, ao contrário dos homens, que
buscam a medicina curativa e, por isso, tornam-se mais vulneráveis às complicações severas
das doenças. Neste sentido, compreendemos que, por cuidar mais da saúde e frequentar mais
as unidades de saúde, a mulher tenha uma expectativa de vida maior do que os homens, o que,
associado aos fatores de risco, justificaria a tendência maior da ocorrência de úlcera venosa
entre mulheres e na faixa etária mais avançada.
Com relação à idade, foi possível observar que 57,4% dos pacientes possuem mais que
60 anos, enquanto 42,6% apresentam faixa etária de 40 a 59 anos. Os

dados

apontaram

o

predomínio de idosos, corroborando com o encontrado em outros estudos, que tiveram
percentuais que variaram de 54% a 71,67% de idosos. Neste caso, os autores foram: Medeiros
(2013) com 54%, Dias (2013c) com 55,0%, Evangelista (2012) com 57,4%, Camacho (2015)
com 60%, Dal Santos (2015) com 58,9%, Silva (2011) com 67% e Salomé (2012b) com
71,67% de participantes em idade superior a 60 anos.
Esses dados confirmam que a população mais acometida pela úlcera venosa é a de
idosos, que apresentam, além da ferida, declínio das atividades somado a doenças crônicodegenerativas; portanto, são necessários, além de suporte emocional, mecanismos para
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enfrentamento dessa situação, pois essa população frequentemente apresenta emoções e
sentimentos abalados (SALOMÉ 2012b).
Por outro lado, estudos semelhantes, com pacientes com úlcera venosa, revelam uma
realidade diferente, onde houve variação de 56.5% a 74% de participantes adultos com faixa
etária igual ou menor que 59 anos: Martins (2010) com 56.5%, Denardin Budó (2013) com
61,8%, Abreu (2012b) com 68,25% e Costa (2011b) com 74,0%.
A insuficiência venosa está entre as doenças crônicas que mais acometem as pessoas
na faixa etária adulta, maiores de 40 anos. A úlcera venosa é a principal manifestação da
insuficiência venosa crônica (OMS, 2005); sendo assim, o fato de 42,6% participantes serem
adultos e apresentarem esse tipo de lesão é um dado importante.
Neste sentido, Carmo et al. (2007) esclarece que o desajuste do funcionamento do
sistema venoso é comum na população adulta, porém há uma frequência significativa entre
indivíduos acima dos 65 anos, causando uma incidência maior de úlcera venosa nessa
população, o que não exclui o indivíduo adulto de ter essa lesão.
Com o intuito de corroborar com os achados do estudo, onde 42,6% dos participantes
foram adultos, apresentamos o estudo epidemiológico realizado por Oliveira (2013), com 186
pacientes com feridas crônicas e, em relação à idade, observou-se que o maior percentual de
pacientes está na faixa etária entre 57 e 69 anos (28%), seguidos de 69 a 82 anos (27%), de 44
a 57 (24%) e de 31 a 44 (11%). Os menores percentuais são das pessoas menores de 31 anos
(5%) e maiores que 82 (5%). A idade adulta nesse estudo totaliza 40% da amostra e, apesar de
inferior à idade do idoso, assim como em nossos achados, sinaliza a extrema relevância
devido à incapacidade, ao absenteísmo, à aposentadoria e a outras questões relacionadas à
lesão nessa faixa etária ainda tão produtiva.
Quando se trata da raça, De Barcelos (2015) assinala não haver distinção entre as
raças; já Souza (2013); aponta a etnia negra ou parda como sendo a de maior prevalência, o
que corrobora com os resultados da pesquisa que apontaram predominância de pardos (40%
de pardos, 30% de negros e 30% de brancos), assim como Camacho (2015), que encontrou,
quando somados, 65,7% de negros e pardos. Todavia, outros estudos obtiveram um percentual
maior de participantes de cor branca: Salomé (2012b) com 85,01%, Denardin Budó (2013)
com 73,5 % e Liedke (2014) com 80,28% da raça predominante de brancos.
No quesito escolaridade, foi constatado que 75,9% dos participantes cursaram até o
ensino fundamental; apenas 13% até o ensino médio; e o total de analfabetos chega a 11,1%
da amostra, o que aponta baixo grau de escolaridade. Contudo, no estudo de Salvetti (2014),
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foi identificado, de acordo com sua tabela, que 62,38% dos participantes cursaram o ensino
médio/superior.
Esse achado de Salvetti (2014) destoa de outros estudos prévios que evidenciaram uma
associação entre as úlceras venosas e baixa escolaridade; dentre eles, podemos destacar os
estudos de Oliveira (2013), onde, 53% da amostra possuíam primeiro grau incompleto De
Almeida Nogueira (2015) com 60% da amostra com ensino fundamental incompleto, Dias
(2013c) com 83,0% da amostra com baixa escolaridade, Benevides (2012), 73,6% nunca
estudaram ou possuem menos de cinco anos de estudo, Denardin Budó (2013) com 79,5%
com ensino fundamental incompleto e Costa (2011b), onde 68,0% cursaram até o ensino
fundamental.
O paciente com úlcera necessita de informações acerca da sua nova condição de vida,
uma vez que a lesão compromete seu bem estar mental, físico e social. Tudo isso gera a
necessidade de obtenção de novas habilidades, incluindo revisão de valores, conhecimento
científico e prático sobre a enfermidade, adaptação ao tratamento, além do enfrentamento da
sociedade (COSTA, 2011b).
Neste sentido, é preciso considerar que a baixa escolaridade pode interferir no
entendimento das necessidades de cuidados para o tratamento das lesões venosas
(ANGÉLICO, 2012). Sendo, assim, Oliveira (2013) nos alerta, enquanto profissionais de
saúde, que devemos considerar a variável escolaridade ao realizar as orientações sobre os
cuidados de saúde ao paciente com feridas, ponderando que, quanto maior a compreensão
desses indivíduos no desempenho das ações de autocuidado, maior será a obtenção de sucesso
no tratamento.
O enfermeiro tem sido tradicionalmente o responsável pelo cuidado ao paciente com
lesão e, por atuar diretamente, todos os dias, deve planejar as ações de cuidados considerando
as variáveis sociodemográficas e de saúde, criando estratégias para melhor orienta-lo, e deve
se certificar que o paciente realmente compreendeu o que foi falado. Para se ter êxito nesse
processo, as orientações devem ser claras, explicadas de forma simples, e com linguagem
objetiva. Deve abranger, além dos conteúdos relacionados à ferida, orientações direcionadas
para as doenças de base. Uma alternativa seria a elaboração de manuais de boas práticas que
contemplem a atuação dos utentes com úlcera, a fim de possibilitar sua participação no
tratamento, onde as orientações seriam entregues por escrito, de preferência digitadas em
letras grandes e com textos pequenos e de fácil compreensão (SELLMER, 2013;OLIVEIRA,
2013;CAMACHO, 2015; SARAIVA, 2013).
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Sabe-se da importância do estado civil, principalmente para quem possui uma doença
crônica e, no estudo realizado por Salomé (2012b), onde o objetivo foi avaliar o nível de
ocorrência de sintomas depressivos apresentados pelos pacientes com úlcera venosa,
observou-se que, em relação ao estado civil, houve superioridade de pacientes solteiros ou
separados (74,99%) em detrimento dos casados (24,01%). Neste estudo, verificou-se, que a
maioria dos pacientes com sintomas depressivos era separada ou solteira (68,98%), enquanto
no grupo de pacientes casados, a incidência era de 21,98%.
Com relação ao estado civil dos participantes deste estudo, destacou-se que 50% se
declararam casados/com companheiro, e separados, solteiros e viúvos somam 50%. Estes
dados corroboram com outros estudos onde houve predominância do participante casado, com
companheiro ou que mantinham união estável; os estudos são compostos por Saraiva (2013)
com 69,70%, Dias (2013c) com 62,0%, Costa (2011b) com 62,0%, Camacho (2015) com
60%, Denardin Budó (2013) com 50% e Benevides (2012) com 52,8%.
Para os pacientes com úlcera, em sua maioria, fica evidente a importância de se ter um
companheiro(a), além de alguém como suporte para o enfrentamento da doença, para dividir
as dificuldades encontradas durante os anos de tratamento, nos momentos de dor física e
emocional. As pessoas com úlcera devem ser ajudadas no sentido de entender que a lesão não
constitui restrição para uma vida social e sexual, apenas precisa ser enfrentada como uma
nova condição que demanda adaptação (SALOMÉ, 2012b)
As úlceras venosas crônicas são prevalentes em pacientes de baixa renda, e o
tratamento é baseado em curativos com aplicação de produtos variados da linha de cuidados
com feridas, por requererem tratamento dispendioso e prolongado e por impactarem na
qualidade de vida dos seus portadores, que dependem da disponibilidade nos serviços de
saúde e do recurso do próprio indivíduo (SOUZA, 2013; OLIVEIRA, 2015).
Devido ao tratamento prolongado, o paciente com úlcera venosa precisa
constantemente de cuidados e, por se afastarem do trabalho inúmeras vezes, se aposentam
precocemente na maioria das vezes (ABBADE, 2006). Neste sentido, percebemos uma dura
realidade que impede o paciente de dispor de recurso para custear o tratamento, uma vez que
42,6% dos participantes residem com 2 ou 3 pessoas, 68,5% têm como fonte de renda apenas
aposentadoria e 77,8% possuem renda familiar de 1 a 2 salários mínimos.
Esses dados corroboram com os achados de Benevides (2012) onde 86,8 % da amostra
residem com a família; De Almeida Nogueira (2015), onde 75% da sua amostra tinham a
aposentadoria como principal fonte de renda; Dias (2013c) percebeu que 76,0% dos
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participantes apresentaram renda menor que 1 salário mínimo; e Benevides (2012), que
identificou em 98,1% uma renda familiar de até três salários mínimos.
Costa (2011b) aponta que há evidências de que a baixa renda influencia de maneira
negativa no comportamento saudável, no ambiente domiciliar, no acesso aos serviços de
saúde, nos cuidados com a saúde e nos acessos aos recursos materiais.
Uma situação econômica precária, a presença da úlcera e os cuidados que esta requer
são fatores capazes de desestabilizar o equilíbrio financeiro da família, podendo atingir até
mesmo a qualidade de vida desses indivíduos (DIAS, 2013c).
Portanto, há evidências que uma renda de dois e até três salários mínimos impossibilita
manter gastos com gás, energia, alimentação, transporte, outras despesas, e ainda ter
condições para arcar com o valor do tratamento, como adquirir a bota de una, que, como
tantos outros curativos e coberturas, não são disponibilizados nas unidades de saúde pelo
Sistema Único de Saúde.

5.2 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E GERAIS DE SAÚDE

Com relação aos fatores de risco, Medeiros (2012) informa que ultimamente se sabe
que a idade avançada, história familiar e o sexo são fatores de risco imutáveis para o
desenvolvimento de doença venosa crônica; entretanto, outros fatores podem ser evitados de
forma a atrasar a sua progressão.
De acordo com as características clínicas dos participantes, identificamos um perfil no
qual predominaram como fatores de risco nessa população: longos períodos de pé ou sentado
(79,6%), história familiar de doença venosa (55,6%), flebite (38,9%), gravidez em 100% das
participantes femininas. Houve predomínio, também, da ausência de tabagismo, etilismo,
alergia e uma maior porcentagem do uso de 3 a 5 medicamentos (50%).
No estudo realizado por De Almeida Nogueira (2015), os fatores de risco mais
prevalentes foram: veias varicosas (75%), história familiar de Doença venosa (45%), longos
períodos em pé ou sentado (40%), trombose venosa profunda (35%) e cirurgia venosa prévia
(25%).
Em relação ao maior número dos participantes que têm como fator de risco longos
períodos em pé ou sentado, vale pena salientar que atividades que exigem a permanência em
pé contribuem para o aumento de distúrbios vasculares, além do surgimento e cronicidade das
úlceras (COSTA, 2012); quanto a isto citamos Dias (2013c), que realizou um estudo com
pacientes com doença venosa crônica, e as profissões que mais se destacaram foram as quais
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eram necessária atividades com mobilidade reduzida, longos períodos em posição ortostática
e tempo curto de repouso.
Já Abreu (2012b) observou que, em todas as profissões citadas no seu estudo, as
pessoas, além de passarem períodos prolongados em posição ortostática também eram
submetidas a temperaturas elevadas: a ocupação mais prevalente foi a de lavrador, com 54
pacientes (51,92%); seguida de pacientes em que a atividade era cuidar da casa em que
moram, ou seja, do lar, com 22 pessoas (21,15%); comerciário, com 8 (7,69%); costureira, 4
(3,84%); funcionário público, 3 (2,88%); cozinheiro, 2 (1,92%); mecânico, 2 (1,92%);
professor, 2 (1,92%); cabeleireiro, 2 (1,92%); pedreiro, 2 (1,92%); estivador, 1 (0,96%);
padeiro, 1 (0,96%); agente de saúde, 1 (0,96%).
Neste sentido, deve-se evitar ficar muitas horas em pé ou sentado, principalmente de
pernas cruzadas, uma vez que poderá ocasionar o desenvolvimento de doença venosa. Pessoas
que são obrigadas, devido ao trabalho, a permanecerem longas horas sentadas devem procurar
realizar movimentos circulares com os pés ou caminhar no horário pós-laboral. (Medeiros,
2012)
Dentre os fatores de risco que podem favorecer o surgimento da insuficiência venosa
crônica e, consequentemente, das úlceras venosas, temos a história familiar que é citada como
um dos fatores de risco imutável e muito presente (SEIDEL, 2011; MEDEIROS, 2012).
Corroborando com os achados onde 55,6% dos participantes relataram história
familiar de doença venosa, apresentamos dados de Abreu (2012 b), que teve como objetivo
avaliar a prevalência de refluxo em segmento venoso femoropoplíteo e o diâmetro da Veia
Poplítea em pacientes com úlcera venosa: dos 104 participantes do estudo, 80 (76,92%)
relataram a presença de varizes em parentes de primeiro grau, enquanto 24 participantes
(23,08%) negaram. A hereditariedade nestes casos é estimada em torno de 50%, sendo maior
a transmissão se a mãe for afetada e mais grave se a característica for herdada do pai.
(CORNU-TRENARD 1994 Apud ABREU 2012b)
A pesquisa revelou que 100% das participantes mulheres já engravidaram,
corroborando com autores que enfatizam que, dentre os múltiplos fatores de risco, o uso de
hormônios, a gravidez e o puerpério têm sido associados ao desenvolvimento da insuficiência
venosa (SEIDEL, 2011; MACEDO, 2010).
Houve superioridade de participantes que não fazem uso de bebida alcoólica (70,4%) e
não fumam (59,3%); em um estudo semelhante, realizado por Evangelista (2012), percebeu-se
que, em relação aos hábitos de vida, 66,7% não fumam e 81,8% relataram não ser etilistas.
Estudos mostram que os tabagistas possuem uma cicatrização retardada, pois o ato de fumar
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reduz a hemoglobina tecidual e causa disfunção pulmonar, predispondo à privação da
oxigenação no sangue e causando hipóxia tecidual, e o fato de não fumar, dormir no mínimo
seis horas, ter uma alimentação balanceada, não ingerir bebidas alcoólicas e ter o controle das
doenças de base, contribui positivamente no processo de cura das úlceras venosas
(MARTINS; SOUZA, 2007; MOURA et al., 2010, EVANGELISTA, 2012).
Os principais fatores associados ao desenvolvimento de insuficiência venosa crônica
são obesidade, idade, sexo, gravidez, estilo de vida, trabalho, dieta, uso de hormônios, história
familiar de varizes ou IVC, história prévia de trauma no membro inferior afetado e história de
trombo flebite. (DE BARCELOS, 2015; SEIDEL, 2011).
Quanto aos antecedentes patológicos, evidenciou-se que 81,5 % referiram à
hipertensão; 75,9%, à insuficiência venosa; e 68,5%, às varizes. Os participantes do estudo
que mencionaram possuir algum tipo de alergia foram 25,9% e, em relação ao uso de
medicamentos, metade (50%) relata fazer uso de 3 a 5 medicamentos por dia e um percentual
considerável (35,2) faz uso de mais de 6 medicações por dia.
No estudo de Silva (2011), a insuficiência venosa foi referida em 100,0% (87) dos
participantes; hipertensão arterial sistêmica, em 70,9% (39); a associação da insuficiência
venosa crônica com hipertensão arterial sistêmica neste estudo ocorreu em 70,9% (39), sendo
estatisticamente significante na predisposição às úlceras venosas. Já no estudo realizado por
Denardin Budó (2013) com 34 participantes, a hipertensão arterial foi referida por 52,9% e a
insuficiência venosa, por 35,3%. Liedke (2014) aponta no seu estudo, com amostra de 142
prontuários, que a hipertensão arterial foi a doença mais associada à ocorrência das feridas,
sendo responsável por 47,18% (67).
Tanto a hipertensão arterial como a Diabetes são causas do surgimento da úlcera ou do
retardo na cicatrização. Dessa forma, os enfermeiros devem direcionar sua assistência
considerando os aspectos clínicos do paciente, os sinais e sintomas da patologia associada e os
aspectos da ferida, assim como ressaltar a importância do controle e/ou tratamento da
insuficiência venosa crônica, além da necessidade de tratamento da hipertensão arterial
(OLIVEIRA, 2013; SILVA 2011).
Neste sentido, Mendes (2014) enfatiza que a hipertensão arterial sistêmica (HAS) é o
fator de risco mais prevalente para o desenvolvimento das doenças crônicas nãotransmissíveis, portanto, segundo o autor, a HAS é um importante problema de saúde pública,
visto que a morbimortalidade e os custos com o seu tratamento são elevados.
Com relação ao uso de medicamentos, foi constatado, no estudo de Denardin Budó
(2013), que 85,2% dos entrevistados faziam uso de medicamentos, principalmente para
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tratamento de doenças crônicas e, no estudo de Silva (2011), verificou-se que 74,54% dos
participantes faziam uso de alguma droga, como antidiabéticos orais (geralmente
glibenclamida ou metformina) e/ou anti-hipertensivos (geralmente inibidores da enzima
conversora de angiotensina, metildopa, furosemida e hidroclorotiazida) para controle de
doenças crônicas, como hipertensão arterial sistêmica e/ou diabetes mellitus, além do
tratamento da úlcera venosa.
O sedentarismo está relacionado ao aumento do risco para complicações
cardiovasculares, além de favorecer o desenvolvimento do sobrepeso e da obesidade; em
2010, estimava-se que 48,1% dos brasileiros apresentaram sobrepeso e 15,0% obesidade
(ABBADE, 2011), portanto, é necessário avaliar o índice de massa corporal (IMC) para
caracterizar baixo peso ou obesidade e para, posteriormente, planejar e intervir de maneira
eficaz. Os pacientes que possuem úlceras crônicas devem ser orientados a manter o peso
dentro da faixa de normalidade (BRASIL, 2008).
Com relação ao índice de massa corpórea, obtido a partir da relação peso/altura2,
prevaleceram pessoas com obesidade I (42,6%), fator importante, uma vez que o risco do
desenvolvimento de insuficiência venosa e de, posteriormente, úlceras venosas está
diretamente relacionado com a obesidade, o envelhecimento, história de ferimento anterior na
perna que pode ser de armas de fogo, fraturas ósseas e presença de flebite (FAVAS, 2012).
Dietas ricas em gordura (saturada) e sal, pobres em frutas e legumes/verduras e que
suprem uma quantidade insuficiente de fibras e vitaminas, combinadas ao sedentarismo, são
os maiores fatores de risco de problemas crônicos, como diabetes, doença cardiovascular,
hipertensão arterial sistêmica, obesidade, artrite e alguns tipos de câncer (OPAS, 2005).
Outrossim, o exercício físico aumenta o tônus muscular dos membros inferiores e,
logo, pode melhorar sua ação no sistema venoso, com queda na pressão de deambulação e
elevação do retorno sanguíneo. O exercício físico tem sido utilizado tanto no tratamento
quanto na prevenção da insuficiência venosa crônica dos membros inferiores. (ALBERTI
2010)
Embora os participantes com Hipertensão Arterial Sistêmica representarem 81,5%, a
pressão arterial aferida no momento foi encontrada dentro dos parâmetros adequados em 63%
dos participantes, o que aponta um controle eficaz (ótima <120/<80mmHg em 24,1% e
normal <130/<85mmHg em 38,9%). Esse dado vai de encontro com o Oitavo Joint (Joint
National Committee´s Evidence-Based Guideline for the Management of Blood Pressure in
Adults) para manejo da hipertensão arterial sistêmica (HAS) em adultos que diz que “o
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principal objetivo de tratamento da hipertensão é atingir e manter a meta pressórica” (JAMES
et al. 2014).
Neste sentido, concordamos com Oliveira (2013) quando diz que é preciso considerar
os aspectos clínicos do paciente, os sinais e sintomas da patologia associada e os aspectos da
ferida, assim como Irion (2005), que sugere a necessidade de avaliar rotineiramente cada
paciente, pelo menos quanto a seus sinais vitais: frequência cardíaca, pressão arterial,
frequência respiratória e dor.
Ao verificar a glicemia capilar, identificamos que 87,1% dos participantes possuíam
valores normais (menor que 100mg/dl - 55,6% e menor que 126mg/dl - 31,5%). Bornhausen
(2014) enfatiza que a realização do automonitoramento da glicose pelo paciente é importante
no auxílio da identificação de alterações glicêmicas, possibilitando a prevenção das
complicações, uma vez que o excesso de glicose na circulação sinaliza uma possível diabetes
mellitus, que, consequentemente, altera o processo de cicatrização, exacerbando e
prolongando o tempo de reparo tecidual (ANDRADE, 2013).

5.3 CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS LESÕES.

Com relação ao membro inferior acometido pela lesão, identificamos percentuais
similares em ambos os membros (38,9% em cada); esse dado corrobora com o estudo de
San’Ana (2012): 86,2% dos pesquisados apresentavam lesão em apenas uma das pernas;
porém revela uma discrepância com relação à outros estudos onde houve prevalência de lesão
no membro inferior direito: Evangelista (2012) 60,5%, Silva (2012b) 53,9%.
Sobre o número de lesões por participantes, houve predomínio de apenas 1 lesão
(68,5%), seguido por 2 lesões (25,9%), corroborando com os achados de outros autores:
Oliveira (2013) 65%, San’Ana (2012) 63,8%, Liedke (2014) 55,64%. Neste sentido, De
Barcelos (2015) acrescenta que a úlcera geralmente é única, os contornos podem ser ovais ou
irregulares, as bordas são eritematosas ou violáceas em declive suave, posteriormente tornamse pálidas e endurecidas e hipertrófica.
O fechamento da úlcera é difícil, porém o grande desafio quando a cicatrização ocorre
é impedir a recidiva, que pode ser conseguida através do uso de meias elásticas compressivas
e adequada operação cirúrgica para correção venosa, mas os pacientes deverão usar meias
adequadas para o resto de suas vidas e, para atingir os benefícios da compressão, o paciente
deve ser estimulado a deambular (ABBADE, 2006).
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Com relação às recidivas, os participantes alegaram que houve recidiva da lesão de 1
a 2 vezes (50%) e 3 a 4 vezes (16,7%). Esse percentual somado (66,7%) é maior do que o
achado por Sant'Ana (2012), onde aproximadamente metade dos participantes (51,7%)
apresentavam recidiva de lesões.
Segundo Silva (2009), Denardin Budó (2013) e Oliveira (2015), a maioria das úlceras
venosas pode permanecer por meses ou anos, tende a ser crônica e recorrente, estima-se uma
elevada taxa de recidiva, podendo reincidir em até 70% dos casos, ainda no segundo ano após
a cicatrização. No estudo de Silva (2011), observou-se que, em 42 (76,36%) dos participantes,
tratava-se de recidiva da úlcera venosa, enquanto os outros conviviam com a doença
ininterruptamente.
Com relação ao tempo de início da lesão, destacamos que, do total de participantes,
14,8% possuem a úlcera entre 1 e 5 anos, 27,8% possuem a úlcera entre 5 e 10 anos e o maior
percentual, 50%, possui a úlcera há mais de 10 anos, corroborando com Silva (2012a), onde
48% dos usuários conviviam com a úlcera venosa por mais de 10 anos e Abramo (2011), onde
o tempo médio de ulceração das feridas foi de 12,5 meses.
Muitas vezes condições pré-existentes, como a hipertensão, o diabetes, estado
nutricional inadequado, imunodeficiência ou infecção, podem estar associadas à demora na
cicatrização de uma ferida (DA SILVA, 2015). Sendo assim, quando as metas estabelecidas
para o tratamento de pacientes com úlceras crônicas não são atingidas, a cicatrização se
transforma em um árduo e cansativo trajeto, causando desgaste físico e emocional ao
paciente, familiar e profissional (POLETTI, 2010).
A escolha da abordagem terapêutica é um procedimento dinâmico e que deve ter em
conta tanto a melhora clínica como a busca por satisfazer as necessidades e expectativas dos
pacientes, devendo todo o processo ser devidamente explicado para posteriormente ser dado o
consentimento explícito por parte do paciente. (MEDEIROS, 2012)
Evidenciamos que o tratamento com a bota de Unna, que é um terapia compressiva,
tem sido utilizado na maioria dos participantes (50%). Divergindo dos nossos achados,
Evangelista (2012) identificou na sua amostra que, dentre os tipos de coberturas
categorizadas, a mais utilizada foi o ácido graxo essencial (39,4%).
Os autores Nicolosi (2015), Salomé (2012a) e Silva (2012a) enfatizam que ainda não
há um consenso quanto à indicação de coberturas para o tratamento tópico de úlceras venosas.
Entretanto há um consenso na literatura da eficácia de terapias compressivas que visa a
minimizar a hipertensão venosa, melhorar a macro circulação e microcirculação e promover
cicatrização, podendo ser realizada com o uso de meias de compressão, faixa elástica ou bota
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de Unna; sendo assim, ao utilizar o tratamento tópico, é fundamental que seja associado à
terapia compressiva para que seja eficaz.
Vale ainda ressaltar que, em um estudo com pacientes com úlcera venosa, no início da
coleta de dados, os participantes apresentaram qualidade de vida baixa e, após oito meses de
tratamento com bota de Unna, tiveram melhora da qualidade de vida. (SALOMÉ, 2012a).
Apesar de todos os benefícios, Silva (2012a), em sua pesquisa, identificou que 48% dos
usuários, apesar de orientados, não faziam uso da terapia compressiva e alegaram como
motivos a dor e o incômodo causados pela compressão. O medo de usar a compressão em
ferida aberta, a dificuldade de adquirir o material compressivo por questões financeiras
também foram motivos citados.
Dias (2013c) afirma que basta uma situação econômica precária, a presença da úlcera
e os cuidados que esta requer para desestabilizar o equilíbrio financeiro da família, podendo
atingir até mesmo a qualidade de vida desses indivíduos. Sendo assim, o paciente muitas
vezes precisa optar por se alimentar e manter as despesas do lar em detrimento do tratamento
e cura da lesão.
É de extrema importância que os profissionais possam programar uma assistência
individualizada e integral, estando atentos para a dimensão social e da qualidade de vida, não
somente pelos aspetos financeiros, que podem ser inerentes à incapacidade de manter as
atividades laborais, mas principalmente pela problemática envolvida, como o sentimento de
inutilidade e desvalorização (SARAIVA, 2013).
No presente estudo, foi evidenciado que 100% dos participantes foram acompanhados
por profissionais enfermeiros e médicos; 59,3%, por Nutricionista; 35,2%, por Fisioterapeuta;
e 13%, por Psicólogo.
Dessa forma, observamos que, devido à penúria do tratamento prolongado, o paciente
com úlcera venosa precisa, com frequência, de cuidados, por isso é indispensável a
participação de todos os profissionais neste processo, tendo em vista que cada um assume um
papel de relevância, possibilitando, através de métodos terapêuticos aplicados ao paciente,
promover sua cicatrização e bem-estar (ABBADE, 2006; MORAIS, 2008).
É importante destacar que a enfermagem, apesar de estar à frente no atendimento a
esta população em unidades básicas de saúde, nas enfermarias e nos domicílios, não deve
atuar isoladamente, ou seja, é preciso agregar os esforços de uma equipe multiprofissional.
Por isso, a relação entre os profissionais e o paciente deve ser baseada em respeito mútuo e
dignidade, e cabe ao profissional estimular a realização das atividades da vida diária,
apontando a importância do autocuidado na sua recuperação (BRASIL, 2002-a).
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Dando prosseguimento à discussão, abordaremos a avaliação funcional, que foi
realizada através da escala de atividade de vida diária – Katz- AVD, escala de atividade
instrumental de vida diária– Lawton- AIVDs e escala da avaliação do equilíbrio e da marcha
de Tinetti.
A avaliação funcional pode ser definida como uma tentativa sistematizada de
proporcionar, de forma objetiva, os níveis nos quais uma pessoa é capaz de realizar
determinadas atividades ou funções em diferentes áreas, utilizando-se de capacidades diversas
para o desempenho das tarefas da vida diária, para a realização de interações sociais, em suas
atividades de lazer e em outros procedimentos requeridos em seu dia-a-dia (DUARTE, 2007).

5.4 ESCALA DE ATIVIDADE DE VIDA DIÁRIA – KATZ

Através da escala de atividade de vida diária – Katz foi possível avaliar a
independência ou dependência dos participantes nas 06 atividades, banho, vestuário, higiene
pessoal, transferência, continência e alimentação. O indivíduo recebeu 01 ponto para cada
atividade realizada sem ajuda humana e por meio da combinação destes escores formou-se
uma escala cumulativa em graus por letras (A a G), em ordem de dependência crescente; um
escore global por letra do indivíduo indica um padrão exato de respostas para a relação da
atividade (GUCCIONE, 2004).
Para um individuo ser considerado independente, é necessário ponderar se o mesmo é
capaz de realizar as atividades “sem supervisão, orientação nem ajuda pessoal ativa”,
baseando-se no seu estado real (KATZ et al, 1963). Desta forma, primeiramente identificamos
que nas atividades relacionadas à higiene pessoal, transferência e alimentação, houve
unanimidade, pois todos (100%) os participantes são totalmente independentes, ou seja, não
recebem assistência ou ajuda nesses quesitos.
Já na atividade do banho, segundo os resultados obtidos na escala de KATZ, 96,3%
(52) dos participantes apresentaram independência por não receberem qualquer tipo de ajuda
e 3,7% (2) foram considerados dependentes uma vez que para a realização do banho
necessitam de algum tipo de assistência ou ajuda.
Na atividade vestuário, 94,4% (51) apresentaram independência ao contrario de 5,6%
(3) que necessitam de algum tipo de ajuda, por tanto dependentes.
Com relação à atividade continência, identificamos que 68,5% dos participantes são
independentes, porém nos deparamos com um número expressivo de dependentes nesta
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atividade em relação às demais, pois 31,5% (17) dos participantes relatam a ocorrência de
“acidentes” ocasionais ou supervisão no controle esfincteriano.
Sobre a incontinência, Guccione (2002) menciona que a incontinência e a capacidade
de usar o banheiro são elementos especialmente importantes na avaliação da função física.
Pode se tornar necessária uma exploração individualizada do individuo quanto aos três
aspectos do uso do banheiro: ir ao banheiro no momento certo, movimentar-se com segurança
para ir e sair do vaso sanitário e realizar higiene pessoal.
O fato do maior número de participantes ser de idosos (57,4%) e grande parte ser
hipertensa (81,5%), podemos acreditar que um dos possíveis contribuintes para a ocorrência
de “acidentes” ocasionais no controle esfincteriano pode ser pelo uso de medicamentos como
anti-hipertensivos, destacando o fato de que alteram a tonicidade muscular, causam
sonolência e, no caso dos diuréticos, fazem com que o paciente levante à noite para urinar
(MIRANDA, 2010).
Quando analisamos o grau de dependência dos participantes de forma geral,
percebemos que os participantes, em sua maioria, são independentes (66,7%), pois realizam
todas as atividades sem auxilio. Esse dado corrobora com o estudo de Camacho (2015) que
identificou, através da escala de Katz, um baixo impacto referente às limitações para o
autocuidado, pois a maioria dos sujeitos 68,6% (24) apresentou-se independente para todas as
atividades. No estudo de Ferreira (2015), o índice de Katz revelou que 68,81% dos
participantes apresentavam independência completa.
Ao analisar a pontuação total da tabela 7, fica claro que a maior pontuação se deu no
índex A (Independente para todas as atividades) com predomínio de idosos (35,1%) do sexo
feminino (57,8%), seguida pelo índex B (Independente para todas as atividades menos uma)
com predomínio, também, de idosos (20,3%) do sexo feminino (72,7%).
Este estudo evidenciou correlação entre as vaiáveis: sexo, faixa etária, número de
medicação em uso, IMC, número de lesões, inicio das lesões (anos), tratamento utilizado e a
escala de Katz nos dois grupos estudados, porém, no grupo Ambulatório Escola, não houve
correlação entre número de medicação em uso e a escala de Katz, de acordo com o teste de
Mann-Whitney.
Por meio do coeficiente de correlação de Spearman identificou-se que no Ambulatório
Escola houve correlação Moderada positiva (r=0,38) entre o sexo e o escore de Katz.
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5.5 ESCALA DE ATIVIDADE DE INSTRUMENTAL DE VIDA DIÁRIA – LAWTON
Através da escala de Lawtom, foi possível identificar que 90,7% dos participantes
apresentam dependência parcial para realização das atividades instrumentais de vida diária e
9,3%, independência total. Os participantes são capazes de utilizar o telefone (85,5%), viajar
(70,4%), fazer compras (66,7%), preparar as refeições (53,7%), utilizar a medicação
corretamente (83,3%) e cuidar das finanças (72,2%); destaca-se o fato de que 72,2% dos
participantes não são capazes de realizar o trabalho doméstico sem ajuda, pois só conseguem
realizar trabalho doméstico leve.
Segundo Alencar; Henemann e Rothenbulher (2008), a dificuldade para realizar
trabalhos que fazem parte do dia-a-dia pode ser definida como a incapacidade funcional, neste
sentido, o maior número de participantes desta pesquisa apresentaram dependência parcial,
portanto, dificuldades para realizar as atividades instrumentais de vida diária.
.

Diferente dos nossos achados, Ferreira (2015) realizou um estudo que identificou,

através do índice de Lawton, que 29,03% dos participantes são independentes e 66,66%,
parcialmente dependentes.
De acordo com a classificação total da escala de Lawton, foi identificado maior
percentual de idosos (50%) do sexo feminino (62,9) com Dependência Parcial.
Neste sentido é importante salientar que o próprio envelhecimento é um processo
dinâmico e progressivo que causa diversas alterações no organismo, podendo ser de ordem
morfológica, psicológica, funcional ou biológica, levando à diminuição da capacidade
funcional (MENDES, 2014).
Para Cunha et al.,(2010), o resultado do processo de envelhecimento de muitos idosos
é devido ao estilo de vida sedentário, interferindo na perda de autonomia e da independência,
fazendo-os utilizarem-se do auxilio de terceiros, dentre eles as casas de longa permanência.
Neste sentido, Waidman (2011) diz que as feridas crônicas provocam várias mudanças
na vida do indivíduo que, a partir da patologia, teve que alterar seus padrões e estilo de vida e
passou a viver em função de seu problema, abrindo mão das coisas que mais gostava e das
atividades que desempenhava.
Foi identificado correlação entre as vaiáveis: sexo, faixa etária, número de medicação
em uso, IMC, número de lesões, inicio das lesões (anos), tratamento utilizado e a escala de
Lawton nos dois grupos estudados, exceto com relação a faixa etária, pois, no grupo
Ambulatório Escola, não houve correlação entre a faixa etária e a escala de Lawton, de acordo
com o teste de Mann-Whitney.
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Através do coeficiente de correlação de Spearman, observou-se correlação Forte
positiva (r=0,99) entre faixa etária e o escore de Lawton no grupo Ambulatório HAC, e foi
identificado no Ambulatório Escola correlação moderada negativa (r=-0,5) entre faixa etária e
os escores de Lawton.
Nas demais variáveis dos dois grupos, houve correlações negativas e positivas, porém
todas as correlações foram consideradas Fracas (> ou = 0,30).

5.6 ESCALA DA AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO E DA MARCHA DE TINETTI

A aplicação da Escala da avaliação do equilíbrio e da marcha de Tinetti demonstrou
que 44,4% dos participantes apresentaram baixo risco de quedas, 37,0% possuem risco
moderado de quedas e 18,5% se encontram com alto risco de quedas (cinco vezes maior risco
de queda), e, no consolidado da Escala da avaliação do equilíbrio e da marcha de Tinetti, fica
claro que em todos os itens, exceto equilíbrio sentado (100% dos pacientes equilibrado), foi
identificada pontuação que sinaliza incapacidade para realizar a atividade.
Neste sentido, segundo Steter (2014), pessoas de todas as idades podem sofrer quedas,
contudo, são os idosos que oferecem um significado muito importante devido às complicações
causadas. As sequelas das quedas podem ser das mais simples (tipo escoriação), até as mais
complexas como restrição de atividades, síndrome do medo de cair, declínio na saúde, o que
gera a necessidade por cuidados de longa duração (FHON, 2012).
Steter (2014) sinaliza, ainda, que o uso de medicamentos é um fator de risco para
quedas, pois pode gerar ou agravar a instabilidade postural, ocasionando hipotensão postural,
arritmias, tonturas como os hipoglicemiantes orais e injetáveis, antidepressivos tricíclicos,
anticonvulsivantes, anti-inflamatórios, anti-hipertensivos, antiarrítmicos e uso de antibióticos,
haja vista que grande parte dos participantes (81,5%) possui Hipertensão Arterial Sistêmica,
por tanto, fazem uso constantemente de medicação.
Corroborando, Miranda (2010) enfatiza que o uso de medicamentos vem sendo, sim,
responsabilizado pelo risco de quedas e fraturas em idosos, destacando o fato de que
provocam sonolência, alteram o equilíbrio, a tonicidade muscular e/ou provocam hipotensão.
Como exemplos do próprio autor, os anti-hipertensivos inibidores da ECA e betabloqueadores, que podem provocar tonturas e hipotensão postural, assim como os diuréticos,
que fazem com que o paciente levante à noite para urinar e facilite as quedas.
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O sedentarismo, por sua vez, também possui grande influência sobre o equilíbrio dos
indivíduos, favorecendo as limitações funcionais, perda do equilíbrio, aumentando o risco de
queda (STETER, 2014).
O processo de envelhecimento, por si só, pode acarretar o declínio da capacidade
funcional e uma vez que o paciente com úlcera venosa já sofre perda da mobilidade,
afastamento de atividades laborais, restrição das atividades da vida diária e de lazer, se o
mesmo permanecer sedentário, esse declínio da capacidade funcional tende a se agravar
(BELCZAK et al., 2011; SILVA 2009; GONCALVES, 2010).
Por outro lado, a prevenção da instalação de processos incapacitantes é sugerida e
estimulada de várias formas, segundo Mozer (2014), incluindo prática de atividade física,
exercícios de reabilitação funcional, hábitos de vida diária saudáveis entre outros, os quais são
fundamentais para a manutenção da funcionalidade no processo de envelhecimento.
O resultado da classificação total demonstrou que, em relação ao baixo risco de
quedas, houve predomínio de adultos (24,0%) do sexo masculino (53,8%); já no risco
moderado de quedas, predominaram idosos (22,2%) do sexo feminino (83,3%); e no alto risco
de quedas prevaleceram os idosos (14,8%) do sexo feminino (62,5%).
Com relação à capacidade funcional dos pacientes adultos e idosos com úlcera venosa,
foco deste estudo, foi identificado que, para realização das atividades básicas de vida diária
(Katz), os participantes idosos do sexo feminino são mais independentes do que os adultos; no
que se refere à realização das atividades instrumentais de vida diária (Lawton) os idosos do
sexo feminino são mais dependentes parcialmente do que os adultos; e na questão do
equilíbrio e da marcha, percebeu-se que os adultos do sexo masculino possuem percentual
maior no quesito baixo risco de quedas.
Segundo Eid (2012), a dependência, por si só, não constitui um evento negativo, pois
em diferentes etapas da vida a pessoa pode ser ou não dependente, temporária ou
definitivamente.
Segundo Gonçalves (2010), por isso, a avaliação da capacidade funcional é
fundamental no combate das dependências preveníveis e na promoção de uma vida mais ativa
possível. Assim como a detecção do grau de dependência nos diferentes componentes da
capacidade

física

possibilita

selecionar

intervenções

adequadas,

aplicadas

tanto

individualmente quanto em grupo, com vistas à melhoria da capacidade funcional, sobretudo
no desempenho das atividades da vida diária.
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Percebeu-se nesta pesquisa que houve correlação significativa entre as variáveis: sexo,
faixa etária, número de medicação em uso, IMC, número de lesões, inicio das lesões (anos),
tratamento utilizado e a escala de Tinetti nos dois grupos estudados, de acordo com o teste de
Mann-Whitney.
O coeficiente de correlação de Spearman, indicou correlação moderada negativa (r=0,4) entre faixa etária e os escores de Tinetti. Nas demais variáveis dos dois grupos, houve
correlações negativas e positivas, porém todas foram consideradas correlações Fracas (> ou =
0,30).
Os dados aqui apresentados demonstram a importância da avaliação da capacidade
funcional e principalmente da relação entre as variáveis e as dificuldades dos pacientes em
realizar de forma autônoma sua atividades diárias.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a realização desta pesquisa foi possível observar e traçar o perfil epidemiológico
dos participantes adultos e idosos com úlceras venosas. Destaca-se o predomínio do sexo
feminino, a faixa etária maior que 60 anos, aposentadoria como principal fonte de renda e
renda familiar de 1 a 2 salários mínimos.
Quanto aos antecedentes patológicos, evidenciou-se que o maior percentual referido
foi a hipertensão e, com relação ao índice de massa corpórea, prevaleceram pessoas com
obesidade I. Sobre as características gerais das lesões, destacou-se o fato de metade dos
participantes referirem que houve recidiva da lesão de 1 a 2 vezes, assim como alegaram
possuir a úlcera há mais de 10 anos.
Percebemos que não houve diferença significativa de acordo com as características
demográficas e socioeconômicas, características clínicas e gerais de saúde e as características
gerais das lesões entre os dois grupos (Ambulatório HAC e Ambulatório Escola), da mesma
forma também não foi identificado diferença significativa nos escores das escalas de atividade
de vida diária – Katz, atividade instrumental de vida diária – Lawton e escala da avaliação do
equilíbrio e da marcha de Tinetti entre os dois grupos, exceto no que se refere a pontuação do
Índice de TINETTI - avaliação da Marcha (p=0.021) e na pontuação total da escala do Índice
de TINETTI - avaliação do equilíbrio e marcha (p=0,044).
O estudo evidenciou que existem limitações em pacientes com úlceras venosas tanto
adultos como idosos de ambos os sexos, porém o sexo feminino é o mais afetado, assim como
está mais presente nos idosos. Em relação à capacidade funcional, foi evidenciado que nas
atividades de vida diária (Katz) ela se mantém mais preservada (66,7%) do que nas demais
atividades, pois nas atividade instrumentais de vida diária (Lawton) e atividades referentes ao
equilíbrio e marcha (Tinetti) houve um percentual a ser considerado de dependência parcial
(90,7%) e risco de quedas (55,5%), sinalizando a necessidade de investimento do poder
publico e atenção dos profissionais para essas questões.
Sugere-se que novos estudos abordem a capacidade funcional e a presença da dor,
assim como sua intensidade, sugere-se também a utilização de outros instrumentos próprios
para avaliação da capacidade funcional a fim de se aprofundar mais na investigação.
Espera-se que este estudo promova, por meio de estratégias de cuidados de
enfermagem, o incentivo à promoção da saúde através do autocuidado, à inserção social e
laboral de adultos e idosos no âmbito ambulatorial. Espera-se, também, que os dados
forneçam contribuições com a produção e o aprimoramento do cuidado de enfermagem na
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prevenção de agravos da úlcera venosa com o objetivo da recuperação e a reabilitação do
individuo e da família envolvida no processo de cuidar, pois um paciente com úlcera venosa
que esteja com a capacidade funcional prejudicada, e que não use de estratégias para reduzi-la
ou impedir o seu avanço, inevitavelmente em curto prazo necessitará de cuidado assistido por
familiares ou outros.
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Dados de identificação
Título do Projeto: AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL DE PACIENTES
ADULTOS E IDOSOS PORTADORES DE ÚLCERAS VENOSAS NO MUNICÍPIO DE
PETRÓPOLIS.
Pesquisador Responsável: Enfª Msd Lívia da Silva Firmino dos Santos
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Alessandra Conceição Leite Funchal Camacho
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense-UFF
Telefones para contato: (21) 98846-0167
Nome do voluntário: __________________________________________________________
Idade: ______ anos R.G.: ______________________________________________________
Responsável legal:____________________________________________________________
R.G. Responsável legal:________________________________________________________
O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “avaliação da
capacidade funcional de pacientes adultos e idosos portadores de úlceras venosa no
município de Petrópolis-RJ”, de responsabilidade da pesquisadora Enfª Msd Lívia da Silva
Firmino dos Santos. A úlcera venosa trata-se de uma lesão cutânea associada à insuficiência
venosa crônica que acomete os membros inferiores, e atinge grande parte da população
brasileira. Às lesões cutâneas interferem não apenas na aparência, mas também nas funções
que a pele desempenha, logo a justificativa desse estudo está na necessidade de prevenir
complicações decorrentes da úlcera venosa e promover o autocuidado em pacientes adultos e
idosos portadores de úlcera venosa como tecnologia de proteção em saúde através da
avaliação e análise de sua capacidade funcional vislumbrando uma melhor qualidade de vida.
O presente estudo tem como objetivo geral: avaliar a capacidade funcional de pacientes
adultos e idosos com úlcera venosa no município de Petrópolis-RJ. Os objetivos específicos
são: Traçar o perfil epidemiológico dos pacientes adultos e idosos com úlceras venosas;
Analisar as limitações funcionais de pacientes adultos e idosos com úlceras venosas;
Comparar à capacidade funcional de adultos e idosos com úlceras venosas, de ambas as
instituições que são cenários deste estudo. O cenário deste estudo é o Ambulatório Escola da
Faculdade de Medicina de Petrópolis/Faculdade Arthur Sá Earp Neto juntamente com as
Unidades de Saúde da Família ligados a ele, e o Ambulatório do Hospital Alcides Carneiro.
Esta pesquisa será objeto de avaliação de pacientes com úlceras venosas que se encontram em
tratamento exclusivo nestas unidades de saúde. O tipo de estudo escolhido para esta
dissertação terá o delineamento do tipo transversal. O protocolo de pesquisa I Adaptado –
Perfil dos clientes com úlceras venosas (registrado PROAP – UFF), a Escala de atividades
instrumentais de vida diária – LAWTON AIVDs, a Escala de Independência em Atividades
da Vida Diária (Escala de KATZ - EIAVD), a Escala de Avaliação de Equilíbrio e Marcha Índice de Tinetti são os instrumento escolhidos para coleta de dados. Os dados serão tratados
estatisticamente em dados percentuais. Não haverá risco direto aos pacientes, uma vez que o
instrumento de coleta de dados não causará danos aos participantes desta pesquisa, porém
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caso o mesmo se sinta constrangido de alguma forma poderá retirar o seu consentimento a
qualquer momento. Espera-se como meta que este estudo promova por meio de estratégias de
cuidados de enfermagem à inserção social e laboral de adultos e idosos com vistas a novas
tecnologias de cuidado no âmbito ambulatorial, bem como forneça contribuições com a
produção e o aprimoramento do cuidado de enfermagem na prevenção de agravos da úlcera
venosa, através da construção ou aplicação de novas intervenções técnicas no cuidado de
enfermagem e saúde, objetivando a recuperação e a reabilitação não somente do sujeito, mas
da família envolvida no processo de cuidar. Caso necessite, poderão ser marcados encontros
para respostas ou esclarecimentos de qualquer dúvida acerca dos procedimentos relacionados
à pesquisa. Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ ou revistas
científicas. A retirada do consentimento e permissão de realização do estudo pode ser feita a
qualquer momento, sem que isso traga prejuízos. Será mantido o caráter confidencial de todas
as informações relacionadas à privacidade da pessoa pela qual sou responsável. Este
documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo representante legal do sujeito
da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. Se você tiver perguntas com relação a seus
direitos como participante do estudo clínico, você também poderá contatar uma terceira
parte/pessoa, que não participa desta pesquisa, seja o Coordenador do Comitê de Ética em
Pesquisa da FMP/FASE/HAC ou um de seus membros , situado na Av. Barão do Rio Branco,
1003, Centro/Petrópolis. Outros esclarecimentos ainda podem ser obtidos pelo telefone (24)
2244-6497 ou pelo e-mail: cep@fmpfase.edu.br. Contando com sua colaboração, obrigado
pela atenção.
Eu, __________________________________________, RG nº _____________________
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa
acima descrito.
Eu, __________________________________________, RG nº _______________________,
responsável legal por ________________________________________________________,
RG nº _____________________ declaro ter sido informado e concordo com a sua
participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito.

Petrópolis, _____ de _______________ de _______

_____________________________________________________
Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal

_____________________________________________________
Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento

_____________________________________________________
Testemunha
_____________________________________________________
Testemunha
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APÊNDICE B - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa - EEAAC
COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
COORDENAÇÃO DO MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO
CUIDADO EM SAÚDE - MACCS

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

Declaro que no desenvolvimento do projeto de pesquisa CAPACIDADE
FUNCIONAL DE PACIENTES ADULTOS E IDOSOS PORTADORES DE ÚLCERAS
VENOSAS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS-RJ, cumprirei os termos da Resolução
CNS 466/2012 e suas complementares. Comprometo-me a utilizar os materiais e dados
coletados exclusivamente para os fins previstos no protocolo e a publicar os resultados sejam
eles favoráveis ou não. Declaro, ainda, que não há conflitos de interesses entre o/a (os/as)
pesquisador/a (es/as) e participantes da pesquisa. Aceito as responsabilidades pela condução
científica do projeto em questão.
Ressalto que a coleta de dados da referida pesquisa sob minha responsabilidade
apenas terá início após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos.
Niterói, 23 de junho de 2014.

________________________________________

Lívia da Silva Firmino dos Santos
(Pesquisadora Responsável)
______________________________________________________________

Prof.ª Dr.ª Alessandra Conceição Leite Funchal Camacho
(Orientadora)
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APÊNDICE C – SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA
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APÊNDICE D – DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA
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ANEXO A - PROTOCOLO DE PESQUISA
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINESE
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa
Hospital Universitário Antônio Pedro
Cicatrizar PROPP/UFF e CNPq – Coord. Profª Drª Beatriz Guitton
PROTOCOLO I B- ADAPTADO

AVALIAÇÃO DE CLIENTES COM ÚLCERA VENOSA

Data:

/

/

I. IDENTIFICAÇÃO
Nome

Nº Prontuário

Data de Nascimento

Idade

Sexo ( ) F ( ) M

Raça: ( ) Negra ( )Branca ( ) Parda

Escolaridade _____________ série ____ grau ( ) completo ( ) incompleto ( ) analfabeto
Estado civil: ( ) Solteiro(a) ( ) Casado(a) ( ) Separado(a) / Divorciado(a) ( ) Viúvo(a) ( ) com companheiro (a)
Reside com familiares: _____________________________________________________________________________________
Ocupação

Endereço

Tel. (

Bairro

)

Fonte de renda: ( ) aposentado

Cidade

( ) pensionista

CEP

( ) empregado

( ) sem renda

Renda familiar: ( ) < 1 salário mínimo ( ) > 1 até 2 salários mínimos ( ) > 2 até 3 salários mínimos
Diagnóstico Médico – Identificado no prontuário (

) sim

(

) não

(

) IVC

(

( ) > 4 salários mínimos

) Hipertensão venosa

(

) Úlcera venosa

( ) outros_________________________________________________________________________________________________
Fatores de Risco
história familiar de doença venosa

( ) sim ( ) não

episódios de dor torácica

( ) sim ( ) não

veias varicosas

( ) sim ( ) não

hemoptise

( ) sim ( ) não

trombose venosa profunda

( ) sim ( ) não

gravidez

( ) sim ( ) não se sim, quantas____

flebite

( ) sim ( ) não

longos períodos em pé ou

( ) sim ( ) não

cirurgia venosa previa

( ) sim ( ) não

sentado

cirurgia ou fratura de perna

( ) sim ( ) não

tabagismo

( ) sim ( ) não ( ) ex tabagista

Cigarros/dia
etilismo
Frequência

Desde: : /
/ até : /
/
( ) sim ( ) não ( ) ex etilista
Desde: : /
/ até : /
/

Antecedentes Patológicos
Diabetes

( ) sim ( ) não

Hipertensão

( ) sim ( ) não

Cardiopatia

( ) sim ( ) não

Varizes

( ) sim ( ) não

Insuf. Arterial

( ) sim ( ) não

Cirurgias prévias

( ) sim ( ) não

Arteriosclerose

( ) sim ( ) não

TVP

( ) sim ( ) não

Doença Neurológica

( ) sim ( ) não

AVC

( ) sim ( ) não

Insuf. Venosa

( ) sim ( ) não

Flebite

( ) sim ( ) não

Hanseníase

( ) sim ( ) não

Outras

( ) sim ( ) não

Alergias:

Durante o período que possui a lesão já foi acompanhado por quais profissionais:
( ) ENFERMEIRO ( ) NUTRICIONISTA ( ) MÉDICO ( ) FISIOTERAPEUTA, ( ) PSICÓLOGO

____anos
____anos
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Medicamentos em uso:

Peso __________Kg Altura:____________ IMC:_____________ PA: _______________ mmHg HGT: ______________mg/dl
Deambulação

( ) normal ( ) com auxílio ( ) em cadeira de rodas

Conhecimento sobre a doença/tratamento:

( ) sim

( ) acamado

( ) claudicando

( ) não

Lesões no MID

Lesões no MIE

( ) 01 lesão ( ) 02 lesões ( ) 03 lesões ( ) 04 lesões

( ) 01 lesão ( ) 02 lesões ( ) 03 lesões ( ) 04 lesões

Localização anatômica

Localização anatômica

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

O que causou a lesão: ____________________________________________________________________________________
Data de início da lesão:

( ) de 2 a 3 meses

_______/______/_______

( ) > 1 ano a 5 anos ( ) > 5 anos a 10 anos

( ) de 3 a 6 meses

( ) de 7 meses a 1 ano
( ) > 10 anos

Número de recidivas: ( ) 1 vez ( ) 2 vezes( ) 3 vezes( ) 4 vezes( ) 5 ou mais vezes
Data de inicio do tratamento nesta Unidade de Saúde: _____/____/_____
Produto utilizado:

Faz uso de terapia compressiva?

( ) sim

( ) não

Inicio em: ___/____/_______

Qual?
Tempo de tratamento nesta Unidade
( ) < 30 dias

( ) 31 dias a 3 meses

( ) > 3 meses a 6 meses

( ) > 6 meses a 1 ano

( ) > 1 a 5 anos

( ) > 5 anos (_______)
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ANEXO B - ESCALA DE ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DE VIDA DIÁRIA – LAWTON AIVDS

NOME:_____________________________________________________PRONT:_____________
ITENS
1) Telefone

OPÇOES
PONTOS
- CAPAZ de ver os números, discar, receber e fazer ligações sem
3( )
ajuda
- CAPAZ de responder o telefone, mas necessita de um telefone
2( )
especial ou de ajuda para encontrar os números ou para discar.
- Completamente INCAPAZ no uso de telefone
1( )
- CAPAZ de dirigir seu próprio carro ou viajar sozinho de ônibus ou
3( )
2) Viagens
táxi
- CAPAZ de viajar exclusivamente acompanhado
2( )
- completamente INCAPAZ de viajar
1( )
- CAPAZ de fazer compras, se fornecido transporte
3( )
3) Compras
- CAPAZ de fazer compras, exclusivamente acompanhado
2( )
- completamente INCAPAZ de fazer compras
1( )
3( )
4) Preparo de - CAPAZ de planejar e cozinhar refeições completas
- CAPAZ de preparar pequenas refeições, mas incapaz de cozinhar
2( )
Refeições
refeições completas sozinho.
- ompletamente INCAPAZ de preparar qualquer refeição
1( )
3( )
5)
Trabalho - CAPAZ de realizar trabalho doméstico pesado (como esfregar o
chão)
Doméstico
- CAPAZ de realizar trabalho doméstico leve, mas necessita de ajuda
2( )
nas tarefas pesadas.
- Completamente INCAPAZ de realizar qualquer trabalho doméstico
1( )
- CAPAZ de tomar os remédios na dose e na hora certa
3( )
6) Medicações
- CAPAZ de tomar os remédios, mas necessita de lembretes ou de
2( )
alguém que os prepare
- Completamente INCAPAZ de tomar remédio sozinho
1( )
- CAPAZ de administrar suas necessidades de compra, preencher
3( )
7) Dinheiro
cheques e pagar contas
- CAPAZ de administrar suas necessidades de compra diária, mas
2( )
necessita de ajuda com cheques e no pagamento de contas
- Completamente INCAPAZ de administrar dinheiro
1( )
TOTAL
Fonte: Escala para avaliação das incapacidades nas AIVDs, desenvolvida por Lawton e Brody e adaptada ao contexto brasileiro. Santos e
Virtuoso Júnior, 2008.

Classificação:
Dependência total
Dependência Parcial
Independência Total

= ≤ 5pts
= > 5pts < 21pts
= 21pts

APLICADO POR: _____________________________________________________
CARIMBO
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ANEXO C - ESCALA DE INDEPENDÊNCIA EM ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA - KATZ
EIAVD
NOME:________________________________________________________PRONT:____________
ÁREA

OPÇÕES

- NÃO recebe assistência, entra e sai do chuveiro sem ajuda
- recebe assistência para lavar somente uma única parte do corpo
(costas os pernas)
- recebe assistência para lavar mais de uma parte do corpo
- não toma banho sozinho
Vestuário
- veste-se completamente SEM assistência (tirar as roupas do armário e
vesti-las, incluindo roupas íntimas e roupas de passeio, como a
utilização de fechos, suspensórios e colchetes)
- veste-se sem assistência, recebendo auxílio somente para amarrar os
sapatos
- recebe assistência para vestir-se ou tirar as roupas do armário
- não se veste sozinho
- vai ao banheiro SEM assistência, limpando-se e arrumando as roupas;
Higiene
- recebe assistência para ir ao banheiro, limpar-se ou arrumar as roupas:
Pessoal
ou recebe ajuda no manuseio de comadre/patinho somente à noite.
- não realiza o ato de eliminação fisiológica no banheiro
Transferência - deita e levanta da cama, bem como senta e levanta da cadeira, SEM
assistência: pode utilizar-se de objetos para auxílio como bengala e
andador
- deita e levanta da cama, ou senta e levanta da cadeira com assistência
- não se levanta da cama
- controle esfincteriano (urinário e fecal) completo, por si só
Continência
- ocorrência de “acidentes” ocasionais
- supervisão no controle esfincteriano, cateter é utilizado, ou é
incontinente
Alimentação - alimenta-se SEM assistência
- alimenta-se sem assistência, exceto para cortar carne ou passar
manteiga no pão.
- alimenta-se com assistência, ou é alimentado de maneira
parcial/completa com sondas ou fluídos IV
Banho

PONTOS
1( )
0( )
0( )
0( )
1( )

0( )
0(
0(
1(
0(

)
)
)
)

0( )
1( )

0(
0(
1(
0(
0(

)
)
)
)
)

1( )
0( )
0( )

RESULTADO
Fonte: Katz, 1963, FREITAS, E.V et al. Tratado de geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan,PP 603, 2002.
Escores: A- independente em todas as seis atividades; B- independente em cinco atividades e dependente em
uma atividade; C- independente em quatro atividades e dependente no banho e mais uma atividade adicional;

APLICADO POR: _____________________________________________________
CARIMBO
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ANEXO D – ESCALA ÍNDICE DE TINETTI - AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO
NOME:______________________________________________________PRONT:_______
ITENS
1. Equilíbrio Sentado

2. Levantando

3. Tentativas de levantar

4. Assim que levanta
(primeiros 5 segundos)

5. Equilíbrio em pé

6. Teste dos três tempos*

7. Olhos Fechados (mesma
posição do item 6)

8. Girar 360o

9. Sentando

OPÇOES

/

- Escorrega

0

( )

- Equilibrado

1

( )

- Incapaz

0

( )

- Usa os braços

1

( )

- Sem os braços

2

( )

- Incapaz

0

( )

- Mais de uma tentativa

1

( )

- Única tentativa

2

( )

- Desequilibrado

0

( )

- Estável, mas usa suporte.

1

( )

- Estável sem suporte

2

( )

- Desequilibrado

0

( )

- Suporte ou base de sustentação > 12 cm.

1

( )

- Suporte e base estreita

2

( )

- Começa a cair

0

( )

- Agarra ou balança (braços)

1

( )

- Equilibrado

2

( )

- Desequilibrado, instável

0

( )

- Equilibrado

1

( )

- Passos descontínuos

0

( )

- Passos contínuos

1

( )

- Instável (desequilíbrios)

0

( )

- Estável (equilibrado)

1

( )

- Inseguro (erra a distância, cai na cadeira)

0

( )

- Usa os braços ou movimentação abrupta

1

( )

- Seguro, movimentação suave

2

( )

Fonte: FREITAS, E.V et al. Tratado de geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,pp2011.
* Examinador empurra levemente o esterno do paciente, que deve ficar de pés juntos.
Pontuação de equilíbrio: 16
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Continuação

ANEXO D - ESCALA ÍNDICE DE TINETTI - AVALIAÇÃO DA MARCHA
ITENS
10. Início da marcha

OPÇOES
- Hesitação ou várias tentativas para iniciar

0

/
( )

- Sem hesitação

1

( )

- não ultrapassa o pé esquerdo
- ultrapassa o pé esquerdo
- não sai completamente do chão
- sai completamente do chão
b) Pé Esquerdo

0
1
0
1

(
(
(
(

)
)
)
)

- não ultrapassa o pé direito
- ultrapassa o pé direito
- não sai completamente do chão
- sai completamente do chão
- Passos diferentes

0
1
0
1
0

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

- Passos semelhantes

1

( )

- Paradas ou passos descontínuos

0

( )

- Passos contínuos

1

( )

- Desvio nítido

0

( )

- Desvio leve ou moderado ou uso de apoio

1

( )

- Linha reta sem apoio (bengala ou andador)

2

( )

- Balanço grave ou uso de apoio

0

( )

- Flexão dos joelhos ou dorso ou abertura dos braços

1

( )

- Sem flexão, balanço, não usa os braços ou apoio

2

( )

- Tornozelos separados

0

( )

- Tornozelos quase se tocam enquanto anda

1

( )

a) Pé Direito

11. Comprimento e altura
dos passos

12. Simetria dos passos

13. Continuidade dos passos

14. Direção

15. Tronco

16. Distância dos tornozelos
Pontuação da Marcha: 12
Pontuação total da escala: 28

Escore: acima de 24 pontos significa baixo risco de queda, entre 19 e 24 pontos significa risco moderado de
queda e abaixo de 19 pontos significa alto risco de queda (Mata, Barros & Lima, 2008).

APLICADO POR: _____________________________________________________
CARIMBO
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ANEXO E – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA
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