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RESUMO 

Introdução: uma parte importante da gestão de úlceras de perna consiste na utilização de 

instrumentos que permitam adequada avaliação e documentação da cicatrização. Dentre os 

instrumentos que avaliam úlceras de perna, destaca-se o Leg Ulcer Measurement Tool 

(LUMT), que engloba itens de avaliação clínica, dor e qualidade de vida, contendo ainda 

instruções para seu correto preenchimento. Objetivo geral: validar o LUMT traduzido e 

adaptado para a Língua Portuguesa. Específicos: analisar a validade de construto; estimar a 

confiabilidade por meio de mensurações da consistência interna e estabilidade 

intraobservador; e propor uma classificação para a gravidade das úlceras de perna de acordo 

com o escore do LUMT modificado para a realidade brasileira. Método: trata-se de uma 

pesquisa metodológica fundamentada nos conceitos teórico-metodológicos da Psicometria. A 

coleta de dados foi realizada no Ambulatório de Tratamento de Feridas do Hospital 

Universitário Antônio Pedro e na Policlínica Regional da Engenhoca entre janeiro e julho de 

2019. Foram incluídos 105 participantes para a validação de construto e consistência interna, 

e desses, 50 participantes para a estabilidade intraobservador. Além do LUMT, foi utilizado 

um instrumento de caracterização do participante. Para análise de validade de construto foi 

realizada a análise fatorial; para a consistência interna foi calculado o coeficiente alfa de 

Cronbach e para a estabilidade, o coeficiente de correlação intraclasse. O protocolo de 

pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense com o número 1.585.542, CAAE n° 

56252216.2.0000.5243. Resultados: para a validação de construto, a fim de assegurar o 

ajuste do modelo fatorial optou-se, por retirar as variáveis: profundidade, biocarga, frequência 

da dor, descolamento e bordas. O instrumento foi validado cumprindo todas as adequações do 

modelo da análise fatorial e pode ser dividido em 4 fatores que representam cerca de 72,78% 

de toda variância total presente entre os itens, sendo o fator 1 representado pelas variáveis: 

tipo de tecido necrótico, quantidade  de tecido necrótico, tipo de tecido granulação e  

quantidade de tecido de granulação; o segundo fator  formado pelas variáveis: quantidade de 

exsudato, tamanho da úlcera, viabilidade, tipo e localização do edema;  o terceiro fator 

representado pelas variáveis: dor e qualidade de vida e o fator mais fraco representado apenas 

pelo tipo de exsudato. Quanto à análise da consistência interna (confiabilidade), os valores do 

coeficiente de alfa de Cronbach (α=0,711) demonstraram que o conjunto de itens que compõe 

o instrumento medem as mesmas características e apresentam consistência interna. Referente 

à estabilidade (confiabilidade) de cada item do LUMT, nos itens: tipo de exsudato, quantidade 

de tecido necrótico, tipo de tecido de granulação, quantidade de tecido de granulação e dor 

foram encontradas as menores concordâncias entre as respostas teste e reteste, o que pode 

estar relacionado ao fato desses itens apresentarem maior variabilidade mesmo em úlceras 

crônicas. Na análise da estabilidade global (ICC=0,823), os escores LUMT teste e reteste 

apresentaram boa concordância, demonstrando que o LUMT modificado é estável. O LUMT 

validado para os dados brasileiros contém 12 itens, com pontuação de 0 a 4, e produz assim 

um escore que varia de 0 a 48 pontos. Foi proposto por esse estudo uma classificação para a 

gravidade das úlceras de perna de acordo com o escore do LUMT modificado. Conclusão: o 

LUMT modificado, com a retirada de 5 itens do instrumento original, apresenta validade de 

constructo analisada pela análise fatorial e confiabilidade em termos de consistência interna e 

estabilidade, confirmando o pressuposto do estudo. 

 

Palavras chave: Pesquisa Metodológica em Enfermagem; Avaliação em Enfermagem; 

Estudos de Validação; Úlcera da Perna. 
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ABSTRACT 

Introduction: an important part of the management of leg ulcers consists of the use of 

instruments that allow an adequate evaluation and documentation of healing. Among the 

instruments that evaluate leg ulcers, the Leg Ulcer Measurement Tool (LUMT) stands out, 

which includes items for clinical evaluation, pain and quality of life, and also contains 

instructions for its correct completion. General objective: to validate the LUMT translated 

and adapted to the Portuguese language. Specific: analyze the construct validity; estimate 

reliability by measuring internal consistency and intraobserver stability; and to propose a 

classification for the severity of leg ulcers according to the modified LUMT score for the 

Brazilian reality. Method: this is a methodological research based on the theoretical-

methodological concepts of Psychometry. Data collection was carried out at the Wound 

Treatment Clinic of the Antônio Pedro University Hospital and at the Engenhoca Regional 

Polyclinic between January and July 2019. 105 participants were included for construct 

validation and internal consistency, and of these, 50 participants for the intraobserver stability. 

In addition to LUMT, a participant characterization instrument was used. For analysis of 

construct validity, factor analysis was performed; for internal consistency, Cronbach's alpha 

coefficient was calculated and for stability, the intraclass correlation coefficient. The research 

protocol was approved by the Research Ethics Committee of the Faculty of Medicine of 

Universidade Federal Fluminense under number 1.585.542, CAAE n ° 

56252216.2.0000.5243. Results: for construct validation, in order to ensure the adjustment of 

the factorial model, it was decided to remove the variables: depth, biocharge, frequency of 

pain, detachment and edges. The instrument was validated fulfilling all the adaptations of the 

factor analysis model and can be divided into 4 factors that represent about 72.78% of the 

total variance present between the items, with factor 1 being represented by the variables: type 

of necrotic tissue, amount of necrotic tissue, type of granulation tissue and amount of 

granulation tissue; the second factor formed by the variables: amount of exudate, size of the 

ulcer, viability, type and location of the edema; the third factor represented by the variables: 

pain and quality of life and the weakest factor represented only by the type of exudate. As for 

the analysis of internal consistency (reliability), Cronbach's alpha coefficient values (α = 

0.711) demonstrated that the set of items that make up the instrument measure the same 

characteristics and have internal consistency. Regarding the stability (reliability) of each 

LUMT item, in the items: type of exudate, amount of necrotic tissue, type of granulation 

tissue, amount of granulation tissue and pain, the least agreement was found between the test 

and retest responses, the which may be related to the fact that these items have greater 

variability even in chronic ulcers. In the analysis of global stability (ICC = 0.823), the test and 

retest LUMT scores showed good agreement, demonstrating that the modified LUMT is 

stable. The LUMT validated for the Brazilian data contains 12 items, with a score from 0 to 4, 

and thus produces a score ranging from 0 to 48 points. This study proposed a classification for 

the severity of leg ulcers according to the modified LUMT score. Conclusion: the modified 

LUMT, with the removal of 5 items from the original instrument, has a construct validity 

analyzed by factor analysis and reliability in terms of internal consistency and stability, 

confirming the assumption of the study. 

Keywords:  Nursing Methodological Research; Nursing Assessment; Validation Studies; Leg 

Ulcer.  
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1 INTRODUÇÃO 

Entre os problemas cutâneos mais frequentes no cotidiano dos serviços de atenção a 

saúde, as feridas crônicas assumem uma posição de destaque (COSTA et al., 2014).  

Estima-se que as mesmas afetem de 1% a 2% da população mundial, sendo mais 

incidentes em pessoas acima de 65 anos (TAVERNER; CLOSS; BRIGGS, 2011; NELSON; 

BELL-SYER, 2014). Nos Estados Unidos essas feridas afetam entre 2,4 a 4,5 milhões de 

pessoas. (BROWNRIGG et al., 2013; RICHMOND; MADERAL; VIVAS, 2013; CADTH, 

2013). No Reino Unido, a prevalência de feridas complexas (incluindo úlceras de perna) é 

estimada em 14,7 por 10 000 habitantes (GRAY et al., 2018). 

No Brasil, embora os dados sejam pouco precisos, alguns autores estimam que quase 

3% da população têm úlceras de perna (SILVA et al., 2009). Nesse sentido, Borges et al. 

(2016) e Barros et al. (2016) ressaltam que no âmbito nacional, os registros epidemiológicos 

de prevalência e incidência por esse acometimento são escassos e não se detectam estimativas 

oficiais, em decorrência da escassez de registros referentes à notificação de atendimentos a 

esses pacientes não ser eficaz. 

Assim, tornaram-se um grande desafio para os sistemas de saúde no mundo todo 

(LUND; CURTIN, 2014; FRYKBERG; BANKS, 2015; CULLUM et al., 2016; 

DISSEMOND et al., 2017; GRAY et al., 2018).  

Os custos anuais associados às úlceras venosas da perna e úlceras do pé diabético nos 

Estados Unidos são aproximadamente US $ 14,9 bilhões e US $ 9 bilhões a US $ 13 bilhões, 

respectivamente (RICEaet al., 2014; RICEbet al., 2014). O custo anual de gerenciamento de 

feridas foi estimado em £ 3 bilhões no Reino Unido, US $ 2,85 bilhões na Austrália, porém o 

custo real é desconhecido (SEN et al., 2009; GRAVES; ZHENG, 2014; HALL et al., 2014; 

GUEST et al., 2015). No Brasil, os gastos com o tratamento das úlceras ainda são 

desconhecidos, porém acredita-se que sejam elevados com repercussões para toda família 

(BAPTISTA; CASTILHO, 2006) 

Essas úlceras duram em média 12 a 13 meses, recorrem em até 60% a 70% dos 

pacientes, podem levar a perda de função e diminuição da qualidade da vida e são uma causa 

significativa de morbidade (BROWNRIGG et al., 2013; RICHMOND; MADERAL; VIVAS, 

2013; CADTH, 2013). Apenas 20% cicatrizam em menos de 3 meses, 50% levam mais de 1 

ano para cicatrizar, 20% levam mais de 2 anos e os 10% restantes nunca cicatrizam 

(MARINELO, 2005; CONUEI; 2009; PEREZ et al., 2018). 

Riceaet al. (2014) e Ricebet al. (2014) ressaltam que pacientes com úlceras de perna, 

apresentam mais demandas de saúde, perdem mais dias de trabalho, são hospitalizados com 



17 

 

mais frequência, exigem maiores cuidados de saúde em casa e apresentam mais idas a 

emergência e consultas ambulatoriais do que indivíduos comparáveis demograficamente em 

uma população.  

Quanto à etiologia, as úlceras de perna podem ser classificadas como úlceras 

vasculares (por exemplo, venosas, arteriais ou mistas) e úlceras diabéticas (NUNAN; 

HARDING; MARTIN, 2014; ABBADE, 2014; MARIN; WOO, 2017).  De acordo com a 

literatura, 70 a 90% das úlceras de perna são de etiologia venosa, sendo o restante (30%) 

dividido entre as úlceras arteriais, mistas, diabéticas e por outras causas (trauma, problemas 

linfáticos e/ou hematológicos) (CARMO et al., 2007; TAVERNER; CLOSS; BRIGGS, 2011; 

ABBADE; LASTORIA; ROLLO, 2011; DANTAS et al., 2013; NHS ENGLAND, 2016; 

CIRCULATION FOUNDATION, 2018). 

As úlceras venosas (UV) são lesões resultantes do inadequado retorno venoso e estão 

relacionadas à insuficiência venosa crônica, anomalias valvulares venosas e trombose venosa 

(O’CONNOR; MURPHY, 2014; DANTAS et al., 2016). Assim, a UV é a complicação mais 

grave que pode surgir decorrente da insuficiência venosa crônica (CONUEI, 2009). 

Maccatrozzo, Onida e Davies (2017) acreditam que a úlcera venosa continuará apresentando-

se como um desafio importante, particularmente à luz do aumento esperado da prevalência na 

próxima década, ditada pelo envelhecimento e população cada vez mais obesa. 

As úlceras arteriais ou isquêmicas são causadas por interrupção do fluxo arterial 

parcial e ou total, encontradas principalmente nos pés e nos dedos, pois neste local as artérias 

são únicas e distais, portanto com menores chances do desenvolvimento de circulação 

colateral (MARTINEZ-ZAPATA et al., 2012; SALOMÉ, 2012; SOARES et al., 2013). 

Todhunter (2019) relata que o paciente com úlcera arterial pode apresentar dor mais forte á 

noite, que alivia “pendurando” a perna para fora da cama (conhecida como dor no repouso), o 

que pode resultar em edema nos membros, aumento do exsudato e bolhas na pele.  

A úlcera de perna pode ser mista e apresentar etiologia subjacente, de natureza venosa 

e arterial (TODHUNTER, 2019). Cerca de 15% a 30% dos pacientes com UVC apresentam 

sinais de comprometimento arterial (LANTIS et al., 2011). As úlceras mistas são 

caracterizadas por edema, eczema, pele hiperceratótica, maceração, presença inadequada de 

tecido de granulação, bordas enroladas da ferida e atraso na cicatrização (HUMPHREYS et 

al., 2007). 

As úlceras diabéticas, uma das principais complicações do diabetes mellitus, 

continuam sendo um importante desafio clínico, pois são difíceis de cicatrizar devido sua 

complexa fisiopatologia, além disso, entre 14–20% dos pacientes com úlcera diabética sofrem 



18 

 

amputação (SHAN et al., 2013; ARISANDI et al., 2016; ZAREI; NEGAHDARI; 

EATEMADI, 2018). Os pacientes diabéticos possuem uma maior tendência em apresentar 

lesões ulceradas nos pés, pela diminuição da sensibilidade nos membros inferiores 

(MARTINEZ-ZAPATA et al., 2012).  

Segundo dados do Ministério da Saúde (2016), pessoas com DM apresentam uma 

incidência anual de úlceras nos pés de 2% e um risco de 25% em desenvolvê-las ao longo da 

vida. Aproximadamente 20% das internações de indivíduos com DM são decorrentes de 

lesões nos membros inferiores. Complicações do Pé Diabético são responsáveis por 40% a 

70% do total de amputações não traumáticas de membros inferiores na população geral. 85% 

das amputações de membros inferiores em pessoas com DM são precedidas de ulcerações. 

Arisandi et al. (2016) ressaltam que parte importante da gestão dessas feridas 

envolve a avaliação e documentação periódica da cicatrização. Porém, para alguns autores, as 

úlceras têm sido avaliadas de modo assistemático e inapropriado (SILVA et al., 2012; 

RUTTERMANN et al., 2013; TORRES et al., 2018). A avaliação completa do paciente e da 

ferida é componente central para o sucesso do tratamento e deve integrar a prática de cuidado 

com feridas (GREATREX-WHITE; MOXEY, 2015).  

Santo et al.(2013) consideram que é importante que o profissional utilize um 

instrumento de avaliação que lhe forneça parâmetros e possibilite acompanhamento de cada 

fase do processo de cicatrização. A utilização de instrumentos permite o monitoramento do 

progresso da cicatrização, o estabelecimento de metas e a seleção correta de curativos 

(COLLIER, 2003; FLETCHER, 2007; BRADBURY; IVINS; HARDING, 2011; 

LAFFERTY; WOOD; DAVIS, 2011). Para Arndt, Kelechi (2014) e Arisandi et al. (2016), os 

instrumentos melhoram a comunicação entre os profissionais, definem uma linguagem 

comum e padronizam a avaliação e documentação das características da ferida. Além de 

poderem ser utilizados como uma medida de resultados em ensaios clínicos, auditorias 

clínicas e de facilitar a comparação e agrupamento de resultados (CHOI et al., 2016). 

Uma revisão de instrumentos utilizados para feridas identificou que a Pressure Ulcer 

Scale Healing (PUSH) é o instrumento mais utilizado para avaliação de feridas de diferentes 

etiologias, incluindo úlceras de perna (ARNDT; KELECHI, 2014). A PUSH foi desenvolvida 

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

cicatrização e resultados de intervenções de úlceras por pressão (NPUAP, 1998). 

Posteriormente, esta escala foi testada para avaliar úlceras de perna e foi considerada válida 

para avaliar mudanças nas condições de cicatrização, tamanho da lesão, quantidade de 
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exsudato e tipo de tecido existente em seu leito (SANTOS et al., 2005; HON et al., 2010, 

SANTO et al., 2013). 

Um estudo comparando os resultados obtidos através da PUSH com a avaliação 

clínica tradicional pontuou que, embora ela seja uma escala de fácil aplicação, ela é falha para 

avaliar úlceras venosas. (GEORGE-SAINTILUS et al., 2009). O estudo em questão aponta 

que houve divergência nos escores das úlceras avaliadas pela escala de PUSH e avaliação 

tradicional, sendo que em 47% das úlceras com escores que indicavam nenhuma mudança, de 

acordo com a PUSH, foram avaliadas como “melhoradas” pelas enfermeiras. E concluiu que 

são necessários mais estudos com propostas de instrumentos que sejam mais acurados. Nesse 

sentido, Pillen et al. (2009) consideram que não foram realizados estudos estatisticamente 

robustos que evidenciem a PUSH como válida para avaliação de úlceras venosas, que são as 

predominantes nas pernas.  

Além disso, a PUSH avalia uma única dimensão, a ferida. Para Woodbury et al. 

(2004) instrumentos utilizados especificamente para avaliar o estado de úlceras por pressão 

não fornecem necessariamente uma avaliação precisa de outros de úlceras e por isso, em 2004 

desenvolveram o Leg Ulcer Measurement Tool (LUMT) no Canadá. 

Considerando tais aspectos e que no Brasil falta um instrumento específico para 

avaliação de úlceras de perna, foi realizado um estudo com busca internacional e análise de 

dez instrumentos que abordassem parâmetros para avaliação clínica (OLIVEIRA et al., 2019). 

Dentre esses, destacou-se o LUMT, um instrumento indicado para avaliar úlceras de perna 

que engloba itens de avaliação clínica, dor, qualidade de vida e possui instruções para seu 

correto preenchimento. Além disso, seus autores o submeteram ao processo de validação de 

conteúdo e clínica 

Alguns estudos utilizaram o LUMT como instrumento de coleta de dados em suas 

pesquisas (TOBON et al., 2008; SRIRAM et al., 2016; YASSIN et al., 2017; LELLI et al., 

2019). Entretanto, até o momento apenas os autores do instrumento realizaram a validação 

clínica do LUMT (WOODBURY et al., 2004; PILLEN et al., 2009), assim, existe uma lacuna 

de estudos que sustentem a validade e confiabilidade do LUMT na prática clínica.  

Em 2016, após obter autorização com os autores do instrumento, o LUMT passou 

pelo processo de tradução, síntese das traduções, retrotradução, validação de conteúdo através 

do comitê de juízes e pré-teste, seguindo a metodologia proposta por Guillemin, Bombardier e 

Beaton (1993). No comitê de juízes a tradução e adaptação transcultural foram julgadas 

adequadas e durante o pré-teste o instrumento foi avaliado quanto a sua praticabilidade e 

considerado adequado e adaptado à realidade brasileira (SILVEIRA, 2016). Após essas 
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etapas, o próximo passo foi realizar a validação clínica do instrumento a fim de assegurar que 

a versão traduzida para o português é válida e confiável.  

Pesquisadores apontam que os instrumentos para avaliação são úteis e capazes de 

apresentar resultados cientificamente robustos quando demonstram boas propriedades 

psicométricas (KESZEI; NOVAK; STREINER, 2010). Antes de serem considerados aptos 

para uso, os instrumentos devem oferecer dados precisos, válidos e interpretáveis para a 

avaliação de saúde da população e fornecer resultados cientificamente robustos (CANO; 

HOBART, 2011; ALEXANDRE et al., 2013).   

A esse respeito, Garbuio et al. (2018) ressaltam que a complexidade do processo de 

cicatrização exige uma analise dinâmica e precisa; e a utilização de instrumentos validados 

para este fim pode contribuir neste processo, direcionando a avaliação, o tratamento e 

refletindo em melhorias para a qualidade do atendimento, uma vez que padroniza as condutas 

nas melhores evidências.  

Usualmente, as propriedades de medida mais avaliadas são a validade e a 

confiabilidade do instrumento (PITTMAN; BAKAS, 2010; POLIT, 2015). A validade refere-

se à qualidade de um instrumento para medir o construto para o qual foi construído, enquanto 

a confiabilidade diz respeito ao grau em que um instrumento permite reprodução e 

consistência de resultados quando aplicado em ocasiões diferentes (KIMBERLIN; 

WINTERSTEIN, 2008).  

Assim, o reconhecimento da qualidade dos instrumentos torna-se um aspeto 

fundamental para a legitimidade e credibilidade dos resultados de uma pesquisa, o que reforça 

a importância do processo de validação (MEDEIROS et al., 2015; DANTAS et al., 2016).  

Nesse sentido, Cubas et al. (2007) ressaltam que os estudos de validação mantêm-se 

fundamentais para que a prática seja embasada cientificamente e supere a elaboração de 

diagnósticos ou cuidados de enfermagem indutivos/dedutivos. Deste modo, auxiliar o 

favorecimento do aumento da qualidade do cuidado e a visibilidade da prática profissional e, 

consequentemente, a tão almejada autonomia. Por essa razão, o estudo da qualidade teórica e 

das medidas torna-se relevante. 

Mediante o panorama descrito, esse estudo tem por questão de pesquisa: O 

instrumento Leg Ulcer Measurement Tool (LUMT) adaptado para a Língua Portuguesa possui 

validade (de construto) e confiabilidade (consistência interna e estabilidade intraobservador) 

para avaliar úlceras de perna? O pressuposto do estudo é que o LUMT possui validade de 

construto e confiabilidade para avaliar úlceras de perna.  
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Este trabalho integra as atividades do Grupo de Pesquisa em Feridas, Biomateriais e 

Pesquisa Clínica na Saúde e na Enfermagem dentro da linha de Pesquisa: Desenvolvimento de 

produtos e processos no reparo tecidual de lesões tissulares. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Geral 

 Validar o instrumento Leg Ulcer Measurment Tool (LUMT) adaptado para a Língua 

Portuguesa. 

 

Específicos 

 Analisar a validade de construto do LUMT adaptado para língua portuguesa; 

 Estimar a confiabilidade do LUMT adaptado para a Língua Portuguesa por meio de 

mensurações da consistência interna e estabilidade intraobservador do instrumento; 

 Propor uma classificação para a gravidade das úlceras de perna de acordo com o 

escore do LUMT modificado validado para a realidade brasileira.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 PANORAMA DAS ÚLCERAS DE PERNA 

A úlcera de perna é uma síndrome na qual acontece destruição de estruturas 

cutâneas, tais como epiderme e derme, podendo afetar, também, tecidos mais profundos; 

costuma manifestar-se no terço inferior dos membros inferiores (FRADE et al., 2005).  

No Brasil, as feridas acometem a população de forma geral, independente de sexo, 

idade ou etnia, determinando um alto índice de pessoas com alterações na integridade da pele, 

constituindo assim, um sério problema de saúde pública (MORAIS; OLIVEIRA; SOARES, 

2008). Afeta grande parcela da população adulta e causa um significante impacto social e 

econômico em termos de cuidados médicos e de enfermagem, ausência no trabalho e redução 

da qualidade de vida (ABBADE, 2014). 

Apesar de serem reconhecidas como um problema de saúde pública, não existem 

registros com dados epidemiológicos nacionais sobre o panorama desse agravo na população 

brasileira (MORAIS; OLIVEIRA; SOARES, 2008). Nesse sentido, Brandão et al. (2012) 

explicam que ainda que frequentes, há poucos estudos sobre as úlceras de perna no país, o que 

torna sua distribuição geográfica praticamente desconhecida. Acrescenta ainda, que não 

existem registros nacionais oficiais sobre sua incidência e prevalência. 

Conforme, ressaltado anteriormente, de acordo com a literatura, 70 a 90% das úlceras 

de perna são de etiologia venosa, sendo o restante (30%) dividido entre as úlceras arteriais, 

mistas, diabéticas e por outras causas (trauma, problemas linfáticos e/ou hematológicos) 

(CARMO et al., 2007; TAVERNER; CLOSS; BRIGGS, 2011; ABBADE; LASTORIA; 

ROLLO, 2011; DANTAS et al., 2013). 

Assim, as três principais causas de úlceras de membros inferiores são: venosa, 

arterial e diabética (ABBADE, 2014; MARIN; WOO, 2017). 

 

 Úlceras venosas 

Para Costa et al.  (2011), a UV apresenta-se como complicação mais séria da 

Insuficiência Venosa Crônica (IVC). Segundo Costa et al. (2011) a IVC é uma das 

enfermidades crônicas que afeta o homem, estando relacionada à presença de hipertensão 

venosa prolongada que se desenvolve quando a pressão venosa está aumentada e o retorno do 

sangue é diminuído através de vários mecanismos, podendo ser resultado da incompetência 

valvular das veias superficiais e profundas, da obstrução venosa, ou uma combinação destes 



23 

 

O mecanismo exato da patogênese das úlceras venosas ainda não foi totalmente 

elucidado. Dentre as teorias para esclarecer a patogênese da ulceração venosa, abaixo seguem 

duas aceitas com unanimidade entre os autores descritas por França e Tavares (2003): 

 A formação da úlcera venosa pode estar associada ao acúmulo de líquido e o depósito de 

fibrina, que leva à formação de manguitos, no interstício interferindo negativamente na 

nutrição dos tecidos superficiais. A deficiência no suprimento de oxigênio e nutrientes 

pode acarretar, nas regiões acometidas dos membros inferiores, em ulcerações e necroses. 

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

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

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

venosas e ao tecido adjacente, aumentando a susceptibilidade a ulcerações. 

 Collins e Seraj (2010) ressaltam que a estase venosa crônica associada à 

incompetência e hipertensão venosa provoca um acúmulo de sangue no sistema circulatório 

provocando mais danos capilares e ativação de processos inflamatórios. 

 A úlcera venosa caracteriza-se pela perda irregular do tegumento de forma superficial, 

podendo se tornar profunda, bordas definidas, comumente com exsudato amarelado, iniciando 

de forma espontânea ou traumática (COLLINS; SERAJ, 2010; COSTA et al., 2011; SINGER; 

TASSIOPOULOS; KIRSNER, 2017). 

 Normalmente o cliente apresenta extremidade quente, edema, varizes, eczema, e 

hiperpigmentação, sendo a localização mais frequente a região do maléolo. Tecido de 

granulação e fibrina estão comumente presentes na base da úlcera (COLLINS; SERAJ, 2010; 

COSTA et al., 2011; SINGER; TASSIOPOULOS; KIRSNER, 2017). 

Esse tipo de lesão apresenta-se com alta prevalência, caráter redicivante, com difícil 

cicatrização. Apenas 40 a 70% apresentam total cicatrização após seis meses de tratamento 

(COSTA et al., 2011; SOUZA et al., 2013).  

 

 Úlceras Arteriais 

Abbade (2014) relata que aproximadamente 10 a 25% dos casos de úlceras crônicas 

nos membros inferiores são decorrentes de doença arterial periférica (DAP), a qual é a 

principal manifestação da aterosclerose sistêmica. São fatores de risco para DAP e 

consequentemente úlceras arteriais: idade acima de 45 anos, tabagismo, diabetes mellitus, 

hiperlipidemia, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, história familiar de doença 

aterosclerótica precoce e sedentarismo. A etiopatogenia está ligada ao estreitamento 
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progressivo do lúmen causado pela doença aterosclerótica levando a obstrução gradual ao 

fluxo sanguíneo e consequente isquemia, necrose e ulceração.  

Abbade (2014) descreve os principais sintomas e características clínicas: claudicação 

intermitente é o principal sintoma, ou seja, dor na panturrilha ou coxa durante a deambulação, 

com melhora após poucos minutos de repouso.  Dor em repouso e com o membro inferior 

elevado costuma ocorrer com a evolução da doença, até chegar ao ponto do paciente dormir 

sentado, com as pernas pendentes. A dor usualmente é refratária aos analgésicos. As úlceras 

ocorrem principalmente nos artelhos, calcâneos e proeminências ósseas dos pés, entretanto, 

podem ocorrer em outros locais da perna, especialmente quando iniciada por trauma. Costuma 

ser profunda, com borda bem demarcada e solapada, sem tecido de granulação viável, pálida e 

frequentemente necrótica. Exposição de tendões e de tecidos profundos pode ocorrer mais 

frequentemente do que na úlcera de etiologia venosa. A região periúlcera pode ficar 

eritematovinhosa. 

O membro afetado é mais frio, com palidez durante a elevação e rubor quando 

pendente. Os pulsos periféricos distais estão diminuídos ou ausentes e o tempo de enchimento 

capilar é lento, ou seja, maior do que três a quatro segundos (SOARES et al., 2013; 

ABBADE, 2014; SINGER; TASSIOPOULOS; KIRSNER, 2017). 

 

 Úlceras diabéticas 

A úlcera diabética é definida como uma ferida de espessura total, presente em um 

nível distal ao tornozelo em pacientes com diabetes (APELQVIST et al., 2000; REIBER; 

LEDOUX, 2003). “Pé Diabético” é o termo empregado para nomear as diversas alterações e 

complicações ocorridas, isoladamente ou em conjunto, nos pés e nos membros inferiores dos 

diabéticos (CAIAFA et al., 2011). Oliveira, Soares e Rocha (2010) afirmam que o pé torna-se 

particularmente vulnerável a danos circulatórios e neurológicos, e o menor trauma pode 

causar úlceras e infecções. Normalmente, as lesões se localizam no dorso do pé e têm 

tamanho pequeno. 

A incidência anual de ulceração do pé é estimada em aproximadamente 1% -4% 

(BARTUS; MARGOLIS, 2004; ARMSTRONG; LIPSKY, 2004). Sua prevalência varia de 

4% a 10%, enquanto o risco vitalício de o desenvolvimento de uma úlcera diabética no pé em 

pacientes com o diabetes varia de 15% a 25% (BARTUS; MARGOLIS, 2004; BOULTON et 

al., 2005).  

O quadro 1 apresenta as características das úlceras de perna apontando as diferenças 

entre as etiologias venosa, arterial e diabética.  
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Quadro 1: Características das úlceras de perna. Niterói, RJ, 2019. 

 

2.2. AVALIAÇÃO DE ÚLCERAS DE PERNA 

A avaliação da ferida é essencial para o plano terapêutico, uma vez que fornece ao 

enfermeiro os parâmetros necessários para verificar se a terapia adotada está adequada, se o 

paciente está realizando os cuidados corretamente e também para oferecer ao cliente um 

retorno sobre seu tratamento.  

Para Romanelli e Dinni (2014) os principais objetivos da avaliação da ferida são: a 

identificação de um bom plano de cuidados, a quantificação e monitorização da eficácia das 

diversas modalidades de tratamento, de forma objetiva e reproduzível, e o estabelecimento de 

uma correta previsão de taxa de cicatrização de feridas. 

Uma revisão integrativa da literatura (OLIVEIRA et al., 2019) que buscou identificar 

instrumentos de avaliação clínica valorados para úlceras de perna, incluiu 12 estudos,  

totalizando 10 instrumentos/escalas. Os parâmetros/itens avaliados variaram com diferentes 

pontuações, entretanto, alguns itens foram incluídos em pelo menos 50% dos estudos, são 

eles: área da ferida, profundidade, tipo de tecido, exsudato e infecção. Outros itens observados 

foram: dor, presença de tecido necrótico, borda da ferida e edema. O estudo concluiu que 

dada à diversidade dos instrumentos não foi possível estabelecer uma recomendação do mais 

adequado, útil e válido, cabendo ao profissional identificar o que atende à população alvo, 

além daquele que esteja disponível para uso em sua língua. 
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O quadro 2 apresenta a caracterização dos instrumentos/escalas incluídos no estudo 

supracitado. 

Quadro 2:  Caracterização dos instrumentos/escalas. Niterói, RJ, 2019. 

 

Instrumentos Nº e questões Conteúdo dos itens Validação 

 

LUMT 

(WOODBURY et 

al., 2004) 

 

Composto de 2 

partes. A 1ª com 14 

itens avaliados 

clinicamente e a 2ª 

com 3 respondidos 

pelo paciente.  A 

pontuação da 1ª varia 

de 0 a 56 pontos, 

onde 0 indica que a 

ferida fechou. A 

pontuação da 2ª varia 

de 0 a 12 e quanto 

maior, pior a dor e a 

qualidade de vida. 

1ª parte avalia: tipo e 

quantidade de exsudato, 

tamanho e profundidade da 

ferida, tipo e quantidade de 

tecido necrótico e de 

granulação, bordas, pele 

adjacente, tipo e 

localização do edema e 

presença de infecção. 2ª 

parte avalia a intensidade e 

frequência da dor e 

qualidade de vida. 

 

Validade de 

conteúdo; 

Validade de 

Critério; 

Confiabilidade e 

Capacidade de 

Resposta. 

 

DFUAS 

(ARISANDI et al., 

2016) 

Possui 11 domínios, 

numa escala de 0 e 

98. Índices mais altos 

indicam feridas mais 

graves. 

Profundidade, tamanho, 

pontuações de tamanho, 

inflamação/ infecção, 

proporção do tecido de 

granulação, tecido 

necrótico. 

Validade 

concorrente, 

validade de 

construto e 

validade 

preditiva. 

MAID 

(BECKERT et al., 

2009) 

Escore com 4 

parâmetros  com 

pontuação variando 

de 0 a 4 e quanto 

mais perto de 4, pior 

o estado da ferida. 

Presença de pulso pedioso, 

área da ferida, duração da 

úlcera e presença de 

múltiplas úlceras. 

Análises 

multivariadas 

com regressão  

Severity Scale for 

Wound-healing 

Prognosis 

(KERSTEIN et al., 

2002) 

5 parâmetros são 

avaliados, em 4 a 

pontuação máxima é 

2. Em 1, a pontuação 

máxima é 4. As 

pontuações possíveis 

variam de 5 

(severidade leve) a 

12 (mais grave). 

Área inicial, duração da 

úlcera, estágios IAET 

(profundidade) da úlcera, 

presença de fibrina no leito 

da ferida e localização da 

úlcera. 

 

Análise de 

regressão 

multivariada  

SINBAD 

(INCE et al., 2008) 

 

6 categorias são 

avaliadas, cada 

categoria gera uma 

pontuação de 0 ou 1. 

Quanto mais perto de 

6, pior a cicatrização. 

Local, isquemia, 

neuropatia, infecção 

bacteriana, área e 

profundidade. 

 

Análises 

univariadas e 

multivariada por 

regressão 

logística. 
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WBS 

(FALANGA; 

SAAP; OZONOFF, 

2006) 

 

8 parâmetros com  

pontuação de 0 (pior 

pontuação) a 2 

(melhor pontuação). 

Cada ferida pode ter 

uma pontuação 

máxima de 16 

(melhor estado) a 0 

(pior estado). 

Borda da ferida; necrose; 

maior profundidade da 

ferida; tecido de 

granulação; quantidade de 

exsudato; edema; 

dermatite, calosidade ou 

fibrose ao redor da ferida e 

leito da ferida rosa ou 

vermelho. 

Análises 

univariadas e 

análise 

multivariada por 

regressão 

logística. 

 

WTS 

(CAMPBELL; 

CAMPBELL; 

TURNER, 2016) 

 

14 parâmetros. Em 

cada parâmetro, é 

atribuído um valor 

(variado entre eles). 

O escore total é a 

combinação de 

influências de cada 

parâmetro. 

Área, profundidade, borda, 

descolamento, tecido 

necrótico, quantidade de 

exsudato, pele perilesão, 

edema, induração, 

granulação, epitelização, 

WTS total, infecção e 

cicatrização. 

Calculado valor 

preditivo e 

confiabilidade. 

DUSS 

(BECKERT et al., 

2006) 

 

Escore com 4 

parâmetros. A 

pontuação varia de 0 

a 4 e quanto mais 

perto de 4, pior a o 

estado da ferida. 

Presença de pulso pedioso, 

exposição óssea/ 

tunelização, local da ferida, 

número de úlceras. 

 

Análises 

multivariadas e 

regressão 

logística. 

RESVECH 

(MEDRANO et al., 

2012). 

A escala é marcada 

numericamente e 

possui uma 

pontuação que varia 

de 0 a 40 pontos. 

Quanto maior 

pontuação, pior é o 

estado da ferida. 

Dimensões da ferida, 

profundidade/tecidos 

envolvidos, bordas, 

maceração perilesional, 

tunelização, tipo de tecido 

do leito da ferida, exsudato, 

infecção e dor. 

Validade de 

Conteúdo pela 

técnica Delphi. 

 

PUSH 

(GARDNER; 

HILLIS; FRANTZ, 

2011; SANTOS; 

SELLMER; 

MACIEL, 2007; 

RATLIFF; 

RODEHEAVER, 

2005) 

 

03 parâmetros são 

avaliados. Cada um 

deles possui 

subescores que 

somados totalizam 

entre 0 e 17, quanto 

maior a pontuação 

pior a condição da 

ferida. 

Área da ferida em cm2 

(pontuação de 0-10), 

quantidade de exsudato 

presente na ferida (0-3 

pontos), aparência do leito 

da ferida (0-4). 

 

Análises 

multivaridas com 

regressão 

logística e 

confiabilidade 

interobservador 

Fonte: Oliveira et al., (2019). 

 

Dentre os instrumentos encontrados na revisão, destaca-se o Leg Ulcer Measurement 

Tool (LUMT), objeto desse estudo. O instrumento é bastante completo, atendendo aos itens 

de avaliação encontrados na literatura internacional.  Os itens avaliados pelo LUMT são: 

exsudato, tamanho, profundidade, descolamento, tipo de tecido, bordas, área perilesional, 

edema, biocarga, dor e qualidade de vida.  
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 Exsudato 

 A avaliação do exsudato é um dos aspectos mais importantes da avaliação de feridas, 

pois identifica problemas subjacentes: infecção, satisfação do paciente e seleção da terapia. O 

tipo, natureza, quantidade, odor e consistência devem ser avaliados (BENBOW, 2016). O 

exsudato pode ser seroso ou sanguinolento, refletindo um processo inflamatório normal ou 

danos aos vasos sanguíneos (ROMANELLI; DINNI, 2014). Woodbury et al. (2004) 

caracterizam os tipos de exsudato: 

 Serosanguinolento: fino, aquoso, vermelho pálido ao rosa; 

 Seroso: fino, aquoso, claro, amarelo pálido; 

 Seropurulento: fino, opaco; 

 Purulento: espesso, opaco, amarelo ou esverdeado com odor fétido (distinto do odor 

corporal ou do pé). 

A mensuração do exsudato é anotada por muitos profissionais por pequena, média e 

grande quantidade, porém esta forma torna a avaliação subjetiva e não confiável. A 

mensuração de gazes molhadas retiradas no curativo anterior pode ser um método mais 

preciso (NASCIMENTO; NAMBA, 2009).   

 Tamanho 

Geovanini (2014) destaca que as feridas podem ter sua área medida para se conhecer a 

evolução da cicatrização. A área da ferida é um parâmetro bidimensional e representa a 

melhor medida do tamanho da ferida (ROMANELLI; DINNI, 2014). Medições lineares 

simples com régua devem ser realizadas no maior comprimento e largura perpendiculares 

entre si (NIHCE, 2014; GREATREX-WHITE; MOXEY, 2015).  Uma das técnicas mais 

utilizadas para mensurar a área da ferida é a técnica de decalque, que consiste em desenhar o 

formato da ferida, utilizando acetato ou folha de plástico transparente, caneta retroprojetora e 

papel quadriculado em centímetros, oferecendo o formato e o tamanho preciso da lesão. Essa 

técnica é denominada planimetria, onde a ferida é mensurada através de centímetro quadrado 

podendo ser manual ou também realizada por computador (OLIVEIRA; CASTRO; 

ANDRADE, 2005).  

 

 Profundidade 

Benbow (2016) salienta que quanto à profundidade, as feridas podem ser classificadas 

em espessura superficial, parcial e total. A profundidade pode ser mensurada de acordo com o 

tipo de ferida específico, com sistemas de classificação como o European Pressure Ulcer 

Advisory Panel, que categoriza as úlceras por pressão de acordo com profundidade. 
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Geovanini (2014) explica as definições de profundidade: 

- Ferida superficial: envolvem somente a epiderme ou a porção superior da derme; 

- Ferida profunda superficial: é aquela que destrói a epiderme, derme e o tecido subcutâneo, 

com perda total da espessura da pele, envolvendo danos ou necrose do tecido subcutâneo; 

- Ferida profunda total: correspondem aquelas com destruição ou à perda total da epiderme, 

da derme e do tecido celular subcutâneo, atingindo o tecido muscular e as estruturas 

adjacentes. Podem ocorrer destruições muscular e óssea. As feridas cavitárias, tunelizadas e 

com fístulas também se enquadram nesse padrão, caracterizando-se por apresentar perda 

importante de tecido, com formação de uma cavidade que pode envolver órgãos e espaços 

internos. Elas podem ser traumáticas, infecciosas e causadas por pressão ou por complicações 

pós-cirúrgicas.  

Geovanini (2014) ressalta que a tunelização e as fístulas podem ser medidas, pois 

existem várias técnicas para se obter o registro das dimensões de uma ferida. Réguas 

milimetradas, swabs, cotonetes e seringas são alguns instrumentos que podem servir de 

diâmetro para essa avaliação.  

 

 Descolamento 

A migração celular ocorre a partir da borda, em direção ao centro da ferida, para tal, as 

bordas devem estar aderidas ao leito (CAMPOS et al., 2007). Nesse contexto, o solapamento 

é um fator que retarda o processo de reparo tecidual. Solapamento é o descolamento do tecido 

subjacente da pele íntegra devido à destruição tecidual (HESS, 2002). 

Nos casos de feridas com cavidade ou solapamento, é importante identificar qualquer 

descolamento, tunelização ou fístula. Um cateter estéril pode ser usado para examinar sob as 

bordas da ferida, a fim de medir a extensão do descolamento (BRASIL, 2012). 

 

 Tipo de tecido 

Greatrex-White e Moxey (2015) afirmam que o tipo de tecido reflete o estágio de 

cicatrização da ferida. Pode ser de necrose, granulação ou epitelização ou ainda se apresentar 

como uma combinação de alguns ou todos estes. A identificação adequada direciona o 

tratamento. A porcentagem deve ser estimada e documentada. Nesse sentido, Romanelli e 

Dinni (2014) salientam que a quantidade de tecido, viável ou não viável, deve ser registrada. 

Esse procedimento é comumente feito por meio da avaliação da cor da base da ferida, como 

uma porcentagem de preto, amarelo e vermelho.  

Geovanini (2014) explica os tipos de tecidos encontrados no leito das lesões: 
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 Tecido de granulação: é um dos tecidos mais importantes do processo de cicatrização, tem 

coloração rósea ou avermelhada, aparência brilhante e úmida, é rico em colágeno, o que 

resulta da proliferação de células endoteliais. É formado basicamente por fibroblastos e 

vasos sanguíneos novos, que surgem como resultado do processo de angiogênese. Esses 

vasos conferem o aspecto granuloso avermelhado ao tecido de granulação; 

 Tecido epitelial ou de epitelização: aparece na ferida como um novo tecido da lesão. A 

princípio, a camada epitelial de revestimento é extremamente fina e deixa transparecer o 

tecido conjuntivo, que é avermelhado e mais denso. Com o passar do tempo, o epitélio 

torna-se mais espesso, sedimentando o processo; 

 Tecidos necróticos: a necrose é o resultado da morte celular e tecidual, com consequente 

perda da função orgânica e do metabolismo celular de forma irreversível, tendo como 

característica um tecido de coloração preta, marrom ou acastanhada, que adere ao leito ou 

as bordas da ferida e pode se tornar mais amolecido ou endurecido, dependendo de sua 

natureza. Além disso, os tecidos necróticos podem esconder grande quantidade de 

exsudato purulento sob seu manto, evidenciando uma ferida infectada. Os principais tipos 

são os seguintes:  

- Esfacelo, necrose de liquefação ou liquefativa (tipo de necrose que acomete a lesão, 

composta por bactérias, leucócitos, fragmentos celulares, exsudatos, fibrina, elastina e 

colágeno. Sua aparência é a de um tecido fibrinoso ou mucinoso, de consistência amolecida, 

semifluida ou liquefeita, com coloração amarelada, marrom, acinzentada ou acastanhada, que 

tanto pode estar firmemente aderida como também frouxamente aderido a ela);  

- Escara ou necrose coagulativa (tem como causa principal a isquemia local. O termo 

coagulação refere-se ao aspecto físico semelhante à coagulada que o tecido assume após a 

morte celular, devido à desnaturação de proteínas citoplasmáticas e à perda de água. Com a 

desidratação, a célula necrótica passa do estado líquido para o sólido, dando origem a um 

tecido morto que se apresenta opaco, turvo, seco e com coloração que vai do amarelo-pálido 

ao acinzentado);  

- Necrose gangrenosa (provocada por isquemia ou pela ação de microrganismos, devido às 

suas características, pode levar à amputação do membro por ela acometido. Nesse tipo de 

necrose, os tecidos sofrem modificações por agentes externos, como, por exemplo, ar ou 

bactérias. Ela pode ser úmida ou seca, dependendo da quantidade de água nela existente. 

Exala odor pútrido e frequentemente apresenta formação de bolhas gasosas. Esse tipo também 

pode ser definido como a evolução de uma necrose de coagulação, e não como um tipo 

isolado de necrose). 
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 Condições da borda e área perilesional 

 Romanelli e Dinni (2014) explicam que a avaliação da pele ao redor, bem como das 

bordas da ferida pode ser uma fonte de informações adicionais para o diagnóstico e 

tratamento da ferida. A borda deve ser avaliada para presença de tecido epitelial novo, 

enquanto a pele ao redor pode ser caracterizada pela ocorrência de descoloração, maceração, 

eritema, palidez ou erosão. A palpação da pele pode indicar a presença de uma área 

endurecida, como em lipodermatoesclerose.  

As bordas da ferida fornecem informações acerca da epitelização, cronicidade e 

etiologia da ferida, e apresentam papel fundamental para a evolução do processo de 

cicatrização (WOCN, 2012). A avaliação da pele adjacente á ferida deve incluir: 

 Cor: eritema, palidez; cianose; 

 Textura: úmida, seca, intumescida, hiperqueratinosa; 

 Temperatura: quente, fria, normotérmica. 

 Integridade: maceração, escoriação, erosão, descamação.  

 

 Edema 

O edema é definido como acúmulo de líquido no espaço intersticial, conforme descrito 

por Coelho (2004).  Ele explica que o edema é avaliado através da observação do sinal do 

cacifo ou de Godet. Esse sinal é realizado comprimindo-se a região afetada com o polegar por 

cerca de 10 segundos observando-se a formação de depressão. A profundidade da depressão 

pode ser comparada com escala de cruzes, variando de + a ++++.  Para efeito de comparação, 

a intensidade máxima (++++) é atribuída a edemas que formam depressões maiores a uma 

polpa digital.  

 O edema é mais comum nas úlceras venosas, pois a hipertensão venosa alimentada 

durante o relaxamento muscular devido ao refluxo venoso, impossibilita a pressão no interior 

do vaso sanguíneo atingir um valor abaixo de 60 mmHg (CARMO et al., 2007).  

 

 Biocarga 

 Cooper et al.  (2014) ressaltam que as feridas crônicas são suscetíveis ao aumento da 

biocarga, o que por sua vez aumenta o risco de infecção local. A infecção é uma das 

complicações mais frequentes, resultando em maior tempo de tratamento, maior risco de 

morbidade, maior uso de recursos (de curativos e tempo de enfermagem) e, mais importante, 

um alto custo pessoal para os pacientes e suas famílias. 
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Com relação aos sinais de infecção, todas feridas estão contaminadas em graus 

variados. Ocorre infecção no momento em que a multiplicação de microrganismos não pode 

mais ser controlada pelo sistema imunitário do corpo (GREATREX-WHITE; MOXEY, 

2015).  

Simões (2011) explica que as feridas podem estar contaminadas, colonizadas ou 

infectadas. A contaminação é a presença de microrganismos na ferida, sem que ocorra a sua 

multiplicação o que não provoca atrasos no processo de cicatrização. Colonização é a 

presença e proliferação de microrganismos na ferida, sem reação do hospedeiro e sem 

necessariamente ocorrer atraso no processo de cicatrização. Infecção é a presença, 

proliferação e invasão de microrganismos nos tecidos. 

Tradicionalmente, os sinais clássicos de infecção são: dor, calor, rubor e edema. 

Porém, estes podem não ser óbvios e critérios adicionais foram identificados, como: 

cicatrização sem evolução, descoloração do leito da ferida, tecido de granulação friável, dor 

inesperada, aumento do exsudato, odor fétido, fístula/ túnel para os tecidos moles 

(GARDNER; FRANTZ; DOEBBELING, 2001; BENBOW, 2016).  

A avaliação do odor da ferida é importante na avaliação de parâmetros de ferida, que 

respeitam as determinadas espécies de microrganismos. As mudanças na condição da ferida 

podem ser suspeitadas diante de mudanças na quantidade e qualidade de odor. A 

contaminação da ferida por microrganismos específicos (tais como Pseudomonas 

aeruginosa), ou anaeróbios pode ser detectada pelo seu odor característico como destacam 

Romanelli e Dinni (2014).  

 Dor 

A dor crônica geralmente é uma experiência comum em indivíduos com úlceras de 

perna, justamente porque estes tipos de lesões tendem a ter um processo de reparo tecidual 

prolongado. A dor ocorre em 28% a 65% dos acometidos e algumas vezes é descrita como 

intensa, conforme relatado no estudo de Oliveira et al. (2012). A dor em feridas pode ocorrer 

por diversos fatores, como etiologia da ferida, tratamento disponível, produto utilizado, além 

da troca de curativos que também pode ser um momento doloroso, entre outros fatores.  

Silveira et al. (2017) destacam que a mensuração da dor deve fazer parte da avaliação 

da equipe de enfermagem que cuida de lesões, pois subsidia a elaboração de estratégias para o 

seu controle efetivo, reduzindo o desconforto físico e emocional, resultando em menor 

permanência em ambiente hospitalar ou procura por atendimento ambulatorial, diminuindo o 

afastamento do trabalho e de outras atividades sociais, além de reduzir custos diretos do setor 

saúde. 
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Atualmente as escalas da dor são os instrumentos mais utilizados para sua 

mensuração, destacando-se a escala numérica (0 a 10), a escala analógica visual, a escala de 

descritores verbais (sem dor/ dor leve/ dor moderada/ dor intensa e dor insuportável) e o 

diagrama corporal. Como todo instrumento de avaliação, as escalas citadas acima apresentam 

limitações e prioriza a avaliação da intensidade dolorosa (unidimensional), o que na prática 

hospitalar é o aspecto mais aferido e que muitas vezes irá determinar o tratamento analgésico 

(SALLUM; GARCIA; SANCHES, 2012). 

 O estudo de Silveira et al. (2017) sobre o padrão da dor com 40 pacientes com 

úlceras de perna demonstrou que intensidade da dor se apresentou de forma moderada à 

intensa quando avaliada pela Escala Numérica. Sua percepção foi descrita por sensações de 

fisgada, pontada, agulhada, latejamento, enjôo e queimação. De maior recorrência no período 

da noite, acentuada em posição ortostática e necessita de medicação e elevação dos membros 

para seu controle. Os autores ressaltaram a importância de compreender as características e 

forma de apresentação da dor associada a lesões a fim de orientar o planejamento das 

intervenções de enfermagem visando ao controle efetivo da dor e a melhora da qualidade de 

vida do paciente. 

 

 Qualidade de vida 

A Organização Mundial da Saúde define Qualidade de Vida como a percepção do 

indivíduo de sua posição na vida, no contexto de sua cultura e dos sistemas de valores da 

sociedade em que vive, em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações 

(WHO, 1995). 

Estudos comprovam que feridas crônicas de perna, afetam seu estilo de vida devido à 

dor, dificuldade de mobilidade, depressão, perda da autoestima, isolamento social, inabilidade 

para o trabalho e frequentemente altera a imagem corporal, proporcionando uma diminuição 

na qualidade de vida (EVANGELISTA et al., 2012). 

Esse tipo de lesão de perna apresenta-se com alta prevalência, caráter recidivante, o 

que provoca sofrimento tanto ao paciente como a sua família. O impacto da alteração do estilo 

de vida da população acometida pelas úlceras atinge diretamente a qualidade de vida, uma vez 

que esta é marcada pela subjetividade, e envolve todos os componentes essenciais da 

condição humana como destacam Nunes et al.  (2008) e Costa et al.  (2011).  
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2.2.1 LUMT e outros estudos 

 Alguns estudos utilizaram o LUMT como ferramenta de avaliação clínica em suas 

pesquisas e serão destacados a seguir.  

 O estudo de Tóbon et al. (2008) buscou examinar a relação entre o estado nutricional e 

a gravidade de úlceras venosas. A ferramenta utilizada para avaliação da úlcera foi o LUMT. 

Uma relação inversa foi encontrada entre o escore LUMT e nos níveis séricos de vitamina A e 

uma correlação positiva foi observada entre o escore LUMT e a vitamina C sérica.  

O estudo de Sriram et al. (2016) tinha por objetivo determinar o papel e a eficácia do 

plasma rico em plaquetas (PRP) na cicatrização de úlceras vasculíticas recalcitrantes. A 

ferramenta utilizada para avaliar a cicatrização foi o LUMT, porém não foram fornecidas 

informações sobre o escore do LUMT e nem associações do escore com outras variáveis.  

O estudo de Lelli et al. (2019) buscou testar o diagnóstico da análise voltamétrica 

(VA) no exsudato da úlcera para identificar a etiologia da úlcera de perna, infecção e prever a 

cicatrização; e para avaliação da clínica foi utilizado o LUMT. Das 33 úlceras presentes no 

seguimento, 12 apresentam piora no escore total e 13 apresentam piora no escore objetivo do 

LUMT (parte A). A VA realizada no início do estudo foi capaz de prever a piora do escore 

total com precisão de 72,7%, sensibilidade de 50% e especificidade de 85,7% e a piorta do 

escore objetivo (parte A) com precisão de 94%, sensibilidade de 84,6% e especificidade de 

100%. Assim, o LUMT quando comparado a outro método de avaliação, demonstrou 

capacidade de avaliar as mudanças clínicas ao longo do tempo.  

O estudo de Yassin et al. (2019) buscou descrever a experiencia no tratamento de 20 

pacientes com deformidades nos pés diabéticos tratados com correção percutânea. O escore 

LUMT foi utilizado na primeira avaliação, 6 e 12 meses depois. Todos os procedimentos 

foram realizados em ambiente ambulatorial com anestesia local. Um total de 12 pacientes 

tiveram correções de tecidos moles e 8 tiveram uma correção combinada de tecidos moles e 

ossos.  O escore LUMT em 11 pacientes com ferida crônica diminuiu de 22 ± 4 para 2 ± 1 em 

um ano pós-operatório.  
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3  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

Na área da saúde, é possível perceber um número crescente de questionários e escalas 

disponíveis que procuram verificar e avaliar um fenômeno nas diversas pesquisas realizadas 

(ALEXANDRE; COLUCI, 2011). Feitosa et al (2014) ressaltam que o uso dos instrumentos 

de mensuração em forma de escalas e testes validados nacionalmente e internacionalmente é 

defendido por possibilitar a coleta sistemática dos dados tanto para proporcionar uma 

assistência de melhor qualidade quanto para produção de dados em pesquisas de cunho 

científico, viabilizando, ainda, a correlação de suas variáveis através de testes estatísticos. 

Nesse sentido, Medeiros et al. (2015) ressaltam que o reconhecimento da qualidade 

dos instrumentos torna-se um aspecto fundamental para a legitimidade e credibilidade dos 

resultados de uma pesquisa, o que reforça a importância do processo de validação.   

Estudos voltados para a avaliação de propriedades psicométricas de instrumentos 

devem ser desenvolvidos sob importante rigor metodológico, de forma que garantam 

resultados adequados e conclusões apropriadas sobre as propriedades de medida do 

instrumento (ECHEVARRÍA-GUANILO; GONÇALVES; ROMANOSKI, 2017). 

 O desempenho dos resultados dessas medidas é, em grande parte, devido à 

confiabilidade e validade dos instrumentos (SALMOND, 2008).  Ainda que divergentes em 

alguns quesitos, pesquisadores são unânimes em considerar como principais propriedades de 

medida de instrumentos a confiabilidade e a validade (PITTMAN; BAKAS, 2010).  

Nesse sentido, a validação é um fator determinante na escolha e/ ou aplicação de um 

instrumento de medida e é mensurada pela extensão ou grau em que o dado representa o 

conceito que o instrumento se propõe a medir (BITTENCOURT et al., 2011). 

 A fundamentação teórico-metodológica desse estudo foi embasada nos conceitos da 

Psicometria. A figura a seguir ilustra as medidas psicométricas e os respectivos testes 

estatísticos que foram desenvolvidos nesse estudo.  
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Figura 1: Parâmetros de Avaliação Psicométrica mensurados no estudo. Niterói, RJ, 2019. 

Fonte: Elaboração da autora. 

3.1 VALIDADE DE INSTRUMENTOS  

 Pasquali (2009) explica que etimologicamente, a psicometria representa a teoria e a 

técnica de medida dos processos mentais, especialmente aplicada na área da Psicologia e da 

Educação. Ela se fundamenta na teoria da medida em ciências em geral, ou seja, do método 

quantitativo que tem, como principal característica e vantagem, o fato de representar o 

conhecimento da natureza com maior precisão do que a utilização da linguagem comum para 

descrever a observação dos fenômenos naturais.  

 Um dos autores referência na Psicometria é o Luiz Pasquali. Medeiros et al. (2015) 

destacam que o modelo de Pasquali, apesar de ser da psicologia e consistir na teoria da 

elaboração de escalas psicométricas aplicáveis à construção de testes psicológicos de aptidão, 

de inventários de personalidade, de escalas psicométricas de atitude e do diferencial 

semântico. É observado em pesquisas de Enfermagem e envolve a teoria da elaboração de 

instrumentos de medida de fenômenos. Seu interesse nas pesquisas de enfermagem advém da 

psicometria fornecer subsídios para construção e obtenção de instrumentos válidos, que sejam 

capazes de mensurar o que se espera.   

 Pasquali (2009) ressalta que historicamente, a psicometria tem suas origens na 

psicofísica dos psicólogos alemães Ernst Heinrich Weber e Gustav Fechner. O inglês Francis 

Galton também contribuiu para o desenvolvimento da psicometria, criando testes para medir 

processos mentais; inclusive, ele é considerado o criador da psicometria. Foi, contudo, Leon 

Louis Thurstone, o criador da análise fatorial múltipla, que deu o tom à psicometria, 

diferenciando-a da psicofísica. 

Parâmetros de 
Avaliação 

Psicométrica

Validade de 
Constructo

Análise fatorial

Confiabilidade 

Consistência interna 
(alfa de Cronbach)

Estabilidade 
(coeficiente de 

correlação intraclasse)
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 A psicometria moderna tem duas vertentes: a teoria clássica dos testes (TCT) e a teoria 

de resposta ao item (TRI). Pasquali (2009) salienta que a TCT se preocupa em explicar o 

resultado final total, isto é, a soma das respostas dadas a uma série de itens, expressa no 

chamado escore total (T). A TRI, por outro lado, não está interessada no escore total em um 

teste; ela se interessa especificamente por cada um dos itens. Dessa forma, a TCT tem 

interesse em produzir testes de qualidade, enquanto a TRI se interessa por produzir tarefas 

(itens) de qualidade. No final, então, temos ou testes válidos (TCT) ou itens válidos (TRI), 

itens com os quais se poderão construir tantos testes válidos quantos se quiser ou o número de 

itens permitir. Tanto na TCT quanto na TRI, os dois parâmetros mais importantes de 

legitimidade de uma medida ou teste são a validade e a precisão. 

O modelo de Pasquali apresenta três conjuntos de procedimentos para avaliar a 

validade dos instrumentos: teóricos, empíricos (experimentais) e analíticos (estatísticos) 

(PASQUALI, 2010). O primeiro procedimento contempla a fundamentação teórica sobre o 

construto para o qual se quer elaborar um instrumento de medida, isto é, a definição das suas 

propriedades, a concepção da dimensionalidade desses atributos, bem como a definição 

constitutiva e operacional desses, a construção dos itens e a validação de conteúdo. O segundo 

consiste nas etapas e técnicas de aplicação do instrumento piloto, bem como na coleta de 

informações que possam avaliar as propriedades psicométricas do instrumento; e o terceiro 

são os procedimentos analíticos, que determinam as análises estatísticas dos dados com vista à 

validação do instrumento desenvolvido. 

Tendo em vista os procedimentos teóricos, empíricos e estatísticos que devem ser 

realizados visando à validação de instrumentos, estudos metodológicos trabalham com 

validação do conteúdo, validação de critério e validação de construto (SOUZA; 

ALEXANDRE; GUIRARDELLO, 2017; PASQUALI, 2009; PASQUALI, 2010): 

 

 Validade de conteúdo 

A validade de conteúdo refere-se ao grau em que o conteúdo de um instrumento reflete 

adequadamente o construto que está sendo medido, ou seja, é a avaliação do quanto uma 

amostra de itens é representativa de um universo definido ou domínio de um conteúdo 

(POLIT; BECK. 2011; POLIT, 2015). É uma avaliação usada tanto nos processos de 

construção de novos instrumentos de medida, quanto nos processos de adaptação cultural de 

instrumentos de medida preexistentes (PILATTI; PEDROSO; GUTIERREZ, 2010; 

ALEXANDRE; COLUCI, 2011). 
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De um modo geral, os autores concordam que a validade de conteúdo expressa o grau 

de relevância dos itens de um teste na representação de todo o universo ou dimensão de 

conteúdo teórico de um determinado fenômeno investigado (CUNHA; ALMEIDA NETO; 

STACKFLETH, 2016). 

Como não existe um teste estatístico específico para avaliação da validade de 

conteúdo, geralmente utiliza-se um comitê de peritos, que, por meio de diferentes abordagens 

possíveis, chegam a consenso se o teste em questão contém todos os itens necessários para 

mensurar o objeto de estudo (PASQUALI, 2009). 

 Validade de Critério 

A validade de critério consiste no grau de eficácia que um instrumento tem em 

predizer um desempenho específico de um sujeito, que deve ser medido/avaliado por meio de 

técnicas que são independentes do próprio teste que se quer validar (PASQUALI, 2009).  

A validade de critério é a relação entre pontuações de um determinado instrumento e 

algum critério externo (KIMBERLIN; WINTERSTEIN, 2008). Este critério deve consistir em 

uma medida amplamente aceita, com as mesmas características do instrumento de avaliação, 

ou seja, um instrumento ou critério considerado ‘padrão-ouro’ (KESZEI; NOVAK; 

STREINER, 2010). 

Kimberlin e Wintersteins (2008) ressaltam que na maioria das vezes, a validação de 

critério torna-se um desafio para o pesquisador, por exigir uma medida ‘padrão-ouro’ a ser 

relacionada com o instrumento escolhido, muitas vezes não encontrado em todas as áreas do 

conhecimento. Também representa um desafio superar as expectativas de um instrumento 

reconhecido como ‘padrão-ouro’.  

 Validade de construto 

A validade de construto é a extensão em que um conjunto de variáveis realmente 

representa o construto a ser medido (MARTINS, 2006; HAIR JUNIOR et al., 2009). Para 

Pasquali (2009) e Fayers e Machin (2007), a validação do construto é considerada a forma 

mais fundamental de validade dos instrumentos, tendo em vista que a teoria psicométrica se 

fundamenta na elaboração da teoria do construto (dos traços latentes dos objetos a serem 

mensurados). O objetivo não é descobrir o construto a partir de uma representação existente 

(teste), mas sim descobrir se a representação (teste) constitui uma representação legítima, 

adequada, do construto (PASQUALI, 2009). 
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O construto possui definições constitutivas, relacionadas com a definição de termos 

em dicionários e enciclopédias, ou seja, os conceitos; e operacionais, que correspondem à 

definição do construto por operações concretas (Pasquali, 2010).  

 Esse estudo verificou a validade de construto do instrumento LUMT mediante a 

realização da análise fatorial.  

A análise fatorial tradicional consiste numa série de técnicas estatísticas que trabalha 

com análises multivariadas e matrizes. A matriz é tipicamente uma matriz de intercorrelações 

entre uma série de variáveis ou itens. A análise que ela faz consiste em verificar se uma série 

de itens pode ser reduzida idealmente a uma única dimensão ou variável, que ela chama de 

fator, com o qual todas as variáveis da série estão relacionadas como explicado por Pasquali 

(2013).   

Pasquali (2013) explica ainda que dessa forma se conclui que os itens são 

unidimensionais, isto é, estão medindo a mesma coisa, que é o que o princípio da 

unidimensionalidade procura. A relação que cada item tem com o fator é expressa através da 

covariância ou da correlação; esta relação se chama de carga fatorial. Itens da série que têm 

alta carga no fator são itens unidimensionais, pois medem o mesmo fator, enquanto itens com 

cargas perto de 0 são itens estranhos e, por isso, devem ser descartados, porque não estão 

medindo a mesma coisa que os demais; estes itens pecam contra a unidimensionalidade e, 

portanto, não podem ser analisados juntamente com os outros. 

 

3.2 CONFIABILIDADE DE INSTRUMENTOS  

Outro parâmetro fundamental de avaliação dos testes é a confiabilidade. Na 

literatura, a confiabilidade também é referida como: precisão, concordância, equivalência, 

consistência, objetividade, fidedignidade, constância, reprodutibilidade, estabilidade, 

confiança e homogeneidade, sendo expressões também utilizadas para designar a 

confiabilidade do instrumento. O uso desses termos varia de acordo com o aspecto do teste 

que se quer realçar e com a literatura utilizada como descrevem diversos autores 

(PASQUALI, 1997; PASQUALI, 2010; MOKKINK et al., 2012; ECHEVARRÍA-

GUANILO; GONÇALVES; ROMANOSKI, 2017).  

Polit e Beck (2011) e Echevarría-Guanilo, Gonçalves e Romanoski (2017) explicam 

que a confiabilidade de uma medição quantitativa é um dos principais critérios de avaliação 

da sua qualidade, pois é a consistência com que o instrumento mede o atributo. Quanto menor 

for a variação produzida pelo instrumento em medições repetidas, maior será sua 
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confiabilidade. A confiabilidade também está relacionada com a precisão da medida. O 

instrumento é confiável à proporção que suas medições refletem valores verdadeiros, ou seja, 

na medida em que erros de medição são excluídos dos escores obtidos. Um instrumento 

confiável maximiza o componente verdadeiro e minimiza o componente do erro do escore 

obtido. Se há ausência de erros na medida ou se estes estão minimizados, a medida seria 

considerada confiável. 

A confiabilidade refere-se à quão estável, consistente ou preciso é um instrumento 

(POLIT; BECK, 2011).  Dessa forma, o estudo da confiabilidade contempla três importantes 

aspectos: a consistência interna, a estabilidade e a equivalência (POLIT; BECK, 2011; 

ECHEVARRÍA-GUANILO; GONÇALVES; ROMANOSKI, 2017; SOUZA; ALEXANDRE; 

GUIRARDELLO, 2017):  

 Consistência interna 

O instrumento pode ser considerado como tendo consistência interna quando seus 

itens medem o mesmo traço (STREINER, 2003; POLIT; BECK, 2011). Trata-se de uma 

importante propriedade de medida para instrumentos que avaliam um único construto, 

utilizando, para isso, uma diversidade de itens (TERWEE et al., 2007). 

A maioria dos pesquisadores avalia a consistência interna de instrumentos por meio 

do coeficiente alfa de Cronbach desde a década de 50 (CRONBACH, 1951; KESZEI; 

NOVAK; STREINER, 2010; STREINER; KOTTNER, 2014; BONETT; WRIGHT, 2015; 

SOUZA; ALEXANDRE; GUIRARDELLO, 2017). A faixa normal de valores do coeficiente 

alfa fica entre 0,00 e + 1,00. Quanto maior o coeficiente de confiabilidade, mais precisa 

(consistente internamente) a medição (POLIT; BECK, 2011). 

 

 Estabilidade 

A estabilidade de um instrumento é o grau em que resultados similares são obtidos 

em duas ocasiões diferentes. A avaliação da estabilidade é feita por procedimentos de teste-

reteste (POLIT; BECK, 2011). A análise teste-reteste consiste em aplicar o instrumento numa 

amostra de sujeitos e, após algum tempo, reaplica-lo numa subamostra dos sujeitos 

inicialmente avaliados (LOPES, 2018). 

O uso desse método requer que o fator a ser medido permaneça o mesmo nos dois 

momentos dos testes e qualquer mudança no escore pode ser causada por erros aleatórios 

(KESZEI; NOVAK; STREINER, 2010).  
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A confiabilidade do teste-reteste tende a diminuir à medida que o tempo de 

reaplicação do teste é prolongado. O intervalo de tempo entre as medições influenciará a 

interpretação da confiabilidade do teste-reteste (POLIT; BECK, 2011; SOUZA; 

ALEXANDRE; GUIRARDELLO, 2017). 

Keszei, Novak e Streiner (2010) consideram adequado um intervalo entre 10 a 14 

dias entre o teste e reteste. Polit e Beck (2011) corroboram com essa periodicidade, 

recomendando um intervalo de duas semanas. Quanto à amostra, um número de pelo menos 

50 participantes é considerado adequado por Terwee et al. (2007). Para Polit e Beck (2011), 

10 participantes é o suficiente.  

A depender do tipo de variável e escala utilizada na pesquisa pode-se optar pela 

análise da confiabilidade pelo teste-reteste, interobservador ou, pela medida intraobservador. 

Quando a aplicação é realizada por diferentes observadores em uma mesma população, em 

um mesmo período ou momento, determina-se a confiabilidade interobservador. Na medida 

intraobservador, a confiabilidade é obtida pela classificação ou medida do mesmo observador 

em duas ocasiões distintas (POLIT, 2015; WALTZ; STRICKLAND; LENZ, 2017). 

O coeficiente de correlação intraclasse (intraclass correlation coefficient, ICC) é 

utilizado para estimar a estabilidade (VET et al., 2006). Os coeficientes de confiabilidade 

(designados como r) variam de 0,00 a 1,00. Quanto maior o valor, mais confiável (estável) é o 

instrumento de medição (POLIT; BECK, 2011). 

 

 Equivalência 

 Equivalência refere-se principalmente ao grau de concordância entre dois ou mais 

observadores independentes a respeito dos escores de um instrumento. Quando há um elevado 

grau de concordância, pressupõe-se que os erros de medição foram minimizados (POLIT; 

BECK, 2011). 

 O grau de erro pode ser avaliado por procedimentos que medem a confiabilidade 

interobservadores, que envolve a atuação de dois ou mais observadores treinados, fazendo 

observações simultâneas e independentes (ROUSSON; GASSER; SEIFERT, 2002; POLIT; 

BECK, 2011). 

 Em seguida, calcula-se o índice de equivalência ou concordância para esses dados, a 

fim de avaliar a força da relação entre as classificações. O coeficiente Kappa é uma medida 

utilizada para avaliação interobservadores. Trata-se de uma medida de concordância entre os 

avaliadores e assume valor máximo igual a 1,00. Quanto maior o valor de Kappa, maior a 

concordância entre os observadores. Valores próximos ou abaixo de 0,00 indicam a 
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inexistência de concordância como relatam Salmond (2008) e Souza, Alexandre e 

Guirardello, 2017.  

 Nesse estudo, além da validade de construto foi mensurada a confiabilidade do 

instrumento LUMT por meio de mensurações da consistência interna e estabilidade 

intraobservador. 

 A confiabilidade e validade do instrumento não são qualidades totalmente 

independentes. Polit e Beck (2011) ressaltam que um instrumento de medição não confiável 

não pode ser válido. Um instrumento errático ou impreciso não pode medir validamente o 

atributo. Todavia, um instrumento confiável, às vezes não é válido. A alta confiabilidade de 

um instrumento não garante sua validade, enquanto a baixa confiabilidade de uma medição é 

indício de pouca validade.  Além disso, a validade não é uma característica tudo ou nada do 

instrumento. Ressaltam ainda que a questão não é se o instrumento tem ou não validade, mas, 

sim, qual é o grau dela. Não se comprova, estabelece ou verifica a validade de um 

instrumento; na verdade, ela é sustentada, em maior ou menor grau, por dados científicos. 

Mais especificamente, os pesquisadores não validam o instrumento, mas sua aplicação. 

Quanto mais indícios houver de que determinado instrumento de fato está medindo o que 

supostamente deveria mensurar, mais confiável será sua validade.  
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4 MÉTODO 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de uma pesquisa metodológica que é definida por Burns e Grove (2001) como 

o estudo projetado para desenvolver a validade e a confiabilidade dos instrumentos a fim de 

medir construtos usados como variáveis em pesquisa. Nesse contexto, Polit e Beck (2011) 

descrevem que as pesquisas metodológicas envolvem investigações dos métodos de obtenção 

e organização de dados, tratando do desenvolvimento, da validação e da avaliação de 

ferramentas e métodos de pesquisa. 

Esse estudo foi fundamentado nos conceitos teórico-metodológicos da Psicometria e 

compreendeu a análise das propriedades psicométricas em termos de validade de construto e 

confiabilidade por meio de mensurações consistência interna e estabilidade intraobservador 

do instrumento Leg Ulcer Measurement Tool adaptado para a Língua Portuguesa 

 

4.2 O INSTRUMENTO LEG ULCER MEASUREMENT TOOL 

O LUMT é um instrumento composto por duas partes. A parte A possui 14 itens 

classificados como domínios avaliados clinicamente e a parte B, 3 domínios avaliados pelo 

próprio paciente. Cada item contém 5 categorias de respostas ordenadas, pontuadas de 0 a 4. 

As pontuações da parte clínica avaliada pelo profissional de saúde podem ser somadas para 

obter uma pontuação total que varia de 0 a 56. Uma pontuação de 0 indica que a ferida foi 

fechada. Quanto maior a pontuação, pior o estágio de cicatrização da úlcera. As pontuações 

dos domínios dos pacientes podem ser somadas para obter uma pontuação que varia de 0 a 12. 

Quanto maior a pontuação, maior o padrão de dor e pior a qualidade de vida como relatado 

por Woodbury et al., 2004)  

Como descrito anteriormente, o LUMT conta com uma parte de instruções para 

avaliação e preenchimento do instrumento a qual também foi traduzida e adaptada à realidade 

brasileira. O instrumento e as instruções encontram-se no Apêndice I e II, respectivamente. 

 

4.3 LOCAL 

A coleta de dados foi realizada no Ambulatório de Tratamento de Feridas do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP) e na Policlínica Regional da Engenhoca. O Ambulatório 

foi criado em 1993, pela Profᵃ. Drᵃ. Beatriz Guitton Renaud Baptista de Oliveira, para 

realização da consulta de enfermagem a pacientes que apresentam feridas. É referência no 
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atendimento a pacientes com lesões e além de campo de ensino teórico-prático para alunos do 

4° período na disciplina de Fundamentos de Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora 

de Afonso Costa, abarca diversos projetos de pesquisa. No ano de 2018 foram atendidos 

aproximadamente 140 pacientes no Ambulatório.  

A Policlínica da Engenhoca é um campo de estágio para alunos da graduação da 

Universidade Federal Fluminense. Possui atendimentos de emergência adulto e pediátrico, 

consultas clínicas e de especialidades diversas, como pediatria, angiologista, dermatologista, 

entre outras. Além disso, possui um ambulatório de feridas, porém não há registros sobre 

média de atendimentos por ano.  

 

4.4 AMOSTRA 

Esse estudo utilizou a amostragem em sequência, que segundo Polit e Beck (2011), 

consiste em recrutar todas as pessoas de uma população acessível que atendam aos critérios 

de elegibilidade ao longo de um intervalo de tempo específico ou até alcançar um tamanho de 

amostra determinado.  

A coleta de dados no Ambulatório de Tratamento de Feridas do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP) ocorreu durante os meses de janeiro a julho de 2019. Durante esse 

período, 95 pacientes com úlcera de perna foram atendidos na unidade. A partir de junho de 

2019, por decisão da direção do hospital, a agenda do ambulatório foi fechada para 

encaminhamento de pacientes externos, impossibilitando assim a chegada de novos pacientes.  

Na Policlínica Regional da Engenhoca, a coleta de dados ocorreu em julho de 2019. 

Durante esse período, 17 pacientes com úlcera de perna foram atendidos na unidade. Cabe 

salientar que esse número apresenta uma constância ao longo do ano, uma vez que o 

atendimento é restrito a população local.  

Para validação de construto, a literatura recomenda a inclusão de 5 a 10 participantes 

para cada item a ser avaliado (NUNNALY; BERNSTEIN, 1994; PASQUALI, 2010). Para 

análise da estabilidade recomenda-se uma subamostra entre 10 a 50 participantes (TERWEE 

et al., 2007; POLIT; BECK, 2011).  

O grupo COSMIN desenvolveu uma lista de verificação contendo padrões para avaliar 

a qualidade metodológica dos estudos sobre propriedades de medida, considerando adequada 

para validade de construto por análise fatorial uma amostra com mais de 100 participantes e 

pelo menos cinco vezes o número de itens da escala ou menos de 100 participantes e pelo 

menos seis vezes o número de itens da escala; uma amostra muito boa para consistência 
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interna a inclusão de mais de 100 participantes e uma amostra adequada para estabilidade à 

inclusão de 50 a 99 participantes (MOKKING et al., 2019).  

Nesse estudo, dos 112 pacientes identificados com úlceras de perna, foram incluídos 

105 participantes para a validação de construto e consistência interna, e desses, 50 

participantes para a estabilidade intraobservador. Assim, a amostra desse estudo mostrou-se 

adequada, uma vez que alcançou mais de 100 participantes e seis vezes o número de itens do 

instrumento para a validação de construto e 50 participantes para a análise da estabilidade. 

 

4.4.1 Critérios de inclusão 

 Idade acima de 18 anos;  

 Úlcera de perna de etiologia venosa, arterial, mista ou diabética; 

 Tempo mínimo de 12 semanas de úlcera;  

 Em caso de participantes com mais de uma lesão, a úlcera de maior área foi 

selecionada. 

 

4.4.2 Critérios de exclusão 

 Úlceras circulares devido à maior dificuldade de mensuração da área; 

 Para análise da estabilidade, foram excluídos os participantes que não podiam retornar 

para novo atendimento em um período de 14 dias. 

A figura 2 ilustra a obtenção da amostra do estudo: 
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Figura 2: Amostra do estudo. Niterói, RJ, 2019. 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

4.5 COLETA DOS DADOS 

4.5.1. Procedimentos de coleta 

Os participantes foram convidados a participar da pesquisa durante o atendimento de 

rotina nos ambulatórios selecionados, esclarecidos quantos aos objetivos e método do estudo 

e lhes foi explicado que a participação era voluntária. Os que aceitaram participar assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Destaca-se que os pacientes estavam 

participando exclusivamente dessa pesquisa durante o período de coleta de dados em ambos 

os ambulatórios selecionados.  

A pesquisadora foi a responsável pela coleta de dados. Trata-se de uma enfermeira 

com mais de 5 anos de experiência na área de avaliação e tratamento de feridas, além de ter 

realizado estudos anteriores com o LUMT. A coleta de dados foi realizada por um único 

profissional por ausência no período da coleta de outro enfermeiro que pudesse aplicar o 
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LUMT para avaliar as lesões. Esta fase do estudo seguiu o procedimento operacional padrão 

desenvolvido para esta fase do estudo (Apêndice III). 

 

4.5.2 Instrumentos 

 Além do LUMT e suas instruções, foi utilizado também um instrumento (Apêndice 

IV) contendo dados de identificação, caracterização sociodemográfica e clínica do 

participante com: nome, prontuário, telefone, campo de pesquisa, renda, nível de escolaridade, 

idade, sexo e comorbidades. Além de alguns dados sobre as lesões, tais como: número de 

lesões, local (is), tempo de úlcera, etiologia e área em cm². Cabe salientar que a privacidade 

foi preservada e durante a tabulação dos dados os nomes foram codificados de modo a 

assegurar o anonimato dos participantes.  

 

4.5.2.1 Variáveis de análise 

 Caracterização da amostra: sexo, idade, nível de escolaridade, renda, comorbidades, 

local da lesão, tempo de úlcera, etiologia da úlcera e recidiva. Neste estudo, foi 

considerado como recidiva o surgimento de nova úlcera de perna após a completa 

cicatrização (BORGES et al., 2016). 

 Características relacionadas à lesão: exsudato, tamanho, profundidade, descolamento, 

tipo de tecido, bordas, viabilidade da área perilesional, edema, biocarga, dor e 

qualidade de vida.  

 

4.5.3 Aplicação do Instrumento 

 Durante o atendimento de rotina dos participantes nos ambulatórios selecionados, 

procedeu-se a avaliação das lesões e aplicação do instrumento de identificação do paciente e o 

LUMT em todos os participantes.  

 

4.5.3.1 Validade de construto e consistência interna 

 Para análise da validade construto e consistência interna os dados foram coletados em 

um único momento na amostra total. 

 

4.5.3.2 Estabilidade 

 Para análise da estabilidade, os dados foram coletados em parte da amostra total, em 

duas ocasiões distintas. Por se tratar de lesões crônicas com o processo de reparo tecidual 

prolongado, adotou-se o padrão de 14 dias para observar as alterações, pelo mesmo avaliador. 
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A estabilidade foi coletada no Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP, onde os pacientes 

são atendidos pelo menos uma vez ao mês ou de acordo com a gravidade da lesão. À medida 

que os participantes selecionados para a análise da validade de construto e consistência 

interna tivessem a possibilidade de retorno em 14 dias, foram incluídos também na análise de 

estabilidade até atingir a amostra de 50 participantes.  

 A mensuração dos escores obtidos com a aplicação do LUMT e a transcrição dos 

dados ocorreram após o término da coleta de dados de todos os participantes. A figura 3 

ilustra esse processo de coleta de dados: 

 

Figura 3: Etapa da coleta de dados. Niterói, RJ, 2019. 

 

     Fonte: Elaboração da autora.  

4.5.3.1 Mensuração da área das lesões 

A área da lesão foi mensurada através de três técnicas que serão descritas a seguir: 

 Método da Régua (Comprimento x largura):  
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Mede-se o maior comprimento, no sentido céfalo-caudal e depois a maior largura de 

lado ao outro com uma régua métrica graduada. Multiplicam-se estas duas medidas 

(comprimento x largura) para obter a área, em centímetros quadrados (NATIONAL 

PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL PUSH TOOLVERSION, 1998; WOODBURY et 

al., 2004). Essa é a medida recomendada pelo LUMT. 

 

 Planimetria manual:  

A técnica de decalque consiste em desenhar o formato da ferida utilizando folha de 

plástico estéril transparente, caneta retroprojetora e papel quadriculado em centímetros 

(OLIVEIRA; CASTRO; ANDRADE, 2005). Para realizá-la é necessário colocar um plástico 

estéril em cima da lesão, outra sobreposta e com a caneta retroprojetora fazer o traçado do 

formato da lesão, seguindo as bordas. É preciso informar a posição da lesão, seguindo a 

graduação do relógio de ponteiros, colocando o número doze na parte superior e o número 

seis na parte inferior. O plástico que ficou em contato com a ferida é desprezado e a outra 

folha é sobreposta ao papel quadriculado para contabilizar os quadrados inteiros de 1 cm 

existentes, obtendo assim a área da lesão. 

 

 Planimetria digital:  

Foi realizada com o software ImageJ 1.47v. Após a realização da planimetria, foi feita 

a transposição do traçado para o papel vegetal e, colocou-se uma régua ao lado da imagem 

desenhada, então procedeu-se o registro fotográfico desse material para cálculo da planimetria 

em cm² (TAVARES, 2014). Passos: 

Passo1: Seleção dos comandos File e depois Open, para abrir o arquivo com a fotografia da 

imagem da planimetria da ferida em papel vegetal. 

Passo 2: Seleção do arquivo correspondente a fotografia. 

Passo 3: Seleção do comando para calibrar o programa. Clicar na régua e selecionar a 

distância correspondente a 1 cm. 

Passo 4: Calibração do programa. Seleção dos comando Analyze e depois Set Scale.  

Passo 5: Indicação das unidades de medida. Digitar 1 no segundo retângulo, Apagar a palavra 

“pixel” do quarto retângulo e escrever “cm”. Selecionar a palavra “Global”. Clicar OK. 

Passo 6: Seleção do comando contorno da imagem e realização do contorno com o mouse.  
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Passo 7: Seleção do comando Measure para calcular a área.  

 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

4.6.1 Ferramentas Computacionais  

Os dados coletados a partir dos instrumentos de pesquisa foram dispostos em uma 

planilha eletrônica do programa Microsoft Excel 2013, construindo assim o banco de dados da 

pesquisa.  O Excel também foi utilizado para construção de alguns gráficos descritivos. 

Qualquer outra análise estatística dos dados foi feita através do programa IBM SPSS 

(StatiscalPackage for the Social Sciences), versão 22.0.   

4.6.2 Análise dos Dados  

A validade externa de uma pesquisa se refere à capacidade de podermos generalizar os 

resultados, obtidos com uma amostra, à população em geral (CAMPBELL; STANLEY, 

1967). O que se deseja é descobrir relações causais que possam ser verdadeiras, não só para a 

amostra, mas para a população, senão as conclusões seriam muito limitadas e, portanto, de 

pouco interesse (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). A análise estatística deste trabalho iniciou 

com a validação externa que compreende a análise descritiva, inferencial e exploratória do 

banco de dados. A análise de validação externa se relaciona com os testes de hipóteses a partir 

dos dados amostrais com o objetivo de se inferir uma situação provável na população. 

A análise descritiva teve como objetivo sintetizar e caracterizar o comportamento das 

variáveis e traçar o perfil da amostra dos dados e foi feita baseada em gráficos, distribuições 

de frequências, tabelas cruzadas e cálculo de estatísticas descritivas: proporções, mínimo, 

máximo, média, mediana (P50), desvio padrão (DP), percentil 25 (P-25), percentil 75 (P-75), 

coeficiente de variação (CV). A variabilidade da distribuição de uma variável quantitativa foi 

considerada baixa se CV<0,20; moderada se 0,20≤CV<0,40 e alta se CV≥0,40 (TRIOLA, 

2008). 

Na análise inferencial foram feitos testes de significância estatística para analisar se 

são significativas as diferenças encontradas entre distribuições e estatísticas (proporções e 

médias) de subgrupos distintos. Na Análise Inferencial das Distribuições de Variáveis 

Qualitativas, a significância da associação entre duas variáveis, ou a diferença entre as 

distribuições das proporções, foi investigada pelo teste Qui-quadrado e, quando o teste Qui-

quadrado se mostrou inconclusivo e foi possível, foi utilizado o teste Exato de Fisher 

(MEDRONHO et al., 2009 e TRIOLA, 2008). 
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Na Análise Inferencial de Variáveis Quantitativas, a hipótese de normalidade da 

distribuição foi verificada pelos testes de Kolmogorov-Smirnov (KS) e Shapiro-Wilk (SW). A 

distribuição foi considerada normal apenas se ambos os testes não rejeitaram a hipótese de 

normalidade da distribuição. Na comparação das distribuições de uma variável quantitativa de 

dois grupos independentes, a Comparação seria feita pelo Teste t-deStudent, entretanto, em 

todas as análises deste tipo feitas neste trabalho, pelo menos um dos grupos não apresentou 

distribuição normal na variável em teste, ou as variáveis eram ordinais. Portanto, neste 

trabalho, comparações de uma variável quantitativa ou ordinal de dois grupos independentes 

foram feitas pelo Teste não paramétrico de Mann-Whitney. Duas medidas repetidas ou 

relacionadas foram comparadas pareadamente pelo teste de Wilcoxon. Mais de duas medidas 

repetidas foram comparadas pelo teste de Friedman, com analise post hoc feita pelo teste de 

Wilcoxon com correção de Bonferroni para o p-valor (FAVERO et al., 2009). 

A associação entre variáveis ordinais e/ou quantitativas foi investigada por abordagem 

não paramétrica pelo Coeficiente de Correlação de Ordem de Spearman (ρ) e a significância 

da correlação foi atestada pelo Teste do Coeficiente de Correlação de Ordem de Spearman. O 

coeficiente de Spearman (ρ) pode assumir valores entre -1 e +1, sendo que quanto mais 

próximos dos extremos, mais forte a correlação. Os valores de referência adotados para este 

estudo serão: correlação fraca (ρ<0,30); moderada (0,30ρ< 0,70); e forte (0,70ρ< 1,00), 

(FAVERO et al., 2009; TRIOLA, 2008). 

 

4.6.3 Análise de Validação do LUMT 

4.6.3.1 Análise Fatorial Exploratória 

Como lembra Hoss e Caten (2010), um questionário é composto por um número de 

questões (itens) que tentam traduzir um conceito geral de uma dimensão. Freqüentemente, os 

itens são agrupados em fatores para explicar sub-conceitos (construtos) dentro de uma 

dimensão. Assim, para validar um questionário é necessário verificar se os itens são 

suscetíveis a serem agrupados. Desta forma, apresentou-se primeiramente a análise fatorial 

para posteriormente apresentar as demais técnicas de validação e confiabilidade.  

Conceitualmente, a análise fatorial é uma técnica estatística multivariada que estuda 

correlações entre um grande número de variáveis agrupando-as em fatores. A análise fatorial 

foi empregada na forma exploratória neste trabalho, para extrair os fatores da dimensão em 

estudo (abordagem analítica de fator). 
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A análise fatorial exploratória (AFE) é uma técnica de avaliação de interdependência 

que não define restrições ou número de componentes a serem extraídos. Assim, uma vez que 

os fatores estejam determinados e interpretados, estes podem descrever os dados em um 

número menor de conceitos do que as variáveis individuais (HAIR et al., 1995).  A análise 

fatorial para validação do instrumento foi feita em três etapas: 1a análise da matriz de 

correlações de Pearson e da adequação da utilização da Análise Fatorial, 2a Extração de 

fatores iniciais e determinação do número de fatores, 3a Rotação de Fatores e Interpretação 

dos fatores.  

Na análise de adequação, o Teste de Esfericidade de Bartlett (TEB) tem como hipótese 

nula que as variáveis ou indicadores não sejam correlacionadas na população. A estatística de 

teste do TEB tem distribuição Qui-quadrado e para que o método de análise fatorial seja 

adequado para o tratamento dos dados espera-se rejeitar tal hipótese ao nível mínimo de 5% 

de significância, ou seja, espera-se um p-valor menor que 5% pra o TEB (FAVERO et al., 

2009). 

A medida de adequação da amostra (MSA), ou estatística de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO), é um indicador utilizado para examinar a conveniência da execução de uma análise 

fatorial e é calculado tanto para toda a matriz de correlação como para cada variável. Os 

valores de KMO são normalizados (entre 0 e 1) e mostram a proporção da variância que os 

indicadores apresentam em comum (FAVERO et al., 2009). O TEB e o KMO verificam o 

grau de suscetibilidade ou ajustes de dados à AFE e foi considerada a classificação para o 

KMO disposta no quadro 3. 

 

Quadro 3: Valores da estatística de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e  Classificação do ajuste dos 

itens à Análise Fatorial. Niterói, RJ, 2019. 

Valor da estatística de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) 

Classificação do ajuste dos itens 

à Análise Fatorial 

𝐾𝑀𝑂 ≤ 0,5 Ajuste Ruim 

0,5 < 𝐾𝑀𝑂 ≤ 0,7 Ajuste Razoável 

0,7 < 𝐾𝑀𝑂 ≤ 0,8 Ajuste Médio 

0,8 < 𝐾𝑀𝑂 ≤ 0,9 Ajuste Bom 

0,9 < 𝐾𝑀𝑂 ≤ 1,0 Ajuste Muito Bom 

Fonte: FAVERO et al. (2019). 

Para a determinação do número de fatores, foi utilizado o critério da raiz latente de 

Kaiser onde o número de fatores corresponde ao número de autovalores maiores ou iguais a 

ume variância explicada acumulada maior que 60%. Após a extração dos fatores, a matriz de 
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carregamento sofreu uma rotação onde esta é multiplicada por uma matriz ortogonal para se 

obter uma interpretação mais fácil dos fatores. O método utilizado para rotação da matriz foi o 

critério de Kaiser, denominado VARIMAX, com normalização, que busca a alocação mais 

simplificada dos fatores encontrando grupos de carregamento significativos e negligenciáveis 

através das cargas fatoriais de cada item em cada fator. A comunalidade, que é a quantidade 

da variância que uma variável compartilha com as outras variáveis, ou, em outras palavras, a 

proporção de variância de cada indicador explicada pelos fatores identificados, foi calculada 

para cada pelo método de Componentes Principais (FAVERO et al., 2009). Espera-se que a 

comunalidadede cada item seja maior que 0,5 para que seja considerado representativo dentro 

do construto do instrumento (HAIR et al., 1995).   

 

4.6.3.2 Análise de Confiabilidade do Instrumento: Consistência Interna 

Confirmada a unidimensionalidade do instrumento pela análise Fatorial exploratória, 

procedeu-se a realizar a análise de confiabilidade para concluir se o conjunto todo de itens, ou 

o conjunto de item que compõe o fator é unidimensional e que grande parte da variância é 

atribuída ao seu comportamento. O erro aleatório está presente em qualquer mensuração 

científica e acaba por reduzir a precisão das mesmas. Desta forma, a confiabilidade refere-se à 

precisão da mensuração independente do que é medido (FAVERO et al., 2009). A 

consistência interna, como medida de confiabilidade de um questionário, indica quão 

diferente os itens medem o mesmo conceito (NUNNALLY, 1978). O estimador mais 

utilizado para a consistência interna quanto a sua homogeneidade é o Alfa de Cronbach (α).  

O valor desejável para α deve ser superior a 0; entretanto HAIR et al. (1995) comentam que 

para pesquisas exploratórias, o alfa  mínimo pode ser reduzido para 0,6. Neste trabalho foi 

utilizada a seguinte escala de classificação de 𝛼, disposta no quadro 4.  

 

Quadro 4: Valores do Alfa de Cronbach (α)e Classificação da Consistência interna do 

instrumento. Niterói, RJ, 2019. 

Valor da estatística Alfa de Cronbach (α) 
Classificação das consistência 

interna do instrumento 

𝛼 < 0,6 Inadmissível 

0,6 ≤ 𝛼 < 0,7  Consistência Fraca 

0,7 ≤ 𝛼 < 0,8  Consistência Razoável 

0,8 ≤ 𝛼 < 0,9  Consistência boa 

𝛼 ≥ 0,9  Consistência muito boa 

 
Fonte: FAVERO et al. (2009). 
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Cabe ressaltar a observação de Cortina (1993) de que o coeficiente alfa é útil para a 

estimativa da confiabilidade em um caso particular no qual a variância específica do fator é 

unidimensional. Se a validade de construção sugerir a existência de um único fator, então 

valores altos de alfa de Cronbach podem ser usados para concluir que o conjunto de itens que 

compõe o fator é unidimensional e que grande parte da variância é atribuída ao seu 

comportamento. 

 

4.6.3.3 Análise de Confiabilidade do Instrumento: Estabilidade 

Na análise da estabilidade deseja-se avaliar a seguinte hipótese nula: o instrumento é 

estável, ou seja, as avaliações de teste e reteste apresentam boa concordância. A análise de 

estabilidade foi feita por item e para o escore final definido como sendo a soma da pontuação 

de cada item do instrumento.  Para tal, a concordância entre as respostas de itens nominais ou 

dicotômicos foi avaliada pelo Coeficiente Kappa de Cohen,  a concordância entre as respostas 

de itens ordinais foi avaliada pelo Coefficiente Kappa de Cohen Ponderado, e a concordância 

entre os escores de teste e reteste foi avaliada pelo Coeficiente de Correlação Intraclasse 

(ICC), por ser uma variável em escala quantitativa (MEDRONHO et al., 2009). 

Várias classificações de medidas de concordância existem na literaturam a partir de 

estudos de ponto de corte. Neste trabalho, a classificação adotada é aquela proposta por 

BYRT (1996), descrita no quadro 5 a seguir.  

 

Quadro 5: Valores do coeficiente de Concordância e Classificação de concordância. Niterói, 

RJ, 2019. 

Valor do coeficiente de 

concordância 

Classificação da 

concordância 

-1 a 0,00 Nenhuma 

0,0 a 0.20 Pobre 

0.21 a 0.40 Superficial 

0.41 a 0.60 Razoável 

0.61 a 0.80 Boa 

0.81 a 0,92 Muito boa 

0,93 a 1,0 Excelente 

                                    Fonte: BYRT (1996) 

 

A significância da concordância será avaliada pelo Intervalo de Confiança do ICC ao 

nível de 95% de concordância. A estabilidade estará significativamente garantida se o ICC for 

maior que 0,80, expressando concordância boa ou muito boa e se o intervalo de confiança do 
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ICC estiver todo contido no intervalo ICC>0,40 (limite mínimo de razoabilidade), 

(MEDRONHO et al., 2009). 

4.6.3.4 Classificação do escore do LUMT modificado 

O escore obtido a partir do instrumento LUMT modificado varia no intervalo de 0 a 

48. No intuito de fazer uma classificação ordinal da gravidade da úlcera em 4 classificações 

distintas, foi feita uma distribuição uniforme do intervalo de 1 a 48 em 4 intervalos. A partir 

de tal classificação ordinal, o presente estudo definiu a classificação da gravidade de uma 

úlcera de perna de acordo com o escore do LUMT adaptado à realidade brasileira. 

 

4.6.4 Nível de Significância  

Todas as discussões acerca dos testes de significância foram realizadas considerando 

nível de significância máximo de 5% (0,05), ou seja, foi adotada a seguinte regra de decisão 

nos testes: rejeição da hipótese nula sempre que o p-valor associado ao teste for menor que 

0,05. Nos testes que fornecerem os p-valores assintóticos e exatos foram considerados os p-

valores exatos. Detalhes da metodologia podem ser encontrados em Hair et al. (1995); Triola 

(2008); Medronho et al. (2009), Fávero et al. (2009) e Alexandre e Coluci (2011). 

 

4.7 ASPECTOS ÉTICOS 

O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal Fluminense, respeitando os princípios estabelecidos na 

Resolução n° 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), do Ministério da Saúde com o 

número 3.074.073, CAAE n°01380618.6.0000.5243 (anexo I). 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (apêndice V) foi assinado por 

todos os voluntários da pesquisa após explanação dos objetivos da pesquisa. Foi garantido o 

anonimato, assim como o direito de desligamento da pesquisa em qualquer momento, sem 

causar prejuízo ao seu acompanhamento. Não foi oferecido qualquer ajuda financeira.  
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5 RESULTADOS 

Os resultados serão apresentados nos seguintes tópicos: Caracterização dos 

participantes e suas lesões, Resultados da aplicação do LUMT, Validação de Construto do 

LUMT, Análise da Confiabilidade do LUMT, Validação de Construto do LUMT modificado, 

Análise da Confiabilidade do LUMT modificado, Novos valores do LUMT modificado e 

Classificação da gravidade da úlcera de perna a partir do seu escore no LUMT modificado. 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES E SUAS LESÕES 

Nesta seção objetiva-se caracterizar o perfil dos 105 participantes do estudo. A tabela 1 

traz a distribuição de frequências das características socioeconômicas destes pacientes.  

Tabela 1: Distribuição de Frequências das características socioeconômicas dos pacientes. 

Niterói, RJ, 2019. 

Variável 

Global 

n=105 

n % 

Sexo   

Feminino 45 42,9 

Masculino 60 57,1 

Idade (anos)   

20 |40 3 2,9 

40 |60 25 23,8 

60 | 80 63 60,0 

80 |100 14 13,3 

Escolaridade   

0-Analfabeto 7 5,8 

1-Ensino fundamental 

incompleto 

48 45,7 

2-Ensino fundamental 
completo 

12 11,4 

3-Ensino médio incompleto 5 4,8 

4-Ensino médio completo 25 23,8 

5-Ensino superior incompleto 3 2,9 

6-Ensino superior completo 5 4,8 

Renda s.m   

Até 1 salário mínimo 68 64,8 

2 a 3 salários mínimos 33 31,4 

Mais de 3 salários mínimos 4 3,8 

 

 

 

Os dados da tabela 1 mostram que o perfil típico (de maior frequência) do participante 

deste estudo é: paciente do sexo masculino (57,1%), na faixa etária de 60 a 80 anos (60,0%), 

com Ensino Fundamental Incompleto (45,7%) e renda de até 1 salário mínimo (64,8%).   

A distribuição da idade dos pacientes é representada na figura 4.   
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Figura 4: Boxplot da distribuição da idade dos pacientes. Niterói, RJ, 2019. 

 

 

O box- plot mostra que os pacientes com menos de 40 anos da amostra eram, sob o 

ponto de vista estatístico, paciente de idades atípicas para esta condição de saúde 

(representados no box-plot pelo símbolo °).  

A tabela 2 traz as principais estatísticas da idade dos pacientes.  

Tabela 2: Principais estatísticas da distribuição da idade dos pacientes. Niterói, RJ, 2019. 

Estatística 

Global 

n=105 

Mínimo 29 

Máximo 91 

Média 65,9 

Percentil 25 59,0 

Percentil 50 65,0 

Percentil 75 74,0 

Desvio Padrão 12,5 

Coeficiente de Variação 0,19 

Os pacientes tinham idade entre 28 e 91 anos, que resultaram numa média de 65,9 

anos, mediana de 65,0 anos, desvio padrão de 12,5 anos e coeficiente de variação igual a 0,19, 

evidenciando baixa variabilidade entre as idades dos pacientes.   
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 A tabela 3 traz a distribuição de frequências das condições de saúde e características 

das lesões destes pacientes.  

 

Tabela 3: Distribuições de frequências das condições de saúde e características das lesões dos 

participantes. Niterói, RJ, 2019. 

 

Variável 

Global 

n=105 

n % 

Tipo de úlcera   

Venosas 80 
76,

2 

Diabéticas 20 
19,

0 

Arterial 1 1,0 

Mistas 4 3,8 

Comorbidades   

Hipertensão Arterial Sistêmica 77 
73,

3 

Insuficiência Venosa Crônica 85 
81,

0 

Diabetes Mellitus 46 
43,

8 

Doença Arterial Obstrutiva 

Periférica 
5 4,8 

Localização da úlcera   

Máleolo 59 
56,

2 

Terço Anterior Distal 8 7,6 

Terço Posterior Distal 6 5,7 

Terço Distal 4 3,8 

Dorso do pé 10 9,5 

Coto do membro 9 8,6 

Halux 6 5,7 

Região plantar do pé 3 2,9 

Tempo de úlcera (meses)   

0|6 23 
21,

9 

6 | 11 5 4,8 

11| 21 7 6,7 

21 |31 8 7,6 

31 | 40 5 4,8 

Maior ou igual a 40 
57 

54,

3 

Recidiva   

Não 
66 62,

9 

Sim 
39 37,

1 
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Os pacientes desta amostra tipicamente tinham úlceras venosas (76,2%), eram 

hipertensos (73,3%), tinham IVC (81,0%), tinham a úlcera localizada no maléolo, a mais de 

40 meses (54,3%), e sem recidiva (62,9%). 

A distribuição do tempo de existência das úlceras dos pacientes é representada na 

figura 5.   

 

Figura 5: Distribuição do tempo de existência da úlcera (em meses). Niterói, RJ, 2019. 

 

 

O boxplot mostra que úlceras com mais de 300 meses são atípicas sob o ponto de vista 

estatístico (representados no box-plot pelo símbolo ° e *).  

A tabela 4 traz as principais estatísticas do tempo de existência da úlcera.  

Tabela 4: Principais estatísticas do tempo de existência das úlceras (em meses). Niterói, RJ, 

2019. 

Estatística 

Global 

n=105 

Mínimo 3 

Máximo 600 

Média 84,9 

Percentil 25 8,0 

Percentil 50 48,0 

Percentil 75 120,0 

Desvio Padrão 108,8 
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Coeficiente de Variação 1,28 

 

O tempo de existência da úlcera dos pacientes variava entre 3 e 600 meses, que 

resultaram numa média de 84,9 meses, mediana de 48,0 meses anos, desvio padrão  108,8 

meses e coeficiente de variação igual a 1,28, evidenciando a alta  variabilidade entre os 

tempos de úlceras dos participantes.   

5.2 RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO LUMT 

 A tabela 5 traz a distribuição de frequências das respostas da parte A do instrumento 

LUMT, que avalia as características das úlceras observadas clinicamente pelo profissional, no 

global e para os grupos definidos segundo o tipo de úlcera.  

Tabela 5: Frequências das características das úlceras observadas no LUMT. Niterói, RJ, 2019. 

 

Variável 
Global 

(n=105) 

Tipo de Exsudato   

1Serosanguinolento 8 7,6 

2 Seroso 9

6 
91,4 

3Seropurulento 1 1,0 

Quantidade de Exsudato   

1 Escassa 2

2 
21,0 

2 Pequena 4

2 
40,0 

3 Moderada 2
8 

26,7 

4 Grande 1

3 
12,4 

Profundidade-Perda da 

espessura completa 

da pele 

1

0

5 

100,0 

Descolamento   

0. 0 cm 

1

0

4 

99,0 

3>0.9–1.4cm 1 1,0 

Tipo de Tecido Necrótico   

0 Nenhum 2

9 
27,6 

1 Solto: 2 1,9 

2 Aderido: 
7

1 
67,6 

4 Endurecido 3 2,9 

Quantidade de Tecido 

Necrótico 
  

0. Ausente 2

9 
27,6 

1. 1 a 25% coberta 3 36,2 
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8 

2. 26 a 50% coberta 2

1 
20,0 

3. 51 a 75% coberta 4 3,8 

4. 76 a 100% coberta 1
3 

12,4 

Tipo de Tecido 

Granulação 

  

1 Vermelho sadio brilhante 8

2 
78,1 

2 Vermelho opaco/escuro 1

0 
9,5 

4 Ausente 
1

3 
12,4 

Quantidade de Tecido   

1. 76 a 100% coberta 
2

9 
27,6 

2. 51 a 75% coberta 
3

8 
36,2 

      3.     26 a 50% coberta 
2

1 
20,0 

4.  1 a 25% coberta 
1

7 
16,2 

Bordas   

1. > 50% bordas do 

epitélio 

1

3 
12,4 

2.  <50% bordas do 

epitélio 

7

0 
66,7 

3. Aderido, sem bordas 2

2 
21,0 

Viabilidade   

0 Nenhum 1 1,0 
1 Apenas um 4

4 
41,9 

2 Dois ou três 6

0 
57,1 

Tipo de edema de perna   

0 Nenhum 2

8 
26,7 

1 Sem cacifo ou firme 4

7 
44,8 

2 Com cacifo 8 7,6 

3Fibrose 2

1 
20,0 

4 Endurecida 1 1,0 

Localização do edema   

0 Nenhum 2

8 
26,7 

1 Localizado periúlcera 9 8,6 

2 Pé, incluindo tornozelo 2

7 
25,7 

3 Até o meio da 

panturrilha 

3

0 
28,6 

Biocarga   

1 Pouco colonizada 

1

0

4 

99,0 

2 Muito colonizada 1 1,0 
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As úlceras dos pacientes deste estudo tinham as seguintes características típicas: 

apresentavam exsudato seroso (91,4%), em quantidade pequena (40,0%), tamanho > 10.1 cm² 

ou mais, com perda de espessura completa da pele (100,0%), descolamento de 0 cm (99,0%), 

com tecido necrótico aderido (67,6%) cobrindo  no máximo 25% da úlcera (63,8%), com 

tecido de granulação vermelho sadio brilhante (78,1%), cobrindo mais de 50% (63,8%) do 

leito da úlcera, com menos de 50% de bordas do epitélio que avançam (66,7%), com dois ou 

três elementos de viabilidade da área perilesional (57,1%), com edema firme ou sem cacifo na 

perna (44,8%), localizado principalmente até o meio da panturrilha (28,6%);e pouco 

colonizadas (99,0%).  

A tabela 6 traz a análise da classificação do tamanho da úlcera segundo os distintos 

métodos de cálculo da área da úlcera: método 1: técnica da régua (comprimento X largura), 

método 2: planimetria manual; método 3: planimetria digital.  

Tabela 6: Frequências da classificação do tamanho das úlceras segundo os três métodos de 

cálculo da área da úlcera. Niterói, RJ, 2019. 

 

Método 

Tamanho 

da 

Úlce

ra 

Global 

(n=105) 

1 1. <2.5 

cm²         18 17,1 

 2. 2.5-5.0 

cm²      12 11,4 

 3. 5.1-

10.0 

cm² 
11 10,5 

 5. > 10 

cm²  64 61,0 

2 e 3 1. <2.5 

cm²         24 22,9 

 2. 2.5-5.0 

cm²      14 13,3 

 3. 5.1-

10.0 

cm² 
11 10,5 

 6. > 10 

cm²  56 53,3 

A classificação do tamanho da úlcera pelo método 2 foi igual a classificação do 

tamanho da úlcera pelo método 3 e por isso, os resultados estão apresentados em conjunto na 

tabela abaixo. Por todos os métodos de classificações encontra-se maior frequências de 

úlceras grandes, de área maior que 10 cm2.  

A tabela 7 traz as principais estatísticas da área úlcera, segundo os três métodos de 

cálculo da área da úlcera. 
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Tabela 7: Frequências da classificação do tamanho das úlceras segundo os três métodos de 

cálculo da área da úlcera. Niterói, RJ, 2019. 

 
Estatística da 

área da 

úlcera 

Método 1 Método 2 Método 3 

Mínimo 0,3 0,3 0,3 

Máximo  336,0 128,0 120,0 
Média 39,4 21,1 19,7 

Mediana  18,0 12,0 10,0 

Desvio Padrão 58,2 25,2 23,7 

C.V  1,48 1,20 1,20 

Comparando as medidas das áreas das úlceras dos três métodos distintos pelo teste de 

Friedman, foi encontrado p-valor<0,001. Conclui-se que há diferença significativa entre as 

medidas das áreas obtidas pelos três métodos. Em análise post hoc pelo teste de Wilcoxon 

com correção de Bonferroni, constatou-se que os três métodos se distinguem 

significativamente um do outro (p-valores menores que 0,001 nos testes de comparações 

múltiplas). O comportamento das distribuições destas medidas é exibido nos boxplots da 

figura 6.  

 

Figura 6: Distribuição das áreas das feridas calculadas pelos métodos 1, 2 e 3. Niterói, RJ, 

2019. 

 

Comparando as estatísticas e os gráficos da figura 6 conclui-se que o método 1 

superestima a área das úlceras, principalmente para úlceras grandes, apresentando valores 

significativamente maiores que os métodos 2 e 3 e o método 3 apresenta as menores áreas das 

feridas.  
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A tabela 8 traz a distribuição de frequências das respostas da parte B do instrumento 

LUMT de domínios avaliados pelo paciente ou se representante.  

Tabela 8: Distribuições de Frequências avaliações do paciente quanto à dor e qualidade de 

vida observadas no LUMT. Niterói, RJ, 2019. 

 

Variável 

Global 

(n=105)        

% 

Intensidade da Dor   

0 Nenhum 3

2 

30,5 

1.  >0-2 1

1 

10,5 

2.  >2-4 1

8 

17,1 

3.  >4-7 1

3 

12,4 

4.   >7 3

1 

29,5 

Frequência da Dor   
0 Nenhuma 3

2 

30,5 

1 Ocasional 3

1 

29,5 

2Depende da posição 3

3 

31,4 

3 Constante 8 7,6 

4 Prejudica o sono 1 1,0 

Qualidade de Vida   

0 Muito satisfeito 1 1,0 

1 Satisfeito 4

7 

44,8 

2 Pouco satisfeito 2
2 

21,0 

3 Insatisfeito 2

5 

23,8 

4 Péssimo 1

0 

9,5 

 

Ao avaliar a dor, observam-se destaques de frequências de nenhuma dor (30,5%) e de 

dor máxima (>7), resposta de 29,5% dos pacientes. As frequências de dor se distribuem 

principalmente nas respostas Nenhuma (30,5%), Ocasional (29,5%) e Depende da posição 

(31,4%) e a avaliação da qualidade de vida típica é a de “Satisfeito” (44,8%). 

A tabela 9 exibe as principais estatísticas dos escores do LUMT, por domínio e total, 

obtidos usando os distintos métodos de cálculo do tamanho da úlcera. O escore é a soma da 

pontuação de todos os itens do instrumento, estabelecido pelos pesquisadores que 

desenvolveram o LUMT.  
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Tabela 9: Principais estatísticas dos escores do LUMT, por domínio e total obtidos usando a 

classificação do tamanho da úlcera a partir do calculo das áreas da úlcera pelo métodos1 e 2 

(ou 3). Niterói, RJ, 2019. 

 

Domínio Estatística 
Método  

1 

Método  

2 ou 3 

Diferença 

pareada dos 

escores 

calculados 

pelos dois 

métodos 

p-valor do 

teste de 

Wilcoxon 

Escore Parte A 

 

Mínimo 11 11 -1,00  

Máximo 35 35 1,00  

Média 23,8 23,6 0,21  

Percentil 25 20,0 19,0 0,00 <0,001 

Percentil 50 25,0 24,0 0,00  

Percentil 75 28,0 25,0 0,00  

Desvio Padrão 5,8 6,4 0,43  

 
C.V 0,24 0,25 2,1  

Escore Parte B 

 

Mínimo 1 1   

Máximo 11 11   

Média 5,2 5,2   

Percentil 25 3,0 3,0 - - 

Percentil 50 5,0 5,0   

Percentil 75 8,0 8,0   

Desvio Padrão 3,1 3,1   

C.V 0,59 0,59   

Mínimo 13 13 -1,00  

Máximo 43 43 1,00  

Média 
29,0 28,7 0,21 

 

Escore Total Percentil 25 24,0 24,0 0,00 <0,001 

 Percentil 50 30,0 29,0 0,00  

 Percentil 75 34,0 34,0 0,00  

 Desvio Padrão 7,0 7,0 0,43  

 C,V 0,24 0,24 2,1  

 

Observa-se que para ambos os métodos, a distribuição do escore parcial A é mais 

homogênea, ou seja, apresenta menor variabilidade do que a distribuição do escore parcial B, 

que possui alta variabilidade (coeficientes de variação CV maiores que 0,4). O teste de 

Wilxocon acusa que os escores do LUMT calculados por métodos distintos, parciais A e 

totais, são significativamente distintos (p-valores menores que 0,001 do teste de Wilcoxon). 

Entretanto convém notar que as estatísticas dos escores calculados pelos dois métodos são 

muito próximas, e a diferença pareada entre os escores obtidos pelo método 1 e método 2 
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variam de -1 a 1 com média 0,21, ou seja, os escores obtidos pelos dois métodos diferem em 

no máximo 1 ponto, com média bem menor que 1 ponto,  o que não é uma diferença 

significativa sob o ponto de vista prático e clínico. A saber, para 81 pacientes (77,1%) os 

escores calculados por ambos os métodos foram iguais; para 23 pacientes (21,9%) o escore 

calculado considerando o método 1 foi 1 ponto maior que o escore calculado considerando o 

método 2 ou 3, e para 1 paciente (1,0%) o escore calculado com o método 1 é 1 ponto menor 

do que o escore calculado pelo método 2.  Logo, pode-se considerar que o LUMT é pouco 

variante ao uso das diferentes formas de cálculo da área da ferida. Embora o método 1 

superestime a área exata da ferida, não surte pontuação tão distinta no LUMT. Por isso, nas 

análises que seguem esta seção serão utilizados somente os resultados obtidos pelo método 1, 

o método da régua.  

A figura 7 exibe os boxplots das distribuições dos escores totais do LUMT calculados 

pelos métodos 1 e 2 ou 3.  

 

Figura 7: Boxplots das distribuições dos escores totais do LUMT calculados por métodos 

distintos. Niterói, RJ, 2019. 

 

 

 

As distribuições não apresentam outliers demonstrando a pouca diferença entre os 

métodos. 

5.2.1 Associação do LUMT com demais variáveis 

5.2.1.1 Análise da correlação entre a pontuação da parte A e a pontuação da parte B 
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Foi investigado se a pontuação da parte A está correlacionada à pontuação da parte B, 

ou seja, se a maior frequência da dor e pior percepção da qualidade de vida estava relacionada 

ás características clínicas da lesão. A figura 8 exibe o gráfico de dispersão da análise da 

correlação entre as pontuações da parte A e da parte B. 

Figura 8: Gráfico de dispersão entre a pontuação parte A e parte B. Niterói, RJ, 2019. 

 

O gráfico de dispersão exibido na figura 8 mostra uma leve tendência crescente, mas 

os pontos são posicionados aleatoriamente sugerindo a não existência de qualquer tipo de 

correlação entre os dois escores parciais, De fato a correlação entre eles é fraca (r=0,16) e não 

distinta de zero (p-valor 0,105). Pode-se concluir que os escores do domínio A não são 

correlacionados aos escores do domínio B. 

5.2.1.2 Análise de Correlação de variáveis quantitativas e ordinais 

A tabela 10 mostra o resultado da análise de correlação das variáveis quantitativas e 

ordinais desse estudo com a idade, a escolaridade e o tempo de existência da úlcera, feita pelo 

calculo do coeficiente de correlação de ordem de Spearman e o resultado do teste de sua 

significância.  
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Tabela 10: Análise de correlação das variáveis quantitativas e ordinais desse estudo com a 

idade, a escolaridade e o tempo de existência da úlcera (Coeficientes de correlação e p-valores 

do teste de significância do coeficiente de correlação- *Correlação não significativa, 

**Correlação Significativa Fraca, *** Correlação significativa moderada). Niterói, RJ, 2019. 

Variáveis Correlacionadas 

Linha x Coluna 
Idade 

Classificação da 

Escolaridade 

Tempo de 

existência 

da  úlcera 

Idade 

 

 

1,00 -0,35*** -0,01* 

. <0,001 0,894 

Classificação da Escolaridade 
-0,35*** 1,00 -0,10* 

<0,001 . 0,315 

Tempo de existência da úlcera 
-0,01* -0,10* 1,00 

0,894 0,315 . 

Quantidade de exsudato 
-0,01* 0,02* 0,41*** 

0,916 0,831 <0,001 

Tamanho da úlcera segundo método 1 
0,02* -0,05* 0,36*** 

0,836 0,637 <0,001 

Tamanho da úlcera segundo método 2 e 3 
0,00* -0,09* 0,35*** 

0,991 0,386 <0,001 

Tamanho da úlcera em cm2 segundo o método 1 
-0,01* -0,08* 0,37*** 

0,908 0,444 <0,001 

Tamanho da úlcera em cm2 segundo o método 2 
0,02* -0,09* 0,33*** 

0,822 0,367 0,001 

Tamanho da úlcera em cm2 segundo o método 3 
0,02* -0,11* 0,35*** 

0,817 0,279 <0,001 

Quantidade de Tecido Necrótico 
-0,01* 0,07* -0,02* 

0,956 0,480 0,838 

Quantidade de Tecido de Granulação 
0,00* 0,06 -0,02* 

0,999 0,520 0,852 

Dor 
0,00* -0,14* 0,00* 

0,976 0,148 0,967 

Frequência da Dor 
0,03* -0,21** 0,03* 

0,784 0,029 0,772 

Qualidade de Vida 
-0,20** -0,01* 0,11* 

0,038 0,964 0,253 

Total A do LUMT segundo o método 1 
-0,03* 0,03* 0,22** 

0,752 0,740 0,023 

Total A do LUMT segundo o método 2 
-0,02* 0,02* 0,22** 

0,808 0,812 0,025 

Total B do LUMT 
-0,05* -0,15* 0,05* 

0,593 0,124 0,614 

Total Geral do LUMT segundo o método 1 
-0,06* -0,03* 0,20** 

0,567 0,730 0,041 

Total Geral do LUMT segundo o método 2 -0,05* -0,04* 0,20** 
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0,589 0,660 0,043 

Nenhuma correlação encontrada é forte ou significativa. Conclui-se que nenhuma das 

variáveis deste estudo, incluindo os Escores LUMT parciais e globais, estão correlacionadas à 

idade, escolaridade, e tempo de existência da úlcera. A tabela 11 mostra o resultado da análise 

de correlação das variáveis quantitativas e ordinais desse estudo com as variáveis que avaliam 

tamanho da úlcera.  

 

Tabela 11: Análise de correlação das variáveis quantitativas ordinais desse estudo com as 

variáveis que avaliam tamanho da úlcera (Coeficientes de correlação e p-valores do teste de 

significância do coeficiente de correlação-* Correlação não significativa, **Correlação 

Significativa Fraca, ****Correlação Significativa Moderada, ****Correlação Significativa 

Forte). Niterói, RJ, 2019. 

Variáveis 

Correlacionadas 

Linha x Coluna 

Classifi-

cação do 

Tamanho 

pelo método 

1 

Classifi- 

cação do 

Tamanho pelo 

método 2 e 3 

Área da úlcera 

pelo método 1 

Área da úlcera  

pelo método 2 

Área da úlcera 

pelo método 3 

Idade 

0,02* 0,00* -0,01* 0,02* 0,02* 

0,836 0,991 0,908 0,822 0,817 

Escolaridade 

-0,05* -0,09* -0,08* -0,09* -0,11* 

0,637 0,386 0,444 0,367 0,279 

Tempo de Existência 

da Úlcera 

0,36* 0,35* 0,37* 0,33* 0,35* 

0,000 0,000* 0,000* 0,001* 0,000* 

Quantidade de 

exsudato 

0,70* 0,70* 0,74* 0,72* 0,73* 

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Quantidade Tecido 

Necrótico 

0,09* 0,07* 0,07* 0,05* 0,06* 

0,361 0,467 0,507 0,647 0,550 

Quantidade de Tecido 

de Granulação 

0,10* 0,08* 0,07* 0,05* 0,06* 

0,335 0,439 0,476 0,620 0,523 

Dor 

0,23** 0,20** 0,22** 0,22** 0,22** 

0,020 0,039 0,026 0,023 0,025 

Frequência da dor 

0,22** 0,21** 0,20** 0,21** 0,21** 

0,026 0,031 0,037 0,028 0,032 

Qualidade de Vida 0,17* 0,18* 0,16* 0,13* 0,14* 



70 

 

0,091 0,066 0,102 0,175 0,164 

Total A do LUMT 

segundo o método 1 

0,46*** 0,44*** 0,41*** 0,39*** 0,41*** 

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Total A do LUMT 

segundo o método 2 

0,47*** 0,47*** 0,44*** 0,41*** 0,43*** 

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Total B do LUMT 

0,24** 0,23** 0,23** 0,22** 0,22** 

0,014 0,019 0,021 0,022 0,023 

Total Geral do LUMT 

segundo o método 1 

0,49*** 0,47*** 0,45*** 0,42*** 0,44*** 

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Total Geral do LUMT  

segundo o método 2 

0,50*** 0,50*** 0,46*** 0,44*** 0,46*** 

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

 As únicas correlações fortes e significativas encontradas são da pontuação da 

quantidade de exsudato e tamanho/área da úlcera. As correlações mostram que quanto maior 

tamanho/área da úlcera, maior a quantidade de exsudato encontrado nesta úlcera.  

A tabela 12 mostra o resultado da análise de correlação das variáveis quantitativas e 

ordinais desse estudo com as variáveis quantidade de exsudato, quantidade de tecido 

necrótico, quantidade de tecido de granulação, dor, frequência de dor e qualidade de vida.  

 

Tabela 12: Análise de correlação das variáveis quantitativas e ordinais desse estudo com as 

variáveis: quantidade de exsudato, quantidade de tecido necrótico, quantidade de tecido de 

granulação, dor, frequência de dor e qualidade de vida. Niterói, RJ, 2019. 

Variáveis 

Correlacionadas 

Linha x Coluna 

Qtd. De 

Exsudato 

Qtd. De 

Tecido 

Necrótic

o 

Qtd. De 

Tecido 

Granulação Dor 

Frequência 

de dor 

Qualida

de de 

Vida 

Idade 

-0,01* -0,01* 0,00* 0,00* 0,03* -0,20* 

0,916 0,956 0,999 0,976 0,784 0,038 

Escolaridade 

0,02* 0,07* 0,06* -0,14* -0,21* -0,01* 

0,831 0,480 0,520 0,148 0,029 0,964 

Tempo de Existência da 

Úlcera 

0,41*** -0,02* -0,02* 0,00* 0,03* 0,11* 

<0,001 0,838 0,852 0,967 0,772 0,253 

Tamanho segundo 

Método 1 

0,70**** 0,09* 0,10* 0,23** 0,22** 0,17* 

<0,001 0,361 0,335 0,020 0,026 * 
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Tamanho segundo 

Método 2 ou 3 

0,70**** 0,07* 0,08* 0,20** 0,21* 0,18** 

<0,001 0,467 0,439 0,039 0,031 0,066 

Área da úlcera método 1 

0,74**** 0,07* 0,07* 0,22** 0,20* 0,16* 

<0,001 0,507 0,476 0,026 0,037 0,102 

Área da úlcera método 2 

0,72**** 0,05* 0,05* 0,22** 0,21** 0,13* 

<0,001 0,647 0,620 0,023 0,028 0,175 

Área da úlcera método 3 

0,73**** 0,06* 0,06* 0,22** 0,21** 0,14* 

<0,001 0,550 0,523 0,025 0,032 0,164 

Quantidade de Exsudato 

1,00 -0,06* -0,05* 0,19* 0,09* 0,13* 

. 0,576 0,611 0,055 0,351 0,205 

Quantida de Tecido 

Necrótico 

-0,06* 1,00 1,00**** 0,12* 0,09* 0,22** 

0,576 . <0,001 0,240 0,350 0,024 

Quantidade de Tecido 

Granulação 

-0,05* 1,00**** 1,00 0,12* 0,09* 0,22** 

0,611 <0,001 . 0,228 0,348 0,024 

Dor 

0,19* 0,12* 0,12* 1,00 0,89**** 0,29 

0,055 0,240 0,228 . <0,001 0,003 

Frequência da dor 

0,09* 0,09* 0,09* 0,89**** 1,00 0,33*** 

0,351 0,350 0,348 <0,001 . 0,001 

Qualidade de Vida 

0,13* 0,22** 0,22** 0,29** 0,33*** 1,00 

0,205 0,024 0,024 0,003 0,001 . 

Total A do LUMT 

segundo o método 1 

0,35*** 0,76**** 0,76**** 0,10* 0,10* 0,18* 

<0,001 <0,001 <0,001 0,291 0,291 0,062 

Total A do LUMT 

segundo o método 2 

0,36*** 0,75**** 0,75**** 0,11* 0,11* 0,18* 

<0,001 <0,001 <0,001 0,266 0,252 0,061 

Total B do LUMT 

0,18* 0,17* 0,17* 0,92**** 0,91**** 0,60*** 

0,068 0,089 0,087 <0,001 <0,001 <0,001 

Total Geral do LUMT 

segundo o método 1 

0,36*** 0,71**** 0,71**** 0,48*** 0,49*** 0,42*** 

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Total Geral do LUMT 

segundo o método 2 

0,37*** 0,70**** 0,70**** 0,48*** 0,49*** 0,42*** 

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
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 A intensidade de dor está fortemente e significativamente associada á frequência da 

dor (ρ=0,89, p-valor< 0,001); logo quanto mais intensa a dor, mais frequente é a dor.  O 

Escore da Parte A do instrumento LUMT e o escore global do LUMT, calculados pelos 

métodos 1 e 2 estão fortemente e significativamente correlacionados à pontuação da 

quantidade de tecido necrótico e à pontuação da quantidade de tecido de granulação. Conclui-

se que quanto maior a quantidade de tecido necrótico, significativamente maior a pontuação 

do Escore da Parte A do LUMT e do o escore global do LUMT e quanto menor a quantidade 

de tecido de granulação, significativamente maior a pontuação do Escore da Parte A do 

LUMT e do o escore global do LUMT.  O Escore da Parte B está fortemente e 

significativamente correlacionados à intensidade de dor e frequência da dor. Conclui-se que 

quanto maior a intensidade de dor ou a frequência da dor, significativamente maior a 

pontuação do Escore da Parte B.  

 

5.2.1.2.1 Associação dos escores do LUMT com o sexo do paciente 

Os resultados dispostos na tabela 13 servem de base para avaliar a associação do 

LUMT com o sexo do paciente.  

Tabela 13: Principais estatísticas dos escores do LUMT nos subgrupos feminino e masculino, 

por domínio e global. Niterói, RJ, 2019. 

 
Domínio do 

LUMT 

Sexo 

 
Mínimo Máximo Média P25 P50 P75 D.P C.V 

p-

valor* 

Parte A 
F 11 33 23,7 21,0 25,0 28,0 5,4 0,23 

0,897 
M 11 35 23,8 19,5 24,5 29,0 6,2 0,26 

Parte B 
F 1 11 6,2 4,0 7,0 9,0 3,1 0,51 

0,003 
M 1 11 4,4 2,0 4,0 7,0 2,8 0,64 

Escore Global 

LUMT 

F 14 42 29,9 24,0 31,0 35,0 6,8 0,23 
0,243 

M 13 43 28,2 23,0 29,0 33,0 7,1 0,25 

* Teste de Mann-Whitney. F=Feminino, M= Masculino  

As distribuições de cada domínio e do escore global dos subgrupos feminino e 

masculino foram comparadas pelo Teste de Mann-Whitney que resultou em p-valor menor 

que 5% apenas para o escore do domínio B. Conclui-se que o escore da Parte B está 

significativamente associado ao sexo do paciente, ou seja, há diferença significativa entre as 

distribuições dos escores da parte B dos pacientes do sexo feminino e masculino. 

Comparando as estatísticas, observa-se que os escores da parte B dos pacientes do sexo 
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masculino são significativamente menores do que os escores da parte B dos pacientes do sexo 

feminino (p=0,003) a diferença é de 1,8 pontos na média e 3,0 pontos na mediana.  

Uma vez identificada à associação da parte B com o sexo, buscou-se identificar qual 

item que compõe a parte B está significativamente associado ao sexo do paciente.  A tabela 14 

mostra a distribuição destas variáveis nos grupos feminino e masculino.  

 

Tabela 14: Distribuição das respostas de Dor, Frequência da Dor e Qualidade de Vida nos 

subgrupos feminino e masculino, por domínio e global. Niterói, RJ, 2019. 

 

Variável 
Sexo 

 

Resposta p-

valor* 0 1 2 3 4 

Intensidade de 

Dor 

F 
17,8% 11,1% 17,8% 15,6%

% 

37,8% 

0,017 

M 
40,0% 10,0% 16,7% 10,0%

% 

23,3% 

Frequência da 

Dor 

F 17,8% 26,7% 40,0% 15,6%  0,0% 

0,033 
M 

40,0% 31,7% 25,0% 1,7% 1,7% 

Qualidade de 

Vida 

F 0,0% 37,8% 17,8% 31,1% 13,3% 

0,796 
M 1,7% 50,0% 23,3% 18,3% 6,7% 

* Teste de Mann-Whitney. F=Feminino, M= Masculino 

O teste de Mann Whitney mostrou que não existe associação significativa entre 

qualidade de vida e sexo (p-valor=0,796), entretanto a intensidade da dor e a frequência de 

dor estão associados ao sexo do paciente (p-valor= 0,017 e 0,033 respectivamente. 

Comparando as frequências observa-se que mulheres sentem dor significativamente mais 

intensa e mais  frequente do que os homens. 

 

5.3 VALIDAÇÃO DE CONSTRUTO DO LUMT  

A tabela 15 traz a avaliação da adequação da análise fatorial para os itens do LUMT.  

Foram retiradas desta análise a variável “profundidade” que era constante para todos os casos 

e a variável “avaliação de biocarga” que também não apresentou correlação alguma com os 

itens do instrumento.  
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Tabela 15: Análise de correlação entre os itens do LUMT e medidas de adequação da amostra (MSA) para cada item. Niterói, RJ, 2019. 

 

Tipo de 

Exsudato 

Quantidade 

de 

Exsudato 

Tamanho da 

úlcera Descolamento 

Tipo de 

Tecido 

Necrótico 

Quantidade 

De Tecido 

Tipo de 

Tecido 

granulação 

Quantidade 

de 

Tecido 

granulação Bordas Viabilidade Tipo 

Localização 

do Edema Dor 

Frequência 

da Dor 

Qualidade 

De Vida 

Tipo de 

Exsudato 1,00               

Quantidade -0,21 1,00              

Tamanho -0,08 0,67 1,00             

Descolamento 0,02 0,07 0,07 1,00            

Tipo Tecido 

N  -0,12 0,07 0,17 -0,15 1,00           

Qtd.Tecido N -0,04 -0,16 0,00 -0,11 0,72 1,00          

Tipo de 

Tecido G -0,03 -0,30 -0,18 -0,05 0,39 0,78 1,00         

Qtd. Tecido G -0,04 -0,09 0,07 -0,12 0,77 0,98 0,65 1,00        

Bordas -0,08 0,13 0,15 -0,02 0,32 0,29 0,23 0,29 1,00       

Viabilidade 0,06 0,30 0,33 0,08 0,29 0,15 0,01 0,19 0,39 1,00      

Tipo -0,04 0,28 0,35 0,16 0,24 0,13 -0,09 0,20 0,09 0,43 1,00     

Localização -0,05 0,31 0,30 0,08 0,14 0,11 -0,02 0,14 0,19 0,44 0,79 1,00    

Dor 0,00 0,18 0,21 0,06 0,08 0,09 0,00 0,11 -0,04 0,09 -0,01 -0,09 1,00   

Frequência 0,08 0,06 0,20 0,08 0,04 0,08 0,02 0,09 -0,10 0,07 -0,01 -0,03 0,86 1,00  

Qualidade de 

Vida -0,10 0,09 0,17 -0,09 0,26 0,20 0,06 0,23 0,09 0,11 0,04 0,00 0,31 0,38 1,00 

MSA 0,446 0,561 0,667 0,451 0,924 0,549 0,459 0,553 0,697 0,814 0,560 0,530 0,481 0,461 0,758 

Estatística de KMO- Medida geral de adequação de amostra (MSA): 0,577 

Medidas de adequação de amostra (MSA) de cada itemestão na última linha 

Células sombreadas em azul mostram correlações significativamente distintas de zero, ao nível de 5% de significância 

Estatística do Teste de Esferecidadede Bartlett: 1.136,47, graus de liberdade=105;p-valordo Teste de Esferecidade de Bartlett< 0,001.
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Os resultados da tabela 15 mostram número pequeno de correlações significativas e a 

estatística de KMO=0,577 indicando que a análise fatorial com a configuração de todas as 

variáveis é inadequada. Analisando o MSA individual de cada variável, nota-se que as 

variáveis: tipo de exsudato, descolamento, tipo de tecido de granulação, dor e frequência da 

dor encontram-se abaixo do limite inferior necessário de 0,50.  

Embora o teste de esferecidade de Bartlett revele que as correlações são coletivamente 

significantes (p-valor < 0,001), os demais resultados sugerem a exclusão de pelo menos uma 

das variáveis. Assim, procedeu-se à escolha de um novo modelo de análise fatorial, excluindo 

cada uma das variáveis que apresentaram MSA menor que 0,5, para verificar se a exclusão de 

uma destas variáveis melhorava as estatísticas de adequação da amostra. De acordo com os 

resultados da tabela 16, observa-se que a retirada do mínimo de variáveis que maximiza o 

KMO e minimiza o número de variáveis com MSA menor que 0,5 é a retirada da variável: 

frequência da dor.   

Tabela 16: Investigação do modelo de análise fatorial ideal. Niterói, RJ, 2019. 

Variável Retirada Estatistica de KMO Número de variáveis com 

MSA menor que 0,5 

Nenhum 0,577 5 

Tipo de Exsudato 0,578 4 

Descolamento 0,583 4 

Tipo de Tecido de Granulação 0,602 4 

Dor 0,609 4 

Frequência da dor 0,615 2 

 

Os resultados da adequação da análise fatorial feita sem a variável “frequência da dor” 

podem ser vistos na tabela 17.  
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Tabela 17: Análise de correlação entre os itens para analise fatorial do LUMT e medidas de adequação da amostra (MSA) para cada item (Modelo 

2, retirando a variável Frequência da dor). Niterói, RJ, 2019. 

 

 

Tipo de 

Exsudato 

Quantidade 

de 

Exsudato 

Tamanho da 

úlcera Descolamento 

Tipo de 

Tecido 

Necrótico 

Quantidade 

De Tecido 

Tipo de 

Tecido 

granulação 

Quantidade 

de Tecido 

granulação Bordas Viabilidade Tipo 

Localização 

do Edema Dor 

Qualidade 

De Vida 

Tipo de Exsudato 1,00              

Quantidade -0,21 1,00             

Tamanho d -0,08 0,67 1,00            

Descolamento 0,02 0,07 0,07 1,00           

Tipo Tecido N  -0,12 0,07 0,17 -0,15 1,00          

Qtd.Tecido N -0,04 -0,16 0,00 -0,11 0,72 1,00         

Tipo de Tecido G -0,03 -0,30 -0,18 -0,05 0,39 0,78 1,00        

Qtd. Tecido G -0,04 -0,09 0,07 -0,12 0,77 0,98 0,65 1,00       

Bordas -0,08 0,13 0,15 -0,02 0,32 0,29 0,23 0,29 1,00      

Viabilidade 0,06 0,30 0,33 0,08 0,29 0,15 0,01 0,19 0,39 1,00     

Tipo -0,04 0,28 0,35 0,16 0,24 0,13 -0,09 0,20 0,09 0,43 1,00    

Localização -0,05 0,31 0,30 0,08 0,14 0,11 -0,02 0,14 0,19 0,44 0,79 1,00   

Dor 0,00 0,18 0,21 0,06 0,08 0,09 0,00 0,11 -0,04 0,09 -0,01 -0,09 1,00  

Qualidade de 

Vida -0,10 0,09 0,17 -0,09 0,26 0,20 0,06 0,23 0,09 0,11 0,04 0,00 0,31 1,00 

MSA 0,435 0,648 0,705 0,510 0,918 0,556 0,463 0,553 0,737 0,805 0,603 0,596 0,597 0,746 

Medida geral de adequação de amostra (MSA): 0,615 

Medidas de adequação de amostra (MSA) de cada variável estão na última linha 

Células sombreadas em azul mostram correlações significativamente distintas de zero,ao nível de 5% de significância.  
Estatística do Teste de Bartlett de esferecidade: 979,74, graus de liberdade=91; p-valor < 0,001  
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Nesta nova configuração, que será chamada modelo fatorial 2,  somente duas variáveis 

apresentam MSA individual menor que 0,5, mas como a estatística global de KMO é maior 

que 0,6, não é necessário, a priori, excluir alguma variável.   

Pelo critério da raiz latente de Kaiser foi escolhido o número de fatores a reter, em 

função do número de autovalores maiores que 1 e variância acumulada  maior que 60%. Na 

presente pesquisa pôde-se extrair, inicialmente, quatro fatores que representam cerca de 

64,45% de toda variância total presente entre os itens, conforme  mostra a tabela 18. 

 

Tabela 18 - Número de fatores a serem extraídos segundo o critério de Kaiser para os 

autovalores e percentual acumulado da variância explicada. Niterói, RJ, 2019. 

 

Componente 
Autovalores 

iniciais 

Percentual da 

variância 

explicada 

Percentual 

Acumulado da 

Variância 

explicada 

1 3,656 26,115 26,115 

2 2,748 19,626 45,741 

3 1,513 10,804 56,545 

4 1,107 7,908 64,453 

5 ,988 7,055 71,508 

6 ,967 6,906 78,414 

7 ,799 5,705 84,119 

8 ,616 4,400 88,518 

9 ,520 3,711 92,229 

10 ,438 3,125 95,354 

11 ,304 2,171 97,525 

12 ,182 1,300 98,825 

13 ,162 1,154 99,979 

14 ,003 ,021 100,000 

 

Através da extração dos quatro fatores, foram calculadas as comunalidades das 

variáveis e as cargas fatoriais obtidas pelo método de Rotação VARIMAX com Normalização 

de Kaiser, exibidas na tabela 19. A comunalidade representa o quanto em uma variável 

particular é explicada pela solução fatorial. Na prática, é necessário que no mínimo 0,50, ou 

seja, 50% da variância da variável esteja sendo explicada pela extração dos fatores.  As cargas 

fatoriais atuam como correlações entre a variável e o fator: quanto maior a carga da variável 

no fator maior a sua representatividade no fator. De acordo com Hair et al. (2009), 

considerando uma amostra de tamanho 100 (valor mais próximo do tamanho da amostra deste 

trabalho), considera-se significante a carga fatorial com valor igual ou superior a 0,55.   
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Tabela 19 – Comunalidades das variáveis e cargas fatoriais obtidas pelo método de Rotação 

VARIMAX com Normalização de Kaiser. Niterói, RJ, 2019. 

 

Variável 
Comunalidades 

Cargas Fatoriais   

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 

Tipo de tecido necrótico 
0,712 0,756 0,238 0,194 -0,216 

Quantidade de tecido necrótico 
0,946 0,967 0,058 0,088 -0,016 

Tipo de tecido granulação 
0,695 0,813 -0,153 -0,093 0,052 

Quantidade tecido de granulação 
0,908 0,932 0,130 0,140 -0,045 

Quantidade de Exsudato 
0,718 -0,298 0,562 0,420 -0,37 

Tamanho da Úlcera 
0,659 -0,131 0,584 0,500 -0,226 

Viabilidade 
0,516 0,168 0,682 0,129 0,081 

Tipo de edema 
0,737 0,089 0,840 -0,062 0,137 

Localização 
0,753 0,076 0,845 -0,176 0,057 

Dor 
0,708 0,038 -0,05 0,810 0,217 

Qualidade de Vida 
0,503 0,214 -0,015 0,643 -0,114 

Tipo de Exsudato 
0,553 0,002 -0,045 -0,038 0,741 

Descolamento 
0,326 -0,155 0,228 0,057 0,497 

Bordas 
0,319 0,363 0,330 -0,043 -0,277 

 

Os resultados da tabela 19 mostram que as variáveis “descolamento” e “bordas” 

possuem comunalidades e cargas fatoriais abaixo dos níveis recomendados, sendo passíveis 

de exclusão, pois indicam que os fatores têm pouca representação destas variáveís.  As demais 

variáveis estão com níveis adequados de comunalidades e cargas fatoriais.  

Enfim, o instrumento fica validado externamente e pode ser dividido em 4 fatores, 

sendo o fator 1 representado pelas variáveis: tipo de tecido necrótico, quantidade  de tecido 

necrótico, tipo de tecido granulação e  quantidade de tecido de granulação; o segundo fator 

principal formado pelas variáveis: quantidade de exsudato, tamanho da úlcera, viabilidade, 

tipo e localização do edema;  o terceiro fator representado pelas variáveis: dor e qualidade de 

vida e o fator mais fraco representado apenas pelo tipo de exsudato. As variáveis do fator 1 

(fator principal) são, as variáveis de principais contribuições para o escore do LUMT.  

5.4 ANÁLISE DA CONFIABILIDADE DO LUMT 

5.4.1 Consistência interna 

Após a validação de construto, procedeu-se à realização da análise de confiabilidade 

para concluir que o conjunto de itens que compõe a instrumento é unidimensional e que 

grande parte da variância é atribuída ao seu comportamento. Os resultados da Análise de 
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Confiabilidade e Consistência Interna, avaliados pelo coeficiente Alpha de Cronbach (α), de 

cada fator e de todo o instrumento são exibidos na tabela 20.  

Tabela 20: Análise de confiabilidade e consistência interna dos fatores e de todo o 

instrumento. Niterói, RJ, 2019. 

 

Fator 
Alpha de Cronbach 

Fator 1 
0,911 

Fator 2 
0,766 

Fator 3 
0,438 

Fator 4 
* 

Total (sem as variáveis descolamento e bordas) 
0,711 

Total 
0,715 

*Não calculável, pois este fator só tem 1 variável 

O fator 1 apresenta consistência muito boa e o fator 2 apresenta consistência razoável. 

A consistência do fator 3 é inadmissível, o que significa que os itens do fator 3 não medem o 

mesmo conceito, o que pode ser explicado dado que os itens do fator 3 avaliam  Dor e 

Qualidade de Vida, que não são correlacionados aos demais itens.  

O instrumento completo, com as variáveis do fator 3 foi validado internamente pois 

apresenta α superior a 0,7, por isso optou-se por manter a validação externa com o fator 3. O 

instrumento completo com as variáveis do fator 3 sem as variáveis “descolamento” e “borda” 

também foi validado internamente, pois apresenta α=0,711 superior a 0,7.  

5.4.2 Estabilidade 

Para analisar a estabilidade, o LUMT foi reaplicado por uma mesma avaliadora em 50 

pacientes.   

5.4.2.1 Análise de estabilidade de cada item 

Na análise da estabilidade de cada item do LUMT deseja-se avaliar para cada item a 

seguinte hipótese nula: a resposta do item é estável, ou seja, as respostas de teste e reteste 

apresentam boa concordância. Uma vez que as respostas de cada item são variáveis discretas, 

a concordância entre as duas respostas de teste e reteste foi avaliada pelo Coeficiente Kappa 

de Cohen, quando a resposta do item for dicotômica, ou nominal; e pelo Coeficiente Kappa de 

Cohen Ponderado quando a resposta do item for ordinal.  
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A tabela 21 apresenta os coeficientes Kappa de Cohen entre as respostas de teste e 

reteste de todos os itens. 

Tabela 21: Análise da estabilidade cada item do LUMT original, comparando duas aplicações 

realizadas de forma independente. Niterói, RJ, 2019. 

Item Coeficiente Kappa de Cohen 

Ponderado de concordância 

entre as respostas de teste e 

reteste 

Intervalo de confiança 

para o coeficiente Kappa 

de Cohen Ponderado 

Tipo de Exsudato 0,66 0,56-0,76 

Quantidade de Exsudato 0,76 0,70-0,82 

Tipo de Tecido necrótico 0,73 0,62-0,84 

Quantidade de Tecido Necrótico 0,61 0,48-0,72 

Tipo de Tecido Granulação 0,61 0,59-0,63 

Quantidade Tecido de Granulação 0,61 0,59-0,63 

Viabilidade 0,90 0,81-1,00 

Tamanho da Úlcera 0,93 0,90-0,96 

Localização do edema** 0,94 0,91-0,97 

Tipo do Edema 0,94 0,90-0,98 

Descolamento 1,00 1,00-1,00 

Bordas 0,80 0,72-0,88 

Profundidade 1,00 1,00-1,00 

Biocarga 1,00 1,00-1,00 

Dor 0,65 0,56-0,74 

Qualidade de Vida 0,96 0,94-0,98 

** Para esta variável o coeficiente Kappa de Cohen calculado é o simples não ponderado, uma vez que esta 

variável não é ordinal 

Nos resultados exibidos na tabela 21 os coeficientes Kappa de Cohen atestam boa 

concordância (coeficientes Kappa maiores que 0,6) entre as respostas de teste e reteste de 

todos os itens. Os coeficientes Kappa são significativos, uma vez que não há evidencias para 

rejeitar a hipótese nula, de acordo com os requisitos descritos no método, pois os intervalos de 

confiança estão contidos no intervalo Kappa>0,40 (limite mínimo de razoabilidade da 

concordância). 
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5.4.2.2 Análise de Estabilidade Global do LUMT 

Na análise da estabilidade global do LUMT deseja-se avaliar a seguinte hipótese nula: 

o instrumento é estável, ou seja, os escores LUMT de teste e reteste apresentam boa 

concordância. Uma vez que os escores são medidas quantitativas na escala de 0 a 68, a 

concordância foi avaliada pelo Coeficiente de Correlação Intra-classe entre os dois escores 

teste e reteste.   

 A tabela 22 apresenta os coeficientes de Correlação Intraclasse (ICC) entre os escores 

teste e reteste da parte A, da parte B e do escore Global. 

Tabela 22: Análise da estabilidade do LUMT, comparando duas aplicações realizadas de 

forma independente. Niterói, RJ, 2019. 

Domínio 
Coeficiente de Correlação 

intra classe 

Intervalo de Confiança 

 do Coeficiente de Correlação intraclasse 

Parte A 0,846 (0,744-0,910) 

Parte B 0,809 (0,686-0,887) 

Escore Global 0,823 (0,708-0,896) 

Nos resultados exibidos na tabela 22 os coeficientes de Correlação Intraclasse (ICC) 

atestam muito boa concordância entre os escores teste e reteste da parte A, da parte B e do 

escore Global. Os valores de ICC são significativamente bons, uma vez que não há evidências 

para rejeitar a hipótese nula, de acordo com os requisitos descritos no método, pois os 

intervalos de confiança estão contidos no intervalo ICC>0,60 (limite inferior de concordância 

boa). Não rejeitando a hipótese nula, conclui-se que o instrumento LUMT é estável. 

Recapitulando: 

Com o objetivo de alcançar o ajuste do modelo fatorial para os itens do LUMT foram 

retiradas inicialmente da análise as variáveis: “profundidade” e “avaliação da biocarga” que 

não apresentaram variabilidade e inter-relação com os itens do instrumento.  

Com a retirada dessas variáveis, ao observar a estatística de KMO= 0,577 identificou-

se que a análise fatorial com a configuração de todas as variáveis é inadequada. Analisando o 

MSA individual de cada variável, procedeu-se à escolha de um novo modelo de análise 

fatorial, excluindo cada uma das variáveis que apresentaram MSA menor que 0,5, para 

verificar se a exclusão de uma destas variáveis resultava em melhoras estatísticas de 

adequação da amostra. A retirada do mínimo de variáveis que maximiza o KMO e minimiza o 

número de variáveis com MSA menor que 0,5 é a retirada da variável: “frequência da dor”.   
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Posteriormente, pelo critério da raiz latente de Kaiser foi escolhido o número de 

fatores a reter, em função do número de autovalores maiores que 1 e variância acumulada  

maior que 60%. Na presente pesquisa pôde-se extrair, inicialmente, quatro fatores que 

representam cerca de 64,45% de toda variância total presente entre os itens. Através da 

extração dos quatro fatores, foram calculadas as comunalidades das variáveis e as cargas 

fatoriais.  

As variáveis: “descolamento” e “bordas” possuem comunalidades e cargas fatoriais 

abaixo dos níveis recomendados, sendo passíveis de exclusão, pois indicam que os fatores 

têm pouca representação destas variáveis.  Optou-se por retirar as variáveis “descolamento” e 

“bordas” do LUMT com o intuito de ter um instrumento mais parcimonioso e com todas as 

variáveis apresentando comunalidades e cargas fatoriais válidas, ou seja, completamente 

validado em todas as exigências estatísticas. Assim, a seguir serão apresentadas as análises de 

validação de critério e confiabilidade com a retirada desses itens.  

 

5.5 VALIDAÇÃO DE CONSTRUTO DO LUMT MODIFICADO 

  A tabela 23 traz a avaliação da adequação da análise fatorial para os itens do LUMT 

retirando a variável “profundidade” que era constante para todos os casos, a variável 

“avaliação de biocarga” que também não apresentou correlação alguma com os itens do 

instrumento, e as variáveis: “frequência da dor”, “descolamento” e ”bordas” devido à 

orientação da análise de validação feita na seção anterior.  
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Tabela 23: Análise de correlação entre os itens do LUMT e medidas de adequação da amostra (MSA) para cada item. Niterói, RJ, 2019. 

 

Tipo de 

Exsudato 

Quantidade 

de 

Exsudato 

Tamanhoda 

úlcera 

Tipo de 

Tecido 

Necrótico 

Quantidade 

De Tecido 

Tipo de 

Tecido 

granulação 

Quantidade 

de 

Tecido 

granulação Viabilidade Tipo 

Localização 

do Edema Dor 

Qualidade 

De Vida 

Tipo de Exsudato 1,00            

Quantidade -0,21 1,00           

Tamanho -0,08 0,67 1,00          

Tipo Tecido Necrotico -0,12 0,07 0,17 1,00         

Qtd.Tecido Necrótico -0,04 -0,16 0,00 0,72 1,00        

Tipo de Tecido Grabnulação -0,02 -0,30 -0,18 0,39 0,78 1,00       

Qtd. Tecido Granulação -0,04 -0,09 0,07 0,77 0,98 0,65 1,00      

Viabilidade 0,06 0,30 0,33 0,29 0,15 0,01 0,19 1,00     

Tipo -0,04 0,28 0,35 0,24 0,13 -0,09 0,19 0,43 1,00    

Localização -0,05 0,31 0,30 0,14 0,11 -0,02 0,14 0,44 0,79 1,00   

Dor 0,00 0,18 0,21 0,08 0,09 0,00 0,11 0,09 -0,01 -0,09 1,00  

Qualidade de Vida -0,10 0,09 0,17 0,26 0,20 0,06 0,23 0,11 0,04 0,00 0,31 1,00 

MAS 0,430 0,639 0,697 0,916 0,545 0,455 0,548 0,846 0,634 0,598 0,602 0,747 

Estatística de KMO- Medida geral de adequação de amostra (MSA):0,608 

Medidas de adequação de amostra (MSA) de cada item estão na última linha 

Células sombreadas em azul mostram correlações significativamente distintas de zero, ao nível de 5% de significância 

Estatística do Teste de Esferecidade de Bartlett: 945,1 graus de liberdade=66; p-valordo Teste de Esferecidade de Bartlett<0,001 
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Os resultados da tabela 23 mostram número considerável de correlações significativas 

e o teste de esferecidade de Bartlett revela que as correlações são coletivamente significantes 

(p-valor < 0,001).  Analisando o MSA individual de cada variável, nota-se que as variáveis 

“tipo de exsudato” e “tipo de tecido de granulação” encontram-se abaixo do limite inferior 

necessário 0,50. Entretanto, a estatística de KMO=0, 608 indicando que a análise fatorial com 

a configuração destas variáveis é adequada, e, portanto, não é necessário, a priori, excluir 

estas duas variáveis.  

Pelo critério da raiz latente de Kaiser foi escolhido o número de fatores a reter, em 

função do número de autovalores maiores que 1 e variância acumulada  maior que 60%. Desta 

configuração puderam-se extrair, inicialmente, quatro fatores que representam cerca de 

72,78% de toda variância total presente entre os itens, conforme mostra a tabela 24.  

 

Tabela 24 - Número de fatores a serem extraídos segundo o critério de Kaiser para os 

autovalores e percentual acumulado da variância explicada. Niterói, RJ, 2019. 

 

Componente 
Autovalores 

iniciais 

Percentual da 

variância 

explicada 

Percentual 

acumulado da 

variância 

explicada 

1 3,469 28,906 28,91 

2 2,703 22,527 51,43 

3 1,497 12,476 63,91 

4 1,064 8,868 72,78 

5 0,826 6,887 79,66 

6 0,673 5,608 85,27 

7 0,605 5,043 90,31 

8 0,499 4,161 94,48 

9 0,306 2,553 97,03 

10 0,182 1,519 98,55 

11 0,171 1,428 99,98 

12 0,003 0,025 100,00 

 

Através da extração dos quatro fatores, foram calculadas as comunalidades das 

variáveis e as cargas fatoriais obtidas pelo método de Rotação VARIMAX com Normalização 

de Kaiser, exibidas na tabela 24. A comunalidade representa o quanto em uma variável 

particular é explicada pela solução fatorial. Na prática, é necessário que no mínimo 0,50, ou 

seja, 50% da variância da variável esteja sendo explicada pela extração dos fatores.  As cargas 

fatoriais atuam como correlações entre a variável e o fator: quanto maior a carga da variável 
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no fator maior a sua representatividade no fator. De acordo com HAIR et al. (2009), 

considerando uma amostra de tamanho100 (valor mais próximo do tamanho da amostra deste 

trabalho), considera-se significante a carga fatorial com valor igual ou superior a 0,55.  Os 

resultados da tabela 25 mostram todas as variáveis possuem comunalidades maiores que 0,5 e 

cargas fatoriais acima de 0,55 em algum fator.  

Tabela 25 – Comunalidades das variáveis e cargas fatoriais obtidas pelo método de Rotação 

VARIMAX com Normalização de Kaiser. Niterói, RJ, 2019. 

 

Variável 
Comunalidades 

Cargas Fatoriais   

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 

Tipo de Tecido necrótico 0,707 0,769 0,237 0,202 -0,137 

Quantidade de Tecido Necrótico 0,960 0,975 0,065 0,077 0,017 

Tipo de Tecido Granulação 0,704 0,814 -0,160 -0,106 0,065 

Quantidade Tecido de Granulação 0,923 0,941 0,140 0,132 -0,006 

Viabilidade 0,547 0,125 0,682 0,197 0,165 

Quantidade de Exsudato 0,714 -0,269 0,552 0,420 -0,451 

Tamanho da Úlcera 0,659 -0,114 0,555 0,505 -0,288 

Localização do edema 0,789 0,075 0,864 -0,186 -0,041 

Tipo do Edema 0,766 0,099 0,864 -0,093 -0,029 

Dor 0,638 0,030 -0,050 0,788 0,117 

Qualidade de Vida 0,501 0,218 -0,018 0,645 -0,075 

Tipo de Exsudato 0,856 -0,089 0,058 0,037 0,918 

 

Conclui-se que o instrumento com as variáveis: tipo de exsudato, quantidade de 

exsudato, tamanho da úlcera, tipo de tecido necrótico, quantidade de tecido necrótico, tipo de 

tecido de granulação, quantidade de tecido granulação, viabilidade, tipo de edema, localização 

do edema, dor e qualidade de vida é validado externamente cumprindo todas as adequações 

do modelo da análise fatorial. 

Da análise feita nesta seção, pode-se inferir que o instrumento fica validado pelo 

quesito da análise fatorial e pode ser dividido em 4 fatores, sendo o fator 1: representado pelas 

variáveis: tipo de tecido necrótico, quantidade  de tecido necrótico, tipo de tecido de 

granulação e  quantidade de tecido de granulação, que juntas explicam 18,91% da variância 

dos dados originais. O fator 2 é formado pelas variáveis: viabilidade, quantidade de exsudato, 

tamanho da úlcera, tipo e localização do edema, que juntas explicam 22,53% da variância dos 

dados originais. O fator 3 é representado pela dor e qualidade de vida, que juntos explicam 
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12,48% da variância dos dados originais e o fator 4, mais fraco representado apenas pelo tipo 

de exsudado explica 8,87% da variância dos dados.   

As variáveis do fator 1 (fator principal) são, assim, as variáveis de principais 

contribuições para o escore do LUMT. Convém ressaltar que a análise fatorial confirma as 

variáveis dor e qualidade de vida num mesmo fator, tal como é proposto no instrumento onde 

estes dois quesitos formam a “Parte B” do LUMT.  

O fator 1 pode ser denominado de “Tecidos”, pois todos os itens que avaliam as 

características dos tecidos presentes no leito da ferida ficaram agrupados nesse fator. O fator 2 

de “Características gerais”, uma vez que itens variados relacionados a área, exsudato, 

viabilidade da área perilesional, tipo e localização do edema ficaram agrupados nesse fator. O 

fator 3 pode ser denominado de “Aspectos subjetivos”, dado que os itens dor e qualidade de 

vida ficaram agrupados nesse fator. E o fator 4 pode ser denominado como “Tipo de 

exsudato”, visto que esse item ficou separado dos demais fatores.  

 

5.6 ANÁLISE DA CONFIABILIDADE DO LUMT MODIFICADO 

5.6.1 Consistência interna do instrumento modificado 

Uma vez validado o conteúdo do LUMT modificado, procedeu-se à realização da 

análise de confiabilidade para concluir que o conjunto de itens que compõe o instrumento é 

unidimensional e que grande parte da variância é atribuída ao seu comportamento. Os 

resultados da Análise de Confiabilidade e Consistência Interna, avaliados pelo coeficiente 

Alpha de Cronbach (α), de cada fator e de todo o instrumento são exibidos na tabela 26 

Tabela 26: Análise de confiabilidade e consistência interna dos fatores e de todo o 

instrumento do LUMT Modificado. Niterói, RJ, 2019. 

 

Fator 
Alpha de Cronbach 

Fator 1 
0,911 

Fator 2 
0,766 

Fator 3 
0,438 

Fator 4 
* 

Total 
0,711 

*Não calculável, pois este fator só tem 1 variável 
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O fator 1 apresenta consistência muito boa,  o fator 2 apresenta consistência razoável 

(cumpre o mínimo necessário) e o fator 2 apresenta consistência inadmissível o que significa 

que os itens do fator 3 não medem o mesmo conceito, o que faz todo sentido para Dor e 

Qualidade de vida, que sequer se mostraram correlacionados. O instrumento completo nesta 

configuração modificada foi validado no quesito consistência interna, pois apresenta α=0,711 

superior a 0,7. 

 

5.6.1 Estabilidade do instrumento modificado 

5.6.1.1 Análise de Estabilidade de cada item  

Na análise da estabilidade de cada item do LUMT modificado deseja-se avaliar a 

seguinte hipótese nula: a respostas do item é estável, ou seja, as respostas de teste e reteste de 

cada item do LUMT apresentam boa concordância. Uma vez que as resposta são variáveis 

discretas, a concordância entre as duas respostas de teste e reteste foi avaliada pelo 

Coeficiente Kappa de Cohen, quando a resposta do item for dicotômica, ou nominal; e pelo 

Coeficiente Kappa de Cohen Ponderado quando a resposta do item for ordinal.  

A tabela 27 apresenta os coeficientes Kappa entre as respostas de teste e reteste de 

cada item. 

Tabela 27: Análise da estabilidade cada item do LUMT modificado, comparando duas 

aplicações realizadas de forma independente. Niterói, RJ, 2019. 

Item Coeficiente Kappa de Cohen 

Ponderado de concordância 

entre as respostas de teste e 

reteste 

Intervalo de confiança 

para o coeficiente Kappa 

de Cohen Ponderado 

Tipo de Tecido necrótico 0,73 0,62-0,84 

Quantidade de Tecido Necrótico 0,61 0,48-0,72 

Tipo de Tecido Granulação 0,61 0,59-0,63 

Quantidade Tecido de Granulação 0,61 0,59-0,63 

Viabilidade 0,90 0,81-1,00 

Quantidade de Exsudato 0,76 0,70-0,82 

Tamanho da Úlcera 0,93 0,90-0,96 

Localização do edema** 0,94 0,91-0,97 

Tipo do Edema 0,94 0,90-0,98 

Dor 0,65 0,56-0,74 



88 

 

Qualidade de Vida 0,96 0,94-0,98 

Tipo de Exsudato 0,66 0,56-0,76 

** Para esta variável o coeficiente Kappa de Cohen calculado é o simples não ponderado, uma vez que esta 

variável não é ordinal 

Nos resultados exibidos na tabela 27 os coeficientes Kappa atestam boa concordância 

entre as respostas de teste e reteste de cada item (coeficientes Kappa maiores que 0,6).  Os 

coeficientes Kappa são significativos, uma vez que não há evidencias para rejeitar a hipótese 

nula, de acordo com os requisitos descritos no método, pois os intervalos de confiança estão 

contidos no intervalo Kappa>0,40 (limite mínimo de razoabilidade). 

Convém notar que na avaliação dos itens: tipo de exsudato, quantidade de tecido 

necrótico, tipo de tecido granulação, quantidade de tecido de granulação e dor, foram 

encontradas as menores concordâncias, logo, as maiores discrepâncias, entre as respostas teste 

e reteste.  

 

5.6.1.2 Análise de Estabilidade Global do LUMT 

Na análise da estabilidade do instrumento LUMT modificado deseja-se avaliar a 

seguinte hipótese nula: o instrumento é estável, ou seja, os escores modificados LUMT de 

teste e reteste apresentam boa concordância. Para analisar a estabilidade do LUMT 

modificado, o escore global foi recalculado para os dados de teste e reteste, retirando a 

pontuação das variáveis que foram excluídas do instrumento original e espera-se que haja uma 

boa concordância entre estes escores. Uma vez que os escores são medidas quantitativas na 

escala de 0 a 48, a concordância foi avaliada pelo Coeficiente de Correlação intra-classe entre 

os dois escores teste e reteste.  

A tabela 28 apresenta os coeficientes de Correlação Intraclasse (ICC) entre os escores 

da parte A, da parte B e do escore global. 

Tabela 28: Análise da estabilidade do LUMT modificado, comparando duas aplicações 

realizadas de forma independente. Niterói, RJ, 2019. 

Domínio 
Coeficiente de Correlação 

Intraclasse 

Intervalo de Confiança 

 do Coeficiente de Correlação intraclasse 

Parte A 0,841 (0,736-0,906) 

Parte B 0,833 (0,723-0,902) 

Escore Global 0,828 (0,715-0,898) 
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Nos resultados exibidos na tabela 28 os coeficientes de Correlação Intraclasse (ICC) 

atestam muito boa concordância entre os escores modificados teste e reteste da parte A, da 

parte B e do escore Global. Os valores de ICC são significativamente bons, uma vez que não 

há evidencias para rejeitar a hipótese nula, de acordo com os requisitos descritos no método, 

pois os intervalos de confiança estão contidos no intervalo ICC>0,60 (limite inferior de 

concordância boa). 

Assim, com os resultados expostos em 5.5 e 5.6 conclui-se que o LUMT modificado 

proposto neste estudo, com a retirada de 5 itens do instrumento original, apresenta validade de 

construto atestada pela análise fatorial e confiabilidade em termos de consistência interna e 

estabilidade. O LUMT modificado e suas instruções encontram-se no apêndice VI e VII, 

respectivamente. 

 

5.7 NOVOS VALORES DO INSTRUMENTO LUMT MODIFICADO 

O LUMT originalmente proposto por seus desenvolvedores continha 17 itens, cada um 

recebendo pontuação inteira de 0 a 4, e produzia  assim um escore que variava de 0 a 68 

pontos. A validação por analise fatorial e consistência interna para os dados brasileiros retirou 

do instrumento original 5 itens: profundidade, avaliação da biocarga, freqüência da dor, 

descolamento e bordas, que recebiam, cada item,  pontuação de 0 a 4 na formação do escore. 

Sendo assim o LUMT Modificado proposto neste trabalho contém 12 itens, e produz um 

escore que varia de 0 a 48 pontos.  

A tabela 29 exibe as principais estatísticas dos escores do LUMT modificado para os 

dados deste trabalho, por domínio e total. A tabela apresenta também as estatísticas do escore 

original a título de comparação.  

Tabela 29: Principais estatísticas dos escores do LUMT Modificado e Original, por domínio e 

escore total. Niterói, RJ, 2019. 

 

Domínio Estatística 
LUMT  

Modificado 

 

LUMT  

Original  

p-valor do 

teste de 

Wilcoxon 

comparativo 

Escore Parte A 

 

Mínimo 7 11  

Máximo 29 35  

Média 18,6 23,8 <0,001 

Percentil 25 15,0 20,0  

Percentil 50 19,0 25,0  

Percentil 75 23,0 23,0  

Desvio Padrão 5,58 5,58  
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C.V 0,30 0,24  

Escore Parte B 

 

Mínimo 1 1  

Máximo 8 11  

Média 4,0 5,2  

Percentil 25 2,0 3,0 - 

Percentil 50 4,0 5,0  

Percentil 75 6,0 8,0 <0,001 

Desvio Padrão 2,2 3,1  

C.V 0,55 0,59  

Mínimo 8 8  

Máximo 35 35  

Média 
22,6 

22,6  

Escore Total Percentil 25 18,0 24,0 <0,001 

 Percentil 50 23,0 30,0  

 Percentil 75 27,0 34,0  

 Desvio Padrão 6,4 7,0  

 C,V 0,28 0,24  

 

Assim como era no instrumento original, a distribuição do escore parcial A é mais 

homogênea, ou seja, apresenta menor variabilidade do que a distribuição do escore parcial B, 

que possui alta variabilidade (coeficiente de variação CV maior que 0,4). 

A figura 9 exibe os boxplots das distribuições dos escores totais do LUMT Modificado 

e no instrumento original.  

 

Figura 9: Boxplots das distribuições dos escores totais do LUMT calculados segundo o 

LUMT Modificado e o LUMT Original. Niterói, RJ, 2019. 
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As distribuições não apresentam outliers e o instrumento modificado apresenta escores 

significativamente menores devido a retirada da pontuação dos 5 itens que não foram 

validados para os dados da população deste estudo. 

 

5.8 CLASSIFICAÇÃO DE UMA ÚLCERA DE PERNA A PARTIR DO SEU ESCORE 

NO LUMT MODIFICADO 

 Os autores do instrumento original não propuseram uma classificação para o escore do 

LUMT. Fazendo distribuição uniforme do LUMT em 4 classificações, propõe-se a 

classificação de uma úlcera de perna de acordo com seu escore LUMT modificado exposta no  

quadro 6.   

 

Quadro 6: Classificação de uma úlcera de perna de acordo com seu escore LUMT modificado. 

Niterói, RJ, 2019. 

 

Valor do escore LUMT modificado Classificação da Úlcera 

Escore=0 Úlcera inexistente/ cicatrizada 

1≤Escore≤12 Úlcera Leve 

13≤Escore≤24 Úlcera Moderada 

25≤Escore≤36 Úlcera Grave 

37≤Escore≤48 Úlcera Gravíssima 

 

A tabela 30 exibe a distribuição de frequências da classificação das úlceras da amostra 

segundo o escore LUMT modificado. Não há úlceras gravíssimas na amostra, sendo as úlceras 

moderadas as mais frequentes (47,6%). A menor frequência é de úlceras leves (18,1%) e há 

uma quantidade importante de úlceras graves (34,6%).  

Tabela 30: Distribuição de frequências da classificação das úlceras da amostra segundo o 

escore LUMT modificado. Niterói, RJ, 2019. 

 

Valor do escore 

LUMT 

modificado 

Classificação da 

Úlcera 
F 

Frequencia 

relativa 

Escore=0 
Úlcera inexistente/ 

cicatrizada 
0 0% 

1≤Escore≤12 Úlcera Leve 19 18,1% 

13≤Escore≤24 Úlcera Moderada 50 47,6% 

25≤Escore≤36 Úlcera Grave 36 34,3% 
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37≤Escore≤48 Úlcera Gravíssima 0 0 

 

No intuito de verificar se a parte B (opinião do paciente) interfere na classificação da 

gravidade da úlcera, o escore obtido a partir da escala LUMT Modificada foi recalculado para 

todos os pacientes, só considerando as variáveis da parte A. A escala sem a parte B contém 10 

itens, que recebem pontuação de 0 a 4 na formação do escore. Sendo assim a Escala LUMT 

Modificada considerando só a parte A varia de 0 a 40 pontos. O escore é igual a zero quando 

a resposta de todos os itens for igual a zero, caracterizando uma ulcera inexistente ou 

cicatrizada.  No intuito de realizar uma classificação ordinal da gravidade da úlcera em 4 

classificações distintas, foi feita uma distribuição uniforme do intervalo de 0 a 40 em 4 

intervalos.  A partir de tal classificação ordinal, o presente estudo define a classificação de 

uma úlcera de perna de acordo com seu escore LUMT modificado exposta no quadro 7.   

Quadro 7: Classificação de uma úlcera de perna de acordo com seu escore LUMT modificado 

só com a parte A. Niterói, RJ, 2019. 

 

Valor do escore LUMT modificado só 

com a parte A 

Classificação da Úlcera 

Escore=0 Úlcera inexistente/ cicatrizada 

1≤Escore<9 Úlcera Leve 

10≤Escore≤19 Úlcera Moderada 

20≤Escore≤29 Úlcera Grave 

30≤Escore≤40 Úlcera Gravíssima 

 

A tabela 31 exibe a distribuição de frequências da classificação das úlceras da amostra 

segundo o escore LUMT modificado sem a parte A. Os resultados mostram que na amostra 

considerada, as úlceras graves (46,7%) e moderadas (44,8%) eram as mais frequentes. A 

menor frequência é de úlceras leves (8,6%). E não há nesta amostra registro de úlceras 

gravíssimas.  
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Tabela 31: Distribuição de frequências da classificação das úlceras da amostra segundo o 

escore LUMT modificado só com a parte A. Niterói, RJ, 2019. 

 

Valor do escore LUMT 

modificado só com a 

parte A 

Classificação da 

Úlcera 
F 

Frequência 

relativa 

Escore=0 Úlcera inexistente/ 

cicatrizada 
0 

0,0% 

1≤Escore<9 Úlcera Leve 9 8,6% 

10≤Escore≤19 Úlcera Moderada 47 44,8% 

20≤Escore≤29 Úlcera Grave 49 46,7% 

30≤Escore≤40 Úlcera Gravíssima 0 0,0% 

 

Em 98 casos (93,3%) as classificações da úlcera são coincidentes. Ou seja, para 93,3% 

dos casos a opinião do paciente não altera a classificação da úlcera.  Em dois casos (1,9%) a 

classificação da úlcera usando o escore só com a parte A é menos grave do que a classificação 

da úlcera usando o escore com a parte A e a opinião do paciente: 1 caso em que, na 

classificação usando o escore completo a ulcera era de gravidade “moderada”,  e sem levar a 

opinião do  paciente passou a ser “leve” ; e 1 caso em  que, na classificação usando o escore 

completo a ulcera era de gravidade “grave”, e sem levar a opinião do  paciente passou a ser 

“moderada”. E para 5 casos (4,8%) a classificação da úlcera usando o escore só com a parte A  

é mais  grave  do que a classificação considerando a opinião do paciente: 1 caso em que, na 

classificação usando o escore completo a ulcera era de gravidade “leve”,  e sem levar a 

opinião do  paciente passou a ser “moderada”; e 4 casos em  que, na classificação usando o 

escore completo a ulcera era de gravidade “moderada”, e sem levar a opinião do  paciente 

passou a ser “grave”. 
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6 DISCUSSÃO 

 A discussão será apresentada em três tópicos: 1- caracterização dos participantes e 

suas lesões; 2- aplicação do LUMT; e 3- validação de construto e confiabilidade do LUMT.  

6.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PACIENTES E SUAS LESÕES 

Com relação ao sexo, nesse estudo houve discreto predomínio do sexo masculino, 

corroborando outros estudos (MALAQUIAS et al., 2014; SRIRAM et al., 2016; 

DOMINGUES et al., 2016; TAVARES et al., 2017; SEMENIC et al., 2018). Porém, em 

outros cenários tem sido apontado predomínio do sexo feminino (MOFFATT et al., 2004; 

FRADE et al., 2005; CONUEI, 2009; SILVA; MOREIRA, 2011; EVANGELISTA et al., 

2012; PÉREZ et al., 2018; LIU et al., 2019). 

A prevalência de úlceras venosas no sexo feminino tem sido justificada em razão da 

gravidez e presença dos hormônios femininos, que é uma predisposição á ocorrência de IVC e 

consequentemente às úlceras venosas, como explicam Martins e Souza (2007). Considerando, 

que nesse estudo também foram incluídas úlceras de outras etiologias, a prevalência de 

úlceras diabéticas também tende a ser maior em mulheres (CALSOLARI et al., 2002; 

REZENDE et al., 2008; BONA et al., 2010; DONOSO; ROSA; BORGES, 2013).  

 Oliveira, Castro e Granjeiro (2013) destacam que a diferença percentual entre sexo 

feminino e masculino de indivíduos acometidos por feridas vem diminuindo ao longo dos 

anos. Para Malaquias et al. (2012), o predomínio do sexo masculino em alguns cenários 

contrariando a literatura, pode se justificar devido a possíveis especificidades locais. O que 

implica a necessidade de pesquisas específicas para compreender essa diferença, em relação 

ao cenário nacional e internacional (MALAQUIAS et al., 2014). 

No que diz respeito à idade, de acordo com o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2013) foi 

considerado idoso todo indivíduo com idade igual ou superior á 60 anos e, portanto, a maioria 

dos pacientes desse estudo era idosa reforçando outros achados nacionais e internacionais 

(BLAND et al., 2015; DOMINGUES et al., 2016; TAVARES et al., 2017; MONTE et al., 

2018;  BUI; FINLAYSON; EDWARDS, 2018; PEREZ et al., 2018).  

Sabe-se que as lesões tissulares são patologias que progridem negativamente conforme 

a idade, em função da maior prevalência de doenças crônico-degenerativas (GUO; 

DIPIETRO, 2010; PESSANHA; OLIVEIRA, 2015). Além disso, a pele é um dos órgãos que 

mais sofre mudanças com o avançar da idade, pois ocorrem alterações dos sistemas 

fisiológicos decorrentes de modificações nutricionais, metabólicas, vasculares e imunológicas 

que afetam a função e o aspecto da pele (OROSCO; MARTINS, 2006). Dentre as alterações, 
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estão a redução da espessura da epiderme, redução da elasticidade, dos vasos sanguíneos e 

fibras nervosas (SANT’ANA et al., 2012). Nesta direção, é possível conjecturar que as 

pessoas idosas apresentam diminuição no processo de cicatrização devido às alterações 

fisiológicas próprias do envelhecimento (RODRIGUES et al., 2016).  

Embora a prevalência de úlceras de perna seja em idosos, um quarto dos participantes 

tinha menos de 60 anos. O percentual de adultos acometidos é preocupante, pois afeta 

indivíduos em idade produtiva, acarretando afastamento do trabalho e até mesmo 

aposentadorias precoces, agravando situações socioeconômicas já precárias (OLIVEIRA; 

CASTRO; GRANJEIRO; 2013). Os pacientes com menos de 40 anos da amostra eram, sob o 

ponto de vista estatístico, paciente de idades atípicas para esta condição de saúde. 

Quanto à escolaridade e renda, houve predomínio nesse estudo de participantes baixa 

escolaridade e baixa renda. Esses achados fortalecem os dados de outros estudos que 

caracterizam indivíduos com úlceras de perna em sua maioria com baixa escolaridade 

(DONOSO; ROSA; BORGES, 2013; PESSANHA; OLIVEIRA, 2015; EBERHARDT et al., 

2016; DOMINGUES et al., 2016; RODRIGUES et al., 2016; MONTE et al., 2018) e baixa 

renda (SILVA, MOREIRA, 2011; PESSANHA; OLIVEIRA, 2015; EBERHARDT et al., 

2016; DOMINGUES et al., 2016; MONTE et al., 2018).  

Alguns estudos sobre úlceras de perna evidenciaram que a baixa escolaridade está 

associada ao baixo nível socioeconômico (OLIVEIRA et al., 2012; CÔRTE, 2013). A esse 

respeito, Tavares et al., (2017) ressaltam que o baixo nível de escolaridade é um fator 

importante para a caracterização do estilo de vida do paciente, uma vez que indivíduos que 

apresentam um maior nível de instrução, têm maior probabilidade de compreender, por 

exemplo, orientações fornecidas pelos profissionais de saúde e, assim,apreendê-las e utilizá-

las no seu dia a dia. O enfermeiro que atende essa clientela deve considerar o nível de 

escolaridade e socioeconômico na hora de planejar as intervenções, de modo que o paciente 

tenha capacidade de entender e executar as ações orientadas. Nesse contexto, Castro, Oliveira 

e Granjeiro (2013), destacam que as orientações devem ser claras e explicadas durante as 

consultas; abranger além dos conteúdos relacionados à ferida, orientações direcionadas para 

as doenças de base; serem entregues por escrito, preferencialmente digitadas em letras 

grandes e com textos pequenos e de fácil compreensão 

Referente às doenças de base, foi predominante a presença de Insuficiência Venosa 

Crônica- IVC e Hipertensão Arterial Sistêmica- HAS. A IVC é caracterizada por um estado 

de hipertensão do sistema venoso, que é causada por uma insuficiência e/ou obstrução do 

sistema venoso profundo, torna-se a verdadeira responsável pelo surgimento dos sintomas 
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clínicos da doença (SANTOS; PORFÍRIO; PITTA, 2009).  Essas anormalidades causam dor e 

desconforto no membro afetado e podem eventualmente evoluir para formação de úlceras de 

estase venosa (SEIDEL et al., 2011). A HAS é uma doença crônica de caráter multifatorial, 

assintomática conceituada como uma enfermidade que se caracteriza pelos níveis elevados e 

sustentados da Pressão Arterial (PA) (MORAIS et al., 2019). Ela é considerada o principal 

fator de risco para as doenças cardiovasculares no Brasil e nos países desenvolvidos, e faz 

parte de uma classe de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), responsáveis pelas 

maiores taxas de morbidade e mortalidade no país (CIPULLO et al., 2009; SBC, 2010; 

MALFATTI; ASSUNÇÃO, 2011). 

Em outros estudos os achados foram semelhantes, sendo a IVC e a HAS as doenças 

mais prevalentes em indivíduos com úlceras de perna (SILVA; MOREIRA, 2011; OLIVEIRA 

et al., 2012;  EBERHARDT et al., 2016; TAVARES et al., 2017). Assim, Oliveira, Castro e 

Granjeiro (2013) destacam que sendo estas doenças a causa do surgimento da ferida ou do 

retardo na cicatrização, os enfermeiros devem direcionar a assistência de enfermagem 

considerando os aspectos clínicos do paciente, os sinais e sintomas da patologia associada e 

os aspectos da ferida. 

Concernente à etiologia, a predominância nesse estudo foi de úlceras venosas, 

corroborando a literatura, pois dentre as úlceras encontradas nos membros inferiores, a úlcera 

de etiologia venosa é a que possui maior prevalência, correspondendo a aproximadamente de 

60% a 90% das úlceras encontradas nessa localização (FRADE et al., 2005; FINLAYSON; 

EDWARDS; COURTNEY, 2009; SILVA; MOREIRA, 2011; MALAQUIAS et al., 2012; 

OLIVEIRA et al., 2012; DARGAVILLE et al., 2012; PESSANHA; OLIVEIRA, 2015; 

DOMINGUES et al., 2016; TAVARES et al., 2017; BUI; FINLAYSON; EDWARDS, 2018). 

As úlceras venosas constituem a manifestação clínica mais grave da insuficiência venosa 

crônica, e por isso, tal fato explica o predomínio nesse estudo da maior ocorrência de IVC e 

consequentemente mais indivíduos com úlceras venosas.  

Em referência à localização, a maior parte das úlceras encontrava-se em região de 

maléolo medial ou lateral. A maior prevalência de lesões nos maléolos pode ser explicada 

pelo maior número de pacientes com insuficiência venosa, já que úlceras de etiologia venosa 

ocorrem principalmente nesses locais, apesar de também ocorrerem em localizações externas 

(FRANÇA; TAVARES, 2003; CARMO et al., 2007; SILVA; MOREIRA, 2011; SANT’ANA 

et al. , 2012; BRITO et al. 2013; OLIVEIRA; CASTRO; GRANJEIRO, 2013; PESSANHA; 

OLIVEIRA, 2015; TAVARES et al., 2017). 
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Relativo ao tempo de úlcera, a maioria dos pacientes apresentava tempo de úlcera 

maior que 40 meses, indicando um tempo de úlcera predominante de mais de 3 anos. Um 

estudo internacional identificou duração média de 2 anos e 9 meses (DOMINGUES et al., 

2016). Estudos nacionais identificaram tempo médio de ferida de 5, 5 anos (SILVA; 

MOREIRA, 2011) e outro de um mês a 10 anos, com média de 40,1 meses (MONTE et al., 

2018). O tempo de existência da úlcera variou entre 3 e 600 meses, com uma média de 84,9 

meses, evidenciando alta variabilidade entre os tempos de úlceras dos participantes. As 

úlceras com mais de 300 meses foram consideradas atípicas sob o ponto de vista estatístico. 

É previsto o tempo prolongado de cicatrização, tendo em vista que se trata de lesões 

crônicas, ocorrendo à cicatrização num tempo mais prolongado que o habitual (OLIVEIRA; 

CASTRO; GRANJEIRO, 2013). Nesse sentido, Benevides et al. (2012) corroboram que o 

tempo de existência da úlcera está intrinsecamente ligado ao processo de cicatrização, pois 

este sofre influência, tanto de fatores locais (infecções, tamanho, localização, tipo da úlcera) 

quanto sistêmicos (estado nutricional, metabolismo hormonal e funcionamento do sistema 

circulatório). Além de acesso a serviços de atendimento por uma equipe qualificada, o estilo 

de vida e adesão ao tratamento e ao serviço (MALAQUIAS et al., 2012).  

Respectivo ao caso de recidivas, a maioria dos pacientes desse estudo convivia com a 

úlcera ininterruptamente. Esse achado confirma o resultado de outros estudos (MALAQUIAS 

et al., 2012; SALVETTI et al., 2014;  EBERHARDT et al., 2016, no qual a maioria dos 

pacientes também não apresentaram recidivas.  

No entanto se distancia dos achados de outros estudos (SILVA; MOREIRA, 2011; 

FRADE et al., 2005; FINLAYSON; EDWARDS; COURTNEY, 2009), a medida que a 

possibilidade de recorrência é grande e esperada nesses tipos de lesões (OLIVEIRA; LIMA; 

ARAÚJO, 2008; OLIVEIRA et al., 2012; OLIVEIRA; CASTRO; GRANJEIRO, 2013). 

As taxas de recidivas das úlceras venosas, que são as predominantes nesse estudo, são 

variáveis e escassas, mas estudos recentes indicam alto índice de recorrência. Estima-se que o 

tempo médio seja de 42 semanas, com incidência de 22% em 3 meses, 39% em 6 meses, 57% 

em 12 meses, 73% em 2 anos e 78% em três anos de seguimento (DANTAS et al., 2016; 

PÉREZ et al., 2018). Além disso, o surgimento e as recidivas de lesões crônicas são 

favorecidos pelo processo fisiológico natural de senescência (MALAQUIAS et al., 2012; 

DIAS et al., 2013; BLAND et al., 2015) e a maioria dos participantes desse estudo eram 

idosos.  
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6.2 APLICAÇÃO DO LUMT 

6.2.1 Parte A: Domínios avaliados clinicamente 

 Nos itens A1 e A2 identificou-se uma predominância de úlceras com exsudato seroso, 

em quantidade pequena. Outros estudos obtiveram achados semelhantes com predominância 

de exsudato seroso em quantidade pequena ou média (BENEVIDES et al., 2012; OLIVEIRA 

et al., 2012; PESSANHA; OLIVEIRA, 2015; EBERHARDT et al., 2016; TAVARES et al., 

2017). 

A produção de exsudato da ferida é normal, faz parte da resposta natural do corpo a 

danos nos tecidos (DOWSETT; NEWTON, 2005). A natureza, quantidade, odor e 

consistência devem ser avaliados (BENBOW, 2016). O equilíbrio da umidade tem sido 

considerado por anos, o padrão-ouro para o tratamento de feridas crônicas. Deve-se tomar 

cuidado para que as feridas não se tornem muito úmidas e nem muito secas (DISSEMOND et 

al., 2017). O processo de cicatrização de feridas pode ser inibido em casos crônicos com 

produção excessiva ou insuficiente de exsudato (HARRIES; BOSANQUET; HARDING, 

2016).  

O líquido da ferida reflete o seu meio ambiente em qualquer momento durante o 

processo de cicatrização e sua quantidade varia de acordo com a fase da cicatrização em que 

se encontra, sendo que na fase inflamatória há uma maior drenagem dessa secreção e pouca 

nas fases posteriores (OLIVEIRA; CASTRO; GRANJEIRO, 2013).  

O exsudato seroso refere-se à exsudato claro, sem detritos, sangue ou pus e geralmente 

é inodoro. O exsudato serossanguinolento é de cor rosa a vermelho claro, possivelmente com 

um tom amarelo, fino e aguado. O exsudato sanguinolento é vermelho e brilhante. O exsudato 

seroso e serossanguinolento refletem o padrão inflamatório e proliferativo normais.  O 

exsudato seropurulento apresenta uma drenagem turva, amarela a marrom, podendo 

apresentar odor desagradável. O exsudato purulento é espesso e pode ser translúcido ou 

opaco, sugere proliferação bacteriana ou progressão para infecção da ferida (OVINGTON, 

2002; KEAST et al., 2003; KEAST et al., 2004). 

A grande porcentagem de feridas produzindo exsudato do tipo seroso é um ponto 

positivo, pois a presença deste tipo de exsudato é um processo natural presente em úlceras 

crônicas, significando ausência de sinal de infecção no leito da lesão, evoluindo assim para 

um melhor prognóstico (OLIVEIRA; CASTRO; GRANJEIRO, 2013).  

Harris et al., (2010) em relação a quantidade do exsudato, avaliam: ausente, quando o 

leito da ferida se encontra seco; pouca, quando o leito da ferida apresenta-se úmido e envolve 
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drenagem de menos de 25% do curativo; moderada quando o leito da ferida está saturado e a 

drenagem envolve de 25 a 75% e grande, quando o leito da ferida está banhado em fluido e a 

drenagem envolve mais de 75% do curativo. Woodbury et al. (2004), autores do LUMT, foco 

desse estudo definem: nenhum, quando a ferida está seca; escassa, quando o leito da ferida 

está úmido com o curativo seco; pouco, quando o leito da ferida está úmido com pouca 

drenagem no curativo; moderado, quando a drenagem envolve mais de 50% do curativo e 

abundante, quando o curativo fica saturado. 

No item A3, no qual se avalia o tamanho das lesões, a maioria dos participantes foi 

incluída na opção das lesões que apresentavam 10.1 cm² ou mais. No estudo de Bergonesi e 

Trivitti (2006) as áreas das úlceras predominantes foram entre 1 a 5 cm² (60%) e as maiores 

de 10 cm² (22,5%). Das 102 lesões avaliadas por Sant’Ana et al. (2012), apresentavam em sua 

maioria área maior que 24 cm². No estudo de Oliveira, Castro e Granjeiro (2013), 61% das 

feridas mediam mais de 10 cm² nos pacientes que tinham atendimento regular no ambulatório. 

No estudo de Tavares et al., (2017) o tamanho mais prevalente eram os de 1 a 20 cm².   

Não há um consenso sobre o que seria uma úlcera pequena, média e grande, um estudo 

que considera uma lesão grande com área maior que 60 cm², enquanto que outro refere como 

grande uma área acima de 150 cm² (SANT’ANA et al., 2012). Entretanto, estudos 

internacionais apontam lesões menores do que as supracitadas referentes ao contexto 

nacional, com média 2,5 cm², 3,5 cm² e 14,5 cm², respectivamente (GOHEL et al., 2019; 

CAZZEL et al., 2017; SEMENIC et al., 2018). 

Cabe destacar que a opção de tamanho “10.1 cm² ou mais” do LUMT representa a pior 

pontuação no item e que muitos dos pacientes desse estudo apresentavam lesões muito 

maiores que 10 cm². Ressalta-se que o instrumento foi criado no Canadá, onde as lesões 

tendem a ser menores. Em um estudo de análise retrospectiva incluindo 554 pacientes 

atendidos de janeiro de 2012 a dezembro de 2014 em uma clínica de tratamento de feridas do 

Canadá, as úlceras de maior tamanho variaram entre 16±2cm2 (YANG et al., 2016).  

Os autores do instrumento LUMT orientam realizar a mensuração da ferida calculando 

a multiplicação do comprimento pela largura manualmente, porém optou-se por realizar 

também a medida com a técnica da planimetria manual e digital a fim de se obter medidas 

mais precisas. A média da área utilizando a técnica da régua (comprimento x largura) nesse 

estudo foi de 39, 4; a da planimetria manual foi de 21, 1 e a planimetria digital 19, 7. 

Identificou-se que os métodos 2 e 3 (planimetria manual e digital) apresentavam 

concordância quanto a pontuação do LUMT e obteve-se diferença significativa entre as 

classificações obtidas pelos dois métodos (comprimento x largura e planimetria). Porém, ao 
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analisar os três métodos isoladamente, constatou-se que os três métodos se distinguem 

significativamente um do outro, concluindo que o método 1 (comprimento x largura) 

superestima a área das úlceras, principalmente para úlceras grandes, apresentando valores 

significativamente maiores que os métodos 2 e 3 e o método 3 apresenta as menores áreas das 

feridas. 

A esse respeito, autores destacam que a limitação da técnica da régua é clara, pois as 

feridas raramente se apresentam em formas geométricas definidas, dessa forma, as medições 

são quase sempre imprecisas. O desvio da área verdadeira depende de múltiplos fatores, 

incluindo tamanho e forma do leito da ferida, que são facilmente distorcidas pela posição do 

corpo (LANGEMO et al., 2015;  KHOO; JANSEN, 2016). Estudos têm mostrado 

consistentemente que esse método superestima o tamanho de uma ferida em 10%-40%, 

principalmente em lesões maiores que 10 cm² (OIEN et al., 2002; GOLDMAN; SALCIDO, 

2002; FLANAGAN, 2003; SHAW et al., 2007; ROGERS et al., 2010; BILGIN; GUNES, 

2013). 

No entanto, as estatísticas dos escores calculados pelos dois métodos (altura x largura 

e planimetria) nesse estudo são muito próximas, e a diferença pareada entre os escores obtidos 

pelo método 1 e método 2 variam de -1 a 1 com média 0,21, ou seja, os escores obtidos pelos 

dois métodos diferem em no máximo 1 ponto, com média bem menor que 1 ponto,  o que não 

é uma diferença significativa sob o ponto de vista prático e clínico. Dessa forma, verificou-se 

que o instrumento LUMT é pouco variante ao uso das diferentes formas de cálculo da área da 

ferida. Embora o método 1 superestime a área exata da ferida, não resulte em pontuação tão 

distinta no LUMT. 

A medição realizada de forma adequada é útil para comparar mudanças ao longo do 

tempo e tem sido o principal desfecho avaliado nas pesquisas clínicas (HANSON et al., 2007; 

LITTLE et al., 2009). A avaliação e medição precisa das feridas é um importante aspecto na 

determinação da eficácia do manejo contínuo de feridas, entretanto não existe nenhum padrão 

ou protocolo- ouro para fazê-lo (KHOO; JANSEN, 2016). Considerando tais aspectos, 

recomenda-se que a escolha do método de mensuração seja avaliado em cada cenário e 

situação.  

Ao utilizar o LUMT o método 1 não causou pontuação distinta no escore total LUMT, 

dessa forma pode ser utilizado  em cenários que a avaliação e documentação precise ser 

realizada de forma mais simples e rápida. Contudo, em contextos de pesquisas clínicas, nos 

quais, a área é o principal desfecho avaliado, recomenda-se a mensuração por outras técnicas, 

como a planimetria manual e/ou digital. Estudos constataram adequação da planimetria 
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manual e digital na mensuração de lesões (OIEN et al., 2002; FLANAGAN, 2003; GETHIN; 

COWMAN, 2006; KHOO; JANSEN, 2016). 

No item A4, referente à profundidade da lesão, os pacientes desse estudo apresentaram 

perda da espessura completa da pele. No estudo de Benevides et al. (2012) a classificação 

clínica quanto à perda tecidual revelou que o dano superficial correspondeu à maioria das 

úlceras (64,2%). No estudo de Oliveira et al. (2012), as úlceras apresentaram 

predominantemente, profundidade superficial (54%) e parcial (43%). Em um estudo que 

avaliou úlceras diabéticas, houve predominância de úlceras com exposição de tendão 

(CAZZELL, 2017). Destaca-se que muitos estudos incluídos nesse capítulo não apresentaram 

avaliação da profundidade das lesões.  

A úlcera pode ser classificada quanto à profundidade em: superficial, quando atinge 

apenas a epiderme e derme; profunda superficial, quando atinge até o subcutâneo; e, profunda 

total, quando atinge tecido muscular e estruturas adjacentes como ossos, cartilagens e tendões 

(OROSCO; MARTINS, 2006). Quanto mais superficiais são as úlceras maiores as chances de 

cicatrização, pois à medida que a ferida vai cicatrizando, ela fica mais superficial e encurta 

seu tamanho (OLIVEIRA; CASTRO; GRANJEIRO, 2013).  

No item A5, se avalia o descolamento da borda que não esteve presente em quase 

todas as lesões avaliadas nesse estudo. A avaliação completa da ferida inclui a medição da 

área interna da ferida, incluindo o grau de comprometimento, tunelização e tratos sinusais 

(KEAST et al., 2003). Os principais fatores a serem observados são a aderência ou falta de 

fixação da borda da ferida, pois a cicatrização não ocorre nessas condições (KEAST et al., 

2004). Um cateter estéril pode ser usado para examinar sob as bordas da ferida, a fim de 

medir a extensão do descolamento (BRASIL, 2012). Um sistema de relógio pode ser usado 

para registrar a extensão do descolamento em quatro quadrantes, com 12h representando a 

direção cefálica, com o corpo em posição anatômica (KEAST et al., 2004). 

Os itens A6 e A7 avaliam o tipo de tecido necrótico e sua quantidade, 

respectivamente. Nesse estudo, o predominante foi o “aderido: esfacelo de branco a amarelo 

ou fibrina” acometendo 1 a 25% dos leitos das lesões avaliadas. Os itens A8 e A9 avaliam o 

tipo de tecido de granulação, e sua quantidade, respectivamente. Nesse estudo, houve 

predominância de tecido de granulação vermelho sadio brilhante cobrindo de 51 a 75% dos 

leitos das lesões avaliadas. Assim, identificou-se predominância do tecido de granulação 

vermelho sadio brilhante nas lesões avaliadas. 

Alguns estudos corroboram esses achados e também apresentaram predominância do 

tecido de granulação nos participantes avaliados (OLIVEIRA; CASTRO; GRANJEIRO, 
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2013; PESSANHA; OLIVEIRA, 2015; TAVARES et al., 2017). Em outros estudos houve 

predominância de tecidos necróticos (EBERHARDT et al., 2016; RODRIGUES et al., 2016). 

O tipo de tecido reflete o estágio de cicatrização da ferida. Pode ser de necrose, 

granulação ou epitelização e, ainda, se apresentar como uma combinação de alguns ou todos 

estes. A identificação adequada direciona o tratamento e a porcentagem deve ser estimada e 

documentada (GREATREX-WHITE; MOXEY, 2015; OLIVEIRA et al., 2019). A 

característica do tecido presente na ferida é um importante indicador do estágio da 

cicatrização alcançado ou qualquer complicação que possa estar presente (OROSCO; 

MARTINS, 2006).  

Uma ferida preta ou marrom escura pode ser vista quando tecido necrótico desidratado 

se compactou na ferida, mais frequentemente em úlceras arteriais com isquemia local. Um 

leito de ferida amarelo geralmente aponta para tecido fibroso ou esfacelo. Tecido fibroso, que 

é composto de fibrina, é firme na textura, aparece no leito da ferida antes do desenvolvimento 

do tecido de granulação. O esfacelo é composto por detritos celulares e pode se aderir 

firmemente no leito da ferida ou solto e pegajoso. Um leito vermelho indica a presença de 

tecido de granulação, com uma aparência vermelha brilhante e úmida, indicando tecido de 

granulação saudável ou vermelho-escuro (ou de aparência carnuda) que pode indicar infecção. 

As feridas epitelizadas representam o estágio final de cicatrização. Nesse estágio, áreas rosas, 

brancas ou translúcidas podem ser vistas sobrepostas a um leito saudável de tecido de 

granulação, migrando da margem da ferida (KEAST et al., 2004; GRAY et al., 2005; 

WUWHS, 2008; JOHNSON, 2015; MILNE, 2015). 

O item A10 avalia as bordas e identificou-se predominância de <50% das bordas do 

epitélio que avançam. No estudo de Sant’Ana et al. (2012) as bordas encontravam-se 

predominantemente aderidas. A avaliação da borda da ferida pode indicar o progresso da 

ferida em relação à contração e epitelização e envolve observar o avanço das margens 

epidérmicas (HARRIES; BOSANQUET; HARDING, 2016). A esse respeito, Benevides et 

al.(2012) explicam que as úlceras mais superficiais, cujas bordas estão no mesmo nível do 

leito e avançam para o centro da úlcera, são feridas com boa evolução cicatricial. O tecido 

epitelizado nas bordas é fino e róseo e sua orientação se dá em direção ao centro da lesão 

levando a contração e consequente fechamento da lesão (DEALEY, 2008). Foi demonstrado 

que mesmo feridas com tecido fibroso tendem a cicatrizar, desde que suas bordas estejam 

niveladas com o tecido da ferida (FALANGA; SAAP; OZONOFF, 2006).  

No item A11, é avaliada a viabilidade da área perilesional quanto à presença de calo, 

dermatite, maceração, induração, eritema, púrpura branqueável e não branqueável e 
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desidratação da pele. A resposta adequada é escolhida pelo número de fatores afetados. Nesse 

estudo, houve predominância dos participantes que apresentavam 2 ou 3 fatores de 

comprometimento da área perilesional. Porém, como a opção assinalada é por número de 

fatores identificados, não estão relatados quais fatores foram predominantes nessa amostra. 

A área perilesional foi previamente definida como a área de pele que se estende até 4 

cm além da borda da ferida (GARBUIO et al., 2018). Uma pesquisa relatou que 70% dos 

pacientes tinham a área perilesional seca, macerada ou escoriada (EDWARDS; STAPLEY, 

2010). Outro estudo relatou que, dependendo da quantidade do exsudato, entre 60% e 76% 

das feridas apresentavam fatores prejudiciais na área perilesional (SMITH et al., 2013) 

A presença de alterações ao redor da ferida sugere um manejo inadequado da mesma, 

pois a maceração está associada ao excesso de exsudato, ao uso de curativos que não 

absorvem esse excesso de secreção ou hidratação mais que o necessário. O eritema também 

pode estar relacionado ao exsudato proveniente do leito da úlcera. Nas úlceras venosas, a área 

perilesional pode apresentar-se eczematosa, confirmada pela presença de eritema, descamação 

e prurido na região (ABBADE; LASTÓRIA, 2006; AUGUSTIN et al., 2011).  

As características da área perilesional interferem diretamente no processo de reparo 

tecidual e refletem também o cuidado do profissional e/ou o autocuidado do paciente e, 

portanto, é um item primordial na avaliação de pacientes com úlceras crônicas. Nesse 

contexto, Garbuio et al. (2018) ressaltam que a área perilesional não saudável é um problema 

significativo no manejo de úlceras crônicas, e portanto, sua avaliação e maior exploração 

precisam ser consideradas dentro do paradigma da cicatrização de feridas. É necessário 

utilizar uma ferramenta de avaliação de feridas que integrem a avaliação da área perilesional 

(GETHIN; COWMAN; KOLBACH, 2015; BELLINGIERI et al., 2016).  

O item A12 avalia o tipo de edema de perna e o item A13 sua localização. Nesse 

estudo ocorreu o predomínio de edema de perna sem cacifo ou firme localizado até o meio da 

panturrilha. O edema é um importante fator que deve ser avaliado em pacientes com úlceras 

crônicas de perna, principalmente as de etiologia venosa, a mais encontrada nesse estudo. 

Pois, clinicamente os indivíduos com este tipo de lesão apresentam edema em tornozelo ou 

acima, que pioram ao final do dia e podem ser aliviados com a elevação dos membros 

inferiores (OLIVEIRA et al., 2012; SANT’ANA et al., 2012; MALAQUIAS et al., 2012; 

BRITO et al, 2013). Membros com doença arterial também podem apresentar sinais de edema 

devido à “síndrome da perna pendente”, pois os indivíduos penduram as pernas para fora da 

cama ou cadeira para melhorar o fluxo sanguíneo para o pé e aliviar a dor isquêmica 

(TODHUNTER, 2019). 
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O item A14 avalia a biocarga das lesões levando em consideração a presença ou não 

dos sinais de infecção. Nesse estudo houve predominância de lesões pouco colonizadas.  

Estudo que buscou identificar fatores preditivos para infecção em pacientes com 

úlceras de perna, identificou que quase 16% dos participantes foram diagnosticados com 

infecção pelo menos uma vez nas 12 semanas avaliadas (BUI; FINLAYSON; EDWARDS, 

2018). Cinco fatores foram identificados com uma associação significativa com infecção: 

depressão, dificuldade de mobilidade, indice tornozelo braço <1,3, área da úlcera > 10cm² e 

leito da ferida com esfacelo.  

Estudo nacional que avaliou infecção em úlcera diabética identificou que 

aproximadamente 25% dos pacientes apresentavam lesões com sinais de infecção (DONOSO; 

ROSA; BORGES, 2013). Um estudo internacional que avaliou infecção em úlceras diabéticas 

identificou osteomielite em aproximadamente 10% dos participantes (CAZZEL et al., 2017).  

No estudo de Eberhardt et al. (2016) que avaliou úlceras venosas, a maior parte das 

lesões apresentava exsudato em quantidade mínima, sem odor e de aspecto seroso e portanto, 

os autores concluíram que os participantes do estudo não apresentavam infecção no leito da 

ferida. Outro estudo que avaliou úlceras venosas identificou a maioria dos participantes sem 

sinais de infecção (61,34%) (SALVETTI et al., 2014). 

 

6.2.2 Parte B: Domínios avaliados pelo paciente 

Nos domínios avaliados pelo paciente, o item B1 avalia a intensidade da dor e o B2 

sua frequência. Nesse estudo houve predominância de indivíduos sem dor, seguido dos 

indivíduos com dor > 7, porém ressalta-se que aproximadamente 70% dos participantes 

apresentavam alguma intensidade de dor; de frequência predominantemente relacionada à 

posição.  

A prevalência de dor em pacientes com úlceras de perna é alta e varia de 69,0% a 86% 

entre alguns estudos (VANDENKERKHOF et al., 2013; SALVETTI et al., 2014; 

DOMINGUES et al., 2016). Estudos identificaram intensidade variando de leve a máxima 

entre os indivíduos avaliados (EBERHARDT et al., 2016; TAVARES et al., 2017; MONTE 

et al., 2018).  

A dor crônica geralmente é uma experiência comum em indivíduos com úlceras de 

perna, sendo causada por agressão tecidual, isquemia, hipóxia, inflamação, infecção ou por 

aderência de coberturas no leito das feridas (AZOUBEL et al., 2010).  
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 Brown (2015) explica que existem vários tipos de dor, que se enquadram amplamente 

em duas categorias principais: nociceptiva e neuropática. A dor nociceptiva aguda é a 

primeira sensação sentida como resultado de danos nos tecidos e geralmente passa 

rapidamente. A dor neuropática é causada por uma resposta anormalmente forte do sistema 

nervoso e pode ser causada por trauma, infecção, distúrbio metabólico ou câncer. Pacientes 

com feridas de longa data tendem a sofrer de ambos os tipos de dor. É importante determinar 

que tipo de dor o paciente enfrenta, pois eles precisam de diferentes abordagens de 

tratamento.  

A mensuração da dor deve fazer parte da avaliação da equipe de enfermagem que 

cuida de lesões, pois sem avaliação apropriada, a dor pode ser mal interpretada ou 

subestimada, o que pode prejudicar a qualidade de vida do paciente. A maior parte da 

informação necessária para um procedimento de avaliação da dor origina-se do que o paciente 

relata, complementada pela avaliação física (SOUSA et al., 2010).  

Johnson (2015) ressalta a importância de utilizar uma ferramenta para avaliação da 

dor. A escala numérica é amplamente utilizada, representando um instrumento 

unidimensional, que fornece um dado subjetivo, porém atenção especial merece ser dada aos 

achados desse instrumento, pois fornece a intensidade da dor da forma com que o indivíduo a 

está percebendo naquele exato momento. 

O item B3 avalia a qualidade vida relacionado à presença de úlcera, e houve 

predomínio de participantes que se consideravam satisfeitos. Um estudo que avaliou úlceras 

de perna identificou queda da qualidade de vida (SALOMÉ; FERREIRA, 2012). Outro estudo 

identificou que pacientes com úlceras apresentam pouca energia e disposição para realizar 

suas atividades de vida diária (SOUZA et al., 2013). Em outro estudo, a qualidade de vida 

esteve comprometida, principalmente, no estado emocional e estético, com pior média entre 

os indivíduos com mais de um ano de lesão (ARAÚJO et al., 2016). 

Dias et al., (2014) citam que diversos fatores como dor, dificuldade de mobilidade, 

redução da autoestima, isolamento social, incapacidade para o trabalho, alteração da imagem 

corporal e depressão afetam a qualidade de vida de pessoas com feridas crônicas nas pernas. 

Nesse contexto, uma revisão integrativa identificou que quanto aos problemas relacionados à 

qualidade de vida, a dor, os distúrbios do sono/insônia, a ideação suicida, a ansiedade, os 

sintomas depressivos, a mobilidade restrita e o distúrbio da imagem corporal foram 

identificados como possíveis consequências causadas pela presença da úlcera de perna. Além 

do isolamento social, estresse, humor negativo e restrições nas atividades de vida diária. 
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A qualidade de vida é um item de difícil avaliação, pois depende de uma perspectiva 

pessoal e subjetiva dos indivíduos. Embora, a maioria dos pacientes desse estudo não tenha 

considerado sua qualidade de vida ruim, estudos comprovam a influência da lesão na 

qualidade de vida. A esse respeito, Waidman et al. (2011) ressaltam que as doenças crônicas 

geralmente levam as pessoas a desgastes constantes, e estes geralmente acontecem pelas 

suas características, quais sejam: caráter permanente e/ou recorrente, longa duração, 

incapacidade residual, dependência contínua, entre outros. Corroborando essa afirmação, 

Souza et al.(2013) relatam que a ulceração crônica nas pernas e um ciclo contínuo de lesões 

na pele durante décadas, é associada a qualidade de vida prejudicada, afetando 

negativamente a qualidade de vida e a produtividade do paciente. Daí então a importância do 

enfermeiro incluir em sua avaliação questões acerca da qualidade de vida do indivíduo 

cuidado. Todos os pacientes com úlceras de perna devem ter uma avaliação completa e 

holística para um manejo adequado (WOUNDS UK, 2016). 

6.2.3 Pontuação LUMT 

 A pontuação total do LUMT variou de 13 a 43 pontos com média de 29 pontos no 

presente estudo. Com relação à pontuação obtida através do instrumento, a maioria dos 

pacientes não alcançou e nem chegou perto da pontuação máxima possível. Esse resultado 

demonstra que a maior parte dos pacientes não estava com o processo de reparo tecidual tão 

prejudicado.  

 Ressalta-se que os autores do instrumento não estabeleceram uma interpretação para o 

escore da LUMT. A única orientação fornecida é que quanto maior a pontuação na parte A, 

pior o estágio de cicatrização da úlcera; e na parte B, quanto maior a pontuação, maior a 

intensidade e frequência da dor e pior a qualidade de vida. Além disso, os estudos encontrados 

citados anteriormente não apresentaram os escores obtidos com o LUMT da amostra de modo 

que permitisse a comparação com os achados desse estudo.  

Foi investigado se o escore do LUMT estava correlacionado a algumas variáveis e 

identificou-se que nenhuma das variáveis deste estudo, incluindo os escores do LUMT estão 

correlacionadas à idade, escolaridade, e tempo de existência da úlcera. 

As únicas correlações fortes e significativas encontradas são da pontuação da 

quantidade de exsudato e tamanho/área da úlcera, mostrando que quanto maior o 

tamanho/área da úlcera, maior a quantidade exsudato encontrado nesta úlcera. O exsudato 

pode ser definido como todos os fluidos liberados por uma ferida, podendo incluir: linfa, 

sangue, proteínas, patógenos, células e restos celulares (DISSEMOND et al., 2017). Assim, 
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esse achado é esperado, pois quanto maior a área da ferida, proporcionalmente maior a 

quantidade de fluidos liberados por ela. 

O Escore da Parte A do LUMT e o escore global do LUMT estão fortemente e 

significativamente correlacionados à pontuação da quantidade de tecido necrótico e à 

pontuação da quantidade de tecido de granulação. Assim, quanto maior a quantidade de tecido 

necrótico, significativamente maior a pontuação do escore da parte A e escore global do 

LUMT.  Quanto menor a quantidade de tecido de granulação, significativamente maior a 

pontuação do escore da parte A e escore global do LUMT.  

O escore da parte B do LUMT está fortemente e significativamente correlacionado à 

intensidade de dor e frequência da dor. Conclui-se que quanto maior a intensidade ou 

frequência de dor, significativamente maior a pontuação do escore da parte B do LUMT. Essa 

correlação também está dentro do esperado, uma vez que 70% dos participantes apresentavam 

alguma intensidade de dor e aproximadamente 45% dos participantes consideravam-se 

satisfeitos com sua qualidade de vida relacionada à úlcera, pontuando pouco neste item.  

O escore da parte B do LUMT está significativamente associado ao sexo do paciente, 

e observou-se que as mulheres sentem dor significativamente mais intensa e mais frequente 

do que os homens. Os estudos de Salvetti et al. (2014) e Domingues et al. (2016) não 

encontraram associação entre intensidade da dor e gênero. No estudo de Tavares et al. (2017) 

embora os escores médios e medianos de dor tenham sido maiores entre as mulheres, não 

representaram diferenças estatisticamente significativas. Entretanto, em concordância com os 

achados desse estudo, uma pesquisa multicêntrica realizada por Guarnera et al. (2017) com 

381 pacientes com úlceras vasculogênicas identificou que as mulheres sentem mais dor que os 

homens.  

Os escores do domínio A não são correlacionados aos escores do domínio B. Assim, a 

qualidade de vida não esteve relacionada à intensidade da dor nesse estudo. Um estudo 

mostrou que pacientes com características positivas na assistência apresentaram capacidade 

funcional melhor com menor impacto da dor na qualidade de vida (DIAS et al., 2013). 

Embora os aspectos relacionados à assistência e capacidade funcional não tenham sido 

avaliados nesse estudo, cabe destacar que a maioria dos participantes realiza 

acompanhamento ambulatorial em um hospital universitário e são frequentemente 

participantes de pesquisas clínicas, além de receberem ampla orientação durante a consulta de 

enfermagem sobre a realização do curativo em domicílio, o manejo da dor e outros fatores 

que possam apresentar.  
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6.3 VALIDAÇÃO DE CONSTRUTO E CONFIABILIDADE DO LUMT 

O instrumento LUMT desenvolvido no Canadá por Woodbury et al. (2004) e adaptado 

para língua portuguesa por Silveira (2016) possui 17 itens de avaliação. Inicialmente foram 

retiradas da análise fatorial, a variável “profundidade” e “avaliação da biocarga” que não 

apresentaram variabilidade e correlação com os itens do instrumento. 

A variável profundidade não apresentou variabilidade na amostra desse estudo. A 

maioria dos participantes dessa pesquisa apresentava úlceras de etiologia venosa que tendem a 

ser superficiais. A esse respeito os autores apresentam unanimidade em definir a úlcera 

venosa como uma síndrome na qual acontece destruição de estruturas cutâneas, tais como 

epiderme e derme, podendo afetar, também, tecidos mais profundos (FRADE et al., 2005; 

ABBADE; LASTORIA, 2006).  

Assim, acredita-se que a não variabilidade desse item possa se justificar pela etiologia 

venosa predominantemente apresentada nesse estudo. Além disso, existem algumas variações 

nas definições de profundidade encontradas na literatura. 

Brasil (2002) classifica a profundidade das úlceras, em relação à extensão da parede 

tissular envolvida (epiderme, derme, subcutâneo e tecidos mais profundos, como músculos, 

tendões, ossos e outros), em graus, I, II, III e IV. Grau I: ocorre um comprometimento da 

epiderme; a pele se encontra íntegra, mas apresenta sinais de hiperemia, descoloração ou 

endurecimento; grau II: ocorre a perda parcial de tecido envolvendo a epiderme ou a derme; a 

ulceração é superficial e se apresenta em forma de escoriação ou bolha; grau III: existe 

comprometimento da epiderme, derme e hipoderme (tecido subcutâneo) e grau IV: 

comprometimento da epiderme, derme, hipoderme e tecidos mais profundos. 

Orosco e Martins (2006) e Geovanini (2014) explicam que a úlcera pode ser 

classificada quanto à profundidade em: superficial, quando atinge apenas a epiderme e derme; 

profunda superficial, quando atinge até o subcutâneo; e, profunda total, quando atinge tecido 

muscular e estruturas adjacentes como ossos, cartilagens e tendões. Borges, Santos e Soares 

(2017) descrevem que a úlcera venosa pode ser definida como lesão com completa 

profundidade de espessura. 

As opções do LUMT para a profundidade da úlcera são: cicatrizada, perda parcial da 

espessura da pele, perda completa da espessura da pele, tendão/cápsula articular visível e 

exposição óssea. Considerando as úlceras avaliadas nesse estudo, a melhor opção para 

descrever a profundidade foi à perda completa da espessura da pele, uma vez que as úlceras 

desse estudo não apresentaram acometimento de camadas mais profundas como tendão e 
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ossos e nem se encaixavam na opção perda parcial da espessura da pele, característica de uma 

lesão recém aberta ou em processo final de cicatrização.   

Na avaliação da biocarga, houve predominância de lesões pouco colonizadas e, 

portanto esse item apresentou variabilidade mínima.  O LUMT avalia a biocarga de acordo 

com as seguintes características: pouco colonizada: pequena quantidade de exsudato do tipo 

seroso; muito colonizada: grande quantidade de drenagem seropurulaneta com odor fétido, 

sem outros sinais cardinais de inflamação; infecção localizada: grande quantidade de 

drenagem seropurulenta com odor fétido, além de induração, eritema, calor ou dor; infecção 

sistêmica: celulite avançada ou osteomielite (WOODBURY et al., 2004). 

Keast et al., (2004) explicam que o diagnóstico de infecção em feridas crônicas não é 

simples e que a presença de exsudato purulento não indica necessariamente infecção. 

Ressaltam ainda que estudos identificaram que aumento da dor, ruptura da ferida, tecido de 

granulação friável e odor eram sinais de infecção mais confiáveis do que exsudato purulento. 

No entanto, a infecção também pode estar presente sem odor significativo evidente. 

Corroborando com esse pensamento, Johnson (2015) ressalta que os principais sinais de 

infecção da ferida incluem: calor localizado, dor, edema, vermelhidão e perda de função. 

Porém há outros sinais que dependem da etiologia da ferida: aumento do exsudato, comum a 

todas as feridas; presença de fístula comunicante, geralmente vista em feridas cavitárias; 

bolsas de líquido purulento, vistas em feridas cavitárias e especialmente em úlceras 

diabéticas; descoloração, dor e odor.  

As feridas crônicas geralmente têm a fase inflamatória prolongada e vários fatores 

afetam a capacidade de transição da fase inflamatória para o estágio de proliferação. Esses 

fatores podem incluir: patologia subjacente, presença de tecido desvitalizado e atividade 

celular imune anormal. Esse processo perpetua a cronicidade da ferida, prolonga a resposta 

inflamatória e alimenta a formação de biofilme (LANDÉN et al., 2016; PARNHAM; 

BOUSFIELD, 2018). 

Os biofilmes são definidos como uma complexa comunidade estruturada de 

microorganismos contendo bactérias e fungos. Eles secretam uma matriz protetora que liga o 

biofilme firmemente à superfície da ferida, atuando como uma barreira para proteger os 

microrganismos de ameaças externas (PHILLIPS et al., 2010; IWII, 2016). As evidências 

sugerem que a formação de biofilme desempenha um papel importante na incapacidade de 

feridas crônicas cicatrizarem e que biofilmes estão presentes em mais de 90% das feridas 

crônicas (ATTINGER; WOLCOTT, 2012). 
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Embora a aparência visível de algumas feridas possa ser indicativa da presença de 

biofilme, esse aspecto não é um indicador conclusivo, pois os biofilmes só podem ser vistos 

com a ajuda de um microscópio. Porém, a presença de um biofilme deve ser considerada em 

qualquer ferida crônica com falha no processo de cicatrização (BJARNSHOLT et al., 2017). 

A maioria das úlceras incluídas nesse estudo apresentava retardo no processo de cicatrização 

e, portanto, possivelmente apresentavam biofilmes. 

Conforme o panorama apresentado anteriormente acredita-se que o item biocarga 

tenha apresentado pouca variabilidade na amostra estudada devido à complexidade do 

diagnóstico de infecção em feridas, pois envolve a identificação de outros sinais de infecção, 

além dos clássicos não contemplados pelo LUMT. Deste modo, com a retirada do item 

biocarga, recomenda-se atenção especial a alguns itens: característica e quantidade do 

exsudato (exsudato purulento em grande quantidade), tipo de tecido de granulação 

opaco/escuro, área perilesional (eritema e/ou induração), edema e aumento da dor. Cabe 

destacar que as alterações não devem ser avaliadas isoladamente, mas em conjunto, buscando 

identificar a presença de infecção na lesão por meio desses itens de avaliação presentes no 

LUMT. 

Após a retirada dos itens “profundidade” e “biocarga”, deu-se prosseguimento a 

análise obtendo um KMO=0,5777, indicativo de que a análise fatorial com a configuração das 

15 variáveis remanescentes é inadequada. Analisando o MSA individual de cada variável, 

identificou-se que as variáveis “tipo de exsudato”, “descolamento”, “tipo de tecido de 

granulação”, “dor” e “frequência da dor” encontram-se abaixo do limite necessário de 0,50. 

Embora o teste de esferecidade de Bartlett tenha revelado que as correlações são 

coletivamente significantes (p-valor < 0,001), os demais resultados sugerem a exclusão de 

pelo menos uma das variáveis. 

Kavosi et al. (2018) explicam que o  KMO averigua a correlação entre as variáveis (os 

itens do questionário), que podem assumir valores de 0 a 1, sendo 0,9 e 1, excelente; 0,8 a 

0,89, bom; 0,7 a 0,79, aceitável; 0,60 a 0,69, medíocre; 0,5 a 0,59, ruim; < 0,50, inadequado. 

O Teste de Esfericidade de Bartlett também serve para testar se as variáveis do questionário 

estão ou não correlacionadas à população-alvo a que se destina o instrumento testado. Assim, 

é indicado se o modelo fatorial e adequado. 

Assim, procedeu-se à escolha de um novo modelo de análise fatorial, excluindo cada 

uma das variáveis que apresentaram MSA menor que 0,5, para verificar se a exclusão de uma 

destas variáveis repercutia em melhoras estatísticas de adequação da amostra. Observou-se 
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então, que a retirada do mínimo de variáveis que maximiza o KMO e minimiza o número de 

variáveis com MSA menor que 0,5 é a retirada da variável: frequência da dor.  

A variável “frequência da dor” no LUMT avalia se a dor é ocasional, relacionada à 

posição, constante ou se prejudica o sono. Entende-se que a retirada desta variável não 

repercuta negativamente na avaliação da dor do paciente, uma vez que é um dado 

inespecífico, que pode variar bastante individualmente e não incluído em outros 

estudos/instrumentos. A intensidade da dor é a característica mais avaliada, documentada e 

que o LUMT contempla. 

Pelo critério da raiz latente de Kaiser pôde-se extrair quatro fatores que representam 

64,45% de toda variância total presente entre os itens. Através da extração dos quatro fatores, 

foram calculadas as comunalidades das variáveis e as cargas fatoriais obtidas pelo método de 

Rotação VARIMAX com Normalização de Kaiser. A comunalidade representa o quanto em 

uma variável particular é explicada pela solução fatorial. As comunalidades (porção da 

variância que uma variável compartilha com todas as outras variáveis consideradas) foram 

avaliadas para cada variável, observando se ela atendia aos níveis de explicação aceitáveis e a 

sua contribuição para a pesquisa.  

As cargas fatoriais atuam como correlações entre a variável e o fator: quanto maior a 

carga da variável no fator maior a sua representatividade no fator. De acordo com (HAIR et 

al., 2009), considerando uma amostra de tamanho 100 (valor mais próximo do tamanho da 

amostra deste trabalho), considera-se significante a carga fatorial com valor igual ou superior 

a 0,55.   

As variáveis “descolamento” e “bordas” possuem comunalidades e cargas fatoriais 

abaixo dos níveis recomendados, sendo passíveis de exclusão, pois indicam que os fatores 

têm pouca representação destas variáveis.  

Acredita-se que a pouca representatividade da variável “descolamento” pode ser 

explicada devido à predominância de úlceras não profundas e não cavitárias. Destaca-se que 

não foram encontrados relatos da avaliação do descolamento nas pesquisas incluídas nesse 

estudo. Nesse sentido, Stotts et al. (2001) e Garbuio et al. (2018) ressaltam que a presença de 

descolamento e de túneis é apontada como informação adicional sobre a progressão da 

cicatrização. No entanto, essas condições não estão presentes frequentemente nas feridas e, 

por este motivo, trabalhos são necessários para identificar e elucidar melhor a ocorrência e 

contribuição destas condições no processo de cicatrização. 

 Quanto às “bordas”, em geral, os protocolos e estudos costumam avaliar as 

características do tecido presente na borda. O LUMT avalia se a borda está aderida, descolada 
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e em avanço (contração, evoluindo para o fechamento da lesão). Infere-se que a pouca 

representatividade dessa variável com predominância de “<50% das bordas do epitélio que 

avançam” está relacionada à cronicidade dessas lesões, e consequentemente atraso no 

processo de progressão da borda da ferida em relação à contração e epitelização.  

Optou-se por retirar as variáveis “descolamento” e “bordas” do LUMT com o intuito 

de ter um instrumento mais parcimonioso e com todas as variáveis apresentando 

comunalidades e cargas fatoriais válidas, ou seja, completamente validado em todas as 

exigências estatísticas. Utilizando o princípio da parcimônia deve-se partir do mais simples 

para o mais complexo, visando criar um modelo que seja sólido tanto do ponto de vista 

matemático-computacional quanto do teórico (VICENTE, 2005). Este princípio prevê que o 

ajuste mais simples seja adotado, quando da ausência de diferença significante nos resíduos 

gerados pelos ajustes (NASCIMENTO et al., 2011). 

O instrumento foi validado com 12 itens externamente cumprindo todas as adequações 

do modelo da análise fatorial e pode ser dividido em 4 fatores, sendo o fator 1 representado 

pelas variáveis: tipo de tecido necrótico, quantidade  de tecido necrótico, tipo de tecido 

granulação e  quantidade de tecido de granulação; o segundo fator principal formado pelas 

variáveis: quantidade de exsudato, tamanho da úlcera, viabilidade, tipo e localização do 

edema;  o terceiro fator representado pelas variáveis: dor e qualidade de vida e o fator mais 

fraco representado apenas pelo tipo de exsudato. Convém ressaltar que a análise fatorial 

confirma as variáveis dor e qualidade de vida num mesmo fator, tal como é proposto no 

instrumento onde estes dois quesitos formam a “Parte B” do LUMT.  

O fator 1 pode ser denominado de “Tecidos”, pois todos os itens que avaliam as 

características dos tecidos presentes no leito da ferida ficaram agrupados nesse fator. O fator 2 

de “Características gerais”, uma vez que itens variados relacionados a área, exsudato, 

viabilidade da área perilesional, tipo e localização do edema ficaram agrupados nesse fator. O 

fator 3 pode ser denominado de “Aspectos subjetivos”, dado que os itens dor e qualidade de 

vida ficaram agrupados nesse fator. E o fator 4 pode ser denominado como “Tipo de 

exsudato”, visto que esse item ficou separado dos demais fatores.  

As variáveis do Fator 1 (fator principal) são, assim, as variáveis de principais 

contribuições para o escore do LUMT. Assim o tipo de tecido foi à variável com maior 

representatividade do instrumento. Autores apontam uma correlação positiva entre a 

cicatrização e a ausência de tecidos desvitalizados com uma quantidade menor de exsudato 

(FALANGA; SAAP; OZONOFF, 2006). A presença de tecidos desvitalizados no leito da 

ferida pode prejudicar o processo de cicatrização (DEMIDOVA- RICE; HAMBLIN; 
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HERMAN, 2012; SNYDER et al., 2016) e aumentar o risco de infecção (ATKIN, 2014; 

MILNE, 2015).  

Outros estudos também retiraram itens de instrumentos/escalas a fim de alcançar 

ajuste do modelo fatorial. Um estudou buscou desenvolver e testar uma medida de sentimento 

de impotência para pacientes adultos composta por 129 itens inicialmente e reduzida a 12 

itens que permaneceram após análise das propriedades psicométricas do instrumento 

(BRAGA; CRUZ; 2009). Um estudo que realizou a adaptação cultural e validação de uma 

escala norte-americana que avalia o conhecimento e atitude das pessoas em relação à 

sexualidade do idoso, chegou a um modelo final, com 28 questões, ao invés das 61 da escala 

original (VIANA; GUIRARDELO; MADRUGA, 2010). Um estudo que buscou validar uma 

ferramenta para identificação rápida de risco de pé diabético retirou reduziu a escala de 13 

para 10 itens após a validação (WOODBURY et al., 2015). Um questionário voltado para 

avaliar as ações de enfrentamento do HIV/Aids, composto inicialmente de 31 itens, foi 

reduzido a um total de 18 itens, satisfazendo as condições necessárias para a realização da 

AFE. (CASTRO et al., 2019).  

Uma vez validado o conteúdo do instrumento, procedeu-se à realização da análise de 

confiabilidade para concluir que o conjunto de itens que compõe o LUMT é unidimensional e 

que grande parte da variância é atribuída ao seu comportamento. Os resultados da Análise de 

Confiabilidade para consistência interna demonstram que o fator 1 apresenta consistência 

muito boa e o fator 2 apresenta consistência razoável. A consistência do Fator 3 é 

inadmissível, o que significa que os itens do fator 3 não medem o mesmo conceito, o que 

pode ser explicado dado que os itens do fator 3 avaliam  dor e qualidade de vida. Esse achado 

justifica-se, pois as demais variáveis são itens de avaliação clínica da lesão, enquanto dor e 

qualidade de vida são variáveis subjetivas e respondidas pelo paciente.  

Assim, o instrumento com 12 itens com as variáveis apresentou um coeficiente de 

Alpha de Cronbach (α) satisfatório, indicando que o LUMT apresenta consistência interna, ou 

seja, seus itens medem o mesmo traço. Polit e Beck (2011) ressaltam que um instrumento 

pode ser considerado como tendo consistência interna quando todas as suas subpartes medem 

a mesma característica (STREINER, 2003; POLIT; BECK, 2011). 

Na análise da estabilidade de cada item do LUMT modificado, os itens: tipo de 

exsudato, quantidade de tecido necrótico, tipo de tecido granulação, quantidade tecido de 

granulação e dor, foram encontradas as menores concordâncias, logo, as maiores 

discrepâncias, entre as respostas teste e reteste. Esse achado pode estar relacionado ao fato de 

serem itens que apresentam maior variabilidade mesmo em úlceras crônicas. Polit e Beck 
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(2011) ressaltam que os escores não precisam ser idênticos, mas as diferenças não devem ser 

significativas. Por isso, recomenda-se cuidado do profissional para avaliar estes itens visando 

à classificação com precisão.  Na análise da estabilidade global, os escores LUMT reteste 

atestaram boa concordância, conclui-se que o LUMT é estável. 

Assim, o LUMT modificado proposto neste estudo, com a retirada de 5 itens do 

instrumento original, apresenta validade de construto atestada pela análise fatorial e 

confiabilidade em termos de consistência interna e estabilidade.  

Apenas os autores que desenvolveram o instrumento também realizaram a validação 

do mesmo. No estudo de Woodbury et al.(2004), a validade de conteúdo foi estabelecida com 

um painel de nove especialistas em feridas, alcançando consenso de que todos os domínios 

adequados foram incluídas e todas as respostas foram apropriadas. No entanto, não foram 

fornecidos detalhes sobre como o consenso foi alcançado e como o viés foi minimizado.  

A validade concorrente foi avaliada comparando-se a pontuação total do LUMT com o 

tamanho da área das lesões e a confiabilidade intra-examinador foi relatada como excelente. 

Porém, Pillen et al. (2009) consideram que um método mais abrangente é necessário para 

avaliar a validade concorrente e que os bons resultados da confiabilidade podem estar 

relacionados á realização do reteste no mesmo dia.  

Quando as feridas foram acompanhadas mensalmente durante um período de 4 meses, 

o escore total do LUMT mostrou-se sensível a alterações no aspecto da lesão, porém uma 

crítica a esse método é que as feridas foram avaliadas apenas mensalmente, o que pode ser 

pouco freqüente para o monitoramento de resultados em pesquisa ou contextos clínicos 

(PILLEN et al., 2009). Assim, Pillen et al. (2009) concluiu que o LUMT parece mostrar 

confiabilidade intra e inter- examinadores e é sensível a mudanças mensais na cicatrização de 

úlceras. 

O instrumento LUMT originalmente proposto por seus desenvolvedores contém 17 

itens, cada um recebendo pontuação inteira de 0 a 4, e produz  assim um escore que varia de 0 

a 68 pontos. O instrumento LUMT modificado validado por análise fatorial e consistência 

interna para os dados brasileiros contém 12 itens, com pontuação de 0 a 4, e produz assim um 

escore que varia de 0 a 48 pontos.  

Na classificação da úlcera proposta por esse estudo, os resultados demonstraram que 

na amostra considerada, as úlceras leves eram as mais frequentes considerando o escore total 

(Parte A e B); e considerando somente a parte A, as úlceras graves e moderadas eram as 

predominantes. As classificações da úlcera foram coincidentes considerando o escore total ou 

somente a parte A (avaliação clínica do profissional), ou seja, na maioria dos casos, a opinião 
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do paciente não alterou a classificação da úlcera. Dessa forma, recomenda-se que os 

profissionais e/ou pesquisadores avaliem o contexto de utilização do instrumento a fim de 

escolher qual classificação adotar.  

O estudo de Kerstein et al. (2002) objetivou construir uma escala de gravidade com 

valor preditivo para cicatrização de úlceras venosas avaliando 5 parâmetros: área inicial, 

duração da úlcera, profundidade, presença de fibrina e localização da úlcera. Dos 5 

parâmetros, em 4 a pontuação máxima é 2, em 1 (duração da úlcera), a pontuação máxima é 4.  

Úlceras com escores variando de 5 a 8 foram classificadas como leves a moderadas e úlceras 

com escores entre 9 a 12 pontos, classificadas como graves. 

Quanto à proposta do escore, no estudo de Tóbon et al., (2008) que buscou examinar a 

relação entre o estado nutricional e a gravidade de úlceras venosas, anteriormente citado, os 

autores ressaltaram que o LUMT foi fácil de implementar e se apresenta como uma 

ferramenta útil em estudos longitudinais para monitorar alterações na gravidade da ferida. Um 

estudo de revisão sobre epidemiologia, etiopatogenia e manejo de úlceras crônicas de perna 

recomendou o LUMT, como uma ferramenta validada desenvolvida para avaliar as úlceras de 

perna e rastrear alterações da ferida ao longo do tempo (AGALE, 2013).  

 

LIMITAÇÕES  

As principais limitações desse estudo perpassam pela ausência de um instrumento 

considerado padrão ouro para avaliação das úlceras de perna que possibilitasse a realização da 

validação de critério. Além da análise de sensibilidade, especificidade e curva ROC para 

estabelecimento dos valores de referência para a classificação da gravidade. Desse modo, foi 

proposta uma classificação por meio da distribuição uniforme dos intervalos. Ademais, a não 

avaliação da confiabilidade por meio da equivalência interobservador, por ausência no 

momento da coleta de outro profissional enfermeiro que pudesse realizar essa avaliação de 

forma independente, mas simultânea.  

Aponta-se também uma limitação relacionada ao instrumento. O LUMT possui as 

instruções para seu correto preenchimento, porém o item profundidade não foi contemplado 

com orientações para escolha do descritor mais apropriado. Os autores orientam: “escolha o 

descritor mais apropriado”, entretanto, uma vez que existem algumas diferenças de definição 

e nomenclatura sobre esse item, seria importante essa orientação. 
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7 CONCLUSÃO 

O presente estudou realizou a validação de construto e confiabilidade em termos de 

consistência interna e estabilidade do instrumento LUMT adaptado para a língua portuguesa.  

Na etapa da validação de construto, com a finalidade de assegurar o ajuste do modelo 

fatorial e obter um instrumento completamente validado em todas as exigências estatísticas 

optou-se, por retirar as variáveis: profundidade, biocarga, frequência da dor, descolamento e 

bordas. Assim os itens: tipo de exsudato, quantidade de exsudato, tamanho da úlcera, tipo de 

tecido necrótico, quantidade de tecido necrótico, tipo de tecido de granulação, quantidade de 

tecido granulação, viabilidade, tipo de edema, localização do edema, dor e qualidade de vida 

cumpriu todas as adequações da análise fatorial.  

Quanto à análise da confiabilidade, os valores do coeficiente de alfa de Cronbach 

encontrados no estudo foram acima do preconizado pela literatura demonstrando que o 

conjunto de itens que compõe o instrumento mede as mesmas características e o LUMT 

modificado apresenta consistência interna.  

Referente à estabilidade de cada item do LUMT, nos itens: tipo de exsudato, 

quantidade de tecido necrótico, tipo de tecido de granulação, quantidade de tecido de 

granulação e dor foram encontradas as menores concordâncias entre as respostas teste e 

reteste, o que pode estar relacionado ao fato desses itens apresentarem maior variabilidade 

mesmo em úlceras crônicas. Na análise da estabilidade global, os escores LUMT teste e 

reteste apresentaram boa concordância, demonstrando que o LUMT modificado é estável. 

Deste modo, o LUMT modificado, com a retirada de 5 itens do instrumento original, 

apresenta validade de construto atestada pela análise fatorial e confiabilidade em termos de 

consistência interna e estabilidade, confirmando o pressuposto do estudo. 

O LUMT validado para os dados brasileiros contém 12 itens, com pontuação de 0 a 4, 

e produz assim um escore que varia de 0 a 48 pontos. Foi proposto por esse estudo uma 

classificação para a gravidade das úlceras de perna de acordo com o escore do LUMT 

modificado considerando o escore total ou somente a parte A, avaliada pelo profissional.  

Este estudo metodológico espera contribuir para a prática ao disponibilizar um 

instrumento específico e válido que pode ser amplamente utilizado na avaliação de úlceras de 

perna pelos enfermeiros, podendo subsidiar: a aquisição de dados e informações coletados 

com boa qualidade de forma padronizada, o monitoramento das alterações na gravidade da 

ferida com a classificação proposta e o planejamento das terapêuticas adotadas. Contribui para 

o ensino e a pesquisa, pois descreve um estudo de validação, no qual, o método pode ser 
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replicado em diferentes cenários e populações, favorecendo a comparação de resultados de 

pesquisa, fortalecendo a homogeneidade dos dados coletados. Além disso, embora outros 

estudos internacionais tenham utilizado o LUMT em suas pesquisas, trata-se do primeiro 

estudo de validação após o realizado pelos autores do instrumento.  

Recomenda-se que outros estudos de validação sejam realizados a fim de avaliar a 

validade do instrumento em outros cenários e também a utilização do LUMT, dada a carência 

de ferramentas validadas especificamente para avaliação de úlceras de pernas no cenário 

nacional.  
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LEG ULCER MEASUREMENT TOOL: LÍNGUA PORTUGUESA 

Item/Domínio Categorias de resposta 

(A) Domínios avaliados clinicamente 

A1- Tipo de exsudato 0 Nenhum 

1 Serosanguinolento      

2 Seroso 
3 Seropurulento 

4 Purulento 

A2- Quantidade de exsudato 0 Ausente 
1 Escassa 

2 Pequena 

3 Moderada 

4 Grande       

A3- Tamanho (a partir da margem da borda 

em avanço do epitélio) 

(Comprimento x Largura) 

0 cicatrizado 

1. <2.5 cm²         
2. 2.5-5.0 cm²      

3. 5.1-10.0 cm²   

4.10.1 cm² ou mais 

A4- Profundidade Camadas de tecido 
0 Cicatrizada 

1 Perda parcial da espessura da pele 

2 Perda da espessura completa da pele 
3 Tendão/ cápsula articular visível 

4Exposição óssea                 

A5- Descolamento 

 

Maior ás ___ horas 

0. 0cm 

1  >0–0.4cm                 

2  >0.4–0.9cm             

3  >0.9–1.4cm             
4  >1.5cm                      

A6- Tipo de tecido necrótico 0 Nenhum 

1 Solto: esfacelo de branco a amarelo 

2 Aderido: esfacelo de branco a amarelo ou fibrina 
3 Amolecido: escara cinza ou preta 

4 Endurecido: escara preta seca 

A7- Quantidade de tecido necrótico 0. Ausente 

1. 1 a 25% do leito da ferida coberto 
2. 26 a 50% do leito da ferida coberto 

3. 51 a 75% do leito da ferida coberto 

4. 76 a 100% do leito da ferida coberto 

A8- Tipo de tecido de granulação 0 Cicatrizado 

1 Vermelho sadio brilhante 

2 Vermelho opaco/escuro   

3 Pálido 
4 Ausente 

A9- Quantidade de tecido de granulação 0 Cicatrizada 

1.  76 a 100% do leito da ferida coberto 
2.  51 a 75% do leito da ferida coberto 

3.  26 a 50% do leito da ferida coberto 

4.  1 a 25% do leito da ferida coberto 

Apêndice I 

 
Nome:                                                                                                             Data: 
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A10- Bordas 0 Cicatrizada 

1. > 50% bordas do epitélio que avançam ou 

indistintas 
2.  <50% bordas do epitélio que avançam 

3. Aderido, sem bordas do epitélio que avançam   

4.  Sem aderência ou descolado 

A11- Viabilidade da área perilesional 

- Calo  

- Dermatite (pálida) 

- Maceração 
- Induração 

- Eritema (vermelho brilhante) 

- Púrpura branqueável 
- Púrpura não branqueável 

- Desidratação da pele 

Número de fatores afetados: 

 

0 Nenhum 

1 Apenas um 
2 Dois ou três 

3 Quatro ou cinco 

4 Seis ou mais fatores 

A12- Tipo de edema de perna 0 Nenhum 

1 Sem cacifo ou firme 
2 Com cacifo 

3 Fibrose ou lipodermatoesclerose 

4 Endurecida 

A13- Localização do edema de perna 0 Nenhum 

1 Localizado periúlcera 
2 Pé, incluindo tornozelo 

3 Até o meio da panturrilha 

4 Até o joelho 

A14- Avaliação da biocarga 0 Cicatrizada 
1 Pouco colonizada 

2 Muito colonizada 

3 Infecção localizada 
4 Infecção sistêmica 

TOTAL (A) Domínios avaliados clinicamente:     

(B) DOMÍNIOS AVALIADOS PELO PACIENTE (REPRESENTANTE) 

B1- Intensidade de dor (relacionada à úlcera 
de perna) 

Avalie a sua dor experienciada nas últimas 

24h, numa escala de 0 a 10, em que 0 

significa “sem dor” e 10 significa “a pior 

dor”. 

Escala numérica (0-10) 
0 Nenhum 

1.  >0-2 

2.  >2-4 

3.  >4-7 

4.   >7 

B2- Frequência da dor (relacionada à úlcera 
de perna) 

Qual dos seguintes termos descreve melhor 

a frequência com que você sentiu dor nas 

últimas 24 horas? 

0 Nenhuma 
1 Ocasional 

2 Relacionada a posição 

3 Constante 
4 Prejudica o sono 

B3- Qualidade de vida (no que se relaciona 

a úlcera de perna) 

0 Muito satisfeito 

1 Satisfeito 

2 Pouco satisfeito 
3 Insatisfeito 

4 Péssimo 

Total (B) Domínios avaliados pelos pacientes (representante) 

Completado pelo representante: 

PONTUAÇÃO TOTAL LUMT 
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INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS- LUMT 

SEÇÃO A- Domínios avaliados clinicamente 

As avaliações devem ser feitas pré-desbridamento, mas após a limpeza da ferida. Os avaliadores 
devem observar o tipo e a quantidade de exsudato ao remover os curativos. Sempre que possível, 

o intervalo desde a última troca de curativo deve ser regular de uma avaliação para a próxima. 
A1- Tipo de exsudato: 

Observação: Alguns produtos de cuidados para feridas podem mudar a aparência do exsudato, 
por exemplo, sulfadiazina de prata ou hidrocolóides. 

Definições: 

1.Serosanguinolento: fino, aquoso, vermelho pálido ao rosa; 
2.Seroso: fino, aquoso, claro, amarelo pálido; 

3.Seropurulento: fino, opaco; 

4.Purulento: espesso, opaco, amarelo ou esverdeado com odor fétido (distinto do odor corporal 

ou do pé). 
A2- Quantidade de exsudato:  

Observação: considerar o tempo desde a última troca de curativo. 

0 Nenhuma: úlcera cicatrizada ou tecido da ferida seco (se as trocas de curativos não são 

regulares); 
1 Escasso: leito da ferida úmido com curativo seco; 

2 Pequena: leito da ferida úmido com alguma drenagem no curativo; 

3 Moderada: fluido óbvio no leito da ferida e > 50% do curativo saturado; 
4 Grande: ultrapassando o limite de saturação do curativo. 
A3- Tamanho: 

Medir o comprimento no diâmetro mais longo; a largura é perpendicular ao comprimento. Evitar 

as diagonais. Calcule a área da ferida como comprimento pela largura. Escreva isto no espaço 
fornecido e selecione a categoria de resposta apropriada. 

 
A4- Profundidade- camadas. Escolha o descritor mais apropriado.  

A5- Descolamento:  
Coloque o instrumento de avaliação da ferida sob a borda da ferida. Avance-o gentilmente, tão 

longe quanto for possível. Coloque o polegar com luva no instrumento contra a borda da ferida 

para marcar a extensão do descolamento. Segurando o polegar no lugar, remova o instrumento e 

meça a distância em centímetros. Indique a área de maior descolamento de acordo com o 
mostrador de um relógio, com 12 horas no alto do paciente.  

A6- Tipo de tecido necrótico: 

Observação: A ferida deve ser limpa completamente antes da avaliação. Escolha o tipo 

predominante de tecido necrótico, por exemplo, se a maior parte do leito da ferida é fibrina 
aderida com pequena quantidade de escara preta, escolha fibrina aderida como tipo de tecido. 

A7- Quantidade de tecido necrótico do tipo predominante, selecionado em A6. A soma das 

porcentagens em A7 e A9 pode ser menor, mas não deve exceder 100%.  

A8- Tipo de tecido de granulação: escolha o de tecido de granulação predominante. 

A9- Quantidade do tecido de granulação (A soma das porcentagens em A7 e A9 pode ser menor, 

mas não deve exceder 100%). A porcentagem do tecido de granulação se refere somente a 

Apêndice II 
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porção não epitelizada (aberta) da ferida. A borda em avanço do epitélio, não é considerada parte 

da superfície da ferida. 

A10- Bordas- Definição: bordas indistintas, onde você não seria capaz de traçar a borda da 
ferida. 

1- Mais da metade das bordas avançadas pode ser indistinto, pois a maior parte da ferida 

está epitelizando. A borda avançada da ferida é 

 
2- Menos da metade da borda da ferida está em avanço (o processo de regeneração da 

epiderme parece liso e brilhante);  

3- Aderido, sem bordas em avanço - incapazes de avaliar. Parece  

 
4- Borda da ferida não aderida... 

 
5- Descolamento da borda da ferida... 

 
A11- Viabilidade da área perilesional- Selecionar os itens seguintes que estão presentes; contar o 
número selecionado; então, usar esse total para determinar a categoria de resposta adequada. 

Definições: 

- Calosidade: espesso, epiderme seca; 
- Dermatite descamativa: descamação, pele vermelha que pode estar exsudando; 

- Maceração: úmida, branca, pele opaca; 

- Induração: parece mais firme do que a pele ao redor quando pressionado; 
- Eritema: vermelhidão da pele (vermelho brilhante). 

A12- Tipo de edema de perna- indique o pior tipo de edema localizado em qualquer lugar da 

perna. 

Definição:Lipodermatoesclerose: brilhante, branco, tecido firme. 

A13- Localização do edema de perna- Indique a localização mais proximal de qualquer tipo de 

edema. Exemplo clínico: edema nos tornozelos com cacifo, edema sem cacifo até o meio da 

panturrilha: Para A10, tipo de edema de perna= 2>com cacifo; A11, localização do edema de 

perna= até o meio da panturrilha.  

A14- Avaliação da biocarga: 

1- Pouco- pequena quantidade de exsudato tipo seroso; 

2- Muito colonizado- grande quantidade de drenagem seropurulenta com odor fétido, sem 
outros sinais cardinais de inflamação; 

3- Infecção localizada: grande quantidade de drenagem seropurulenta com odor fétid, além 

de induração, eritema, calor ou dor; 

4- Infecção sistêmica: celulite avançada ou osteomielite. 
SEÇÃO B- DOMÍNIOS AVALIADOS PELO PACIENTE (REPRESENTANTE) 

Leia as questões como “elas estão” para o paciente. É importante deixar claro que as questões se 

referem ás últimas 24 horas. Se o paciente não está apto a entender as questões devido a déficits 
de cognição ou linguagem, a seção B não deveria ser completada ou ela pode ser completada por 

um (a) representante, se o mesmo conhece bem o paciente e esteve com ele a maior parte das 24 

horas. A mesma pessoa deverá fornecer informação como representante a cada avaliação. 

B1- Intensidade de dor no que se refere à úlcera de perna nas últimas 24 horas. Determine a 
classificação com base numa escala numérica de avaliação variando de 0-10, então coloque a 

resposta na categoria apropriada.  

B2-Frequência da dor no que se refere á úlcera de perna nas últimas 24 horas. Com que 
frequência o paciente sentiu dor nas últimas 24 horas. 

B3- Qualidade de vida no que se refere á úlcera de perna nas últimas 24 horas.  
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Apêndice III 

 

VALIDADE DE CONSTRUTO E CONFIABILIDADE DO INSTRUMENTO LEG 

ULCER MEASUREMENT TOOL ADAPTADO PARA A LÍNGUA PORTUGUESA: 

ESTUDO METODOLÓGICO 

 Hipótese do estudo 

 O instrumento Leg Ulcer Measurement Tool (LUMT) adaptado para a Língua 

Portuguesa possui validade (de construto) e confiabilidade (consistência interna e 

estabilidade) para avaliar úlceras de perna. 

 

 Objetivos 

Geral 

 Validar o instrumento Leg Ulcer Measurment Tool (LUMT) adaptado para a Língua 

Portuguesa. 

Específicos 

 Analisar a validade de construto do LUMT adaptado para a Língua Portuguesa por 

meio da análise fatorial; 

 Estimar a confiabilidade do LUMT adaptado para a Língua Portuguesa por meio de 

mensurações da consistência interna e estabilidade intraobservador do instrumento; 

 Propor uma classificação para a gravidade das úlceras de perna de acordo com o 

escore do LUMT validado para a realidade brasileira.  

 

 Tipo de estudo: 

 Metodológico. 

 

 Local: 

 Ambulatório de Reparo de Feridas e Policlínica Regional da Engenhoca. 

 

 Amostra: 

 Para análise fatorial e consistência interna: 105 participantes; 

 Já para a análise de estabilidade: 50 participantes; 
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 Seleção dos participantes: durante o atendimento de rotina dos pacientes nos 

ambulatórios selecionados. 

  Critérios de inclusão: idade acima de 18 anos; úlcera de perna de etiologia venosa, 

arterial, mista ou diabética; tempo mínimo de 12 semanas de úlcera; em caso de 

participantes com mais de uma lesão, a úlcera de maior área foi selecionada. 

 Critérios de exclusão: úlceras circulares que impossibilitassem a mensuração da área. 

Para análise da estabilidade, foram excluídos os participantes que não podiam retornar 

para novo atendimento em um período de 14 dias. 

PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 

 Convite dos participantes com esclarecimento e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aos que aceitarem participar.  

 

 Instrumentos: 

 LUMT e um instrumento contendo dados de identificação, caracterização 

sociodemográfica e clínica do participante. 

 O LUMT é um instrumento composto por duas partes. A parte A possui 14 itens 

classificados como domínios avaliados clinicamente e a parte B, 3 domínios 

avaliados pelo próprio paciente. Cada item contém 5 categorias de respostas 

ordenadas, pontuadas de 0 a 4. As pontuações da parte clínica avaliada pelo 

profissional de saúde podem ser somadas para obter uma pontuação total que varia 

de 0 a 56. Uma pontuação de 0 indica que a ferida foi fechada. Quanto maior a 

pontuação, pior o estágio de cicatrização da úlcera. As pontuações dos domínios 

dos pacientes podem ser somadas para obter uma pontuação que varia de 0 a 12. 

Quanto maior a pontuação, maior o padrão de dor e pior a qualidade de vida 

(WOODBURY et al., 2004). O LUMT conta com uma parte de instruções para 

avaliação e preenchimento do instrumento. 

 O instrumento contendo dados de identificação, caracterização sociodemográfica e 

clínica do participante contêm: nome, prontuário, telefone, campo de pesquisa, 

renda, nível de escolaridade, idade, sexo, comorbidades, peso e altura. Além de 

alguns dados sobre as lesões, tais como: número de lesões, local (is), tempo de 

úlcera, etiologia e área em cm². 
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 Aplicação dos Instrumentos: 

 Para análise da validade construto e consistência interna: 

 Aplicar o LUMT e instrumento de identificação do participante em um único 

momento na amostra total; 

 Para análise da estabilidade: 

 Aplicar o LUMT e instrumento de identificação do participante, em 50% da 

amostra total, porém, em duas ocasiões distintas com intervalo de duas semanas 

pelo mesmo avaliador.  

 A figura a seguir ilustra o processo de coleta de dados: 

 

 Procedimento para realização do curativo: 

1- Irrigar a ferida com solução fisiológica 0.9% em jato feito com a agulha 40x12mm, 

em temperatura ambiente; 

2- Secar somente as bordas, mantendo o leito úmido; 

3- Realizar debridamento mecânico, se necessário;  

4- Mensurar e fotografar; 

5- Cobrir o leito da ferida com o produto adequado; 

6- Acrescentar gaze de acordo com a quantidade de exsudato; 
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7- Fixar o curativo com atadura de crepom em espiral e esparadrapo. 

8- Registrar o procedimento em formulário individualizado. 

 

 Procedimento para mensuração das lesões: 

Mensuração por três técnicas: 

 Comprimento x largura:  

Mede-se o maior comprimento, no sentido céfalo-caudal e depois a maior largura de 

lado ao outro com uma régua métrica graduada. Multiplicam-se estas duas medidas 

(comprimento x largura) para obter a área, em centímetros quadrados (NATIONAL 

PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL PUSH TOOLVERSION, 1998; WOODBURY et 

al., 2004). Essa é a medida recomendada pelo LUMT. 

 Planimetria manual:  

A técnica de decalque consiste em desenhar o formato da ferida utilizando folha de 

plástico estéril transparente, caneta retroprojetora e papel quadriculado em centímetros 

(OLIVEIRA; CASTRO; ANDRADE, 2005). Para realizá-la é necessário colocar um plástico 

estéril em cima da lesão, outra sobreposta e com a caneta retroprojetora fazer o traçado do 

formato da lesão, seguindo as bordas. É preciso informar a posição da lesão, seguindo a 

graduação do relógio de ponteiros, colocando o número doze na parte superior e o número 

seis na parte inferior. O plástico que fica em contato com a ferida é desprezado e a outra folha 

é sobreposta ao papel quadriculado para contabilizar os quadrados inteiros de 1 cm existentes, 

obtendo assim a área da lesão. 

 Planimetria digital:  

Utilização do software ImageJ 1.47v. Após a realização da planimetria, deve ser 

realizada a transposição do traçado para o papel vegetal e, colocar-se uma régua ao lado da 

imagem desenhada, então realizar o registro fotográfico desse material para cálculo da 

planimetria em cm² (TAVARES, 2014). Passos: 

Passo1: Seleção dos comandos File e depois Open, para abrir o arquivo com a fotografia da 

imagem da planimetria da ferida em papel vegetal. 

Passo 2: Seleção do arquivo correspondente a fotografia. 
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Passo 3: Seleção do comando para calibrar o programa. Clicar na régua e selecionar a 

distância correspondente a 1 cm. 

Passo 4: Calibração do programa. Seleção dos comando Analyze e depois Set Scale.  

Passo 5: Indicação das unidades de medida. Digitar 1 no segundo retângulo, Apagar a palavra 

“pixel” do quarto retângulo e escrever “cm”. Selecionar a palavra “Global”. Clicar OK. 

Passo 6: Seleção do comando contorno da imagem e realização do contorno com o mouse.  

Passo 7: Seleção do comando Measure para calcular a área.  

 As demais orientações para avaliação das lesões deve seguir as instruções do LUMT.  
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Apêndice IV 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE 

 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Prontuário: ______________          Campo de Pesquisa: ___________________________ 

Telefones para contato:______________________________________________________ 

Sexo: F (  )  M (  )     Data de nascimento: ____/____/____             Idade: _____________ 

Nível de escolaridade:              

(  ) Não estudou 

(  ) fundamental incompleto                        (  ) fundamental completo 

(  ) médio incompleto                                  (  ) médio completo 

(  ) superior incompleto                               (  ) superior completo 

Renda:  

(  ) Até 1 salário mínimo        (  ) 2 a 3 salários mínimos        (  ) Mais de 3 salários mínimos  

N° de dependentes: 

CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA 

 

Peso: _____________           Altura: ________________                  IMC: _____________ 

Comorbidades:  

(  ) HAS                         (  ) Diabetes Mellitus                         (  ) Insuficiência Venosa Crônica 

(  ) Outras __________________________________________________________________ 

Medicações em uso: __________________________________________________________ 

 

CARACTERÍSTICAS DA LESÃO 

Número de lesões: ___________________________________________________________ 

Local (is): __________________________________________________________________ 

Tempo de úlcera: ________________________________ Recidiva: (  ) Sim  (  ) Não   

Etiologia da úlcera: __________________________________________________________ 

Área em cm²:   

D1  

D2  
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Apêndice V 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

Título do Projeto: Validação clínica do instrumento Leg Ulcer Measurement Tool adaptado 

para a Língua Portuguesa: estudo metodológico.  

Pesquisadora Responsável: Isabelle Andrade Silveira. 

Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: Universidade Federal Fluminense. 

Telefones para contato da Pesquisadora: (21) 2723-3097 / (21) 99915-1258. 

E-mail da Pesquisadora Responsável: isabelleandradesilveira@gmail.com. 

Nome do Voluntário:________________________________________________________. 

Responsável legal (quando for o caso):__________________________________________. 

O (A) Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “Validação Clínica 

do instrumento Leg Ulcer Measurement Tool adaptado para Língua Portuguesa: estudo 

metodológico”, de responsabilidade da pesquisadora: Isabelle Andrade Silveira.  

Este estudo tem por objetivo: analisar as propriedades psicométricas do instrumento Leg 

Ulcer Measurment Tool (LUMT) adaptado para a Língua Portuguesa. Esse estudo justifica-se pela 

necessidade de verificar a qualidade do LUMT, a fim de disponibilizar um instrumento para avaliação 

de úlceras de perna, cujo, os resultados obtidos com seu uso sejam válidos. O LUMT é composto por 

duas partes, a primeira avalia as características da sua lesão e a segunda avalia sua dor e qualidade de 

vida relacionada à lesão.  

A pesquisa ocorrerá durante seu acompanhamento de rotina no ambulatório, não sendo 

necessária sua vinda em um dia extra. Durante a realização de seu curativo, a pesquisadora 

responsável e/ou um enfermeiro participante da pesquisa utilizará o instrumento para avaliar as 

características de sua lesão e te perguntará algumas informações relacionadas à dor e qualidade de 

vida. Além disso, será realizado um desenho da borda da sua ferida com um plástico estéril 

transparente para mensuração do tamanho da mesma por meio de uma técnica chamada planimetria. 

Também será realizado registro fotográfico. 

Informamos que não estão previstos riscos ou danos relacionados à sua participação na 

pesquisa, exceto o tempo aumentado no seu atendimento. Para minimizar esse possível desconforto, o 

preenchimento do instrumento e demais avaliações serão realizadas simultaneamente á realização do 

curativo. Os benefícios esperados são indiretos e relacionados com a possibilidade de utilização de um 
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instrumento que permite avaliação completa de sua lesão, o que é de suma importância para a 

qualidade e sucesso do seu tratamento. 

Se aceitar participar desta pesquisa, solicita-se que assine sua concordância ao final deste 

documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Caso você 

recuse a participar desta pesquisa você não será penalizado (a) de nenhuma maneira.  

A sua participação é muito importante. E você será tratado na pesquisa de forma anônima e 

confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Os 

nomes serão omitidos garantindo privacidade sendo substituído por siglas. Na posição de participante 

voluntário desta pesquisa, a qualquer momento você pode recusar-se ou desistir de participar e retirar 

o seu consentimento. A recusa não trará nenhum prejuízo em relação ao pesquisador, hospital ou 

tratamento. É garantida a sua liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento, portanto 

você poderá deixar de participar deste estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento 

na Instituição. Não há compensação financeira, e nenhum tipo de pagamento ou remuneração 

relacionado à sua participação no estudo. 

A pesquisadora responsável é a Isabelle Andrade Silveira. Em qualquer etapa do estudo, 

você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas 

pelo seguinte telefone: (21) Isabelle- 99915-1258.  

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que 

todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas 

éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios 

e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os 

direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os 

interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se 

este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras 

informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por email ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 

horas. E.mail: etica@vm.uff.br  e  Tel/fax: (21) 26299189. 

 

Eu, ____________________________________________________________,  declaro ter 

sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima 

descrito. 

Ou 

Eu, ___________________________________________________, responsável legal por 

______________________________________________________, declaro ter sido 

mailto:etica@vm.uff.br
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informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima 

descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

___________________________________________________________________________ 

(nome e assinatura do participante ou responsável legal) 

___________________________________________________________________________ 

(nome e assinatura do responsável por obter o consentimento) 

___________________________________________________________________________ 

(nome e assinatura da testemunha 1, quando for o caso) 

___________________________________________________________________________ 

(nome e assinatura da testemunha 2, quando for o caso)  
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Apêndice VI 

LEG ULCER MEASUREMENT TOOL MODIFICADO: LÍNGUA PORTUGUESA 

Item/Domínio Categorias de resposta 

(A) Domínios avaliados clinicamente 

A1- Tipo de exsudato 0 Nenhum 

1 Serosanguinolento      

2 Seroso 
3 Seropurulento 

4 Purulento 

A2- Quantidade de exsudato 0 Ausente 
1 Escassa 

2 Pequena 

3 Moderada 

4 Grande       

A3- Tamanho (a partir da margem da borda 

em avanço do epitélio) 

(Comprimento x Largura) 

0 cicatrizado 

1. <2.5 cm²         
2. 2.5-5.0 cm²      

3. 5.1-10.0 cm²   

4.10.1 cm² ou mais 

A4- Tipo de tecido necrótico 0 Nenhum 
1 Solto: esfacelo de branco a amarelo 

2 Aderido: esfacelo de branco a amarelo ou fibrina 

3 Amolecido: escara cinza ou preta 
4 Endurecido: escara preta seca 

A5- Quantidade de tecido necrótico 0. Ausente 

1. 1 a 25% do leito da ferida coberto 

2. 26 a 50% do leito da ferida coberto 
3. 51 a 75% do leito da ferida coberto 

4. 76 a 100% do leito da ferida coberto 

A6- Tipo de tecido de granulação 0 Cicatrizado 

1 Vermelho sadio brilhante 
2 Vermelho opaco/escuro   

3 Pálido 

4 Ausente 

A7- Quantidade de tecido de granulação 0 Cicatrizada 

1.  76 a 100% do leito da ferida coberto 

2.  51 a 75% do leito da ferida coberto 

3.  26 a 50% do leito da ferida coberto 
4.  1 a 25% do leito da ferida coberto 

A8- Viabilidade da área perilesional 

- Calo  
- Dermatite (pálida) 

- Maceração 

- Induração 

- Eritema (vermelho brilhante) 
- Púrpura branqueável 

- Púrpura não branqueável 

- Desidratação da pele 

Número de fatores afetados: 

 
0 Nenhum 

1 Apenas um 

2 Dois ou três 

3 Quatro ou cinco 
4 Seis ou mais fatores 

A9- Tipo de edema de perna 
0 Nenhum 

1 Sem cacifo ou firme 

2 Com cacifo 

3 Fibrose ou lipodermatoesclerose 
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4 Endurecida 

A10- Localização do edema de perna 0 Nenhum 

1 Localizado periúlcera 

2 Pé, incluindo tornozelo 
3 Até o meio da panturrilha 

4 Até o joelho 

TOTAL (A) Domínios avaliados clinicamente:     

(B) DOMÍNIOS AVALIADOS PELO PACIENTE (REPRESENTANTE) 

B1- Intensidade de dor (relacionada à úlcera 
de perna) 

Avalie a sua dor experienciada nas últimas 

24h, numa escala de 0 a 10, em que 0 

significa “sem dor” e 10 significa “a pior 

dor”. 

Escala numérica (0-10) 
0 Nenhum 

1.  >0-2 

2.  >2-4 
3.  >4-7 

4.   >7 

B2- Qualidade de vida (no que se relaciona 

a úlcera de perna) 

0 Muito satisfeito 

1 Satisfeito 

2 Pouco satisfeito 

3 Insatisfeito 
4 Péssimo 

Total (B) Domínios avaliados pelos pacientes (representante) 

Completado pelo representante: 

PONTUAÇÃO TOTAL LUMT 
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INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS- LUMT 

SEÇÃO A- Domínios avaliados clinicamente 

As avaliações devem ser feitas pré-desbridamento, mas após a limpeza da ferida. Os avaliadores 

devem observar o tipo e a quantidade de exsudato ao remover os curativos. Sempre que possível, 
o intervalo desde a última troca de curativo deve ser regular de uma avaliação para a próxima. 
A1- Tipo de exsudato: 

Observação: Alguns produtos de cuidados para feridas podem mudar a aparência do exsudato, 

por exemplo, sulfadiazina de prata ou hidrocolóides. 
Definições: 

1.Serosanguinolento: fino, aquoso, vermelho pálido ao rosa; 

2.Seroso: fino, aquoso, claro, amarelo pálido; 
3.Seropurulento: fino, opaco; 

4.Purulento: espesso, opaco, amarelo ou esverdeado com odor fétido (distinto do odor corporal 

ou do pé). 
A2- Quantidade de exsudato:  
Observação: considerar o tempo desde a última troca de curativo. 

0 Nenhuma: úlcera cicatrizada ou tecido da ferida seco (se as trocas de curativos não são 

regulares); 
1 Escasso: leito da ferida úmido com curativo seco; 

2 Pequena: leito da ferida úmido com alguma drenagem no curativo; 

3 Moderada: fluido óbvio no leito da ferida e > 50% do curativo saturado; 
4 Grande: ultrapassando o limite de saturação do curativo. 
A3- Tamanho: 

Medir o comprimento no diâmetro mais longo; a largura é perpendicular ao comprimento. Evitar 

as diagonais. Calcule a área da ferida como comprimento pela largura. Escreva isto no espaço 
fornecido e selecione a categoria de resposta apropriada. 

 
A4- Tipo de tecido necrótico: 

Observação: A ferida deve ser limpa completamente antes da avaliação. Escolha o tipo 

predominante de tecido necrótico, por exemplo, se a maior parte do leito da ferida é fibrina 
aderida com pequena quantidade de escara preta, escolha fibrina aderida como tipo de tecido. 

A5- Quantidade de tecido necrótico do tipo predominante, selecionado em A6. A soma das 

porcentagens em A7 e A9 pode ser menor, mas não deve exceder 100%.  

A6- Tipo de tecido de granulação: escolha o de tecido de granulação predominante. 

A7- Quantidade do tecido de granulação (A soma das porcentagens em A7 e A9 pode ser menor, 

mas não deve exceder 100%). A porcentagem do tecido de granulação se refere somente a 

porção não epitelizada (aberta) da ferida. A borda em avanço do epitélio, não é considerada parte 
da superfície da ferida. 

A8- Viabilidade da área perilesional- Selecionar os itens seguintes que estão presentes; contar o 

número selecionado; então, usar esse total para determinar a categoria de resposta adequada. 

Definições: 
- Calosidade: espesso, epiderme seca; 

- Dermatite descamativa: descamação, pele vermelha que pode estar exsudando; 

- Maceração: úmida, branca, pele opaca; 

Apêndice VII 
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- Induração: parece mais firme do que a pele ao redor quando pressionado; 

- Eritema: vermelhidão da pele (vermelho brilhante). 

A9- Tipo de edema de perna- indique o pior tipo de edema localizado em qualquer lugar da 
perna. 

Definição:Lipodermatoesclerose: brilhante, branco, tecido firme. 

A10- Localização do edema de perna- Indique a localização mais proximal de qualquer tipo de 

edema. Exemplo clínico: edema nos tornozelos com cacifo, edema sem cacifo até o meio da 
panturrilha: Para A10, tipo de edema de perna= 2>com cacifo; A11, localização do edema de 

perna= até o meio da panturrilha.  

SEÇÃO B- DOMÍNIOS AVALIADOS PELO PACIENTE (REPRESENTANTE) 
Leia as questões como “elas estão” para o paciente. É importante deixar claro que as questões se 

referem ás últimas 24 horas. Se o paciente não está apto a entender as questões devido a déficits 

de cognição ou linguagem, a seção B não deveria ser completada ou ela pode ser completada por 

um (a) representante, se o mesmo conhece bem o paciente e esteve com ele a maior parte das 24 
horas. A mesma pessoa deverá fornecer informação como representante a cada avaliação. 

B1- Intensidade de dor no que se refere à úlcera de perna nas últimas 24 horas. Determine a 

classificação com base numa escala numérica de avaliação variando de 0-10, então coloque a 
resposta na categoria apropriada.  

B2- Qualidade de vida no que se refere á úlcera de perna nas últimas 24 horas.  
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Anexo I 

 

PARECER APROVADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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