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RESUMO
Introdução: o envelhecimento do organismo é manifestado pelo declínio das funções
fisiológicas do corpo, perda da funcionalidade, aumento da incidência de doenças e elevação
da probabilidade da morte. No envelhecimento, a pele torna-se mais propícia ao aparecimento
de lesões, podendo influenciar diretamente na qualidade de vida dos idosos. Objetivo: Analisar
as implicações das úlceras crônicas de perna no padrão de qualidade de vida de idosos. Método:
Trata-se de um estudo misto, convergente.Os sujeitos da pesquisa foram idosos portadores de
úlceras de perna, de um ambulatório de reparo de feridas de um hospital universitário e de uma
policlínica regional do Município de Niterói. A coleta de dados foi realizada pela aplicação de
um formulário para coleta de dados sociodemográficos e clínicos, da Versão Brasileira do
Questionário de Qualidade de Vida (SF-36) e de uma pergunta aberta sobre como a presença
da úlcera de perna interfere na vida do idoso. Para análise quantitativa, os dados coletados
constituiram um banco de dados analisado pelo programa SPSS (Statistical Package for the
Social Science). Para caracterização da amostra e análise descritiva do comportamento das
variáveis, os dados foram sintetizados por meio de estatísticas descritivas, gráficos e tabelas de
distribuições de frequências. Para análise qualitativa, a técnica utilizada foi a análise de
conteúdo proposta por Bardin (2010). Resultado: Os participantes desta pesquisa eram
predominantemente casados, aposentados com renda de um salário mínimo, brancos e pardos,
hipertensos. Em relação à SF-36, os pacientes apresentaram menores escores na limitação por
aspectos físicos, dor, capacidade funcional e aspectos emocionais, e maiores escores nos
aspectos sociais, estado geral da saúde, saúde mental e vitalidade. Identificou-se correlação
significativa entre renda e gênero, DM e gênero, tempos das úlceras e o gênero, o gênero
masculino e o domínio de vitalidade, DM e o domínio de estado geral de saúde, prurido e o
domínio de estado geral de saúde, etiologia e domínio de estado geral de saúde, dor e edema.
Os domínios do SF-36 não estiveram significativamente e fortemente correlacionados a idade,
renda, tempo da lesão, tamanho da lesão. Quanto à análise de Bardin, a categoria mais discutida
nas falas dos idosos está relacionada às implicações da úlcera no cotidiano não laboral e laboral.
Conclusão: A presença de úlcera de perna na vida do idoso causa uma série de implicações que
interferem na sua qualidade de vida. Em vista disso, é necessário que o enfermeiro considere
os aspectos biopsicossociais relacionados à lesão e ao processo de envelhecimento e elabore e
promova estratégias para proporcionar um melhor cuidado de enfermagem.

Descritores: Saúde do Idoso, Qualidade de vida, Úlcera da perna, Enfermagem.
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1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento pode ser definido como o conjunto de alterações que ocorrem de
forma progressiva na vida adulta, e que podem reduzir a viabilidade do indivíduo
(CARVALHAES NETO, 2011).
De acordo com Moraes, Moraes e Lima (2010), o envelhecimento representa a
consequência ou os efeitos da passagem do tempo no organismo (envelhecimento somático) e
psiquismo (envelhecimento psíquico). O envelhecimento somático está relacionado à morte das
células somáticas e a consequente ausência de substituição destas, enquanto o envelhecimento
psíquico está relacionado ao amadurecimento psicológico que ocorre neste período no que tange
a busca de autoconhecimento e sentido da vida.
O envelhecimento é comumente marcado por episódios desfavoráveis como “o declínio
das funções fisiológicas do corpo, a perda da funcionalidade com o avanço da idade, o aumento
da incidência de doenças e a elevação da probabilidade da morte” (MOTA, FIGUEIREDO E
DUARTE, 2004).
A United Nations (2013) estima que nas próximas décadas haverá um crescimento de
841 milhões para 2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos no mundo até o ano de 2050 e perto
de 3 bilhões em 2100. No Brasil, a população com essa faixa etária passou de 14,9 milhões
(7,4% do total) em 2013 e, passará para 58,4 milhões (26,7% do total) em 2060 segundo dados
do IBGE (2010).
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD, 2013), os indivíduos
com 60 anos ou mais já atingem a faixa de 26,3 milhões, representando 13% da população. O
aumento desse contingente populacional exige maiores investimentos em programas de atenção
ao idoso, voltados para a prática de cuidados que visem o atendimento de suas necessidades e
qualidade de vida.
Em vista disso, torna-se necessária a realização de estudos acerca do processo de
envelhecimento e das alterações inerentes a este processo que resultam em problemas de saúde.
Dentre as alterações fisiológicas que atingem essa população, ressaltam-se o aumento da
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fragilidade vascular, a perda de colágeno e elastina da pele, o comprometimento do sistema
nervoso e circulatório devido ao desenvolvimento de doenças crônicas, entre outros fatores
inerentes ou não ao processo de envelhecimento que aumentam o risco de perda da integridade
da pele e consequentemente o aparecimento de lesões tissulares.
Lesões são definidas como a perda da solução de continuidade do tegumento,
representadas não apenas pela ruptura da pele e do tecido celular subcutâneo, mas também, em
alguns casos músculos, tendões e ossos. (SMANIOTO, 2010). De acordo com Lund e Curtin
(2014), feridas crônicas são lesões cujo período de cicatrização não ocorreu no período de 12
semanas.
As úlceras crônicas, atualmente chamadas de feridas complexas, são consideradas um
problema de saúde pública. Elas contribuem para o aumento do número de aposentadorias
precoces, fazendo com que haja perda de mão-de-obra ativa. (BRITO et al, 2013; HALL et al,
2014). Além disso, ocorre o desconforto do idoso, o afastamento do convívio social e os
possíveis comprometimento da capacidade funcional deste sujeito.
Úlcera é o termo utilizado para se referir a feridas espontâneas ou traumáticas que
demoram mais de seis semanas ou até mesmo anos para cicatrizar, aparecendo em sua maioria
nos membros inferiores, com uma etiologia subjacente apresentando recidivas frequentes
relacionadas a doenças sistêmicas ou distúrbios locais. (SEBASTIAN et al, 2014; MARTINEZZAPATA et al, 2012;)
Estima-se que as úlceras de perna, afetam de 1% a 2% da população mundial, sendo
mais frequentes em indivíduos acima de 65 anos (TAVERNER; CLOSS; BRIGS, 2011). Nos
países industrializados, espera-se que aproximadamente 1% dessa população apresente úlcera
nos membros inferiores em algum momento da vida (SILVA et al, 2012).
Em países como os Estados Unidos, os custos anuais com feridas crônicas encontramse aproximadamente, em torno de 25 bilhões de dólares por ano, representando custos bastante
significativos em relação aos custos totais (SEN et al, 2009). No Brasil, as feridas acometem a
população de forma geral, porém, são escassos registros estatísticos sobre a prevalência ou
incidência das feridas na população brasileira, principalmente de ferida crônicas (MORAIS,
OLIVEIRA e SOARES, 2008).
O processo de envelhecimento por si só, pode comprometer a qualidade de vida da
pessoa e pode ser ainda mais comprometedor quando a pessoa idosa encontra-se com uma lesão
crônica. Considerando as mudanças decorrentes do processo de envelhecimento, a presença da
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úlcera crônica torna-se um agravante ao bem-estar do idoso, podendo ser um fator interferente
em sua qualidade de vida.
Souza e Matos (2010) destacam que o longo período de convivência com uma ferida,
ocasiona dificuldades a serem enfrentadas por seus portadores e, tais alterações envolvem os
diversos aspectos da vida desse indivíduo. Outro aspecto considerado relevante ressaltado por
Carvalho, Sadigursky e Viana (2006) é que embora a lesão se manifeste, inicialmente, no corpo
biológico, sua repercussão é notada nos planos psico-emocional e social das pessoas,
principalmente e, quando se trata de uma úlcera crônica em que a cicatrização ocorre de forma
lenta.
Assim, considera-se imprescindível que o enfermeiro, não só valorize o cuidado técnico
das ulceras crônicas como também, as implicações na qualidade de vida deste sujeito para que
possa prestar um cuidado com maior padrão de qualidade observando as questões objetivas e
aquelas que podem interferir no cotidiano do idoso. Vale ressaltar que qualidade de vida
segundo a Organização Mundial de Saúde, qualidade de vida é Uma percepção individual da
posição do indivíduo na vida, no contexto de sua cultura e sistema de valores nos quais ele está
inserido e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (THE
WHOQOL GROUP, 1995).
Dessa forma, chegou-se a um conceito dinâmico e multidimensional, que está
relacionado com uma variedade de aspectos como a capacidade funcional, o nível
socioeconômico, o estado emocional, a interação social, a atividade intelectual, o autocuidado,
o suporte familiar, o próprio estado de saúde, os valores culturais, éticos e a religiosidade, o
estilo de vida, a satisfação com o emprego e/ou com atividades diárias e o ambiente em que se
vive (VECCHIA et al., 2005).
No entanto, reforça-se que o termo em questão é subjetivo, pois as necessidades podem
mudar de um indivíduo para outro, assim como as necessidades de hoje podem não ser as
necessidades de amanhã (KURCGANT, 2010).
Devido a esta problemática, observa-se a necessidade de discutir a qualidade de vida em
idosos com úlceras de perna a fim de futuramente, interferir e/ou favorecer o cuidado de
enfermagem prestado a este sujeito. Mediante o exposto, o objeto deste estudo é a qualidade de
vida em idosos com úlceras de perna.
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1.1 PERGUNTA DE PESQUISA

Qual o padrão de qualidade de vida apresentado por idosos com úlcera de perna?

1.2 HIPÓTESE DO ESTUDO

Pautado no pressuposto de que as úlceras de perna acarretam implicações para a qualidade de
vida dos idosos, as seguintes hipóteses são estabelecidas:

-Hipótese nula (H0): As úlceras de perna não interferem no padrão de qualidade de vida dos
idosos.
-Hipótese alternativa (H1): As úlceras de perna interferem no padrão de qualidade de vida dos
idosos.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo geral:


Analisar a qualidade de vida em idosos com úlceras de perna.

1.3.2 Objetivos específicos:



Descrever as características sóciodemográficas e clínicas de idosos com úlceras de
perna;



Identificar os principais domínios da Escala The 36-item Short Form Healthy Survey
Questionnaire (SF-36) prejudicados nos idosos portadores de úlceras de perna;



Correlacionar as variáveis clínicas e sociodemográficas do idoso com os componentes
da escala SF-36;



Descrever as implicações da úlcera crônica de perna na qualidade de vida segundo a
pessoa idosa.
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1.4 JUSTIFICATIVA

O presente estudo se justifica pela importância de compreender as implicações
biopsicossociais e espirituais que as úlceras de perna provocam no padrão de qualidade de vida
dos idosos.
As feridas crônicas são consideradas como uma grande ameaça para a saúde pública e
economia mundial, visto que interferem na qualidade de vida dos pacientes e despendem muitos
recursos para a manutenção do tratamento. (MUKHERJEE; MANOHAR; DAS; MITRA;
CHAKRABORTY, 2014)
Estudos realizados por Diccini, Camaduro, Iida (2009) e Gorecki et al (2009), apontam
que pacientes com úlcera, quando comparados aqueles sem úlcera, sentem o impacto
significante da doença nos âmbitos físico, social e psicológico, além de terem que conviver com
sintomas da afecção e problemas de saúde em geral.
Desta forma, foi realizado um levantamento bibliográfico na Biblioteca Virtual de
Saúde (BVS) nas bases de dados LILACS, BDENF, IBECS, MEDLINE (via BVS) e na
MEDLINE (via PubMed)
Os vocábulos utilizados foram os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), usados na
BVS e os Medical Subject Headings (MeSH) utilizados na PubMed. Foram usados os seguintes
DeCS: “idoso”, “qualidade de vida”, “úlcera da perna”, e os seguintes MeSH: “aged”, “quality
of life”, “leg ulcer”. A busca foi realizada com os descritores associados através do operador
booleano “AND”.
Como critérios de inclusão foram selecionados artigos em português, inglês e espanhol
na íntegra e on-line, e publicados nos últimos cinco anos para a apresentação de dados atuais
sobre a temática. O critério de exclusão estabelecido foi: artigos repetidos em diferentes bases
e revisões sistemáticas.
Ao utilizar os descritores associados na PubMed foram encontrados 401 artigos, 365
não atenderam aos critérios de inclusão, apenas 4 se adequaram aos parâmetros estabelecidos.
A busca na BVS com os descritores associados resultou em 92 artigos, 74 não atenderam aos
critérios de inclusão, somente 9 apresentaram relação com o objetivo do presente estudo, porém
3 foram excluídos por se encontrarem repetidos na busca na PubMed. No total, 10 artigos foram
selecionados para análise no estudo.
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Analisando as produções quanto ao ano de publicação, observou-se que seis artigos
foram publicados no ano de 2014, dois artigos no ano de 2013 e dois artigos no ano de 2012.
Os anos de 2015, 2011 e 2010 não apresentaram estudos relacionados à temática.
Os instrumentos utilizados nos estudos foram The 36-Item Short Form Health Survey
(SF-36), The 12-Item Short Form Health Survey (SF-12), The Venous Leg Ulcer Quality of
Life Questionnaire (VLU-QoL-Br), Visual Analogue Scale (VAS), Nottingham Health Profile
(PHN), Wuerzburg Wound Score (WWS) e Numeric Pain Scale (NPS). Esses instrumentos
possuem como finalidade avaliar a qualidade de vida, mensurar o nível da dor causada pela
úlcera e traçar o perfil de saúde do indivíduo.
Em geral, identificaram-se nos estudos alguns fatores relacionados a um baixo padrão
de qualidade de vida dos pacientes com úlceras de perna como a dor, o distúrbio do
sono/insônia, ideação suicida, ansiedade, sintomas depressivos, mobilidade restrita e distúrbio
da imagem corporal.
Vale ressaltar que os artigos selecionados não abordam especificamente o idoso
portador de úlcera de perna como sujeito principal de investigação apesar de ser a grande
maioria dos participantes estudados. Portanto, pretende-se no presente estudo discutir a
qualidade de vida nos idosos com úlceras de perna e apontar dados que sejam favoráveis ao
planejamento de uma assistência adequada a esses indivíduos.

1.5 RELEVÂNCIA

A temática referente ao presente estudo é apontada como prioridade em pesquisa pela
Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS), situada na sub agenda 6:
Saúde do Idoso, na seção 6.1: Magnitude, dinâmica e compreensão dos problemas de saúde do
idoso, no item 6.1.6: Avaliação da qualidade de vida dos idosos.
Além disso, o presente estudo oferece contribuições voltadas para a comunidade
científica nas áreas de saúde coletiva, saúde pública e gerontologia, e para a sociedade em geral,
à medida que apresentará resultados importantes na compreensão do padrão de qualidade de
vida dos idosos com úlceras de perna.
A promoção de um padrão de qualidade de vida favorável ao idoso com úlcera de perna,
deverá contribuir com a redução de desconfortos de ordem física e emocional; também acreditase que resultará em menor permanência do idoso em ambiente hospitalar ou procura de
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atendimento ambulatorial; poderá diminui o afastamento do trabalho e de outras atividades
sociais além de, redução custos diretos do setor de saúde.
Ainda se acrescenta a relevância deste estudo nas áreas da saúde coletiva, à medida em
que oferece possibilidade compreender o idoso com úlcera de perna dentro de uma população
específica e traçar projeções e medidas eficazes para intervenção na localidade; da saúde
pública, no que se refere ao estabelecimento de ações para a prevenção e promoção da saúde,
assim como para o tratamento de indivíduos afetados; e da gerontologia, na perspectiva do
conhecimento das mudanças provocadas pelo envelhecimento agravados pela aquisição das
úlceras de perna e seus reflexos biopsicossociais .
Assim, o presente estudo contribuirá para uma melhor compreensão do padrão de
qualidade de vida de idosos com úlceras de perna, facilitando o planejamento de intervenções
de enfermagem adequadas.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O IDOSO

2.1.1 O envelhecimento numa perspectiva mundial e brasileira

O envelhecimento da população marcado pelo aumento da longevidade é considerado
um fenômeno mundialmente discutido na atualidade, tendo em vista suas diversas repercussões
nos âmbitos econômico, social e de saúde. (BRITO, 2013; QUEIROZ; LEMOS; RAMOS,
2010).
De acordo com o relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde (2015), o
número de pessoas com mais de 60 anos deverá duplicar até 2050 devido aos avanços
conquistados pela medicina.
No Brasil esse processo vem ocorrendo de forma bastante acelerada, principalmente em
decorrência da queda da fertilidade e do aumento significativo na expectativa de vida da
população, que a partir de meados do século XX, teve um acréscimo de aproximadamente 17,8
anos (SOARES, 2012; LIMA-COSTA, 2011).
Segundo o censo demográfico de 2010 (IBGE, 2011), a população brasileira de hoje é
de 190.755.199 milhões de pessoas, sendo que 51%, o equivalente a 97 milhões, são mulheres
e 49%, o equivalente a 93 milhões, são homens. O contingente de pessoas idosas, que, segundo
a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso, tem 60 anos a mais, é de 20.590.599 milhões,
ou seja, aproximadamente 10,8 % da população total. Desses, 55,5 % (11.434.487) são
mulheres e 44,5% (9.156.112) são homens.

18

Atualmente, existem 23,5 milhões de idosos vivendo no Brasil, e as estimativas apontam
que, em 2025, o país pode alcançar o ranking de sexto país com maior população idosa do
mundo (IBGE, 2012).
Em razão desse aumento da população idosa é fundamental investir em novas estratégias
para implantação de políticas de atenção ao idoso a fim de que esse quantitativo seja atendido
no que tange às suas necessidades de vida.

2.1.2 O idoso e as políticas públicas de atenção à saúde da pessoa idosa

O envelhecimento populacional tem sido um dos maiores desafios e preocupações da
sociedade brasileira atualmente, já que em paralelo a esse fenômeno ocorre o incremento das
doenças crônicas não transmissíveis que implicará na necessidade de adequações das políticas
sociais, particularmente aquelas voltadas para atender às crescentes demandas nas áreas da
saúde, previdência e assistência social (MENDES, 2011).
Com o objetivo de assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para
promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, foi criada a Política
Nacional do Idoso (Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994). Esses direitos básicos devem ser
concretizados a partir de políticas sociais na área de saúde, promoção e assistência social,
educação, trabalho e previdência social, habitação e urbanismo, justiça e cultura, esporte e lazer
(BORGES, 2006).
No dia 1º de outubro de 2003 foi sancionado o Estatuto do Idoso (Lei 10.741) com o
objetivo de promover a inclusão social e garantir os direitos da população idosa, assegurando e
ampliando os direitos dos brasileiros com mais de 60 anos. Além disso, o Estatuto do idoso
reafirma direitos básicos de cidadania como: o atendimento preferencial, imediato e
individualizado, em órgãos públicos e privados; preferência na formulação e execução de
políticas sociais públicas específicas; destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas
relacionadas à proteção; criação de formas alternativas de participação, ocupação e convívio
com as demais gerações; e priorização no atendimento da família, em detrimento do
atendimento asilar, salvo em situações de exceção. O Estatuto do Idoso também preconiza a
realização de programas para capacitação de recursos humanos e ampla publicação de
conhecimentos acerca do envelhecimento.
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A Política Nacional de Promoção da Saúde é aprovada em 30 de março de 2006 sob a
Portaria nº 687 e tem como diretrizes a “integralidade, igualdade, responsabilidade sanitária,
educação, comunicação e sustentabilidade” (BRASIL, 2006). O objetivo da Política Nacional
de Promoção da Saúde é “promover a qualidade de vida e reduzir os riscos à saúde relacionados
aos seus determinantes e condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, habitação,
ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais” (BRASIL, 2006).
A partir de 2006, segundo o Ministério da Saúde (2006), foi instituído o Pacto pela
Saúde, conformado pelo Pacto em Defesa do SUS, Pacto de Gestão e Pacto pela Vida. O Pacto
em Defesa do SUS expressa os compromissos entre os gestores do sistema, de repolitizar a
saúde com a consolidação da Reforma Sanitária Brasileira. O Pacto de Gestão estabelece
diretrizes para o sistema, valorizando o fortalecimento da gestão compartilhada e solidária. O
Pacto pela Vida compõe um conjunto de compromissos sanitários considerados prioritários
como a saúde do idoso e o fortalecimento da atenção básica, expressos em objetivos de
processos e resultados que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população
(BRASIL, 2006).
O Pacto pela Vida, no que se refere à saúde do idoso estabelece as seguintes diretrizes:
a. Promoção do envelhecimento ativo e saudável; b. Atenção integral e integrada à
saúde da pessoa idosa; c. Estímulo às ações intersetoriais, visando a integralidade da
32 atenção; d. A implantação de serviços de atenção domiciliar; O acolhimento
preferencial em unidades de saúde, respeitado o critério de risco; f. Provimento de
recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa; g.
Fortalecimento da participação social; h. Formação e educação permanente dos
profissionais de saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa; i. Divulgação e
informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para profissionais de
saúde, gestores e usuários do SUS; j. Promoção da cooperação nacional e
internacional das experiências na atenção à saúde da pessoa idosa; k. Apoio ao
desenvolvimento de estudos e pesquisas (BRASIL, 2006).

Em 19 de outubro de 2006, foi estabelecida a portaria nº 2.528 do Ministério da Saúde,
que aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, representando, assim a atualização
da antiga portaria (nº 1935/94). De acordo com o Ministério da Saúde (2006), esta portaria traz
um novo paradigma para a discussão da situação de saúde dos idosos. Afirma ser indispensável
incluir a condição funcional ao serem formuladas políticas para a saúde da população idosa,
considerando que existem pessoas idosas independentes e uma parcela da população mais frágil
e as ações devem ser pautadas de acordo com estas especificidades. Além disso, faz parte das
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diretrizes dessa política a promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável, de acordo com as
recomendações da Organização das Nações Unidas, em 2002.
Considerando que a garantia de um padrão de vida adequado é o principal objetivo das
políticas públicas, o investimento no fortalecimento dessas políticas assim como a
conscientização da sociedade se faz necessário para que o idoso possa usufruir de uma vida
digna.

2.1.2.1 O envelhecimento ativo
Desde a década de 1980, há diversas iniciativas internacionais que valorizam a
possibilidade de se tomar o envelhecimento como processo positivo, pensado como um
momento da vida para se exercer bem-estar, prazer e qualidade de vida. (DAVIM et al, 2010)
Envelhecimento ativo é o processo de otimização das oportunidades de saúde,
participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as
pessoas ficam mais velhas. (OMS, 2005) De acordo com a OMS (2005), o envelhecimento ativo
permite que os indivíduos possuam a percepção de seus potenciais para o bem-estar físico,
social e mental e a participação na sociedade de acordo com suas necessidades, desejos e
capacidades. Dessa forma, estes tornam-se capazes de optar por estilos de vida saudáveis de
modo a manter o controle de sua saúde. (SILVA, LIMA, GALHARDONI, 2010) Este potencial
é alcançado também com intervenções que criam ambientes de apoio e promovam opções
saudáveis em todos os estágios da vida (LOURENÇO et al, 2012)
A criação da política do envelhecimento ativo foi estabelecida com a finalidade de
manter a autonomia e independência dos idosos, destacando que envelhecer bem não é apenas
uma questão individual, e sim um processo que deve ser facilitado pelas políticas públicas e por
iniciativas sociais e de saúde no decorrer do ciclo vital (OMS, 2005)
Tal política confere ao governo, órgãos internacionais e sociedade, a responsabilidade
na garantia de políticas públicas e programas eficazes na promoção de um ambiente propício
ao envelhecimento do idoso. Para isso, observa-se a necessidade melhorar a articulação entre
essas políticas, promovendo a intersetorialidade entre estas a fim de estabelecer uma união de
estratégias para a promoção do envelhecimento saudável.
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2.1.3 O envelhecimento na perspectiva biopsicossocial

Compreender a velhice é um desafio que exige conhecimentos sobre geriatria e
gerontologia de uma equipe multiprofissional, pois ela é caracterizada por dois aspectos: pode
ser normal (senescência) ou marcado por condições que prejudicam o funcionamento do
indivíduo nas suas atividades cotidianas (senilidade). A senescência é um envelhecimento
considerado saudável, em que todas as funções cognitivas, pessoais e de relação estão
preservadas. O envelhecimento normal, neste caso, pode ser dividido em satisfatório (bemsucedido) e usual (tem prejuízos, mas com a capacidade de melhorar as perdas funcionais). A
senilidade dá-se quando esses danos ou prejuízos acontecem em intensidade maior, com
deficiências funcionais marcantes, podendo ocorrer alterações no sistema nervoso ocasionando
déficit cognitivo (MANFRIM, SCHMIDT, 2011).
O processo de envelhecimento transcorre de forma diferente entre os indivíduos e que a
presença de uma idade avançada não denota o desenvolvimento de incapacidades físicas ou
mentais. Esse processo dependerá da forma em que cada indivíduo vive, incluindo suas
condições financeiras, de trabalho e moradia, além da assistência à saúde prestada ao mesmo.
Dentro desse ciclo vital, a velhice é a última fase delimitada por eventos de natureza
múltipla, que incluem perdas psicomotoras, afastamento social, restrição em papéis sociais e
especialização cognitiva, conforme explica Neri (2008). Segundo Ferreto (2010), é difícil
determinar os limites da velhice e definir suas especificidades, pois trata-se de um processo
individual de cada ser humano, ao mesmo tempo em que apresenta caráter cultural.
A respeito do processo de envelhecimento, Texeira e Guariento (2010) afirmam que “o
envelhecimento biológico é um processo que se inicia no nascimento e continua até que ocorra
a morte”.
Com isso, deve-se compreender que o processo de envelhecimento não ocorre somente
durante a velhice, mas que este se inicia desde o primeiro envelhecimento celular após a
fecundação até a morte propriamente dita.
É necessário entender que o envelhecimento é um processo natural da vida humana
repleto de experiências e habilidades individuais. Alcançar a velhice não exclui o indivíduo de
seu papel e responsabilidade dentro de uma sociedade, mesmo que este perca a sua capacidade
de atuação profissional.
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Apesar de envelhecer, as pessoas podem manter-se ativas e participantes da vida social,
desempenhar diversas tarefas, idealizar e executar projetos, assumir responsabilidades e
encontrar novos papéis sociais, novas amizades e planos para o futuro (ARAÚJO, 2010).
A compreensão do envelhecimento como um processo social multifacetado e
irreversível é de suma importância para que haja a compreensão deste fenômeno pelos
profissionais de saúde, governo, sociedade em geral e os próprios idosos, a fim de que a velhice
seja vista não como finitude, mas como um período da vida em que o indivíduo necessita de
cuidados para o desenvolvimento de suas atividades vitais com qualidade (WITTER &
BURITI, 2011)
O envelhecimento dentro da perspectiva biológica está associado ao envelhecimento
celular, ao aparecimento de perturbações de saúde e à diminuição das capacidades funcionais
(Lima, 2010). Algumas evidências apontam para a sua multifatorialidade, dependente da
programação genética e de alterações em níveis celular e molecular que ocasionarão em
diminuição da massa celular ativa, perda da capacidade funcional e do mecanismo de
homeostasia das áreas afetadas (MANFRIM, SCHIMIDT, 2006)
De acordo com Fonseca e Rizzotto (2008) e Ciosak et al (2011), o envelhecimento pode
ser definido como um processo que ocorre de forma progressiva, acumulativa e irreversível, em
que o indivíduo torna-se mais suscetível ao aparecimento de patologias e à perda de sua
capacidade de adaptação ao meio ambiente devido ao seu declínio funcional.
Para Sousa (2010) e Benedetti (2008), este processo é marcado por um
comprometimento do equilíbrio homeostático juntamente a um declínio biológico, acarretando
em perdas no que se refere a sua saúde, bem estar psicossocial e capacidade funcional.
De acordo com Llano, Manz e Oliveira (2006), os efeitos do processo de
envelhecimento são manifestados nos seguintes sistemas corporais:


No sistema locomotor ocorre uma diminuição das fibras musculares responsáveis pela
força e resistência muscular, evidenciada pela perda da massa e volume muscular.
Verifica-se que o envelhecimento interfere na flexibilidade, mobilidade e elasticidade
dos músculos e tendões. Essa deterioração também ocorre nos ossos, diminuindo sua
densidade e ocasionando a osteoporose em alguns casos e na coluna vertebral, afetando
as cápsulas articulares e discos intervertebrais.
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No sistema cardiovascular ocorre um endurecimento nas artérias e válvulas, o qual
dificulta o fluxo normal da corrente sanguínea pelos vasos, ocasionando em problemas
circulatórios e aumento na pressão arterial.



No sistema respiratório, o pulmão perde parte de sua elasticidade normal, levando a uma
diminuição do consumo de oxigênio e de sua capacidade vital. Devido a este fator, os
idosos tornam-se mais suscetíveis a doenças respiratórias.



A nível do sistema nervoso há uma lentificação das respostas nervosas devido à redução
de neurônios. Isso pode levar a reflexos mais demorados, levando risco ao idoso em
situações de perigo. Observa-se também a diminuição da capacidade de memorizar
acontecimentos recentes e obter um período longo de concentração.



Em relação ao sistema sensorial, percebe-se uma perda de eficiência nos órgãos
sensoriais e aumento dos limiares para serem estimulados, acarretando em atraso e
alteração da informação na chegada ao córtex cerebral.

A descrição do processo de envelhecimento biológico não segue um padrão fixo aplicável
à todos indivíduos. A funcionamento dos sistemas corporais variam em ritmo, forma e
intensidade, de acordo com cada organismo e história de vida. Trata-se de um processo único e
individual, embora traga em seu bojo o entendimento de algumas alterações na aparência, no
comportamento, na experiência pessoal e, principalmente, nos papéis sociais desempenhados
pelas pessoas idosas (MARTINS, 2012).
Considerando que ocorrem inúmeras alterações biológicas durante o processo de
envelhecimento, o idoso torna-se mais propenso ao desenvolvimento de doenças, acarretando
na alteração do padrão de sua qualidade de vida.
O envelhecer é um fenômeno que ocorre naturalmente, algo inevitável entre os seres
humanos. As principais características dessa fase são as mudanças físicas, que, se não vistas de
forma positiva, podem suscitar alterações psicológicas e sociais como a diminuição das
atividades e das relações sociais (MARCHI, SCHINEDER, OLIVEIRA; 2010).

As alterações psicossociais que ocorrem durante o envelhecimento envolvem
transições da vida e da perda. Quanto mais tempo as pessoas vivem, devem lidar com
mais transições e sofrem mais perdas. As transições da vida das quais a perda é um
componente importante, incluem aposentadoria e alterações financeiras associadas,
mudanças de papéis e relacionamentos, alterações de saúde e capacidade funcional,
alterações de rede social de uma pessoa e mudança de residência. (POTTER E
PERRY, 2009).
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A velhice dentro da perspectiva social é vista como uma fase do desenvolvimento humano
em que há uma proximidade com a morte, por isso, o indivíduo nesse período da vida encontrase estigmatizado na condição de improdutivo, aposentado e desvalorizado. Acredita-se que eles
não têm atributos como capacidade produtiva, memória, beleza, força, ou seja, já não atendem
mais aos conceitos ideológicos criados pela sociedade (ALMEIDA; PATRIOTA, 2009).
Segundo Lodovici Neto (2010), compreender, de forma lúcida, o processo de
envelhecimento é essencial, pois se trata de um processo que acompanha o ser humano desde o
nascimento até a morte. O autor acrescenta que, apesar da visão distorcida e limitada
proveniente da sociedade, ser idoso não é ser um indivíduo, que será acometido por todas as
doenças. É necessário que sejam desarticuladas essas noções que, por desconhecimento da
população, acabam provocando consequências danosas aos idosos.

2.2 QUALIDADE DE VIDA
O termo QV foi mencionado pela primeira vez em 1920 por Arthur Cecil Pigou em seu
livro The Economics Welfare, o qual discutia acerca do impacto do suporte governamental sobre
a vida dos indivíduos de classes menos favorecidas e sobre o orçamento do Estado. (WOODDAUPHINEE, 1999) A expressão qualidade de vida foi mencionada em sua obra, porém, o
termo obteve visibilidade somente após a Segunda Guerra Mundial pela forte motivação
econômica.
A partir desse momento, a OMS redefiniu o termo “saúde”, incorporando a noção de
bem-estar físico, emocional e social, desencadeando uma discussão considerável a respeito da
possibilidade de medi-los.
Inicialmente na década de 1970, os pesquisadores se concentraram na construção e no
desenvolvimento de instrumentos que buscavam quantificar a Qualidade de vida, entretanto,
com a elaboração do Quality of Well Being Scale (QWB) em 1973, as funções dos instrumentos
de avaliação foram ampliadas, incorporando julgamentos de valor na avaliação do status de
saúde ou nos resultados do tratamento (WOOD, 1999; PATRICK, 1973).
O unitermo, ou palavra-chave “qualidade-de-vida” foi incorporado ao Medical Subject
Headings of the U.S. National Library of Medicine (Medline) em 1977 (PASCHOAL, 2002).
Farquhar, em 1995, chegou à conclusão de que “uma vida longa não é, necessariamente, uma
boa vida” (FARQUAR, 1995).
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A carência de ferramentas que avaliassem a qualidade de vida na perspectiva
transcultural levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) na década de 90 a criação do
instrumento WHOQOL-100. A versão em português foi realizada por Fleck e col (FLECK,
1999).
Tradicionalmente, o conceito de qualidade de vida era delegado a filósofos e poetas, no
entanto, existe crescente interesse de médicos e pesquisadores em transformá-lo numa medida
quantitativa, que possa ser usada em ensaios clínicos e modelos econômicos, permitindo que
sejam comparados resultados de diferentes populações (CICONELLI et al., 1999).
A temática sobre qualidade de vida (QV) vem sendo discutida atualmente em diversas
áreas científicas, tais como ciências econômicas, políticas, sociais e de saúde. Devido ao
desenvolvimento tecnológico e ao aumento da expectativa de vida ocorridos em muitos países,
a questão da qualidade de vida das pessoas tornou-se questão fundamental a se abordar. (LA
GAMBA, 2011)
Paschoal (2011) enfatiza que o conceito de qualidade é de natureza abstrata e tem
significados diversos para diferentes pessoas em lugares e ocasiões distintas. Por esse motivo,
existem inúmeras conceituações de qualidade de vida e, talvez, cada indivíduo tenha uma
conceituação própria sobre o construto. Assim, qualidade de vida é um construto que está
submetido ao ponto de vista individual e oscila de época para época, de país para país, de cultura
para cultura e de classe social para classe social. Mais do que isso, varia para o mesmo
indivíduo, conforme a diversidade de experiências emocionais, sociais, econômicas e
ecológicas vividas.
A QV é considerada como um conceito abrangente e complexo que inclui múltiplos
conceitos de ordem objetiva e subjetiva que envolvem o modo de vida, as condições de saúde
e habitação, a interação social, entre outros com o quais o indivíduo é influenciado para o
desenvolvimento de uma percepção positiva ou negativa do bem-estar individual. (ALMEIDA,
GUTIERREZ, & MARQUES, 2012; FURTADO, 2012; PRICE & KRASNER, 2012).
A questão da qualidade de vida remete à busca de um padrão melhor de vida em geral,
seja no aspecto financeiro, social ou emocional. (CORDEIRO et al., 2009; ALMEIDA;
GUTIERREZ; GRAY et al, 2011; MARQUES, 2012).
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Quando se pensa em qualidade de vida, logo associa-se a presença de saúde. Sendo
assim, a QV não encontra-se dissociada da saúde, já que a saúde contribui para a melhora da
qualidade de vida.
Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) é o valor atribuído à vida, ponderado
pelas deteriorações funcionais, as percepções e condições sociais que são induzidas pela
doença, agravos, tratamento e a organização política e econômica do sistema (AUQUIER;
SIMEONI; MENDIZABAL, 1997 apud MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000).
Especificamente, na área da saúde, quando visto no sentido ampliado, o conceito de
qualidade de vida se apoia na compreensão das necessidades humanas fundamentais, materiais
e espirituais e possui no conceito de promoção da saúde seu maior foco (MINAYO; HARTZ;
BUSS, 2000).
De acordo com Guewehr, (2007), os profissionais da área da saúde estão cada vez mais
preocupados em avaliar a efetividade dos tratamentos que realizam em seus pacientes, assim
como o impacto das diversas ocorrências ligadas à saúde, na perspectiva do próprio indivíduo.
Dessa forma, os resultados das intervenções em saúde têm sido avaliados não só objetivamente
como também subjetivamente, incorporando as percepções dos pacientes em relação a seu bemestar e à sua qualidade de vida.
Para Eiser e Morse (2001), a QV tem se tornado cada vez mais um conceito operacional
com o desenvolvimento de instrumentos capazes de mensurá-la e, assim, despontado como um
parâmetro objetivo no diagnóstico em saúde na prática clínica individual ou em nível coletivo.
De acordo com Seidl e Zannon (2004), o desenvolvimento de instrumentos de
mensuração válidos e confiáveis ganhou impulso com o aumento de pesquisas sobre medidas
psicométricas nos últimos 30 anos nos Estados Unidos e na Inglaterra.
Fritz (2011) destaca que os instrumentos utilizados para a identificação de
comprometimento da QV são apresentados na forma de questionários, a fim de se obter as
correspondentes pontuações para cada tipo de categoria do instrumento, definindo, portanto,
seu grau de acometimento.
A qualidade de vida é considerada, portanto, como uma ferramenta fundamental para
análise subjetiva do paciente quanto aos efeitos de uma determinada doença ou tratamento no
enfrentamento de suas atividades diárias e no seu bem-estar. Em vista disso, Aragão et al (2012)
afirma que é necessária a utilização de questionários estruturados e validados a fim de se obter
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informações acerca do grau de comprometimento do indivíduo em relação à QV e assim,
garantir uma intervenção adequada por parte dos profissionais.

2.3 A PELE

2.3.1 Anatomia e fisiologia da pele
A pele pode ser definida como o principal órgão de proteção do corpo humano a qual
constitui 15% do peso corporal total do adulto. Funciona como uma barreira protetora contra
micro-organismos causadores de doenças, um órgão sensorial para dor, temperatura e toque,
além de sintetizar a vitamina D (POTTER & PERRY, 2013).
Em relação à estrutura anatômica, a pele pode ser dividida em três camadas, segundo
Smeltzer e Bare (2011):
1. Epiderme: camada mais externa de células epiteliais estratificadas compostas
predominantemente de queratinócitos. Consiste em células vivas, em divisão contínua,
cobertas na superfície por células mortas que, originalmente, eram mais profundas na
derme, mas que foram empurradas para cima pelas células de desenvolvimento recente
e mais diferenciado abaixo delas.
2. Derme: constitui a maior porção da pele, proporcionando força e estrutura. A derme
papilar (abaixo da epiderme) é composta principalmente de células fibroblásticas
capazes de produzir colágeno. A derme reticular (abaixo da camada papilar) também
produz o colágeno e os feixes elásticos. A derme também é constituída de vasos
sanguíneos e linfáticos, nervos, glândulas sudoríparas e sebáceas, e raízes pilosas.
3. Tecido subcutâneo ou hipoderme: camada mais interna da pele. Consiste principalmente
em tecido adiposo, que proporciona um acolchoamento entre as camadas cutâneas,
músculos e ossos. Promove a mobilidade cutânea, modelas os contornos do corpo e
isola. Os tecidos subcutâneos e a quantidade de tecido adiposo depositado são
importantes fatores para a regulação da temperatura corporal.
A organização de cada estrutura da pele possui uma função importante para manter a
integridade da pele e prevenir lesões em geral. Quando uma lesão ocorre, todas as estruturas da
pele agem de modo a recuperar a perda tecidual ocorrida e reestabelecer a função de barreira.
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2.3.2 A pele do idoso

O envelhecimento é um processo natural marcado pela perda ou diminuição de algumas
características e funções do corpo, inclusive da pele. Essas alterações ocorridas na estrutura e
função da pele a torna mais vulnerável à ocorrência de lesões tissulares.
As alterações relacionadas à idade, tais como elasticidade reduzida da pele, colágeno
diminuído, e o adelgaçamento da musculatura e tecidos subjacentes, fazem com que a pele do
idoso seja facilmente propensa a rupturas em resposta a traumas mecânicos, especialmente
forças de atrito (Wysocki, 2007)
Em relação às estruturas da pele, pode-se afirmar que a área de adesão entre a epiderme
e a derme se torna mais aplainada em idosos, permitindo que a pele seja facilmente rompida em
resposta a traumas mecânicos (p. ex., remoção de esparadrapo). A hipoderme diminui de
tamanho com a idade. Clientes idosos têm pouco tecido subcutâneo sobre proeminências ósseas,
de modo a estarem mais propensos à ruptura da pele (Wysocki, 2007).
Outros fatores como as comorbidades (p. ex. doenças crônicas, etc), a resposta
inflamatória reduzida, a polifarmácia (uso de cinco ou mais medicamentos concomitantes) e a
ingesta nutricional, interferem no processo de cicatrização de feridas. (DOUGHTY E SPARKSDEFRIESE, 2007; POSTHAUER E THOMAS, 2004; POTTER E PERRY, 2013)

2.4 AS ÚLCERAS DE PERNA

Segundo Borges (2008) e Baharestani (2008), o conceito de lesão/ferida é descrito
como uma ruptura na continuidade da pele, mucosa ou outra estrutura do corpo causada
por agentes internos ou externos.
A partir da ocorrência da lesão inicia-se o processo de cicatrização, com uma
sequência de eventos celulares e moleculares, onde ocorre inflamação, migração de
células, angiogênese, síntese de matriz provisória, acumulação de colágeno e reepitelização (ATZINGEN et al, 2013; DURMAZ et al, 2012; GURTNER et al, 2008).
Esse processo pode ocorrer de forma lenta ou rápida, em função de fatores
interferentes como idade, doenças pré-existentes, estado nutricional, nível de oxigenação,
entre outros (JACQUELINE, 2015). As lesões que cicatrizam de forma rápida são
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classificadas como agudas e as lesões que demoram a iniciar seu processo de reparação
tissular, são denominadas lesões crônicas.
As feridas agudas são originadas de cirurgias ou traumas e a reparação ocorre em
tempo adequado, sem complicações. As feridas crônicas são aquelas que não são reparadas
em tempo esperado e apresentam agravos (BLANES, 2004).
O reparo tissular das lesões crônicas pode ser dificultado devido a fatores
intrínsecos ou extrínsecos. A ocorrência de isquemia local, infecções, fase inflamatória
prolongada, incapacidade das células da derme e / ou epidérmicas para responder a
estímulos reparadores refletem os fatores intrínsecos; enquanto o cisalhamento, os traumas
repetidos, a umidade excessiva e a presença de tecido necrótico indicam fatores
extrínsecos. (MUSTOE et al, 2006; EMING, et al, 2007; EDWARDS et al, 2004;
WOLCOTT et al, 2008; JAUL, 2009)
As úlceras de perna possuem várias causas já identificadas como vasculares,
neuropáticas,

metabólicas,

hematológicas,

traumáticas,

neoplásicas,

infecciosas,

etc.(GRANJA, 2006). Dentre as principais causas, destacam-se os problemas circulatórios.
(ABBADE, 2010)

2.4.1 Principais etiologias das úlceras de perna

As principais etiologias são abordadas no quadro a seguir, segundo o Manual de
Condutas para Úlceras Neurotróficas e Traumáticas (2002).

Prevenção

Causa

Dor

Neurotrófica
-Inspeção diária
-Hidratação
e
lubrificação da pele
-Monitoramento da
sensibilidade
-Proteção
na
Atividade de Vida
Diária (AVD)
-Uso de palmilhas e
sapatos adequados
-Microangiopatia
-Falta
de
sensibilidade
protetora

Venosa
-Elevação das pernas
-Uso de meias com
média compressão
-Caminhadas
-Exercícios
para
panturrilha
-Evitar traumatismos

Arterial
-Controlar
hipertensão
e
diabetes
-Elevar a cabeceira
da cama
-Evitar traumatismos

-Estase venosa

-Arteriosclerose

-Ausencia de dor

-Moderada

-Severa
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Localização
frequente

mais -Superfície plantar

-Borda circular
-Geralmente
desenvolve em áreas
de
alta
pressão
plantar
-Área da úlcera é
quente e rosada
-Pode ser superficial
ou profunda
-Pode ser infectada
ou não
-Associada
às
calosidades

Outras
características

-Aumenta com a
elevação das pernas
-Maléolo medial
-Perna
-Terço distal da -Calcanhar
perna
-Dorso do pé e
artelhos
-Borda irregular
-Borda irregular
-Base vermelha
-Base pálida e fria
-Pigmentação
-Multifocal
perilesional
-Tendência de ser
-Edema
necrótica
-Pulsos presentes
-Pulsos reduzidos ou
-Eczema
ausentes
-Cianose
-Ausência de pelos

Quadro 1classifica – Principais Úlceras de Perna
Fonte: Manual de Condutas para Úlceras Neurotróficas e Traumáticas, 2002, cap.5, p24.

2.4.1.1 Úlceras Venosas
As úlceras venosas são responsáveis por aproximadamente 75% de todas as úlceras
crônicas de perna, e são caracterizadas por vários fatores que dificultam e retardam a cura.
(SCOTTON, MIOT, ABBADE, 2014)
São causadas por alta pressão dentro do sistema venoso, conhecido como hipertensão
venosa. A maioria dos casos se estende por décadas, apresentando longos períodos de cura e de
recidivas. (NEWTON, 2010 e FINLAYSON, EDWARDS, 2015)
As úlceras venosas configuram problema mundialmente grave, sendo responsável por
considerável impacto socioeconômico, como a perda de dias de trabalho, aposentadoria precoce
e os gastos com a terapêutica, em geral, prolongada, além de restringir as atividades da vida
diária e de lazer conforme cita Barbosa e Campos (2010, pg.2).

2.4.1.2 Úlceras arteriais

Segundo Forster e Pagnamenta (2015), as úlceras arteriais são desencadeadas pelo mal
fornecimento de sangue para as pernas quando existe um bloqueio em uma artéria da perna ou
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um estreitamento desta (aterosclerose). Caso o tratamento não seja efetivo para auxiliar no
fornecimento de sangue arterial, a cicatrização das úlceras ficará comprometida e esta poderá
permanecer aberta por um longo período de tempo ou nunca fechar.
Salomé (2012) explica que as úlceras por interrupção do fluxo arterial parcial e ou total
ocorrem com frequência nos dedos e nos pés, pois neste local as artérias são únicas e distais,
portanto com menores chances do desenvolvimento de plena e satisfatória formação de vasos
com a finalidade colateral para atender a demanda celular local.

2.4.1.3 Úlceras Diabéticas
As úlceras diabéticas ou de pé diabético são consideradas um grande problema de saúde
e um importante fator de risco para morbidade e mortalidade entre portadores de diabetes
mellitus (BROWNRIGG et al., 2012).
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).
Apresentam incidência anual ligeiramente superior a 2% em todos os pacientes com esta
doença e sobe cerca de 7% em pessoas com neuropatia periférica. Estão entre as principais
complicações associadas ao Diabetes Mellitus (PYUN, CHOI, THAMBI & LEE, 2015; SUN
& TSAI, 2012).
A Diabetes Mellitus é a principal causa de amputação não-traumática do membro
resultando em mais de um milhão de amputações e a maioria é precedida por úlceras (Meaney
B, 2012).
Segundo González, Crespo e Crespo (2000), a qualidade de vida dos pacientes
diabéticos é prejudicada pela ocorrência de úlceras do pé diabético (UPD) como uma seqüência
de duas das complicações crônicas mais comuns desta doença, a neuropatia periférica e a
insuficiência vascular, e pelo surgimento de alterações ortopodológicas que dificultam a postura
e a marcha, além da predisposição a sofrer de outras complicações dermatopodológicas.
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2.4.14 Úlceras mistas
Úlceras mistas são responsáveis por aproximadamente 15% -30% de todas as úlceras de
perna venosa. (SERRA, et al. 2014). Segundo Dealey (2008) as úlceras mistas resultam da
combinação da hipertensão venosa crônica com patologias arteriais periféricas. É importante
conhecer qual o fator predominante, para oferecer o tratamento mais adequado.

2.4.2 Avaliação das úlceras de perna
A avaliação de uma lesão permite um acompanhamento de sua evolução e planejamento
de intervenções específicas para o sucesso da terapêutica. Essa avaliação deve descrever as
características da lesão e registrar as medidas para que haja um referencial para continuidade
do tratamento (TAVARES, RODRIGUES & OLIVEIRA, 2015; MIOT, MENDAÇOLLI,
2009).

2.4.2.1 Classificações das úlceras

Em relação à profundidade, Potter e Perry (2013) consideram:


Superficiais ou Parciais: são feridas rasas que envolvem a perda da epiderme (camada
superficial) e possivelmente perda parcial da derme.



Totais: são feridas que se estendem para a derme (envolvendo ambas as camadas de
tecido).

2.4.2.2 Mensuração das úlceras
A mensuração das úlceras de perna é fundamental para o acompanhamento do processo
cicatricial uma vez que permite a visualização da evolução da ferida em um determinado
período de tempo. Essa mensuração deve considerar as medidas de largura e comprimento (em
todas as lesões), profundidade (em úlceras cavitárias) e circunferência (em úlceras circulares
ou semi-circulares).
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2.4.2.3 Tipos de tecido

De acordo com Lima et al (2006), os tipos de tecido presentes no leito da lesão seguem
o padrão de cores vermelho, amarelo, preta e suas variações descritas a seguir:


Preta ou cinza ou marrom: indicam necrose, resultado de tecido isquêmico com
formação de crosta necrótica.



Amarela: indica esfacelo, tecido de coloração amarela ou esbranquiçada
encontrada como fragmentos no leito da lesão. É composto de células mortas
acumuladas no exsudato.



Vermelha: indica tecido de granulação. A extremidade dos laços dos capilares
conferem um aspecto granular à ferida, os vasos têm paredes finas que sangram
com facilidade.

2.4.2.4 Exsudato
O exsudato da ferida descreve a quantidade, a cor, a consistência e o odor da
drenagem da lesão. Exudato excessivo indica presença de infecção. (POTTER &
PERRY, 2013)
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3 MÉTODO

3.1 TIPO DE ESTUDO

Trata-se de um método misto, convergente cujo objeto de estudo é a qualidade de vida
em idosos portadores de úlceras de perna. Com a utilização do método misto pretende-se avaliar
a qualidade de vida de idosos a partir da análise dos dados quantitativos fornecidos por
protocolo e questionário, como também, analisar os dados qualitativos presentes no discurso
obtido por meio de uma entrevista aberta aos sujeitos.
Para o melhor entendimento deste tipo de pesquisa, Creswell (2007, ibid 2014) esclarece
que os métodos mistos combinam os métodos, tornando um método de pesquisas quantitativas
com métodos das qualitativas, assim buscando responder questões abertas e fechadas, utilizase formas múltiplas de dados contemplando todas as possibilidades, incluindo análises
estatísticas e análises textuais.
Segundo Creswell e Clark (2013), na pesquisa convergente, o pesquisador implementa
os elementos qualitativos e quantitativos ao mesmo tempo, os dois elementos têm igual ênfase
e os resultados dos elementos separados se convergem (QUAN + QUAL).
Dessa forma, para Creswell (2014), o conceito de reunir diferentes métodos dá ao
pesquisador uma observação maior do evento, sendo eles uma ação múltipla de métodos
quantitativos, ou múltiplos métodos qualitativos ou a utilização dos dois.
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3.2 CAMPO DE PESQUISA

O presente estudo foi realizado no Ambulatório de Reparo de Feridas do Hospital
Universitário Antônio Pedro (HUAP) da Universidade Federal Fluminense (UFF) e na
Policlínica Regional da Engenhoca Dr. Renato Silva.
A amostra de idosos do Ambulatório de Reparo de Feridas do Hospital Universitário
Antônio Pedro (HUAP) atingiu N=33, visto que foram incluídos todos os idosos que atendiam
aos critérios de inclusão. É importante destacar que 4 idosos não puderam participar da
pesquisa, 2 por não se enquadrarem no critério de inclusão e outros 2 idosos optaram não
participar da pesquisa (recusa por parte do idoso ou do acompanhante do idoso).
A amostra de idosos da Policlínica Regional da Engenhoca atingiu N=17, visto que
foram incluídos todos os idosos que atendiam aos critérios de inclusão. É importante destacar
que 2 idosos não puderam participar da pesquisa, 1 por não se enquadrar nos critérios de
inclusão e 1 idoso desistiu de participar por motivo de saúde.
Os dois cenários escolhidos enquadram-se em ambientes diferentes: o Ambulatório de
Reparo de Feridas no ambiente hospitalar e a Policlínica Regional da Engenhoca na atenção
básica de saúde.
O Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP é considerado referência no tratamento
de lesões crônicas no município de Niterói. O ambulatório atende cerca de 150 pacientes por
ano, com média de 12 consultas por paciente, totalizando 1800 de consultas anuais. Esses
pacientes são encaminhados pelos serviços do HUAP: de Cirurgia Vascular, Cirurgia Geral,
Ortopedia, Dermatologia e pelo Grupo de Diabetes ou são oriundos de municípios vizinhos que
tem convênio com o HUAP e enviam pacientes com Guia de Referência.
Em relação à clientela com lesão crônica atendida no ambulatório, o maior percentual é
de idosos na faixa etária entre 57 a 82 anos (55%), visto que os idosos são os pacientes mais
acometidos pelas úlceras crônicas (OLIVEIRA, CASTRO E GRANJEIRO, 2013).
A Policlínica Regional da Engenhoca Dr. Renato Silva apresenta dois tipos de serviços: o
serviço de Pronto Atendimento, voltado ao atendimento de toda a população, e o serviço
ambulatorial, exclusivo à comunidade cadastrada na policlínica. O serviço ambulatorial
apresenta diversos tipos de atendimento profissional, incluindo o atendimento a portadores de
feridas. Vale ressaltar que no atendimento de reparo de feridas da policlínica, os pacientes
cadastrados realizam o curativo diariamente de segunda a sábado das 8-17h.
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Figura 1 – Fluxo para a realização de curativos na Policlínica da Engenhoca Dr.
Renato Silva.
Fonte: Policlínica Regional da Engenhoca

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA

Foi selecionada uma amostra em sequência, com o recrutamento de pacientes idosos
com úlcera de perna atendidos no Ambulatório de Reparo de Feridas e na Policlínica Regional
da Engenhoca Dr. Renato Silva, durante um período de cinco meses.
Após o recrutamento dos indivíduos selecionados, ocorreu a leitura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido em local adequado para a preservação de sua privacidade,
sendo incluídos os pacientes que autorizaram sua participação na pesquisa. O pesquisador
esclareceu qualquer tipo de dúvidas sobre os objetivos e metodologia de ação em linguagem
clara e acessível.
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Logo após a autorização dos indivíduos participantes, todas as páginas do TCLE
(Apêndice I) foram assinadas e rubricadas pelo pesquisador e pelo participante da pesquisa em
duas vias, para que o indivíduo entrevistado e o pesquisador fiquem uma cópia cada um.

3.4 CRITÉRIOS DO ESTUDO

3.4.1 Critérios de inclusão
- Indivíduos de ambos os sexos com idade a partir de 60 anos apresentando uma ou mais úlceras
de perna com evolução igual a quatro semanas ou superior.
-Estar em atendimento no Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP ou na Policlínica da
Engenhoca

3.4.2 Critérios de exclusão
-Idosos com diagnóstico médico de demência e/ou doenças psiquiátricas que impossibilite a
compreensão da linguagem verbal.
-Idosos cadeirantes ou com amputação parcial ou total de membro com impossibilidade de
deambulação devido ao risco de distorção de escores de domínios físicos da Escala SF-36.

3.5 COLETA DE DADOS

A coleta de dados foi realizada pela aplicação de um formulário para coleta de dados
sociodemográficos e clínicos; a escala de Qualidade de Vida intitulada de Versão Brasileira do
Questionário de Qualidade de Vida (ANEXO VI) e de uma pergunta aberta sobre a implicação
da úlcera de perna na vida do idoso.
A técnica de coleta de dados se desenvolveu a partir de entrevista fechada para
levantamento sociodemográfico e para a utilização utilizando a Escala SF-36. Foi realizado
também entrevista aberta visando levantar as implicações da ulcera venosa no cotidiano dos
idosos a partir da fala dos mesmos. Também foi feita avaliação clínica da lesão utilizando
instrumento preconizado pelo Ambulatório de Feridas do HUAP.
Estes instrumentos foram aplicados quando os pacientes compareceram ao Ambulatório
de Reparo de Feridas do HUAP e à Policlínica Regional da Engenhoca para realizarem o
acompanhamento das lesões e realização dos curativos.
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As informações foram colhidas durante a consulta de enfermagem realizada pelo
profissional da instituição. A abordagem ao paciente foi realizada de forma transversal, sem
necessidade de acompanhamento deste.
Os idosos foram abordados em três etapas:


Primeira etapa: Inicialmente, ocorreu a leitura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, sendo incluídos os pacientes que autorizaram sua participação. Após a
assinatura, foram coletados os dados referentes à caracterização sociodemográfica,
clínica do paciente e a avaliação da lesão.



Segunda etapa: foi aplicada a Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida
(SF-36) ao idoso portador de úlcera de perna.



Na terceira etapa, foi realizada uma pergunta aberta “Para o (a) senhor (a) como a
presença desta úlcera interfere na sua vida?” A entrevista foi gravada com auxílio de
um gravador e depois transcrita para um arquivo de texto.

3.5.1 Instrumentos de coleta de dados

3.5.1.1 Formulários para caracterização sociodemográfica e clínica (Protocolos I e II)
Os Protocolos I e II foram criados pela Profª Drª Beatriz e seu grupo de pesquisa em
Feridas, Biomateriais e Pesquisa Clínica na Saúde e na Enfermagem. São utilizados em
pesquisas de graduação e pós-graduação realizadas no Ambulatório de Reparo de Feridas do
HUAP.
O Protocolo I é composto por dados sociodemográficos (identificação do participante,
idade, gênero, raça autodeclarada, escolaridade) e dados de saúde (presença de comorbidades e
tabagismo/alcoolismo,
O Protocolo II é composto por itens para avaliação clínica da lesão como característica
do leito da úlcera, exsudação, quantidade de exsudação, presença ou ausência de infeção, dor
relacionada à úlcera e odor, além de abordar também itens como número de úlceras(s) em cm²,
localização da(s) úlceras(s), área da(s) úlcera(s) em cm².

3.5.1.1.2 Escala Visual Analógica Da Dor
A Escala Visual Analógica da Dor (EVA) consiste em auxiliar na aferição da
intensidade da dor no paciente. É um instrumento importante para o acompanhamento do
paciento e no que se refere a evolução e efetividade do tratamento.
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O paciente é questionado quanto ao grau de sua dor, na qual 0 (zero) significa ausência
total de dor e 10 (dez) a dor máxima que o paciente pode suportar, ou seja, quanto mais próximo
de zero, menor a dor e quanto mais próximo de dez, pior a dor.

3.5.1.2 Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida (SF-36).

O questionário SF-36 (The Medical Outcomes Study 36-item Short Form Health
Survey) é um instrumento genérico de avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde,
traduzido e validado para língua portuguesa e adaptado culturalmente para a população
brasileira (CICONELLI, 1997; CICONELLI et al. 1999).
O SF-36 é uma versão resumida, constituída por 36 questões, derivada do questionário
Medical Outcomes Study – MOS com 149 questões desenvolvidas e testadas em mais de 22.000
pacientes. (WARE; SHERBOURNE, 1992).
Apresenta como vantagens ser de fácil aplicação e compreensão e ser menos extenso
que outros instrumentos. Além disso, suas propriedades de medida, como reprodutibilidade e
validade já foram demonstradas (CICONELLI et al., 1999; LIMA; PORTELA, 2010)

O atual SF-36 é um questionário multidimensional formado por 36 itens, englobando
em oito componentes: capacidade funcional (dez itens), aspectos físicos (quatro itens),
dor ( dois itens), estado geral de saúde (cinco itens), vitalidade (quatro itens), aspectos
sociais (dois itens), aspectos emocionais (três itens), saúde mental (cinco itens) e mais
uma questão de avaliação comparativa entre as condições de saúde atual e a de um
ano atrás, que é de extrema importância para o conhecimento da doença do paciente.
Esse instrumento avalia tanto os aspectos negativos (doença) como os aspectos
positivos (bem-estar). (WARE; GANDEK, IQOLA PROJECT GROUP, 1994)

A obtenção do escore final do SF-36 é feita através do cálculo da Raw Scale, com
valores que variam de 0 a 100 pontos. Os maiores escores correspondem a uma melhor
qualidade de vida. Os escores dos domínios são obtidos pelas pontuações dos itens de cada
domínio, assim como os escores dos componentes derivam dos domínios a eles relacionados.
(MENEZES; LEN; HILÁRIO; TERRERI; BRAGA, 2013)
A adoção de uma escala com múltiplos conceitos em saúde como a do SF-36 é
importante na avaliação da qualidade de vida do idoso, por se tratar de uma tarefa complexa e
dependente de critérios de natureza biológica, psicológica e sociocultural. Vários elementos são
apontados como determinantes ou indicadores de bem-estar na velhice: longevidade, saúde
biológica, saúde mental, satisfação, controle cognitivo, competência social, produtividade,
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atividade, eficácia cognitiva, status social, renda, continuidade de papéis familiares,
ocupacionais e continuidade de relações informais com amigos (SERBIM; FIGUEIREDO,
2011).
No Brasil, os estudos que aplicaram o SF-36 para avaliação da qualidade de vida
relacionada à saúde de idosos identificaram maiores pontuações nos domínios Aspectos Físicos
e Aspectos Emocionais, que verificam o grau em que a falta de saúde física e que problemas
emocionais, respectivamente, interferem no trabalho ou em atividades diárias. A pontuação no
domínio Dor está entre as mais baixas, apontando baixa qualidade de vida relacionada a este
segmento (TOSCANO; OLIVEIRA, 2009; CAPORICCI; NETO, 2011). A prática regular de
atividade física esteve relacionada a melhores pontuações no SF-36 em idosos (TOSCANO;
OLIVEIRA, 2009).

3.5.1.3 Formulário com questão sobre as implicações da úlcera de perna na Qualidade de Vida
do idoso

Composta por uma pergunta aberta sobre como a presença da úlcera de perna interfere
na vida do idoso.

3.5.2 Variáveis do estudo

As variáveis de caracterização sociodemográfica foram: idade, gênero, escolaridade. As
variáveis de saúde foram: comorbidades e tabagismo/etilismo. As variáveis de caracterização
da lesão foram: número de úlcera(s), localização da(s) úlcera(s), área da(s) úlcera(s) em cm²,
característica do leito da úlcera, exsudação, quantidade de exsudação, dor relacionada à úlcera
e odor. As variáveis da escala SF-36 são: capacidade funcional, limitação por aspectos físicos,
dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental.

Variável

Tipo de variável

Dependência

Idade

Quantitativa

Independente

Gênero

Qualitativa

Independente

Raça

Qualitativa

Independente

Escolaridade

Qualitativa

Independente

Tabagismo/etilismo

Qualitativa

Independente
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Número de úlceras

Quantitativa

Independente

Área das ulceras

Quantitativa

Independente

Característica do leito da Qualitativa

Independente

úlcera
Exsudação

Qualitativa

Independente

Quantidade de exsudação

Quantitativa

Independente

Dor relacionada a úlcera

Quantitativa

Independente

Odor

Qualitativa

Independente

Edema

Qualitativa

Independente

Capacidade funcional

Qualitativa

Dependente

aspectos Qualitativa

Dependente

Dor

Qualitativa

Dependente

Estado geral de saúde

Qualitativa

Dependente

Vitalidade

Qualitativa

Dependente

Aspectos sociais

Qualitativa

Dependente

Aspectos emocionais

Qualitativa

Dependente

Saúde mental

Qualitativa

Dependente

Limitação

por

físicos

Quadro 2. Classificação das variáveis. Niterói/RJ, 2015.

3.6 TRATAMENTO DOS DADOS

A partir dos dados coletados foi construído um banco de dados a ser analisado pelo
programa SPSS (Statistical Package for the Social Science), versão 22.0 e pelo aplicativo
Microsoft Excel 2007. Para caracterização da amostra e análise descritiva do comportamento
das variáveis, os dados foram sintetizados por meio de estatísticas descritivas, gráficos e tabelas
de distribuições de frequências.
Na Análise Inferencial das Distribuições de Variáveis Qualitativas, a significância da
associação entre duas variáveis foi investigada pelo teste Qui-Quadrado e, se necessário e
apropriado, quando o teste Qui-quadrado se mostrar inconclusivo, pelo teste Exato de Fisher.
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Na Análise Inferencial das Variáveis Quantitativas, a hipótese de normalidade das
distribuições foi verificada pelos testes de Kolmogorov-Smirnov e de Shapiro-Wilk. Se a
hipótese de distribuição normal não for rejeitada nos grupos, as comparações de dois grupos de
interesse foram feitas pelo teste t-de Student. A igualdade das variâncias, necessária para
execução do teste t-de Student sem correção, foi avaliada pelo teste de Levene.
A comparação de mais de dois grupos foi feita pela Análise de Variância (ANOVA)
com test post-hoc de Tukey. Se para algum dos grupos a hipótese de normalidade foi rejeitada,
a comparação de dois grupos foi feita pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney e a
comparação de mais de dois grupos foi feita pelo teste de Kruskall-Wallis, com teste post-hoc
de Student Newman Keuls.
Detalhes de cada teste podem ser encontrados em FÁVERO et al. (2009) e
MEDRONHO et al. (2009). Correlações entre variáveis quantitativas foram investigadas pela
inspeção visual de Gráficos de Dispersão, pelo Coeficiente de Correlação Linear de Pearson e
pelo Coeficiente de Correlação de Ordem de Spearman.
Todas as discussões foram realizadas considerando nível de significância máximo de
5%, ou seja, foram 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.
Para análise qualitativa do estudo foi utilizada a técnica de análise de conteúdo proposta
por Bardin (2010) como um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza
procedimentos sistemáticos e objetivos para a descrição de conteúdo. Segundo Bardin (2010),
a descrição de conteúdo pode ser realizada em três etapas:
-Etapa de pré-análise: determinação dos documentos que constituirão o “corpus” a ser
analisado (as observações livres, as entrevistas, os questionários e os documentos como jornais
e fotografias). Constitui-se como uma etapa para a organização dos dados a serem analisados.
-Etapa de exploração do material: codificação e categorização utilizando critério
semântico (significativo), construindo desta forma categorias temáticas adequadas ao tipo de
análise a serem realizados (transformação, agrupamento e categorização dos dados).
-Etapa de tratamento dos resultados: Fase da reflexão, da intuição, com embasamento
nos materiais empíricos (inferência e a interpretação dos dados). Nesta etapa ocorre o confronto
entre o conhecimento acumulado e o adquirido.
A integração dos resultados quantitativos e qualitativos foi realizado através do método
de triangulação de dados. De acordo com Creswell (2007) apud Creswell & Clark (2013) a
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triangulação é selecionada como modelo quando o pesquisador usa dois métodos diferentes em
uma tentativa de confirmar, fazer validação cruzada ou corroborar resultados dentro de um
único estudo. Esse modelo geralmente usa métodos quantitativos e qualitativos separadamente
como forma de compensar os pontos fracos inerentes a um método com os pontos fortes de
outro método.
No presente estudo, a integração dos dados quantitativos e qualitativos foram realizados
através da mesclagem de dados. Creswell e Clark (2007) explicam que esse procedimento
consiste em combinar os dados qualitativos obtidos no processo de coleta por meio de textos e
imagens com os dados quantitativos obtidos com o auxílio de informações numéricas. Nesse
sentido, os resultados estatísticos provenientes dos dados quantitativos podem ser
compreendidos por meio da utilização de citações diretas que são obtidas por meio da coleta de
dados qualitativos e vice-versa. Esse procedimento é útil para que os resultados quantitativos
ou qualitativos sejam corroborados ou reftuados durante a fase analítica e interpretativa das
pesquisas e investigações.

3.7 ASPECTOS ÉTICOS
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina
do Hospital Universitário Antônio Pedro com o CAAE 52648115.8.0000.5243 (Anexo I),
atendendo aos princípios da Resolução Nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.
Com relação aos entrevistados, estes receberam o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido e informados que seriam voluntários, que a participação não foi obrigatória e que
a qualquer momento poderiam desistir e retirar o consentimento, sendo que a recusa em
participar não traria nenhum prejuízo à continuidade de seu tratamento. Não houve
remuneração ou despesa em participar da pesquisa.
No termo constam ainda, os objetivos da pesquisa, a atuação dos participantes,
confidencialidade dos dados de pesquisa e apesar de possuir uma parte da entrevista gravada,
os materiais utilizados ficarão em posse da pesquisadora, que irá tratar a sua identidade com
padrões profissionais de sigilo sobre sua participação, assegurando a sua privacidade.
Quanto ao sigilo todos os nomes foram omitidos e para efeito de apresentação dos
resultados, foram codificados por números, como referência dos entrevistados. Assim sendo, ficam

assegurados o anonimato dos depoentes e a exclusividade de uso das informações para fins
científicos. Antes de iniciada a entrevista, os entrevistados receberam uma cópia do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, assinado por eles, permitindo o consentimento.
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É importante destacar que no documento consta o telefone da pesquisadora, para que
quaisquer dúvidas possam ser tiradas sobre o projeto e sobre a participação do paciente. Os

participantes da pesquisa também poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em
Pesquisa da Faculdade de Medicina / Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter
informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações.
Vale esclarecer que a pesquisa teve risco moderado para os participantes tendo em vista
a abordagem e os questionamentos inseridos nos formulários de coleta de dados tanto para
coleta de dados quantitativos quanto para os dados qualitativos, entretanto, caso o idoso tivesse
algum constrangimento, choro ou alguma recusa em relação as respostas, a pesquisadora
suspenderia imediatamente a coleta.
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4-RESULTADOS

Para melhor apresentação dos resultados, estes foram divididos em três blocos, sendo
eles: (1) Características sóciodemográficas, clínicas e de saúde advindas dos Protocolos I e II;
(2) Qualidade de vida dos idosos com úlceras de perna de acordo com a Escala SF-36; (3)
Análise de conteúdo da questão aberta sobre as implicações da úlcera de perna na Qualidade de
Vida do idoso.

4.1 CARACTERÍSTICAS SÓCIODEMOGRÁFICAS, CLÍNICAS E DE SAÚDE
4.1.1 Dados sóciodemográficos
Tabela 1. Caracterização sociodemográfica dos participantes do Ambulatório de Reparo de
Feridas do HUAP e da Policlínica da Engenhoca. Niterói/RJ, 2016.
VARIÁVEIS
Sexo
Feminino
Masculino
Idade (anos)
60-69
70-79
80-89
90-99

N

%

23
27

46
54

30
18
1
1

60
36
2
2

Estado Civil
Solteiro (a)
Casado (a)
Divorciado (a)
Viúvo (a)

9
28
3
10

18
56
6
20

Escolaridade
Analfabeto
Fundamental incompleto
Fundamental completo

3
27
4

6
54
8
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Médio incompleto
Médio completo
Superior incompleto
Superior completo

7
8
0
1

14
16
0
2

Ocupação/Atividade atual
Inativo (s)
Ativo (s)

38
12

76
24

Raça
Branco (a)
Pardo (a)
Negro (a)

19
18
13

38
36
26

Renda
Não recebe
0 a 1 salário
1 a 2 salários
2 salários
2 a 3 salários
3 a 4 salários
5 a 6 salários
6 a 7 salários
8 salários
10 salários
TOTAL

1
25
8
2
6
4
1
1
1
1
50

2
50
16
4
12
8
2
2
2
2
100

De acordo com os dados apresentados na Tabela 1, observa-se que a amostra deste
estudo foi formada por 50 participantes, atendidos em duas instituições distintas, sendo 33
(66,0%) do Hospital Universitário Antônio Pedro e 17 (34,0%) da Policlínica Regional da
Engenhoca.
Em relação ao gênero, tem-se que, 23 pacientes (46,0%) eram do gênero feminino e 27
(54,0%) do gênero masculino. A diferença entre as proporções de gêneros não é significativa,
dado o p-valor=0,672 do teste Binomial. Pode se afirmar que há um equilíbrio entre a
quantidade de homens e mulheres na amostra.
A Figura 2 traz o histograma da distribuição da idade dos participantes. Observa-se que
a distribuição das idades é destoante da curva de distribuição normal esperada, e tal dissonância
foi considerada significativa pelos testes de normalidade de Kolmogorov-Smirnov (KS) e de
Shapiro-Wilk (SW), como pode ser visto na Tabela 1 que traz as principais estatísticas de idade
dos participantes.
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A maior frequência de classe etária é de 13 casos na classe de idades entre 65 e 67,5
anos (26,0% da amostra). No global, eles tinham idade entre 60 e 93 anos, que resultaram numa
média de 68,3 anos, com desvio padrão de 6,2 anos e mediana de 67,0 anos. A amplitude
amostral (range) é de 33 anos, mas relativamente à média, o coeficiente de variação que é de
0,09 acusa que a variabilidade de idade destes participantes é baixa.

Figura 2: Histograma da distribuição da idade dos participantes (N=50).
Fonte: Arquivo da própria autora.

Os p-valores do teste de normalidade, não concordam, em unanimidade, que as
distribuições de idade sejam normais. Sendo assim as estatísticas de idade dos dois grupos,
feminino e masculino, foram comparadas pelo teste não paramétrico de Mann Whitney, que
resultou num p-valor=0,407. Conclui-se daí que não há diferença significativa entre a idade de
homens e mulheres participantes desta pesquisa.

Tabela 2: Principais estatísticas de idade dos participantes (N=50). Niterói/RJ, 2016.
Estatística
Global
Feminino
Masculino
Média

68,3

69,4

67,4

Intervalo de Confiança ao Nível
de 95% para a média

66,6 – 70,1

66,4 – 72,4

65,3 – 69,6

Mediana

67,0

67,0

67,0

48

Desvio Padrão

6,2

7,0

5,4

Mínimo

60

61

60

Máximo

93

93

80

Range

33

32

20

Número de Casos

50

23

27

Coeficiente de Variação

0,09

0,10

0,08

p-valor do teste de KS

0,010

0,082

0,200

p-valor do teste de SW

0,000

0,001

0,244

p-valor do teste de Mann
Whitney comparando as
distribuições de idade de homens
e mulheres

0,407

As médias de idade da amostra global e por gênero são exibidas na Figura 3. As barras
vão do limite inferior ao limite superior dos intervalos de confiança para a média, listados na
Tabela 2. Os intervalos de confiança para as médias de idade dos grupos feminino e masculino
se interceptam confirmando também que, embora as estatísticas de idade do grupo masculino
sugiram que os homens desta amostra sejam mais novos, tais diferenças não são significativas
sob o ponto de vista estatístico.

Figura 3: Médias de idade dos participantes, global e por gênero.
Fonte: Arquivo da própria autora.
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A Figura 4 traz a distribuição de frequências da escolaridade dos participantes desta
amostra. Tipicamente, o participante desta pesquisa tinha Ensino Fundamental Incompleto
(54,0%). A segunda maior frequência era de participantes com Ensino Médio Completo
(16,0%). Somente 2,0% deles tinham Ensino Superior Completo e 6,0% dos participantes eram
analfabetos.

Figura 4: Distribuição de frequências da escolaridade dos participantes (N=50).
Fonte: Arquivo da própria autora.

A Figura 5 traz a distribuição de frequências da renda mensal dos participantes em
classes de salários mínimos. Tipicamente, os participantes desta pesquisa tinham como renda 1
salário mínimo (48,0%). Somente 2,0% deles recebia menos de um salário mínimo e 4,0%
recebia mais de 5 salários mínimos.
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Figura 5: Distribuição da Renda Mensal dos Participantes (N=50).
Fonte: Arquivo da própria autora.

A Figura 6 abaixo, traz o histograma da distribuição da renda mensal, em reais, dos
participantes. Observa-se que a distribuição das rendas é assimétrica com cauda longa à direita
e bem destoante da curva de distribuição normal esperada, e tal dissonância foi considerada
significativa pelos testes de normalidade de Kolmogorov-Smirnov (KS) e de Shapiro-Wilk
(SW), que rejeitaram a hipótese de normalidade na renda dos participantes, como pode ser visto
na Tabela 3.

Figura 6: Histograma da distribuição da renda dos participantes (N=50).
Fonte: Arquivo da própria autora.
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A Tabela 3 traz as principais estatísticas de renda dos participantes. No global, eles
tinham renda entre 0 e 8.800 reais, que resultaram numa média de 1720,7 reais, com desvio
padrão de 1667,4 reais, mas a mediana era de apenas 880 reais. A amplitude amostral (range)
era de 8800 reais, denunciando com o coeficiente de variação, que foi de 0,87, alta variabilidade
de renda destes participantes. Os p-valores dos testes KS e SW, todos menores que 5%, levam
à rejeição da hipótese nula de normalidade da distribuição de renda, como esperado, dado a
forte assimetria visualizada na Figura 6. Sendo assim as estatísticas de renda dos dois grupos
foram comparadas pelo teste não paramétrico de Mann Whitney que resultou num pvalor=0,002, conclui-se daí há diferença significativa entre a renda de homens e mulheres
participantes desta pesquisa.
Observando os parâmetros, observa-se que a renda dos homens é significativamente
maior que a renda das mulheres. Além de apresentar menores valores para renda média,
mediana, mínima e máxima, as mulheres também apresentam menor variabilidade de renda
(C.V=0,44). Enquanto a maior renda no grupo feminino é de 2400,00 reais, no grupo masculino
a média é de 2302,0 reais, o máximo é de 8800,00 reais. A razão entre as médias mostra que
nesta amostra os homens ganham em média 2,2 vezes mais que as mulheres.
Tabela 3: Principais estatísticas de renda dos participantes. Niterói/RJ, 2016.
Estatística
Global
Feminino
Masculino
Média

1720,7

Intervalo de Confiança ao
Nível de 95% para a média

1246,8 – 2194,6

Mediana

880

880,0

1500

Desvio Padrão

1667,4

458,9

2073,74

Mínimo

0

0

155

Máximo

8800

2400

8800

Range

8800

2400

8650

Coeficiente de Variação

0,97

0,44

0,90

p-valor do teste de KS

0,000

0,000

0,000

p-valor do teste de SW

0,000

0,000

0,000

p-valor do teste de Mann
Whitney comparando as

1038,2

2302,0

839,79- 1236,7 1481,0-3122,0

0,002
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distribuições de renda de
homens e mulheres

As médias de renda da amostra global e por gênero são exibidas na Figura 7. As barras
vão do limite inferior ao limite superior dos intervalos de confiança para a média, listados na
Tabela 3. Os intervalos de confiança para as médias de renda dos grupos feminino e masculino
não se interceptam confirmando também a diferença significativa entre as médias de renda dos
participantes de gênero feminino e masculino.

Figura 7: Médias de renda dos participantes, global e por gênero (N=50).
Fonte: Arquivo da própria autora.

Em relação à distribuição do estado civil dos participantes, observa-se que uma
frequência de 56,0% deles eram casados, somente 6,0% eram divorciados e 8,1% eram
solteiros.
Quanto à distribuição conjunta da raça dos participantes, pode-se afirmar que
tipicamente os participantes desta amostra eram brancos (38,0%) e pardos (36,0%). Os negros
constituíam 26,0% da amostra.
Em relação à distribuição de frequências da ocupação dos participantes, observa-se que
o perfil da amostra é de idosos inativos (aposentados, do lar, pensionistas ou não exercem
trabalho nenhum) com a frequência relativa de 76%. O quantitativo referente aos ativos foi de
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24%, sendo constituído por 3 comerciantes e um caso de cada uma das profissões: advogado,
cobrador, eletricista, estofador e vigia noturno.

4.1.2 Resultados do Estado Clínico e de Saúde dos participantes

No que diz respeito às doenças de base, observou-se que 42 participantes (84,0%)
apresentavam HAS e 21 (42,0%) participantes apresentavam DM, sendo que 19 participantes
(38,0%) apresentavam ambas comorbidades.
A Tabela 4 a seguir, mostra as incidências destas comorbidades por gênero também
exibidas na Figura 8. As associações entre estas comorbidades e o gênero foram investigadas
por Testes Qui-quadrado ou Teste Exato de Fisher.
Pelos p-valores apresentados observou-se somente uma associação significativa, entre
DM e o gênero. A incidência de DM é significativamente maior entre os homens (p-valor=0,035
do teste qui-quadrado). A razão de chances (OR) estimada é igual a 3,5 e é significativa, pois o
intervalo de confiança para a OR igual a (1,1; 11,8) não contem o 1. A chance de um homem
apresentar a comorbidade de DM é de aproximadamente 3,5 vezes a chance de uma mulher
apresentar DM. O gênero masculino tem um risco significativamente aumentado de apresentar
DM em comparação com as mulheres.

Tabela 4: Associação entre Comorbidades e Gênero. Niterói/RJ, 2016.

Comorbidades

p-valor do
Incidência
teste Qui
Incidência Incidência
Quadrado
no grupo no grupo
Global
( ou Exato
Feminino Masculino
de
(N=50)
Fisher*)

HAS

84,0%

87,0%

81,5%

0,711*

DM

42,0%

26,1%

55,6%

0,035
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p-valor=0,711*

p-valor=0,035

Figura 8: Incidências das comorbidades por gênero (N=50).
Fonte: Arquivo da própria autora.

No que diz respeito aos hábitos nocivos, observa-se que somente 1 participante do
gênero masculino (2,0%) tinha hábito de fumar e somente 2 participantes (4,0%), também do
gênero masculino, faziam uso de bebida alcoólica. Sendo assim, os hábitos nocivos podem ser
considerados eventos de baixa frequência na amostra.
As Tabelas 5, 6 e 7 apresentam as características das lesões apresentadas pelos
participantes da pesquisa, global e por gênero. Quanto à Etiologia das lesões, na Tabela 5, o
tipo de lesão mais frequente era a úlcera venosa (76,0% dos casos), seguida pela ulcera diabética
(18,0%). A úlcera venosa é ainda mais prevalente entre as mulheres, representando 91,3% dos
casos. Em relação à localização da lesão, as úlceras são mais frequentes no maléolo (46,0%),
seguida pelas circulares (22,0%) ou pé (20,0%).

Tabela 5: Localização e Etiologia das lesões apresentadas nos participantes.
Niterói/RJ, 2016.
Global
Tipo

Feminino

Masculino
(N=50)

Etiologia
Úlcera Arterial

0

0,0%

1

3,7%

1

2,0%

55

Úlcera Diabética

1

4,3%

8

29,6%

9

18,0%

Úlcera Mista

0

0,0%

1

3,7%

1

2,0%

Úlcera Venosa

21 91,3% 17 63,0% 38 76,0%

Úlcera Venosa e Diabética

1

4,3%

0

0,0%

1

2,0%

Localização das lesões
Circular (es)

6

26,1%

5

18,5% 11 22,0%

Circular (es) e Maléolo (s)

0

0,0%

2

7,4%

2

4,0%

Circular e Pé

1

4.3%

0

0,0%

1

2,0%

Face anterior do terço inferior

1

4.3%

1

3,7%

2

4,0%

Maléolo (s)

13 56,5% 10 37,0% 23 46,0%

Maléolo (s) e Pé

1

4.3%

0

0,0%

1

2,0%

Pé

1

4.3%

9

33,3% 10 20,0%

Como pode ser visto na Tabela 6, o Tecido de granulação é encontrado tipicamente de
forma predominante na lesão (42,0%). Outros 24% têm tecido de granulação grande e 16,0%
dos casos têm tecido de granulação moderado e o padrão é semelhante para homens e mulheres.
Já o tecido de epitelização é pouco comum, está ausente em 74% das lesões e 20% delas
tem pouco tecido de epitelização. Mais raro ainda é o tecido necrótico que aparece “pouco” em
somente 1 homem dentre os participantes (2,0% dos casos), a saber este participante tinha uma
úlcera diabética no pé.

Tabela 6: Tipos de tecidos encontrados nas lesões dos participantes. Niterói/RJ, 2016.
Global
Tipo

Feminino

Masculino
(N=50)

Tecido de Granulação

56

Ausente

2

8,7%

3

11,1%

5

10,0%

Pouco

3

13,0%

1

3,7%

4

8,0%

Moderado

5

21,7%

3

11,1%

8

16,0%

Grande

4

17,4%

8

29,6%

12

24,0%

Predominante

9

39,1%

12

44,4%

21

42,0%

Tecido de Epitelização
Ausente

18

78,3%

19

70,4%

37

74,0%

Pouco

3

13,0%

7

25,9%

10

20,0%

Moderado

1

4,3%

1

3,7%

2

4,0%

Grande

1

4,3%

0

0,0%

1

2,0%

Tecido Necrótico
Ausente

23

100,0%

26

96,3%

49

98,0%

Pouco

0

0,0%

1

3,7%

1

2,0%

O exsudato é uma característica comum das lesões com prevalência de 88,0% dos casos de
lesões. A Tabela 7 traz a distribuição de frequências para as características destes exsudatos.
Tanto em análise global, quanto para os subgrupos de gênero, o tipo de exsudato mais
prevalente era o “pouco e seroso” (36,0%), seguido pelo “moderado e seroso” (24,0%) e o
“grande e seroso” (14,0%). Somente 6% dos casos são serossanguinolentos e somente 8% dos
casos os exsudatos são purulentos.
Tabela 7: Características dos exsudatos das lesões dos participantes. Niterói/RJ, 2016.
Global
Tipo de Exsudato

Feminino Masculino
(N=50)

Ausente
Pouco e Seroso

3 13,0%

3

11,1%

6

12,0%

7 30,4% 11 40,7% 18 36,0%
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Pouco e Serossanguinoletnto

1

4,3%

1

3,7%

2

4,0%

Moderado e Purulento

1

4.3%

1

3,7%

2

4,0%

7 30,4%

4

14,8% 12 24,0%

4.3%

0

0,0%

1

2,0%

0,0%

2

7,4%

2

4,0%

3 13,0%

4

14,8%

7

14,0%

Moderado e Seroso

Moderado e Serossanguinoletnto 1
Grande e Purulento

0

Grande e seroso

Os tamanhos das lesões apresentavam alta variabilidade, variaram de 0,75 a 920 cm². É
importante destacar que nos casos dos participantes que apresentaram mais de uma úlcera, a
área da lesão considerada é correspondente ao somatório das áreas lesionadas.
A distribuição de frequências pode ser vista na Tabela 8. Tanto em analise global,
quanto para os subgrupos de gênero, o tamanho de lesão mais prevalente eram os tamanhos de
1 a 20 cm² (42,0% dos casos no global), depois desta, as classes mais frequentes de tamanho
das lesões eram a de 101 a 300 cm² (18,0% dos casos); 151 a 300 cm² (14,0% dos casos, e a de
21 a 40 cm² (12,0%) dos casos. Não há diferença significativa entre os tamanhos das lesões
de homens e mulheres (p-valor=0,235 do teste de Mann Whitney).

Tabela 8: Tamanhos das lesões dos participantes. Niterói/RJ, 2016.
Tamanho da
lesão

Global
Feminino

Masculino
(N=50)

Menos de 1 cm²

1

4,3%

0

0,0%

1

2,0%

1 a 20 cm²

6

26,0%

15

55,5%

21

42,0%

21 a 40 cm²

3

13,0%

3

11,1%

6

12,0%

41 a 60 cm²

4

17,3%

0

0,0%

4

8,0%

61 a 80 cm²

1

4,3%

1

3,7%

2

4,0%

81 a 100 cm²

1

4,3%

0

0,0%

1

2,0%
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101 a 300 cm²

5

21,6%

4

14,8%

9

18,0%

151 a 300 cm²

0

0,0%

7

25,9%

7

14,0%

301 a 600 cm²

2

8,6%

3

11,1%

5

10,0%

920 cm²

1

4,3%

0

0,0%

1

2,0%

O tempo da úlcera também apresentava alta variabilidade entre os participantes, variou
de 0,08 a 43 anos. A distribuição de frequências pode ser vista na Tabela 9. São mais frequentes
as úlceras que tem 1 a 4 anos (26,0%) dos casos e as úlceras com menos de 1 ano (22,0%).
No subgrupo feminino o padrão é distinto e são mais frequentes úlceras mais velhas, de
9 a 12 anos. Há diferença significativa entre os tempos das úlceras de homens e mulheres
(p-valor=0,035 do teste de Mann Whitney). Em termos médios e medianos as úlceras das
mulheres são significativamente mais antigas que as úlceras dos homens.

Tabela 9: Distribuição do Tempo da úlcera (anos). Niterói/RJ, 2016.
Tempo da
úlcera (anos).

Global
Feminino

Masculino
(N=50)

Menos de 1 ano

3

13,0%

8

29,6%

11

22,0%

1 a 4 anos

4

17,3%

9

30,0%

13

26,0%

5 a 8 anos

4

17,3%

4

14,8%

8

16,0%

9 a 12 anos

6

26,0%

2

7,4%

8

16,0%

13 a 24 anos

3

13,0%

2

3,7%

5

10,0%

25 a 48 anos

3

13,0%

2

7,4%

5

10,0%

A Tabela 10 e a Figura 9 trazem a incidência dos sintomas nas lesões, por gênero e
global. Os sintomas mais comuns são o prurido e o edema com incidências de (48,0%) e
(20,0%). Embora as incidências destes sintomas sejam maiores entre as mulheres, os testes qui–
quadrado não detectaram associação significativa entre a incidência destes sintomas e os

59

gêneros (p-valores maiores que 0,05). Os testes exatos de Fisher usados para avaliar a
distribuição por gênero dos sintomas Calor e Odor também não detectaram diferenças
significativas nas incidências destes sintomas nos grupos de gêneros distintos (p-valores
maiores que 0,05).

Tabela 10: Incidências de sintomas nas lesões, por gênero e global. Niterói/RJ, 2016.
p-valor do
teste Qui
Incidência Incidência
Incidência
Quadrado
Sintomas nas lesões
no grupo no grupo
Global
( ou Exato
Feminino Masculino
de
Fisher*)
Prurido

48,0%

60,9%

37,0%

0,093

Edema

20,0%

43,5%

18,5%

0,055

Odor

4,0%

8,7%

0,0%

0,207*

Calor

2,0%

0,0%

3,7%

1,000*

Figura 9: Incidências de sintomas nas lesões, por gênero e global.
Fonte: Arquivo da própria autora.
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4.1.3 Análise do Estado da Dor dos participantes
A imagem a seguir apresenta a escala visual analógica da dor, com a respectiva frequência
de participantes que escolheram cada número para representar sua dor. Na escala visual
analógica da dor o 0 representa nenhuma dor e 10 a dor mais forte sentida. 34% dos
participantes classificaram a dor como intensa, 40% classificaram a dor como moderada e 4%
classificaram a dor como leve e 12% declarou ausência de dor.

N

6

0

2

2

2

10

9

3

5

3

9

%

12%

0%

4%

4%

4%

20%

6%

6%

10%

6%

18%

Figura 10 – Distribuição das frequências relacionada a dor relatada dos participantes na
EVA
Fonte: Arquivo da própria autora.

A tabela a seguir mostra as principais estatísticas dos escores de dor global e por gênero.
O escore médio global da dor é igual a 6,0, com desvio padrão de 3,07 que resulta num
coeficiente de variação de 0,51 demonstrando alta variabilidade na distribuição de dor dos
participantes. Os escores médios e medianos são maiores nos grupos das mulheres, porém o
teste de Mann Whitney não acusa que tais diferenças sejam significativas sob o ponto de vista
estatístico (p-valor=0,100).
Tabela 11: Estatística descritiva da intensidade da dor. Niterói/RJ, 2016.
Desvio
Intensidade da dor Média

C.V Mediana Mínimo Máximo
Padrão

Feminino

6,7

2,99

0,44

8,0

0

10

Masculino

5,3

3,03

0,57

6,0

0

10

Global

6,0

3,07

0,51

6,0

0

10
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4.2 QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS COM ÚLCERAS DE PERNA

4.2.1 Descrição dos Escores dos Domínios da Escala SF-36

A Tabela 12 abaixo, traz as principais estatísticas dos escores dos domínios da Escala SF36 para os participantes desta amostra. Em seguida, uma comparação das médias desses escores
pode ser vista na Figura 11 e a comparação das medianas na Figura 12.
Com exceção do Estado Geral de Saúde e Saúde Mental, os escores dos demais domínios
variaram de 0 a 100. As variabilidades nestes domínios quantificadas relativamente pelo C.V
acusam alta variabilidade dos escores na amostra, sendo mais diversificada a distribuição do
escore Limitação por Aspectos Físicos com C.V=1,84.
Para análise da variância a dois critérios de variação para dados amostrais vinculados foi
utilizado o teste de Friedman, o qual acusou diferença significativa entre os escores de domínios
distintos. (p-valor=0,000).

Tabela 12. Principais Estatísticas dos Escores dos Domínios da Escala SF-36. Niterói/RJ,
2016.
Domínio

Média

Mediana

Mínimo Máximo Desvio Padrão C.V

42,0

25,0

0

100

36,00

0,86

21,0

0,0

0

100

38,58

1,84

39,3

31,5

0

100

29,47

0,75

76,0

82,0

32

100

18,43

0,24

64,1

65,0

0

100

29,93

0,47

74,8

100,0

0

100

37,67

0,50

46,0

33,3

0

100

46,61

1,01

Capacidade
Funcional
Limitação por
Aspectos Físicos
Dor
Estado Geral
da Saúde
Vitalidade
Aspectos
Sociais
Limitação por
Aspectos Emocionais
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Saúde Mental

68,7

72,0

20

100

23,31

0,34

A partir das Figuras 11 e 12 é possível identificar os domínios da escala SF-36 mais
prejudicados e menos prejudicados nos participantes portadores de úlceras de perna. Tanto a
análise pela média quanto a análise pela mediana concordam que os participantes estão mais
prejudicados no que se refere à Limitação por Aspectos Físicos (média 21,0 e mediana 0,0). Os
outros dois domínios mais prejudicados são o de Dor e de Capacidade Funcional, e os menos
prejudicados são os Aspectos Sociais e Estado Geral da Saúde.

Figura 11: Média dos escores dos domínios da Escala SF-36 para os participantes com
úlceras de perna.
Fonte: Arquivo da própria autora.
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Figura 12: Mediana dos escores dos domínios da Escala SF-36 para os participantes com
úlceras de perna.
Fonte: Arquivo da própria autora.

4.2.2 Associação dos Domínios da Escala SF-36 com Variáveis Qualitativas Nominais

Na investigação da hipótese dos escores dos participantes de distintas instituições serem
distintos a Tabela 13 traz as médias dos escores para cada instituição e os p-valores dos testes
de Mann-Whitney comparando as distribuições de escores dos dois grupos. Pelos p-valores
apresentados, todos maiores que 5%, não há diferença significativa entre os escores dos
participantes de instituições distintas.
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Tabela 13. Média dos escores dos domínios da escala SF-36 por instituição. Niterói/RJ,
2016.
p-valor do teste
Domínio

HUAP

Engenhoca

de Mann
Whitney

Capacidade Funcional

41,2

42,4

0,742

Limitação por Aspectos Físicos

17,6

22,7

0,719

Dor

41,1

38,4

0,984

Estado Geral da Saúde

82,7

72,5

0,076

Vitalidade

69,1

61,5

0,262

Aspetos Sociais

59,6

82,6

0,072

Limitação por Aspectos Emocionais

47,1

45,4

0,973

Saúde Mental

72,0

67,0

0,491

Para a investigação da hipótese do escore estar relacionado com o gênero do
participante, a Tabela 14 traz as médias dos escores para cada gênero e os p-valores dos testes
de Mann-Whitney comparando as distribuições de escores de homens e mulheres. Pelos pvalores apresentados só a Vitalidade está relacionada ao gênero (p-valor=0,028). A vitalidade
dos homens e a vitalidade das mulheres são significativamente distintas. As médias exibidas
sugerem que os participantes com úlcera de perna do gênero masculino têm escores de
Vitalidade significativamente maiores que os escores dos participantes com úlceras de
perna do gênero feminino.
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Tabela 14. Média dos escores dos domínios da escala SF-36 por gênero. Niterói/RJ, 2016.
p-valor do teste
Domínio

Feminino Masculino

de Mann
Whitney

Capacidade Funcional

41,3

42,6

0,969

Limitação por Aspectos Físicos

18,5

23,1

0,552

Dor

34,0

43,8

0,186

Estado Geral da Saúde

77,3

74,8

0,580

Vitalidade

53,5

73,1

0,028

Aspetos Sociais

69,0

79,6

0,488

Limitação por Aspectos Emocionais

49,3

43,2

0,727

Saúde Mental

62,6

73,9

0,099

Para investigar se o escore está relacionado com a raça do participante, a Tabela 15 traz
as médias dos escores para cada raça e os p-valores dos testes de Kruskall-Wallis comparando
as distribuições de escores das três raças. Pelos p-valores apresentados, todos maiores que 5%,
não há diferença significativa entre os escores dos participantes de raças distintas.
Tabela 15. Média dos escores dos domínios da escala SF-36 por raça. Niterói/RJ, 2016.
p-valor do teste
Domínio

Brancos Pardos

Pretos
de Kruskall-Wallis

Capacidade Funcional

37,6

40,0

51,2

0,355

Limitação por Aspectos Físicos

22,4

23,6

15,4

0,673

Dor

40,8

35,7

42,2

0,805

Estado Geral da Saúde

75,5

74,1

79,2

0,594

Vitalidade

61,1

64,7

67,7

0,808
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Aspetos Sociais

68,4

77,8

79,8

0,317

Limitação por Aspectos Emocionais

38,6

42,6

61,5

0,418

Saúde Mental

70,5

66,4

69,2

0,820

Para investigar se o escore está relacionado com o estado civil do participante, a Tabela
16 traz as médias dos escores para cada classificação, os p-valores dos testes de Kruskall-Wallis
comparando as distribuições de escores das três classificações consideradas. Pelos p-valores
apresentados, todos maiores que 5%, não há diferença significativa entre os escores dos
participantes de diferentes estados civis.

Tabela 16. Média dos escores dos domínios da escala SF-36 por estado civil. Niterói/RJ,
2016.
p-valor do
Divorciados
Domínio

Casados

ou

teste
Solteiros

Viúvos

de
KruskallWallis

Capacidade Funcional

37,3

43,8

53,9

0,663

Limitação por Aspectos Físicos

17,9

26,9

22,2

0,861

Dor

37,8

47,2

32,6

0,330

Estado Geral da Saúde

75,7

79,2

72,2

0,531

Vitalidade

71,1

60,4

47,8

0,154

Aspetos Sociais

75,0

76,9

70,8

0,813

Limitação por Aspectos Emocionais

42,8

48,7

51,8

0,945

Saúde Mental

72,1

66,5

61,3

0,478
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Para a investigação da hipótese do escore estar relacionado com a incidência de HAS, a
Tabela 17 traz as médias dos escores para cada grupo e os p-valores dos testes de MannWhitney comparando as distribuições de escores de participantes portadores e não portadores
de HAS.
Embora algumas médias sejam menores para participantes com HAS sugerindo que os
participantes com hipertensão tenham alguns domínios mais prejudicados que participantes sem
hipertensão, os testes de Mann-Whitney executados não detectaram diferença significativa nos
escores dos domínios de participantes sem e com HAS (todos os p-valores maiores que 5%).
Tabela 17. Média dos escores dos domínios da escala SF-36 por incidência de HAS.
Niterói/RJ, 2016.
p-valor do teste
Domínio

Sem

Com

HAS

HAS

de Mann
Whitney

Capacidade Funcional

63,1

38,0

0,093

Limitação por Aspectos Físicos

15,6

22,0

0,907

Dor

52,0

36,9

0,223

Estado Geral da Saúde

85,5

74,2

0,137

Vitalidade

74,4

62,1

0,368

Aspetos Sociais

81,3

73,5

0,765

50,0

45,2

0,825

80,0

66,6

0,123

Limitação por Aspectos Emocionais
Saúde Mental

Para a investigação da hipótese do escore estar relacionado com a incidência de DM, a
Tabela 18 traz as médias dos escores para cada grupo e os p-valores dos testes de MannWhitney comparando as distribuições de escores de participantes portadores e não portadores
de DM.
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Pelos p-valores apresentados só o Estado Geral da Saúde está relacionado a incidência
de DM (p-valor=0,008). O Estado Geral de Saúde de quem tem DM é significativamente
distinto do estado Geral de Saúde de quem não tem DM.
As médias exibidas sugerem que os participantes com úlceras de perna que têm
DM têm escores de Estado Geral da Saúde significativamente menores do que os escores
dos participantes com úlcera de perna que não têm DM.

Tabela 18. Média dos escores dos domínios da escala SF-36 por incidência de DM.
Niterói/RJ, 2016.
p-valor do teste
Domínio

Sem DM Com DM

de Mann
Whitney

Capacidade Funcional

40,2

44,5

0,657

Limitação por Aspectos Físicos

19,0

23,8

0,692

Dor

38,9

39,8

0,921

Estado Geral da Saúde

82,1

67,5

0,008

Vitalidade

63,1

65,5

0,961

Aspetos Sociais

70,7

80,4

0,541

Limitação por Aspectos Emocionais

54,0

34,9

0,176

Saúde Mental

68,8

68,6

0,945

Para a investigação da hipótese do escore estar relacionado com a incidência de Prurido,
a Tabela 19 traz as médias dos escores para cada grupo e os p-valores dos testes de MannWhitney comparando as distribuições de escores de participantes sem e com Prurido nas lesões.
Pelos p-valores apresentados, só o Estado Geral da Saúde está relacionado a incidência
de Prurido (p-valor=0,011). O Estado Geral de Saúde de quem tem Prurido é significativamente
distinto do estado Geral de Saúde de quem não tem Prurido.
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As médias exibidas sugerem que os participantes com úlcera de perna que têm
prurido têm escores de Estado Geral da Saúde significativamente maiores do que os
escores dos participantes com úlcera de perna que não têm Prurido.

Tabela 19. Média dos escores dos domínios da escala SF-36 por incidência de Prurido.
Niterói/RJ, 2016.
Sem

Com

Prurido

Prurido

Domínio

p-valor do teste
de Mann
Whitney

Capacidade Funcional

35,8

48,8

0,263

Limitação por Aspectos Físicos

24,0

17,7

0,695

Dor

43,1

35,2

0,344

Estado Geral da Saúde

69,9

82,5

0,011

Vitalidade

62,1

66,3

0,458

Aspetos Sociais

80,3

68,8

0,333

Limitação por Aspectos Emocionais

41,0

51,4

0,507

Saúde Mental

70,0

67,3

0,647

Para a investigação da hipótese do escore estar relacionado com a incidência de Edema,
a Tabela 20 traz as médias dos escores para cada grupo e os p-valores dos testes de MannWhitney comparando as distribuições de escores de participantes portadores e não portadores
de edema. Pelos p-valores apresentados, o Domínio Dor está relacionado à incidência de Edema
(p-valor=0,008). O Estado de Dor de quem tem Edema é significativamente distinta do estado
de Dor de quem não tem Edema.
As médias exibidas sugerem que os participantes com úlcera de perna que têm
edema têm escores de Dor significativamente menores do que os participantes com úlcera
de perna que não têm Edema.
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Tabela 20. Média dos escores dos domínios da escala SF-36 por incidência de Edema.
Niterói/RJ, 2016.
p-valor do teste
Domínio

Sem

Com

Edema

Edema

de Mann
Whitney

Capacidade Funcional

42,9

40,0

0,766

Limitação por Aspectos Físicos

25,7

10,0

0,177

Dor

46,6

22,3

0,008

Estado Geral da Saúde

77,5

72,4

0,273

Vitalidade

68,1

54,7

0,151

Aspetos Sociais

77,1

69,2

0,962

Limitação por Aspectos Emocionais

49,5

37,8

0,285

Saúde Mental

68,8

68,5

0,898

Para a investigação da hipótese do escore estar relacionado com a Etiologia da Lesão, a
Tabela 21 traz as médias dos escores para cada grupo e os p-valores dos testes de KruskallWallis comparando as distribuições de escores de participantes de etiologias distintas. Pelos pvalores apresentados o Domínio Estado Geral da Saúde está relacionado a Etilogia da Lesão (pvalor=0,009).
A análise post hoc feita pelo teste de Student-Newman-Kews identificou os
participantes com úlcera de perna que têm Úlcera Venosa ou Arterial têm escores de
Estado Geral da Saúde significativamente maiores do que os participantes com úlcera de
perna que têm Úlceras Diabéticas ou úlceras mistas.
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Tabela 21. Média dos escores dos domínios da escala SF-36 por Etiologia da Lesão.
Niterói/RJ, 2016.
Úlcera
Domínio

p-valor do teste

Venosa

Úlcera

Úlcera

ou

Diabética

Mista

de Kruskall
Wallis

Arterial
Capacidade Funcional

42,3

36,7

60,0

0,632

Limitação por Aspectos Físicos

17,9

36,1

12,5

0,308

Dor

38,0

50,0

16,0

0,271

Estado Geral da Saúde

81,1

57,2

61,0

Vitalidade

63,8

66,7

57,5

0,938

Aspetos Sociais

74,4

81,9

50,0

0,390

Limitação por Aspectos Emocionais

45,3

55,5

16,7

0,569

Saúde Mental

69,8

66,2

58,0

0,808

0,009

4.2.3 Associação dos Domínios da Escala SF-36 com Variáveis Qualitativas Ordinais e
Quantitativas

A Tabela 22 a seguir, traz os coeficientes de correlação de Spearman entre os escores dos
domínios da escala SF36 e as variáveis quantitativas ou qualitativas ordinais, além do
coeficiente de correlação. Constam também na Tabela 22 os p-valores de significância dos
coeficientes de correlação. As células sombreadas em azul mostram as poucas correlações
significativamente não nulas. Todas as demais correlações não são significativamente distintas
de zero.
Dentre as correlações significativamente não nulas elas podem ser classificadas por:


Correlações Fracas: correlação entre a Capacidade Funcional e a EVA de Dor (ρ= -

0,35) sugerindo que maiores valores de EVA estão associados a menores escores da Capacidade
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Funcional; correlação entre a Dor e a Idade (ρ= 0,29), sugerindo que maiores valores de idade
estão associados a maiores escores de Dor; correlação entre Dor e Tamanho da Lesão (ρ= 0,30), sugerindo que maiores lesões estão associadas a menores escores de Dor e a correlação
entre Estado Geral da Saúde e Dor na EVA (ρ= -0,30), sugerindo que maiores escores de Dor
na Eva estão associadas a menores escores de Estado Geral de Saúde.



Correlação Moderada: correlação entre o Domínio Dor e Dor na EVA (ρ= -0,64),

sugerindo que maiores escores de Dor na Eva estão associadas a menores escores de Domínio
Dor na escala SF-36.

Conclui-se que os domínios do SF36 não estão significativamente e fortemente
correlacionados a nenhuma destas variáveis: idade, renda, tempo da lesão, tamanho da lesão e
dor na escala EVA. Ou seja, os escores dos domínios do SF-36 independem da idade do
participante, da renda, do tempo de lesão, do tamanho da lesão e da dor na escala EVA.

Tabela 22: Coeficiente de Correlação de Spearman entre os escores e as variáveis
quantitativas. Niterói/RJ, 2016.
Variável associada ao Domínio
Domínio
IDADE

INÍCIO DA TAMANHO
da
RENDA PRIMEIRA
LESÃO
LESÃO

DOR
(EVA)

Capacidade

0,10

-0,22

0,11

-0,17

-0,35

Funcional

p=0,475

p=0,120

p=0,461

p=0,227

p=0,012

por

0,09

0,03

-0,05

-0,22

-0,19

Aspectos

p=0,550

p=0,815

p=0,727

p=0,125

p=0,196

0,29

0,04

0,00

-0,30

-0,64

p=0,040

p=0,789

p=0,976

p=0,035

p=0,000

Limitação

Físicos
Dor
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Estado
0,24

-0,09

0,20

-0,14

-0,30

p=0,097

p=0,527

p=0,174

p=0,348

p=0,036

0,11

0,14

0,05

-0,18

-0,25

p=0,465

p=0,336

p=0,717

p=0,222

p=0,086

Aspetos

-0,03

0,01

0,13

0,01

-0,12

Sociais

p=0,853

p=0,919

p=0,351

p=0,922

p=0,414

por

0,16

0,12

0,23

-0,19

-0,25

Aspectos

p=0,282

p=0,418

p=0,114

p=0,195

p=0,076

Saúde

0,22

0,03

0,03

-0,07

-0,25

Mental

p=0,128

p=0,824

p=0,839

p=0,614

p=0,085

Geral da
Saúde
Vitalidade

Limitação

Emocionais

4.3 ANÁLISE DE CONTEÚDO
Após a transcrição das falas dos participantes, foram realizadas leituras exaustivas dos
dados apresentados, dos quais emergiram 4 categorias.

Tabela 23. Distribuição das categorias e subcategorias a partir das unidades de análise.
Niterói/RJ, 2016.
Categorias
Implicações da
úlcera no cotidiano
não laboral e
laboral

Autoestima e
imagem corporal

f (%)

50%

Subcategorias

Unidades de análise

f (%)

Incapacidade para
trabalhar
A presença da dor
Custo elevado de
insumos
A dependência do
idoso com úlcera de
perna

Trabalho/atividades
(33)
Dor (21)
Gasto (5)
Sozinho(4)
Incômodo (4)
Dependente (3)
Locomoção (2)
Carro (1)
Acompanhante (1)

44,59%

Vestimenta (11)

28,20%
17,94%

26,35% Autoestima e imagem
prejudicada

28,37%
6,75%
5,40%
5,40%
4,05%
2,70%
1,35%
1,35%
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interferindo na
socialização e lazer
do idoso

Socialização e lazer
limitados

A preocupação do
idoso com traumas
e complicações

12,83% Medo de infecção
local
Proteção contra
traumas
Orientações dos
profissionais

A espiritualidade
para o alcance da
cura e melhora da
qualidade de vida

10,81% Espiritualidade

Evento social/ lazer
(7)
Ser olhado (7)
Socialização (5)
Emagrecimento (4)
Constrangido e
envergonhado (2)
Bengala (2)
Incômodo (1)
Bactéria (4)
Defesa (3)
Cuidado (2)
Orientação (2)
Doença (2)
Cemitério (2)
Hospital (1)
Poeira (1)
Poços (1)
Regredir (1)

Deus (8)
Ficar bom/melhorar
(7)
Continuar (1)

17,94%
12,82%
10,25%
5,12%
5,12%
2,56%
21,05%
15,78%
10,52%
10,52%
10,52%
10,52%
5,26%
5,26%
5,26%
5,26%

50%
43,75%
6,25%

A tabela 27 apresenta os principais resultados relacionados às falas gravadas durante a
entrevista aos participantes idosos com úlceras de perna atendidos no Ambulatório de Reparo
de Feridas do HUAP/UFF e na Policlínica Regional da Engenhoca.
A categoria intitulada “Implicações da úlcera no cotidiano não laboral e laboral”
apresentou maior frequência (50%) dentre as outras categorias da análise, com a subcategoria
“Incapacidade para trabalhar” apresentando 44,59% de palavras relacionadas.
A categoria “Autoestima e imagem corporal interferindo na socialização e lazer do
idoso” foi a segunda categoria mais frequente (26,35%) com a subcategoria “Autoestima e
imagem prejudicada” apresentando 69,19% de palavras relacionadas.
As categorias “A preocupação do idoso com traumas e complicações” e “A
espiritualidade para o alcance da cura e melhora da qualidade de vida” apresentaram frequência
de 12,83% e 10,81% com as subcategorias “Medo de infecção local” e “Fé em Deus”
apresentando 52,61% e 100% de palavras relacionadas, respectivamente.
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5 DISCUSSÃO
A discussão será apresentada na mesma ordem dos resultados, em duas partes: a
primeira sobre as características sociodemográficas e clínicas dos idosos com úlceras de perna,
a segunda sobre os domínios da Escala SF-36 e, a terceira sobre a análise de conteúdo.

5.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, CLÍNICAS E DE SAÚDE
Com relação ao sexo, neste estudo houve predominância do sexo masculino com 27
homens, 54% da população amostral. Estes dados são semelhantes aos encontrados no estudo
de Malaquias et al (2012) realizado em salas de curativos do município de Goiânia (GO) com
a população com média de idade de 60 anos, no qual apresentou população masculina de 73,8%
no caso das úlceras vasculogênicas.
A média de idade deste estudo foi de 68,4 anos. Um total de 30 participantes (60%)
apresentaram a faixa etária de 60 a 69 anos. É importante considerar que o presente estudo foi
realizado somente com idosos, porém outros estudos incluindo participantes com úlceras de
perna sem restrição de idade apresentaram resultados semelhantes.
No estudo realizado por Silva e Moreira (2011) realizado em ambulatório de
estomaterapia de hospital municipal e outros campos situados em Maracanaú (CE), a média de
idade dos 55 indivíduos foi de 66,7 anos. Em Malaquias et al (2012), a média dos 42
participantes foi de 60 anos. No estudo de Dias et al (2013), a idade média dos 100 participantes
com úlcera venosa foi 60,6 anos. Esses resultados mostram que, em sua maioria, os indivíduos
com úlceras de perna são idosos.
É importante destacar que aproximadamente 1% da população adulta é afetada por
úlceras crônicas de perna, e devido ao envelhecimento da população, é esperado que este
número aumente para 3,6% entre as pessoas com idade superior a 65 anos e 10% entre aqueles
com idade superior a 80 anos (DO, EDWARDS & FINLAYSON, 2015)
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Em relação à renda, houve a predominância de 48% do ganho de 1 salário mínimo por
mês em comparação com as demais faixas salariais. A renda dos homens foi significativamente
maior que a renda das mulheres, cerca de 2,2 a mais.
Corroborando com este achado, um estudo realizado por Couto, Prati e Koller (2012)
em centros de saúde na região sul do país, também apresentou dados semelhantes, no qual a
renda dos homens era superior a das mulheres, cerca de 4 vezes mais.
Isso demonstra que, apesar das tentativas atuais de mudar o cenário de desiguldade de
renda entre homens e mulheres, a maioria dos homens ainda apresenta a renda maior que as
mulheres.
Em relação ao estado civil, observou-se que grande parte dos entrevistados, cerca de 38
participantes (76%), são casados ou viúvos e a minoria constituída por 12 idosos, encontra-se
solteira (18%) ou divorciada (6%) somando em 24%.
Essa proporção também pode ser vista no estudo de Dias et a (2014) realizado no
ambulatório de angiologia de um hospital universitário localizado na cidade de Natal (RN) com
indivíduos com úlcera venosa, o qual a maioria dos participantes eram casados ou possuíam
união estável representando 63,7% do total da amostra.
É importante lembrar que muitos idosos com úlceras de perna são dependentes de outras
pessoas para realizar suas atividades diárias e para troca de curativo, o que fornece aos
indivíduos casados uma certa segurança e apoio para o cuidado de si.
O nível de escolaridade dos participantes desse estudo foi baixo, cerca de 68% dos
idosos entrevistados possuíam o 1º grau incompleto ou completo ou não estudaram. Em outros
dois estudos, foram encontrados resultados semelhantes. No estudo de Medeiros et al (2016)
realizado em um hospital universitário de Natal (RN) com indivíduos com úlceras venosas, a
maioria dos participantes possuíam baixa escolaridade, com a mediana em 5 anos de estudo.
Dias, et al (2014), apresentaram uma amostra composta por 204 indivíduos, na qual 75%
possuíam baixa escolaridade delimitada pela realização completa ou incompleta do ensino
fundamental ou a não realização deste segmento.
O baixo nível de escolaridade é um fator importante para a caracterização do estilo de
vida do participante. A forma de exercer o autocuidado e seguir um estilo de vida apropriado
para a sua condição depende dos conhecimentos acumulados durante a vida. Participantes que
apresentam um maior nível de instrução têm maior probabilidade de compreender, por exemplo,
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orientações fornecidas pelos profissionais de saúde e assim, apreendê-las e utilizá-las no seu
dia-a-dia.
As atividades de autocuidado do participante exigem um mínimo de conhecimento para
realizá-las. É importante compreender os fatores que estão envolvidos no processo cicatricial
de uma lesão, como o manejo apropriado dos materiais para a realização do curativo em
domicílio, a adoção de uma alimentação saudável, a realização de exercícios para a melhora da
circulação do sangue (nos casos indicados), o controle da pressão arterial e da glicemia capilar,
a proteção do membro afetado, entre outras medidas.
Ainda que a maioria dos participantes possuía baixa escolaridade, 15 idosos (30% do
total) possuíam o ensino médio completo ou incompleto e 1 idoso (2%) tinha o ensino superior
completo.
Desse modo, é preciso identificar esses diferentes níveis educacionais e sociais para que
o profissional possa fornecer um cuidado diferenciado para cada indivíduo, ou seja, ele deve se
adequar à clientela utilizando vocábulos apropriados para uma orientação efetiva.
Quanto à ocupação ou atividade atual, observou-se que a maioria dos idosos (64%
aposentados e 8 % não trabalham) não realizam qualquer tipo de atividade laboral, enquanto
apenas 28% possuem algum tipo de ocupação/trabalho.
Visto que uma grande parcela dos idosos deste estudo são aposentados, deve-se lembrar
que se trata de uma população que sofre de discriminação pela sociedade e isto acarreta em
repercussões sérias para sua qualidade de vida. É preciso fornecer assistência a esse idoso
levando em consideração suas possíveis fragilidades no que concerne o seu papel na sociedade.
Em relação à raça dos idosos, observa-se que houve uma ligeira diferença na
distribuição entre as raças com 19 (38%) participantes brancos, 18 (36%) pardos e 13 (26%) de
negros.
No estudo de Santos, Soares & Pires (2013) realizado em um ambulatório vinculado ao
Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade de Vitória da Conquista (BA), dentre os 43
participantes com úlceras de perna, a raça mais prevalente foi a parda e a menos prevalente foi
a negra. Segundo Blanes (2004) e Alchorne & Abreu (2008), o menor percentual de
afrodescendentes pode ter explicação em suas características anatomofisiológicas, pois o estrato
córneo da pele negra é constituído por mais camadas de células que a pele branca, conferindo
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assim, uma barreira mais efetiva a estímulos externos e, consequentemente, menos vulnerável
ao desenvolvimento de ulcerações.
De acordo com as características de saúde dos participantes, identificou-se um perfil
cujo predomínio foi a ausência de tabagismo e etilismo, presença de Insuficiência Venosa
Crônica (IVC) e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS).
Quanto ao tabagismo e etilismo, quase a totalidade da amostra não faz uso do álcool
e/ou cigarro no seu dia-a-dia, contribuindo para a manutenção de hábitos saudáveis que não
prejudicam a cicatrização da lesão.
A nicotina presente nos cigarros provoca vasoconstrição e, por isso, impede que o fluxo
sanguíneo ocorra de forma normal, prejudicando a oxigenação e a perfusão dos tecidos, o que
favorece a necrose e a ulceração. (SANTOS, ALMEIDA & LUCENA, 2016)
Segundo Tonnesen (2012), o álcool reduz a mobilização, adesão e transdução do sinal
através da membrana celular de células inflamatórias que são importantes para a cicatrização.
O álcool, portanto, promove um atraso na fase inflamatória do processo de reparo tissular.
A manutenção desses hábitos prejudiciais à saúde deve ser contraindicada e é papel do
enfermeiro orientar quanto às consequências do consumo do álcool e do cigarro para a
cicatrização de feridas durante a realização do curativo.
Em relação às doenças de base, 40 participantes (80%) apresentaram Insuficiência
Venosa Crônica e desse quantitativo, 34 (68%) possuíam Hipertensão Arterial Sistêmica
associada a Insuficiência Venosa Crônica.
Com base na alta prevalência de IVC, torna-se essencial a orientação sobre a doença aos
participantes com úlceras, assim como a associação desta a outras doenças de base. A
Insuficiência venosa crônica (IVC), pode ser definida como o conjunto de manifestações
clínicas causadas pela anormalidade (refluxo, obstrução ou ambos) do sistema venoso
periférico (superficial, profundo ou ambos), geralmente acometendo os membros inferiores.
(EKLÖF, PERRIN, DELIS, RUTHERFORD E GLOVICZKI, 2009)
No estudo realizado por Medeiros et al (2016), 44% da amostra de 50 participantes
portadores de úlceras venosas apresentaram Hipertensão Arterial Sistêmica. No estudo de
Oliveira et al (2012), o resultado identificou a prevalência de 34,2% e 61,8% para HAS e
doenças vasculares, respectivamente, em uma amostra com 76 participantes com úlceras de
perna.
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Em relação ao achado sobre risco significativamente aumentado de os homens
desenvolverem DM em relação às mulheres, estudo realizado por Marinho et al (2013)
apresentou maior prevalência nos homens de risco alto de ser acometido por DM em
comparação com as mulheres.
Quanto à localização das úlceras, neste estudo cerca de 48% apresentavam-se em região
maleolar (lateral e medial). No estudo realizado por Silva e Moreira (2011) foram avaliadas 43
lesões e destas, 21(49%) localizavam-se em maléolo lateral e 18(42%) em maléolo medial.
No que diz respeito à etiologia, as úlceras de perna neste estudo eram
predominantemente de etiologia venosa, com 40 participantes (80% do total). No estudo
realizado por Souza, Borges, Juliano, Veiga e Ferreira (2013) realizado em um hospital
universitário da cidade de Pouso Alegre (MG) com indivíduos com úlceras crônicas, as úlceras
venosas foram as mais prevalentes (30,7%) nos 75 indivíduos avaliados. Oliveira et al (2012),
em um estudo realizado em UBS e ambulatório de hospital universitário de Goiânia (GO) sobre
úlceras de perna com 76 voluntários, encontraram uma frequência de 39 úlceras venosas
(51,3%) dentro de sua amostra.
Dentre os participantes acometidos pela úlcera venosa, a prevalência foi maior entre as
mulheres, representando 91,3% dos casos. Carmo et al (2007) e Rahman & Adigun (2010)
explicam que a úlcera venosa atinge predominantemente o gênero feminino, em razão da
gravidez e pela presença de hormônios femininos que levam à insuficiência venosa.
O início da 1ª lesão em média, neste estudo foi de 8,97 anos. Silva e Moreira (2011),
em um total de 55 voluntários, encontraram 5,5 anos como tempo médio do surgimento da
úlcera.
Neste estudo, 44% dos participantes tiveram o início da 1ª lesão há mais de 5 anos, 34%
de 1 a 5 anos e 22% até 1 ano. Esses resultados mostram que a grande parte dos participantes
possuem a úlcera de perna durante anos, com recidivas ou não. É importante destacar que nos
casos de o indivíduo ter mais de uma lesão, o tempo considerado foi aquele que correspondia à
úlcera mais antiga. O menor tempo identificado de início da 1ª lesão foi de 1 mês e o maior
tempo foi de 43 anos.
O tempo de início da 1ª úlcera concorda com o estudo de Medeiros et al (2016), no qual
a mediana para o tempo de úlcera venosa foi de 120 meses (equivalente a 10 anos), com o tempo
mínimo de 15 dias e o tempo máximo de 37 anos. Tafernaberry, Otero, Agorio, Dapueto (2016),
mostraram em seu estudo sobre avaliação e adaptação do Charing Cross Venous Ulcer
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Questionnaire com pacientes com úlceras venosas, que 34 voluntários (68%) tiveram o início
da 1ª lesão há 10 anos ou mais.
Houve diferença significativa entre os tempos das úlceras de homens e mulheres no
presente estudo. Em termos médios e medianos as úlceras das mulheres são significativamente
mais antigas que as úlceras dos homens. Moreno et al (2012) em seu estudo realizado em um
ambulatório em Bauru (SP) com indivíduos com úlceras de perna, obteve resultado semelhante
no qual as mulheres possuíam cerca de um ano a mais que os homens no tempo de evolução
das úlceras de perna.
No que concerne à área lesionada em cm², a média foi de 119,22 cm². A média
apresentou um grande valor devido à consideração de mais de uma área lesionada no mesmo
participante. 30% dos participantes apresentaram mais de uma úlcera.
Sant’Ana et al (2012) afirma que não há consenso sobre o que seria uma úlcera pequena,
média e grande. Ele aponta 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.
Quanto à presença de tecido de granulação, a maioria dos participantes (66%)
apresentaram tecido de granulação predominante. Lima (2013) cita que o leito da ferida é
geralmente formado por tecido de granulação quando se trata de úlcera venosa.
Em relação ao tecido necrótico, somente um participante com úlcera diabética
apresentou este tipo de tecido. Isso ocorre devido à menor prevalência de úlceras diabéticas e
arteriais neste estudo, tipos comuns em que o tecido necrótico aparece.
Quanto ao tipo de exsudato, notou-se que o tipo mais prevalente foi do tipo seroso
presente em 37 (74%) participantes. Também foram identificados exsudatos do tipo
serossanguinolento (6%) e purulento (8%) presentes nas úlceras de perna. No estudo de
Pessanha & Oliveira (2015) realizado em ambulatório de um hospital universitário em Niterói
(RJ), da amostra de 31 participantes com úlceras de perna, 25 apresentaram exsudato do tipo
seroso.
Quanto à quantidade de exsudato, observou-se que 35 (70%) apresentaram pouca (até
25%) ou moderada (25 a 75%) quantidade presente na cobertura secundária na hora da
realização do curativo. No estudo de Pessanha & Oliveira (2015), da amostra de 31 participantes
com úlceras de perna, 22 apresentaram pouca quantidade de exsudato na realização do curativo.
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Em relação à dor, a média dos valores obtidos pela Escala Visual Analógica da Dor
(EVA) foi de 5,96, valor que se enquadra como dor moderada na EVA. A intensidade da dor é
um fator que deve ser levado em consideração, visto que esta causa um impacto negativo na
qualidade de vida do participante.
No presente estudo, 17 participantes (34% do total) apresentaram dor intensa e 24 (48%)
dor moderada. Com base nesse resultado, nota-se a importância da mensuração da dor na
consulta de enfermagem durante a troca de curativo.
A maioria dos estudos retrataram a dor como um dos principais problemas que
acometem os indivíduos portadores de úlcera de perna e consequentemente afetam seu padrão
de qualidade de vida. A dor é uma das principais queixas de quem tem uma lesão de
continuidade na pele e ela ocorre em 28% a 65% das pessoas com úlcera de perna (SILVA et
al, 2013; WAIDMAN et al, 2011; Oliveira, Tatagiba, Martins, Tipple, Pereira, 2012)
Os estudos mostraram que a maioria dos participantes relata dor relacionada à ferida,
sendo que muitos não conseguem aliviar a dor com o uso de analgésicos e possuem dificuldade
para dormir (Melnyk, Fineout-Overholt, 2012; Taverner, Closs, Briggs, 2014)
É essencial que os profissionais estejam atentos aos sinais verbais e não verbais durante
a realização do cuidado, pois o participante pode apresentar dor relacionada à manipulação da
úlcera. Neste caso o profissional deve se concentrar em diminuir a dor, pois autores apontam
que durante o cuidado é necessário se concentrar nos fatores que afetam a qualidade de vida do
participante(1,29).
Solowiej et al (2010) sugeriram que os profissionais de saúde devem, portanto,
incorporar a avaliação da dor em cuidados úlcera de perna de rotina, e ajudar com a dor de
controle de estratégias de enfrentamento, a fim de minimizar o sofrimento psicológico.
Quanto à presença de edema, 30 % apresentaram algum nível de edema na região
perilesional ou em membros. No estudo de Torre, Quintana-Lorenzo, Perdomo-Pérez e Verdú
(2016) realizado em unidades de saúde básica na Espanha com indivíduos com úlceras de perna,
o resultado foi semelhante, com a identificação de edema perilesional em 38,2% da amostra de
34 participantes.
O edema é um acúmulo de líquido no espaço intersticial característico da insuficiência
venosa crônica e bastante comum em participantes que apresentam a úlcera de perna,
principalmente, úlcera venosa.
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Silva et al (2012) cita em seu estudo algumas medidas importantes para o controle do
edema como uso da terapia compressiva, repouso, exercícios físicos com movimentações dos
pés em flexão e extensão, além de caminhadas moderadas.
Além disso, o presente estudo encontrou associação entre o edema e a dor nos
participantes com úlceras de perna. Barbosa e Campos (2010, pg. 4) explicam que a hipertensão
venosa pode levar a um acúmulo excessivo de líquido e de fibrinogênio no tecido subcutâneo,
resultando em edema, e como exposto anteriormente, esse mecanismo causa dor.
Esse resultado é mostrado na pesquisa realizada por Fox (2016) realizado na
universidade de Miami com indivíduos com úlceras venosas, no qual a utilização da compressão
facilitou o retorno venoso e circulação linfática, reduzindo o edema e, consequentemente, a dor.
Quanto a presença de odor, identificou-se que apenas 2 indivíduos (4%) apresentaram
odor fétido após a retirada da cobertura oclusiva durante a troca de curativo. O odor,
normalmente, não está presente nas lesões e sua presença é indicativa de infecção local.
É importante ressaltar que a presença de odor fétido na lesão é um fator desagradável
em participantes com úlceras infectadas, pois pode ocasionar isolamento social,
constrangimentos, depressão, entre outras consequências negativas que impactam em sua
qualidade de vida.
Quanto ao prurido, 52% dos participantes relataram não possuir prurido na área da
lesão ou em áreas adjacentes à lesionada e 48%, relataram. Apesar do resultado maior para a
ausência de prurido, nota-se que esse sintoma está presente em quase metade da amostra de
participantes.
Os resultados estatísticos sugerem que os participantes com úlcera de perna que têm
prurido obtiveram escores de estado geral de saúde significantemente maiores do que os escores
dos participantes com úlceras que não têm prurido.
É importante destacar que na fase inflamatória do processo cicatricial, há a liberação de
mediadores bioquímicos para causar a vasodilatação e aumento de fluxo sanguíneo no local.
Uma consequência disso é a ocorrência do prurido, o qual apresenta a histamina como seu
mediador principal.
Esse resultado pode significar que o prurido esteja relacionado ao progresso do processo
cicatricial, fato que pode não ocorrer com outros participantes que não apresentam esse sintoma.
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5.2 DOMÍNIOS DA ESCALA SF-36

Em relação aos resultados referentes à escala de qualidade de vida SF-36, os domínios
que apresentaram escores menores que 50 (baixos) foram os domínios relacionados à
capacidade funcional, limitação por aspectos físicos, dor e limitação por aspectos emocionais,
ou seja, esses domínios foram, em geral, os responsáveis por prejudicar o padrão de qualidade
de vida do idoso com úlcera de perna
Os domínios que apresentaram escores maiores que 50 (altos) foram os domínios
relacionados ao estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais e saúde mental, isto é, foram
os domínios que mantiveram um bom padrão de qualidade de vida nos idosos com úlcera de
perna.
No estudo de Torre, Lorenzo, Pérez e Verdú (2016) sobre qualidade de vida em
indivíduos com úlceras, um dos domínios mais afetados em relação à qualidade de vida foi o
aspecto emocional.
Dias et al (2013), obteve também obteve escores baixos nos domínios relacionados à
capacidade funcional, limitação por aspectos físicos, dor e limitação por aspectos emocionais,
apresentando também os menores escores com a capacidade funcional e limitação por aspectos
físicos.
Corroborando em parte com este achado, o estudo de Costa et al (2011) apresentou os
escores baixos relacionados aos domínios de saúde mental e aspecto físico em participantes
com úlceras venosas.
Em confronto com o resultado obtido no presente estudo, a vitalidade foi o domínio
mais prejudicado em participantes com úlceras na pesquisa realizada por Souza et al (2013)
devido à falta de energia e disposição dos indivíduos na realização de suas atividades diárias.
Nesse estudo, os participantes com úlcera de perna do gênero masculino possuem
escores de vitalidade significativamente maiores que os escores dos participantes com úlceras
de perna do gênero feminino. Visto que a vitalidade é mensurada por itens relacionados à
tranquilidade, energia e disposição do indivíduo para realizar suas tarefas, os homens podem
ter apresentado maior vitalidade devido à sua menor idade em relação às mulheres deste estudo.
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Em relação ao Estado Geral de Saúde, observou-se que as médias dos escores são
significativamente menores em participantes com úlceras de perna que possuem DM do que em
participantes com úlceras de perna que não possuem DM.
Além disso, também se obteve como resultado escores maiores do Estado geral da saúde
para participantes com úlceras venosas ou arteriais em comparação com participantes com
úlceras diabéticas ou mistas. Esse domínio é mensurado por itens sobre como o indivíduo
percebe seu estado de saúde e opinião sobre o futuro, logo os diabéticos podem ter uma
perspectiva ruim sobre a sua doença, visto que a diabetes pode trazer complicações severas para
o participante.
É importante enfatizar que para melhorar a qualidade de vida desses participantes é
necessário amparo e estímulo, que os ajudem a superar as dificuldades do ambiente na
sociedade, quer seja lazer, trabalho, fortalecimento físico, psíquico e emocional. (LUCAS,
MARTINS E ROBAZZI, 2010)
Os escores dos domínios do SF-36 neste estudo não estão relacionados à idade do
participante, à renda, ao tempo de lesão, ao tamanho da lesão e à dor na escala EVA. Porém,
outros estudos apresentaram correlação forte entre essas variáveis.
No estudo realizado por Renner, Seikowski & Simon (2014) em uma clínica de
dermatologia na Alemanha com indivíduos com úlceras de perna, as variáveis níveis mais
elevados de dor, idade mais jovem, maior tamanho e maior duração da úlcera e dificuldade de
locomoção foram associadas com baixos níveis de qualidade de vida, assim como na pesquisa
de Hopman et al (2014) realizada em Universidades no Canadá com indivíduos com úlcera de
perna, as variáveis causas da lesão, dor relacionada à úlcera, tempo de início e a gravidade dos
sintomas depressivos apresentaram influência sobre a qualidade de vida.
O estudo de Hopman et al (2013) realizado em niversidades no Canadá com indivíduos
com ulceras de perna também apresentou escores de QV independentes da influência da idade,
do gênero, do tempo de úlcera ativa e do número de úlceras, porém apresentou associação com
a área total das úlceras e com a menor escolaridade dos sujeitos
Hopman et al (2013) obteve menores escores do componente físico associados às
variáveis sexo feminino, etiologia da úlcera venosa / mista, úlceras maiores, maior tempo de
úlcera, doenças cardiovasculares, artrite e maior intensidade de dor. Escores menores do
componente mental da avaliação da qualidade de vida apresentaram associação com menor
idade, maior tempo de úlcera, comorbidade e maior intensidade da dor
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5.3. QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS COM LESÃO DE PERNA

O conceito de qualidade de vida relaciona-se à autoestima e ao bem-estar pessoal e
abrange uma grande gama de aspectos, tais como: capacidade funcional, nível socioeconômico,
estado emocional, interação social, atividade intelectual, autocuidado, suporte familiar, estado
de saúde, valores culturais, éticos e religiosidade, estilo de vida, satisfação com o emprego e/ou
com as atividades da vida diária e com o ambiente em que se vive (Vecchia, Ruiz, Bocchi &
Corrente, 2005).
Vários desses aspectos que compõem a qualidade de vida podem estar prejudicados nos
idosos, visto que o processo de envelhecimento é marcado por eventos desfavoráveis que
favorecem a piora da qualidade de vida do indivíduo. Somado a isso, o aparecimento das úlceras
de perna pode piorar a QV já comprometida pelo envelhecimento.
Sob o ponto de vista clínico, existem diversos cuidados de enfermagem que podem ser
realizados em participantes com úlceras de perna. Um estudo realizado por Salomé (2012),
identificou que os indivíduos com úlceras venosas tratados com a aplicação de Bota de Unna
apresentaram melhora significativa da qualidade de vida em oito meses e boa qualidade de vida
em doze meses.
González de la Torre (2016) afirma que além dos sinais e sintomas puramente físicos,
os participantes sofrem de outras manifestações, tais como distúrbios de imagem corporal,
isolamento social, diminuição da força de vontade, impotência, perda de auto-confiança,
depressão, desespero, frustração, insatisfação, baixa autoestima, sentimentos de sujeira,
ansiedade, raiva, discriminação e rejeição por parte de seus parceiros.
Intervenções psicossociais por profissionais de saúde têm demonstrado reduzir o
estresse de viver com uma úlcera, melhorar a capacidade de enfrentamento do participante e,
posteriormente, melhorar a cicatrização de feridas.
Desse modo, Lucas, Martins e Robazzi (2010) afirmam que para melhorar a qualidade
de vida desses participantes é necessário amparo e estímulo, que os ajudem a superar as
dificuldades do ambiente na sociedade, quer seja lazer, trabalho, fortalecimento físico, psíquico
e emocional.
Em vista disso, as seguintes categorias foram formadas a partir da identificação dos
principais fatores interferentes na qualidade de vida dos idosos com úlceras de perna:
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5.2.1 Categoria 1: Implicações da úlcera no cotidiano não laboral e laboral
A presente categoria foi dividida em 4 subcategorias, sendo elas: Incapacidade para
trabalhar; A presença da dor; Custo elevado de insumos e A dependência do idoso com úlcera
de perna. Abaixo, apresenta-se e discute-se as subcategorias.
5.2.1.1 Incapacidade para trabalhar

A presença da úlcera de perna pode tornar-se um obstáculo no cotidiano laboral e não
laboral de um idoso. De acordo com Dias et al (2014), o indivíduo com úlcera apresenta uma
percepção distorcida sobre o seu bem-estar físico, assim como limitações na realização de
atividades de vida diária e atividades laborais. As falas a seguir demonstram algumas dessas
dificuldades enfrentadas pelos idosos com úlceras de perna em seu dia-a-dia nas atividades
profissionais.
“(...) Eu quero trabalhar, eu quero fazer minhas coisas de casa, eu quero sair...e influi
que eu não posso sair (...)”[I4]
“(...) Ela me interfere (...)também na parte profissional. Que eu fui obrigado a abrir
mão da parte profissional por que eu trabalhava com construção e construção é lugar
de...de...muita poeira, poços, tive muito cuidado (...)”[I17]
“É interfere por causa disso mesmo que eu deixo de fazer algumas coisas por causa
disso. (...) Por que se não fosse a perna eu podia... poderia trabalhar, poderia tomar
conta de uma criança (...) Aí eu deixo de fazer muitas coisas por causa disso, aí
atrapalha, entendeu? Eu sempre gostei de trabalhar. Nunca fui preguiçosa não.”[I18]

Outros idosos mencionam que a ulcera os impossibilitam para as suas atividades diária
como apresenta-se abaixo:
“(...) às vezes eu quero fazer as coisas e eu não posso fazer (...)” [I10]
“(...) eu quero fazer minhas coisa e eu... eu... fico com limi... limitação, que às vezes
começa a doer um pouco...aí, quer dizer, me limita assim.”[I20]
“É...influi bastante(...) para se locomover.(...)”[I25]
“Muita coisa, né? Não dá pra andar direito e pra fazer as coisas...não dá pra...tem
muita coisa que não dá pra fazer (...)” [I2]
“(...) eu quero fazer outras coisas, outros tipos de atividade (...)eu quero sair mais e
ter mais atividade.” [I50]

Pode-se observar, segundo a fala dos participantes, que a presença da úlcera de perna
provoca limitação na realização das atividades de vida diária e atividades laborais. Atividades
rotineiras, como subir ou descer escadas, deslocar-se até o banheiro, ir ao quintal, ou
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simplesmente o ato de permanecer em pé, sem apoio, durante um curto período de tempo,
tornam-se tarefas difíceis de concretizar no dia a dia. (DIAS et al, 2014)
Devido a essas diversas limitações, o idoso muitas vezes necessita de replanejamento
do seu quadro de atividades e de busca por novas soluções para os possíveis problemas futuros.
O enfermeiro ao cuidar deste idoso, necessita valorizar a fala deste sujeito quando o
mesmo demonstra necessidade de realizar as atividades laborais e não laborais. Assim, o
acompanhamento deste idoso valorizando o que o mesmo tem condições de fazer deve ser uma
constante durante o cuidado do enfermeiro.
5.2.1.2 A presença da dor

Os idosos mencionam o incômodo que a úlcera traz em suas vidas devido a dor que a
mesma provoca. Segundo Bottega & Fontana (2010), a dor é um mecanismo de defesa do
organismo que pode se transformar em uma das principais causas de sofrimento humano em
decorrência de incapacidades, repercussões psicológicas, sociais e econômicas desagradáveis,
afetando a qualidade de vida (QV) das pessoas. As falas a seguir mostram a influência da dor
nas atividades diárias dos idosos:
“ (...) muita dor...tem dia.” [I5]
“Quando dói aí é eu não faço nada também!”[I16]
“(...) meu trabalho de casa às vezes deixo de fazer porque eu sinto muitas dores,
entendeu? (...) Deixo de sair por causa das dores.” [I31]
“(...) Porque dói, incomoda...entendeu? Às vezes dói na hora errada...[risos]” [I37]
“(...) ela me dá muita dor, me incomoda de eu caminhar, fazer as coisas...”[I34]

Percebe-se, portanto, que a dor foi apontada como um fator importante que interfere no
dia-a-dia do idoso com úlcera de perna. Este resultado corrobora com os estudos realizados por
Nogueira, Zanin, Miyazaki, Godoy (2012) e Lara, Pinto, Pereira, Vieira, Wichr (2011) em que
mostram a presença de dor como fator que provoca muito desconforto, além de limitar as
atividades de vida diária.
É importante destacar que o enfermeiro precisa compreender sobre a fisiologia da dor,
características e as possíveis implicações biopsicossociais desencadeadas, assim como sua
forma de avaliação, mensuração e tratamento.

88

5.2.1.3 Custo elevado de insumos

Mesmo para os idosos que já estão aposentados, o afastamento do trabalho causa um
grande impacto na qualidade de vida. O custo do tratamento com feridas é oneroso e isto nem
sempre cabe em seu orçamento. A complementação da renda é uma necessidade que nem todos
os idosos podem conseguir devido às consequências como dor e outros sintomas trazidos pelas
úlceras. As falas abaixo demonstram o custo no tratamento:

“A lesão...gasta meu dinheiro todo! (...) É quarenta, cinquenta reais... cem reais... só
material pra perna. Só a atadura já é isso! (...)”[I3]
“(...)não saio de casa, pra fazer serviço de dentro de casa é difícil...sinto dor. Não
saio. (...) Agora é..tem que ficar gastando...tem ta andando de carro, né? Tem que
pagar, né? É muito brabo isso(...)” [I27]

Observa-se que os idosos se mostram incomodados com o custo elevado de materiais
para curativo (coberturas primárias e secundárias), com o transporte para realizar atividades na
rua e fazer o acompanhamento da lesão.
Lopes (2013) enfatiza que, a úlcera gera um custo para um indivíduo no que concerne
ao tratamento e, além disso, causa perda de dias trabalhados acarretando um impacto
socioeconômico significativo na vida deste.

5.2.1.4 A dependência do idoso com úlcera de perna
O processo de envelhecimento na pessoa idosa desencadeia gradativamente, a perda ou
diminuição de funções do organismo e o aumento da incidência de doenças. Em vista disso, sua
autonomia e capacidade de realizar atividades ficam prejudicadas, tornando este idoso
dependente diante de suas tarefas.
Essa dependência pode ser notada nas seguintes falas:
“(...) Se eu não tivesse esse problema, passaria andando sozinha, não dependendo de
ninguém pra nada...por que é difícil. Você tem que depender dos outros. Por mais que
você faça força, você depende de alguém, né? Por que, por exemplo, pra subir num
ônibus... é... os ônibus hoje em dia, o pessoal não espera, né? Aí já viu, cai. A gente
cai. (...)” [I1]
“(...) Hoje eu não faço nada sozinho, tem que ter acompanhante. Entendeu? Eu andava
na rua sozinho, não tinha hora. Agora quase só vou saio pra ir ao médico, vou na casa
do meu filho, só isso. A maior parte da... do dia eu fico em casa.”[I22]
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As falas dos idosos I1 e I22 mostram a dependência que eles possuem em relação a
outras pessoas e demonstram a insatisfação em não conseguirem realizar suas tarefas sozinhos.
Demonstram, também, o descontentamento em necessitarem de ajuda de outras pessoas.
Na fala do idoso I27, a dependência na realização das tarefas diárias é notada através
dos gastos com transporte particular. Nesse caso, a dependência não está relacionada a pessoas,
e sim, a meios de transportes onerosos que atuam como facilitadores na mobilidade do idoso.
O discurso do idoso I36, mostra a necessidade da ajuda de outras pessoas para a
realização de suas atividades diárias e a insegurança em ter que realizá-las sozinho sem auxílio.
Green & Jester (2010) afirmam que as diversas limitações apresentadas pelas pessoas
com úlceras obrigam a estas a sentirem-se dependente de outras, acarretando em problemas nas
relações sociais.
5.2.2 Categoria 2: Autoestima e imagem corporal interferindo na socialização e lazer do idoso

Esta categoria foi dividida em 2 subcategorias, sendo elas: Autoestima e imagem
prejudicada e Socialização e lazer limitados.
5.2.2.1 Autoestima e imagem prejudicada
A forma como o idoso se vê e aceita seu corpo também deve ser tratado como um fator
interferente na qualidade de vida e no envelhecimento saudável. Nesse contexto, é importante
distinguir os conceitos de autoestima e imagem corporal.
A autoestima é o sentimento, o apreço e a consideração que uma pessoa sente por si
própria, ou seja, o quanto ela gosta de si, como ela se vê e o que pensa sobre ela mesma.(DINI,
FERREIRA E QUARESMA, 2001) Já a imagem corporal é constituída daquilo que o indivíduo
enxerga no espelho, em que o mesmo estrutura uma figuração mental para si. (Guimarães, 2007)
É preciso lembrar que o idoso passa por transformações físicas decorrentes do processo
de envelhecimento que modificam sua imagem corporal e, muitas vezes, trazem sentimentos de
insatisfação, tristeza e baixa autoestima.
De acordo com Rizzolli e Surdi (2010), a sociedade atual atribui valores positivos à
juventude, à beleza e ao produtivo, e atribuí valores negativos à velhice, de forma que o idoso
é cercado com preconceitos relacionados à inutilidade e à dependência. Em vista disso, o idoso
enfrenta inúmeros problemas sociais que desestabilizam sua autoestima e imagem corporal.
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A imagem corporal no idoso é ainda mais agravada com aparecimento da úlcera de
perna. Essa percepção pode ser evidenciada nas falas a seguir as quais demonstram a
insatisfação dos idosos quanto à utilização de roupas compridas, calçados fechados e acessórios.
“Ah, interfere bem por que às vezes eu quero ir em algum lugar e não vou. Se tiver
vindo um casamento, eu não vou! De bengala eu não posso ir! De bengala eu não vou!
(...)”[I6]
“É ruim que eu não posso...botar uma roupa...mais curta...tem que sempre tá... de calça
comprida...tem que sempre tá enrolada as perna, né? (...)!”[I16]
“(...) gosto de botar um chinelinho (...)às vezes minhas filhas me chamam pra ir num
aniversário...aí às vezes eu não vou porque eu não posso botar um calçado de acordo
no pé...aí que eu fico triste....mas às vezes quando tem um aniversário perto de casa
eu boto uma calça comprida, boto uma sandalinha e vou!”[I43]

As falas apresentadas mostraram os sentimentos de vergonha e constrangimento pela
alteração da imagem corporal provocada pela presença da úlcera de perna nos idosos analisados.
Um estudo realizado por Salomé (2012) aponta para a presença de diferentes sintomas
depressivos nos participantes com úlceras de perna, dentre eles a distorção da imagem corporal
e a autodepreciação.

5.2.2.2 Socialização e lazer limitados
As relações interpessoais tendem a diminuir com o envelhecimento, visto que as
próprias limitações com que convivem as pessoas idosas determina, redução no número de
parceiros e de contatos sociais (Neri, 1995)
Sanchez (2000) frisa que os declínios funcionais proporcionados pelo envelhecimento
impõem limites para a articulação e integração de pessoas com o mundo exterior ao cenário
doméstico.
Por esse motivo, a socialização dos idosos fica prejudicada devido às consequências
decorrentes do envelhecimento. Somado a isso, os idosos com úlceras de perna possuem uma
tendência ainda maior ao isolamento, visto que a lesão pode impossibilitar a socialização pela
desconstrução de sua imagem corporal e também por desconforto e dor.
O lazer do idoso muitas vezes é reduzido pela falta de socialização e/ou por perda
funcional. Na velhice, o lazer possibilita superar limitações e reconstruir a vida de forma
positiva, criativa e autônoma. Atividades lúdicas, por exemplo, têm caráter socializante,
desenvolvendo hábitos saudáveis (VIANA, 1999).
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Além disso, a presença da úlcera pode prejudicar a realização das atividades de lazer
desses idosos devido à necessidade de socialização e interação que esse tipo de atividade requer.
Também foi identificado na fala dos idosos o isolamento social, a diminuição das
atividades de lazer e a restrição da ingesta de certos alimentos que fogem da dieta saudável
relacionados com os conceitos de autoestima e imagem corporal.
“ (...)ontem tinha aniversário e eu não pude, por que eu não posso ficar o tempo todo
com a perna parada, tem que ficar com a perna pra cima (...)” [I4]
“(...) Às vezes você quer ir a uma praia, não pode...”[I19]
“(...) Envergonhado...sem querer ir a lugar nenhum...sem querer estar perto das
pessoas. (...)”[I44]
“(...) Em comer alguma coisa, em passear, em jogar bola com o meu filho que meu
filho adora jogar uma bola (...) não posso fazer as coisas que eu gosto.”[I45]

Infelizmente muitos indivíduos acometidos por uma ferida crônica, enfrentam o
distanciamento dos familiares, a perda dos amigos e abandono dos parceiros, como também a
perda da liberdade, da autonomia e da atividade profissional. (CARVALHO, SADIGURSKY,
VIANA, 2006)
A presença de úlcera venosa pode levar o participante ao isolamento social, depressão
e constrangimentos devido aos curativos, pois, geralmente, esses participantes têm as pernas
enfaixadas, fazendo com que se sintam envergonhados ao se aproximar de outras pessoas, o
que pode dificultar a manutenção e o aumento de seu ciclo social de amizades (MALAQUIAS
et al, 2012)
Outros estudos relatam o impacto social que a úlcera provoca na vida do indivíduo,
mostrando que os participantes se sentem discriminados pela família, sociedade e até por si
mesmos (EVANGELISTA et al,2012; COSTA et al, 2012).
No entanto, houve um relato de um idoso o qual a presença da ferida foi positiva em
relação à sua socialização.
“(...) a gente tem que agradecer também por ela é por você conhecer pessoas que do
jeito que eu sou meio retraído, se não é a perna... quantas pessoas eu conheci, quantas
pesquisas ajudaram comigo aqui embaixo e...do um lado, eu tenho e me preocupo e
do um lado eu agradeço de tê-la porque me faz ...me faz participar...participar, que eu
digo assim...de ver...ver as outras pessoas, né? Que eu saio, vejo as outras pessoas
então tem uma coisa pior do que o meu, né?”[I17]
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5.2.3 Categoria 3: A preocupação do idoso com traumas e complicações
A presente categoria pode ser dividida em 3 subcategorias, sendo elas: Medo de infecção local;
Proteção contra traumas e; Orientações dos profissionais.
5.2.3.1 Medo de infecção local
Dentre as complicações que as úlceras de perna podem apresentar, as infecções
ganharam destaque na fala dos idosos entrevistados, como pode ser visto a seguir:
“(...) eu não vou mais ao hospital, por causa da bactéria que eu estou sujeita à
bactéria(...) cemitério, eu não vou ao cemitério, não vou ao funeral de ninguém, fui
do meu marido que era meu marido. Elevador, eu sou obrigada, por que fujo deles.
Vou de ônibus por que sou obrigada. (...) já deixo de ir em hospital a ver alguém,
certas doenças, por causa da minha perna. Como ela tinha me avisado. A senhora foge
desses lugares, por causa da bactéria, que a senhora tá morta, mas tem muita coisa a
atacar ela de novo.” [I3]
“(...) eu cuido dela, eu trato dela com cuidado pra não pegar uma bactéria e tem
manutenção meu remédio direitinho e vou tocando a minha vida assim. (...) A única
coisa que eu deixo de fazer é comer coisas, mas às vezes é um bem-estar por que às
vezes na minha idade vou comer assim um sanduíche uma coisa de cachorro-quente,
uma coisa assim então eu já não como porque vai fazer mal à perna, mas às vezes tá
fazendo bem à minha saúde também. (...)” [I24]

É importante destacar que participantes com feridas têm maior risco de infecção. O
estabelecimento de infecções nas feridas é um dos fatores responsáveis pelo retardo no processo
de cicatrização. (GREER et al, 2012; MALAQUIAS et al 2012).

5.2.3.2 Proteção contra traumas

Os traumas e complicações fazem parte das preocupações dos indivíduos com úlceras
de perna e, por isso, muitos modificam a sua rotina de atividades para se prevenirem de
acontecimentos deste tipo.
O discurso a seguir demonstra a preocupação do idoso I17 com uma possível piora da
úlcera e consequente regresso do processo de cicatrização devido à traumas acidentais.
“(...) eu trabalhava com construção e construção é lugar de...de...muita poeira, poços,
tive muito cuidado. Eu tenho que ter muito cuidado porque eu sinto que qualquer
batidinha...né? E meu dia-a-dia, que eu ando na rua me defendendo. Até para dormir
eu me defendo! Não é? Por que se existe um neto deitado perto de mim, eu tenho que
estar defendendo, porque a criança não sabe a gravidade, né? E qualquer toquezinho
aqui para mim é mais uma perca de... de... vai regredir, né? (...)”[I17]
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Os traumas podem provocar hemorragias e estimular novos processos inflamatórios na
úlcera, promovendo retardo no processo de cicatrização que muitas vezes já se encontra
prejudicado devido a outros fatores.
5.2.3.3 Orientações dos profissionais
Alguns idosos destacam que é necessário seguir as recomendações dos profissionais de
saúde para que o tratamento seja efetivo e não cause nenhum tipo de complicação.
“(...)Por que se eu for forçar demais, piora. Eu então eu tem que equilibrar para que
ela vai, que além de eu ser diabética, para que ela vai sarando e eu cuidando, né?
Fazendo as coisas que os médicos e os enfermeiro mandam fazer pra mim poder
melhorar. Porque se eu abusar, não vai.” [I10]
“(...)A única coisa que me interfere é que às vezes eu quero dar um mergulho na
praia... no mar, né! E eu fico...tenho receio porque o médico disse que não é bom.
(...)”[I32]

As falas dos idosos mostram confiança nas recomendações transmitidas pelos
profissionais de saúde, refletindo a preocupação de adquirir infecções locais e outras
complicações nas úlceras de perna.

5.2.4 Categoria 4: A espiritualidade para o alcance da cura e melhora da qualidade de vida
A presente categoria pode ser dividida em 1 subcategoria, sendo ela: Espiritualidade

5.2.4.1 Espiritualidade
A espiritualidade é uma experiência universal que engloba o domínio existencial e a
essência do que é ser humano; não é sinônimo de uma doutrina religiosa, mas pode ser
considerada como uma filosofia do indivíduo, de valores e de sentido da vida. (DEZORZI,
CROSSETTI, 2008)
Para Murakami e Campos (2012), a espiritualidade se constitui de um sentimento íntimo
existencial, uma busca pelo sentido de viver e estar no mundo e que não necessariamente vai
estar ligado à crença em algo maior, como um Deus. Instiga a esperança aumentando
perspectivas de um futuro melhor, de viver com maior qualidade de vida, ou então, alimentando
a esperança de cura (WAIDMAM, 2011).
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Essa espiritualidade é demonstrada com sentimentos de fé e otimismo expressadas nas
seguintes falas:
“(...) Mas se Deus quiser, espero que vai sarar, viu? (...)” [I16]
“(...) eu tô ansiosos pra ficar bom, entendeu? Já vai fazer quatro anos nessa luta...mas
eu na fé do Senhor, peço a Ele que um dia ficarei bom, entendeu? Assim... a gente
tem que se agarrar com Deus e pedir a Papai do Céu que ajude a gente, né?...com
dificuldade grande, mas a gente tem que se agarrar com Ele.” [I41]
“(...) Eu vou ficar boa, se Deus quiser” [I48]

Muitas pesquisas têm sido desenvolvidas no sentido de provar que a crença, o cultivo
de uma fé e a participação em uma comunidade, faz bem e ajuda as pessoas a viverem mais,
ressaltando-se a fé como um fator de saúde. (PESSINI, 2007)
Waidman (2011), portanto, afirma que a fé e a religiosidade são capazes de amenizar a
angústia e o sofrimento em relação à doença, principalmente, daqueles que convivem com
algum tipo de agravo crônico.
Em vista disso, o enfermeiro deve valorizar e respeitar os valores e crenças do
participante, visto que evidências acerca da temática apontam para os benefícios da fé e
espiritualidade no alcance na cura.

5.3- TRIANGULAÇÃO DOS DADOS
As principais implicações da úlcera de perna na qualidade de vida do idoso foram
evidenciadas a partir dos resultados qualitativos obtidos através do discurso dos participantes e
dos resultados quantitativos adquiridos pela aplicação da Escala de Qualidade de Vida (SF-36).
A partir das categorias obtidas pelo método qualitativo, pode-se relacionar os resultados
quantitativos sobre a QV de acordo com cada domínio da Escala SF-36.
Em relação a categoria sobre as “implicações da úlcera no cotidiano laboral e nãolaboral”, os principais domínios da escala de Qualidade de Vida SF-36 relacionados são:
“limitação por aspectos físicos”, “dor”, “capacidade funcional”, “limitação por aspectos
emocionais” e “vitalidade”.
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De acordo com os resultados obtidos acerca desses domínios, a “limitação por aspectos
físicos”, a “dor”, a “capacidade funcional” e “aspectos emocionais” interferem no cotidiano
laboral e não laboral do idoso com úlcera de perna. Em contrapartida, a “vitalidade” não foi um
aspecto prejudicial para o cotidiano laboral e não laboral.
Os aspectos prejudiciais foram evidenciados nas falas a seguir:

“Por que, por exemplo, pra subir num ônibus... é... os ônibus hoje em dia, o pessoal
não espera, né? Aí já viu, cai. A gente cai. Então é isso que eu acho, tá bom?” [I1 –
Aspectos físicos]
“Interfere tudo. Pra mim andar, pra mim movimentar...” [I7 – Aspectos físicos]
“eu to assim sentado até pra urinar eu tenho que trepar o pé no vaso” [I12 – Capacidade
funcional]
“Eu trabalhar sentado, mas... é...ela incomoda” [I12 – Capacidade funcional]
“me deixa cabisbaixo...” [I9 – Aspectos emocionais]
“eu fiquei muito...depressivo” [I44 – Aspectos emocionais]
“Quando dói aí é eu não faço nada também!”[I16 – Dor]
“(...) meu trabalho de casa às vezes deixo de fazer porque eu sinto muitas dores,
entendeu? (...) Deixo de sair por causa das dores.” [I31 – Dor]

Em contrapartida, a “vitalidade” não foi um aspecto prejudicial para o cotidiano laboral
e não laboral, como mostra a fala a seguir:
“sempre que eu posso eu meto bronca, saio assim mesmo...” [I38 – Vitalidade]

Em relação a categoria sobre “autoestima e lazer interferindo na socialização e lazer do
idoso”, o principal domínio da escala Qualidade de Vida SF-36 relacionado é: “aspectos
sociais”,
De acordo com os resultados obtidos acerca desse domínio, o domínio “aspectos
sociais” apresentou escores altos, sendo considerado um aspecto que apresenta pouca
interferência na autoestima, lazer e socialização do idoso. Esse resultado pode ser visualizado
na fala a seguir:
“quando tem um aniversário perto de casa eu boto uma calça comprida, boto uma
sandalinha e vou!” [I43 - Aspectos sociais]
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“isso dessa perna uma coisa que a gente tem que agradecer também por ela é por você
conhecer pessoas que do jeito que eu sou meio retraído, se não é a perna... quantas
pessoas eu conheci...” [I17 - Aspectos sociais]

Em relação a categoria “espiritualidade para o alcance e melhora da qualidade de vida”,
os principais domínios da escala SF-36 relacionados são: “saúde mental” e “estado geral de
saúde”.
De acordo com os resultados obtidos acerca desses domínios, a “saúde mental” assim
como o “estado geral de saúde” obtiveram escores altos, sendo considerados fatores que não
interferem para a manutenção da espiritualidade no participante com úlcera de perna.
“tô ansiosos pra ficar bom, entendeu? Já vai fazer quatro anos nessa luta...mas eu na
fé do Senhor, peço a Ele que um dia ficarei bom” [I41 - Estado geral de saúde]
“Tá praticamente tá sarada. Mas vou ter que desobstruir três veias. É por isso que não
fechou. Não deixou fechar.” [I39 - Estado geral de saúde]
“eu continuo fazendo as coisas de sempre” [I28 - Saúde mental]
“eu faço as minhas coisas tranquilo”. [I35 - Saúde mental]
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6 CONCLUSÃO

A presença de úlcera de perna na vida do idoso causa uma série de implicações que
interferem na sua qualidade de vida de forma ampla. Em vista disso, é necessário que o
enfermeiro considere os aspectos biopsicossociais relacionados à lesão e ao processo de
envelhecimento e elabore e promova estratégias para proporcionar um melhor cuidado de
enfermagem.
O objetivo geral deste estudo foi discutir a qualidade de vida em idosos com úlceras de
perna e os específicos, foram descrever as características sócio-demográficas e clínicas de
idosos com úlceras de perna, identificar os principais domínios da Escala The 36-item Short
Form Healthy Survey Questionnaire (SF-36) prejudicados nos idosos portadores de úlceras de
perna, correlacionar as variáveis clínicas e sociodemográficas do idoso com os componentes da
escala SF-36 e descrever as implicações da úlcera crônica de perna na qualidade de vida
segundo a pessoa idosa.
Os participantes desta pesquisa eram predominantemente casados, aposentados com
renda de um salário mínimo, brancos e pardos, hipertensos. Observou-se que a renda dos
homens foi significativamente maior que a renda das mulheres. Além disso, o gênero masculino
apresentou um risco significativamente aumentado, de apresentar Diabete Mellitus em
comparação com as mulheres.
A úlcera venosa foi mais prevalente entre as etiologias das úlceras, atingindo mais as
mulheres. A localização da lesão mais frequentes foi maléolo, seguido pelas circulares de perna
e pé. O tecido encontrado foi tipicamente de granulação e exsudato em pequena quantidade de
aspecto seroso. A dor mensurada foi predominantemente classificada como moderada.
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Os participantes estiveram mais prejudicados no que se refere à limitação por aspectos
físicos. Os outros dois domínios mais prejudicados foram o da dor e da capacidade funcional,
e os menos prejudicados foram os aspectos sociais e o estado geral da saúde.
Identificou-se correlação significativa entre os tempos das úlceras e o gênero, o gênero
masculino e o domínio de vitalidade, DM e o domínio de estado geral de saúde, prurido e o
domínio de estado geral de saúde, etiologia e domínio de estado geral de saúde, dor e edema.
Os domínios do SF-36 não estiveram significativamente e fortemente correlacionados a
idade, renda, tempo da lesão, tamanho da lesão e dor na escala EVA. Ou seja, os escores dos
domínios do SF-36 independem da idade do participante, da renda, do tempo de lesão, do
tamanho da lesão e da dor na escala EVA.
A categoria “implicações da úlcera no cotidiano não laboral e laboral” apresentou
maior frequência dentre as outras categorias analisadas, destacando como uma importante
subcategoria a “incapacidade para trabalhar”.
Baseado no pressuposto de que as úlceras de perna acarretam implicações para a
qualidade de vida dos idosos, o presente estudo rejeita a hipótese nula estabelecida na qual
discorre que as úlceras de perna não interferem no padrão de qualidade de vida dos idosos.
Considerando a importância da qualidade de vida dos idosos com úlceras de perna,
espera-se o desenvolvimento de novas pesquisas na área de enfermagem gerontogeriátrica e de
feridas, a fim de promover a assistência adequada ao idosos.
Em estudos futuros sobre qualidade de vida em idosos com úlceras de perna, recomendase a utilização da terapia compressiva para úlceras venosas, a avaliação da dor a cada consulta
através de escalas validadas e o suporte emocional por intermédio de um profissional da área
de psicologia para a obtenção de um maior padrão de QV.
O presente estudo pode contribuir para o ensino, como conteúdo para disciplinas da
grade curricular de enfermagem e para o serviço, com a implementação de novas intervenções
para auxiliar na melhora da QV.
Portanto, tendo-se evidenciado os domínios mais prejudicados da SF-36 neste estudo,
direciona-se a atenção à essas necessidades de modo que o indivíduo possa apresentar melhora
em seu padrão de qualidade de vida.
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APÊNDICE I
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Projeto: Qualidade de vida em idosos com úlceras de perna: uma abordagem mista
Pesquisador responsável: Ana Paula Cardoso Tavares. Telefone para contato: (21) 976658669, sob orientação da Professora Drª Selma Petra Chaves Sá. Telefone para contato: (21)
2629-9619.
Instituição: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal
Fluminense. Telefone: (21) 2629-9414.

Nome do voluntário: _____________________________________________________
Idade:__________anos R.G.:_______________________________________________
Responsável legal:_____________________________ R.G: ___________________

O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa "Qualidade de
vida em idosos com úlceras de perna: uma abordagem mista", de responsabilidade da
pesquisadora Ana Paula Cardoso Tavares, sob orientação da Drª Selma Petra Chaves Sá.
O objetivo da pesquisa é discutir a qualidade de vida em idosos com úlceras de perna.
Este estudo justifica-se pela importância de compreender as implicações biopsicossociais e
espirituais que as úlceras de perna provocam no padrão de qualidade de vida dos idosos.
A pesquisa será realizada através de uma entrevista na qual serão aplicados dois
protocolos para coleta de dados sociodemográficos e clínicos, um questionário de qualidade
de vida e uma pergunta gravada.
Sua participação é voluntária, não oferece riscos à continuidade do seu tratamento e se
dará por meio de respostas a questionários contendo algumas perguntas referentes às
características de sua lesão e sua qualidade de vida.
Os dados serão anotados em seus respectivos protocolos/questionários e as falas do
participante e da pesquisadora serão gravadas e ficarão em posse da pesquisadora, que irá
tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo sobre sua participação, assegurando
a sua privacidade. Assim sendo, ficam assegurados o anonimato dos depoentes e a
exclusividade de uso das informações para fins científicos.
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O (a) Sr (a) será atendido (a) quanto a esclarecimento de dúvidas de qualquer natureza,
acerca dos riscos, benefícios, procedimentos e outros assuntos relacionados à pesquisa.
Enfatizamos que se depois de consentir em sua participação o (a) Sr (a) desistir de continuar
participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da
pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo. A recusa à
participação da pesquisa não trará prejuízos ao seu tratamento. O (a) Sr (a) não terá nenhuma
despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão
analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo.
A pesquisa apresenta riscos mínimos aos participantes, como a possibilidade de causar
desconforto de natureza psicológica. Caso ocorra, a coleta de informações será interrompida
para que seja fornecido o devido apoio de ordem psicológica ao participante prejudicado.
Os participantes da pesquisa poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em
Pesquisa da Faculdade de Medicina / Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter
informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações.
E-mail: etica@vm.uff.br

Telefone: (21) 2629-9189

Eu,__________________________________________________________RG

nº

__________________ li e entendi todas as informações sobre este estudo e todas as minhas
perguntas e/ou dúvidas foram respondidas a contento. Portanto consinto voluntariamente
participar desta pesquisa.

Niterói, ______ de _____________________________ de _______
_____________________________
Participante

______________________________
Responsável por obter o consentimento

_____________________________
Testemunha
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Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – EEAAC
Coordenação Geral de Pós-Graduação em Enfermagem
Coordenação do Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde – MACCS
Linha de Pesquisa II: Cuidados Clínicos
APÊNDICE II

QUESTÃO SOBRE AS IMPLICAÇÕES DA ÚLCERA DE PERNA NA QUALIDADE
DE VIDA DO IDOSO

1. Para o (a) senhor (a) como a presença desta úlcera interfere na sua vida?
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Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – EEAAC
Coordenação Geral de Pós-Graduação em Enfermagem
Coordenação do Mestrado Acadêmico em Ciências do
Cuidado em Saúde – MACCS
Linha de Pesquisa II: Cuidados Clínicos
APÊNDICE III

QUESTÃO SOBRE AS IMPLICAÇÕES DA ÚLCERA DE PERNA NA QUALIDADE
DE VIDA DO IDOSO

1. Para o (a) senhor (a) como a presença desta úlcera interfere na sua vida?

I1
“Ah...em progredir, fazer exercício, em ficar menos nervosa, em ficar...é...menos depressiva.
Isso tudo complica. Isso tudo complica pra mim. Se eu não tivesse esse problema, passaria
andando sozinha, não dependendo de ninguém pra nada...por que é difícil. Você tem que
depender dos outros. Por mais que você faça força, você depende de alguém, né? Por que, por
exemplo, pra subir num ônibus... é... os ônibus hoje em dia, o pessoal não espera, né? Aí já
viu, cai. A gente cai. Então é isso que eu acho, tá bom?”

I2
“Muita coisa, né? Não dá pra andar direito e pra fazer as coisas...não dá pra...tem muita coisa
que não dá pra fazer. Eu acho que eu vou ficar boa, né?

I3
“A lesão...gasta meu dinheiro todo! (Risadas) Vocês não chamaram? Agora tem que me
aturar! Gasta a minha cabeça. Vai...Pergunta aqui na raio x, pergunta quem sou eu. Quando
ele olham: Dona Emilia, o que a senhora quer hoje? É quarenta, cinquenta reais... cem reais...
só material pra perna. Só a atadura já é isso! Outro dia é um, né? Fora outras coisas, hein!
Então... o que que eu acho da minha perna...? Me atrapalha eu sair aos lugares de noite, eu
não vou mais ao hospital, por causa da bactéria que eu estou sujeita à bactéria, é como ela
avisou. Matou, mas eu eu só tenho... cemitério, eu não vou ao cemitério, não vou ao funeral
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de ninguém, fui do meu marido que era meu marido. Elevador, eu sou obrigada, por que fujo
deles. Vou de ônibus por que sou obrigada. Influi em muita coisa. Então... já deixo de ir em
hospital a ver alguém, certas doenças, por causa da minha perna. Como ela tinha me avisado.
A senhora foge desses lugares, por causa da bactéria, que a senhora tá morta, mas tem muita
coisa a atacar ela de novo.”

I4
“Muita coisa, né? Eu quero trabalhar, eu quero fazer minhas coisas de casa, eu quero sair...e
influi que eu não posso sair, por exemplo, ontem tinha aniversário e eu não pude, por que eu
não posso ficar o tempo todo com a perna parada, tem que ficar com a perna pra cima... influi
muita coisa.”

I5
“Olha...dá...prejudica um pouco, por que não posso quase sair, fazer muita...certos serviços
não dá pra mim fazer também e... muita dor...tem dia.”

I6
“Ah, interfere bem por que às vezes eu quero ir em algum lugar e não vou. Se tiver vindo um
casamento, eu não vou! De bengala eu não posso ir! De bengala eu não vou! Então não tem
jeito.”

I7
“Tudo. Interfere tudo. Pra mim andar, pra mim movimentar, tudo... tudo, né? To conseguindo
nem trabalhar, entendeu?

I8
“Em parte, quase nada, né? Agora...é só aquele problema que...quando abre um
pouquinho...eu fico chateado... aí eu fico até com vontade de desistir, né? Mas vou continuar.”

I9
“Ela interfere em tudo, tudo, tudo, tudo! Praticamente tudo. Tudo. Ela me prejudica em tudo.
Eu acho que é isso. Ela me tira toda...toda...Ela não... quando eu faço...porque ela me
atrapalha muito...me deixa cabisbaixo...entendeu? Fora do... entendeu? eu podia ter uma vida
dez, mas essa essa essa ferida aí são quase dez anos sem calçar um sapato, sem ir numa festa.”

I10
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“Ela interfere, porque...eu às vezes eu quero fazer as coisas e eu não posso fazer. Por que se
eu for forçar demais, piora. Eu então eu tem que equilibrar para que ela vai, que além de eu
ser diabética, para que ela vai sarando e eu cuidando, né? Fazendo as coisas que os médicos e
os enfermeiro mandam fazer pra mim poder melhorar. Porque se eu abusar, não vai.”

I11
“No momento, não.”

I12
“isso aqui só tem começar a trabalhar...coisa que eu não to consigo trabalhar...só isso. É pq
afeta uma coisa de um negócio desse aqui, eu não consigo ir trabalhar. Eu trabalhar sentado,
mas... é...ela incomoda, não dá. Até em casa mesmo ela incomoda, às vezes eu to assim
sentado até pra urinar eu tenho que trepar o pé no vaso que é pra poder urinar na boca do
vaso.”

I13
“É...interfere em muita coisa... em atividade normal, mas eu faço. Agora pode. E agora
eu...ela ta melhorando, eu to fazendo mais alguma coisa, mas caminho, faço alguma travessia
leve, mas faço, né?”

I14
“Bom...me atrapalha, né? Me atrapalha porque eu gosto de andar, gosto de fazer as coisa e...
agora essa dieta, acabou. Com essa dieta eu emagreci muito. Eu era magra, mas não era tanto
assim, né? Ah, mas vc sempre foi magra! Eu fui magra, mas não era assim! Agora os ossos da
minha mão, você pode contar, ó! Tá tudo fundo! Os anel do dedo, perdi dois anel já bonito.
Os anel ficava aqui, tá dando nesse grande agora. Eu emagreci muito. Tem uns anel que sai do
dedo, tem dois anel que eu comprei lá no terminal...bonito...nunca saí com nenhum deles. Do
jeito que eu...do jeito que eu comprei, tá lá no pacotinho guardado. Dá uma saudade! Eu vou
lá, dou uma olhada. Nada! Tem que botar e vou embora. Mas nem...poxa vida! E agora eu
acho que também vou...acho que não vou melhorar mais não. Engordar o dedo acho que não.
Cardiologista meu também não quer que eu engorde, por causa do coração grande. Ele fala:
pra quê que você vai engordar? Não tem necessidade de você engordar. Falei: Ah, mas olha
aqui como é que eu estou! eu tenho um monte de brusa ainda bem que eu tenho uma vizinha,
tem uma parenta que faz pra ela depois fica pequena. Aí ela passa tudo pra mim. Eu tem que
comprar pano daquela cor pra fazer um trabalhado aqui. Que eu sei cozer pra mim, eu costuro,
sabe?. Aí comprei uma máquina... uma máquina boa assim igual a minha da gente que
morreu, eu comprei a máquina. Quase não usei a máquina. Um bocado de tempo que eu não
sei o que é pegar nela. Só a bermuda dela que descosturou aí que eu fui e dei uma costurada.
Mas tá parada a máquina. Eu gosto de fazer roupinha de criança. A filha da prima...primo
dela, neta eu fiz um vestidinho tão bonito com aquela les brilhosa. Ficou lindo o vestido. Irene
você tá de parabéns. Como é que você fez tão direitinho. A gente vai na loja procurar um
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vestido bonitinho assim quase...é difícil achar um vestidinho assim bonitinho. Você fez tão
bem, mas tão bem...camisinha de pagão de criança lá da prima dela que faz...fiz costurando na
mão! A minha vizinha: puxa, mas você costura bem na mão! Inventei bordadinho no peito.
Pra distrair, ne? Ah, eu faço. Tenho que fazer né?”

I15
“Ah, interfere porque...o meu dia-a-dia. Eu vou.. não sou uma pessoa pacata. Eu já sou meio
agitado e com essa ferida aí no fundo do pé, eu não consigo andar pra qualquer lugar, aí...fica
difícil...onde eu moro também...ah... não é um lugar asfaltado, aí dificulta mais ainda.”

I16
“Ah! É ruim que eu não posso...botar uma roupa...mais curta...tem que sempre tá... de calça
comprida...tem que sempre tá enrolada as perna, né? Mas se Deus quiser, espero que vai sarar,
viu? Não, não tando doendo não me atrapalha a fazer nada. Agora...só quando dói aí é eu não
faço nada também!”

I17
“Ela na minha vida, ela...vou dizer pra você, ela me interfere...que...deixa eu me posicionar
bem. Ela me interfere no emocional...no emocional e também no...na parte profissional. Que
eu fui obrigado a abrir mão da parte profissional por que eu trabalhava com construção e
construção é lugar de...de...muita poeira, poços, tive muito cuidado. Eu tenho que ter muito
cuidado porque eu sinto que qualquer batidinha...né? E meu dia-a-dia, que eu ando na rua me
defendendo. Até para dormir eu me defendo! Não é? Por que se existe um neto deitado perto
de mim, eu tenho que estar defendendo, porque a criança não sabe a gravidade, né? E
qualquer toquezinho aqui para mim é mais uma perca de... de... vai regredir, né? Né? Então
que...o... e do ... e do momento que às vezes, eu caso isso dessa perna uma coisa que a gente
tem que agradecer também por ela é por você conhecer pessoas que do jeito que eu sou meio
retraído, se não é a perna... quantas pessoas eu conheci, quantas pesquisas ajudaram comigo
aqui embaixo e...do um lado, eu tenho e me preocupo e do um lado eu agradeço de tê-la
porque me faz ...me faz participar...participar, que eu digo assim...de ver...ver as outras
pessoas, né? Que eu saio, vejo as outras pessoas então tem uma coisa pior do que o meu, né?
Né? Ali embaixo era horrível, por que vc olhava...um porre! Ali era uma coisa dramática!
Sentava...é igual a um moço que entrou aqui e já olhou pra mim...né? e eu tenho que ter... né?
Aí eu disfarçadamente...já...né? Parece uma coisa psicológica...ele olhou e...ele olhou...
[Risos] ele entrou aquele...né? Uma coisa de... a gente não sabe. Ele entrou, olhou pra
mim...eu senti. Aì já fica esperando ver a reação do...é! Aí ele olhou pra mim, aí depois eu já
dei uma olhadinha na dele! [Risos] Porque que, né?”

I18
“É interfere por causa disso mesmo que eu deixo de fazer algumas coisas por causa disso.
Entendeu? Isso que interfere. Por que se não fosse a perna eu podia... poderia trabalhar,
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poderia tomar conta de uma criança de um neto de uma...neto meu e do meu marido querendo
que eu ficasse lá fazendo...não tenho condições de ficar não! Minha nora ir trabalhar, não
tenho condição... de ficar assim durante o dia com ela pq ela tem dois anos, ela é dependente
de pegar no colo...eu ficava com a outra minha neta mas agora não tô com condição de ficar
não. Aí eu deixo de fazer muitas coisas por causa disso, aí atrapalha, entendeu? Eu sempre
gostei de trabalhar. Nunca fui preguiçosa não.”

I19
“Ah, muito! Eu não posso mais andar, dar uma caminhada. Eu tô com...mais parado com...por
causa dessa lesão, entendeu? Às vezes você quer ir a uma praia, não pode...”

I20
“Olha...eu eu eu..influencia porque eu quero fazer minhas coisa e eu... eu... fico com limi...
limitação, que às vezes começa a doer um pouco...aí, quer dizer, me limita assim.”

I21
“É...eu não trabalho. Como é que se diz? Pra fazer outras atividades, você fica incomodado,
entendeu? Por causa da diabetes que a gente tem... é crônica...então...a gente fica desanimado
com certas coisas. Como por exemplo, dor nas pernas...é...restringe a movimentação e outras
coisas mais. Desanimo. Desanima.”

I22
“Ah, interferiu muito. Muita coisa. Hoje eu não faço nada sozinho, tem que ter acompanhante.
Entendeu? Eu andava na rua sozinho, não tinha hora. Agora quase só vou saio pra ir ao
médico, vou na casa do meu filho, só isso. A maior parte da... do dia eu fico em casa.”

I23
“Não. É...boa coisa, né? Vai melhorar...”

I24
“Olha ela interfere assim uma pequena... o que eu diria um terço. Se eu não tivesse ela eu
seria uma outra pessoa melhor do que eu sou. Mas aconteceu e tem então eu cuido dela, eu
trato dela com cuidado pra não pegar uma bactéria e tem manutenção meu remédio direitinho
e vou tocando a minha vida assim. Não, não deixo de fazer. A única coisa que eu deixo de
fazer é comer coisas, mas às vezes é um bem-estar por que às vezes na minha idade vou
comer assim um sanduíche uma coisa de cachorro-quente, uma coisa assim então eu já não
como porque vai fazer mal à perna, mas às vezes tá fazendo bem à minha saúde também. Não
só à perna. Aí vou comer um monte de doce, um monte de bolo...não, aí eu não como isso
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não. Se eu comer quero só um pedacinho ou não quero. Então eu não to fazendo bem só à
minha perna, to fazendo bem à minha saúde também. Por que graças a Deus eu tenho... não
sou diabética, controlo minha alimentação, pouca gordura, não como fritura, gosto mais das
coisas assim de legume, fruta, verduras, feijãozinho, arroz...aí frango, peixe...é o que eu mais
me alimento...são essas coisas. Nem só por causa da perna, pela minha saúde também que eu
quero ser sempre uma pessoa saudável, né?”

I25
“É...influi bastante...é...nesses dias aí...influi bastate. Isso aí que realmente...Para se
locomover...é, essas coisas...influi bastante, né? Aí não tem como...não é uma coisa soldada,
né?”

I26
“Se interfere? E muito! é, é uma coisa que até na própria condução ou lugar onde tem outra
pessoa, muitas pessoa incomoda porque a gente somos olhados de outra maneira, entendeu?
Então nem sempre nem todo lugar eu vou de calça comprida, geralmente eu vou mais...é...por
exemplo, chega num restaurante, você precisa ver que o pessoal olha já de ou...e às vezes até
parente...amigos e tal...é a casa que tem criança eu evito muito.”

I27
“Em tudo...em tudo...em tudo...não saio de casa, pra fazer serviço de dentro de casa é
difícil...sinto dor. Não saio. Interfere muito, interfere muito mesmo. Agora é..tem que ficar
gastando...tem ta andando de carro, né? Tem que pagar, né? É muito brabo isso. Ela não era
isso tudo. Não é possível estar com a perna desse jeito...e eu to achando que a papaína está
fazendo mal...muito tempo... disse que ela não pode usar muito tempo e eu to há muito tempo
com ela. Estou há mais de três meses.”

I28
“A única coisa que interfere um pouco é porque às vezes... eu não... dói e aí eu não saio de
casa...às vezes fica adiando só por...esperando um dia que melhore, mas aí não...mas eu
continuo fazendo as coisas de sempre.”

I29
“Ela entrou normal...ela entrou normal e fiquei tratando ela até hoje. Não. [O paciente foi
novamente questionado em relação à interferência da úlcera de perna]. É a dor que estou
sentindo desde sexta-feira [O paciente foi questionado se a dor interfere em sua vida]. ”

I30
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“É...psicologicamente bastante. Muito, muito, entendeu? Porque...é...eu...eu me sinto
constrangido. Entende, né? Em...em...em várias situações. Normalmente...assim...para andar
não, mas esse vai e volta. Exceto numa piscina, numa praia, entendeu? Assim...um passeio de
bermuda... pra mim machuca bastante.”

I31
“Ah! Interfere muito...em matéria de sair...meu trabalho de casa às vezes deixo de fazer
porque eu sinto muitas dores, entendeu? Interfere muito, muito mesmo em matéria de sair.
Que às vezes eu quero sair e nem saio. Deixo de sair por causa das dores.”

I32
“Nada, nada. A única coisa que me interfere é que às vezes eu quero dar um mergulho na
praia... no mar, né! E eu fico...tenho receio porque o médico disse que não é bom. A única
coisa! Mais nada! Absolutamente nada!”

I33
“Interfere nada. Nada, nada, nada! Eu só quero só que acaba de fechar, já tava no final! Só!
[Risos]”

I34
“Ah! Me dá depressão, ela me dá muita dor, me incomoda de eu caminhar, fazer as coisas...”

I35
“Não, ela interfere sim... Pouquinha, pouquíssima coisa...eu ando, eu faço as minhas coisas
tranquilo. Uma vez ou outra que ela dói um pouquinho, mas...não interfere tanto tanto não!”

I36
“É...não me deixa sair de casa, né? Só isso que interfere mais...o resto eu faço tudo, faço
comida, varro uma casa...agora ir na rua que é mais...complicado, né? E também não tem
segurança, por que eu sou sozinha. Não tem quem vá comigo, entendeu? Aí fazer umas
compras, ir no mercado, ir passear... aí fica difícil.”

I37
“Em tudo. Interfere em tudo. Até no meu relacionamento com minha esposa. Porque dói,
incomoda...entendeu? Às vezes dói na hora errada...[risos]”
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I38
“como interfere? É...é...tem abalado o meu emocional e...me abala sim, porque não posso ta
saindo muito, né? Por causa da perna, muita dor... que eu sinto...mas...é...sempre que eu posso
eu meto bronca, saio assim mesmo, com dor ou sem dor, quando eu tenho condição de sair,
né? Quando eu não tenho, eu não vou. Então isso abala a minha perna porque eu não tinha
essa vida assim parada. Minha vida sempre foi de...de...trabalhar...de sair...minha vida
social...mas agora...eu to mais devagar, né?”

I39
“Ah...processamento ta fazendo que vai...sobrou uma pontinha de osso, pra poder tirar e
acerta porque senão não...não cura legal. [o idoso foi questionado em relação às suas
atividades]Não, só o tratamento até. [o idoso foi questionado em relação à interferência
novamente] Nada. Tá praticamente tá sarada. Mas vou ter que desobstruir três veias. É por
isso que não fechou. Não deixou fechar.”

I40
“olha...Até ajuda a ferida interfere na minha vida porque me atrapalha muito certas coisas,
entendeu? Me atrapalha às vezes a quando dá aquelas dor, às vezes pra lavar...essas coisas
todas. Interfere sim. Muita dor mesmo!”

I41
“Humm...ah, querida! Sobre isso...interfere porque eu tô ansiosos pra ficar bom, entendeu? Já
vai fazer quatro anos nessa luta...mas eu na fé do Senhor, peço a Ele que um dia ficarei bom,
entendeu? Assim... a gente tem que se agarrar com Deus e pedir a Papai do Céu que ajude a
gente, né?...com dificuldade grande, mas a gente tem que se agarrar com Ele.”

I42
“Me tira toda a energia...a concentração é toda em cima da ferida. Não tem outra saída! É só
ferida, só ferida! Às vezes você lembra alguma coisa...mas...quando a ferida...como agora,
não tá doendo...se esquece, porque ela sempre tá doendo...É...negócio é sério. Sério, muito
sério. É...mas é coisa hereditário isso. Você recebe de mãe, de pai...sabe? É de sangue! Cria
em você uma central. A central ali é a perna.”

I43
“É...assim que eu gosto de botar um chinelinho...assim...eu fico assim...às vezes minhas filhas
me chamam pra ir num aniversário...aí às vezes eu não vou porque eu não posso botar um
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calçado de acordo no pé...aí que eu fico triste....mas às vezes quando tem um aniversário perto
de casa eu boto uma calça comprida, boto uma sandalinha e vou!”

I44
“Olha...é...depressão. eu fiquei muito...é...depressivo com...essa situação que eu passei, né?
Envergonhado...sem querer ir a lugar nenhum...sem querer estar perto das pessoas...entende?
E aquilo realmente me deu bastante depressão.”

I45
“Minha ferida...é...interfere em alguma coisa? Interfere! Olha...é...interfere em tudo! Em
comer alguma coisa, em passear, em jogar bola com o meu filho que meu filho adora jogar
uma bola e daí pra frente...é aquele problema, né? É depressão direto...a hora que eu não
posso fazer as coisas que eu gosto.”

I46
“Oh...ela interfere na minha vida...que...assim quando ela abre, né? Que ela volta...ela fica uns
tempos sem...sem essa abertura depois quando abre... aí pra mim ela interfere porque aí eu
sinto dor, né? Eu tenho que ta andando atrás de tratamento, pra tratar dela, né? E tudo. Aí ela
interfere. Nessa...entendeu? Ela não.. porque ta sempre...de vez em quando ta abrindo, aí me
incomoda.”

I47
“que interfere? Ah..eu queria ficar boa, né? Ficar boa...mas eu vejo gente pior do que eu, né?
Né? Eu queria ficar boa. Ficar curada logo. [A idosa foi questionada em relação às suas
atividades] Não atrapalha não.”

I48
“Nada. Nada. Não. Nada. Eu vou ficar boa, se Deus quer”

I49
“É...eu preferia não estar com essa ferida...mas como está eu tenho que fazer o
acompanhamento dela pra melhorar. [O idoso foi questionado quanto a realização de outras
atividades] Não, pra mim não interfere. Ela vai...ela vai me impedir, às vezes, de botar um
sapato. Essas coisas, mas...eu tenho que sujeitar a isso.”

I50
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“É...interfere assim, porque eu quero fazer outras coisas, outros tipos de atividade...e...então
atrapalha, por ex...onde eu moro te uma escadaria imensa, tem uma ladeira imensa pra descer
e agora ta precisando botar um corrimão. Então ela interfere assim, porque eu quero sair mais
e ter mais atividade.”
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ANEXO IV - PROTOCOLO I
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINESE
Escola de Enfermagem - Grupo Cicatrizar - Profª. Drª. Beatriz Guitton
PROTOCOLO I - AVALIAÇÃO DE CLIENTES COM LESÕES – Projeto Perfil epidemiológico e sóciodemográfico de usuários com feridas crônicas

I. HISTÓRICO
Nome:
Identificação:
Nº Prontuário:
Data de Nascimento:
Idade:
Sexo
( 0 )F
( 1 )M
Escolaridade ( 0 ) Analfabeto ( 1 ) Fundamental
( 2 ) Médio
( 3 ) Superior
(1) completo (2) incompleto
Estado Civil
( 0 ) Solteiro
( 1 ) Casado/União estável
( 2 ) Viúvo
( 3 ) Separado/Divorciado
Raça
( 0 ) Branca
( 1 ) Preta
( 2 ) Parda
( 3 ) Amarela
( 4 ) Indígena
Renda (valor em reais): R$
Quantas pessoas dependem dessa renda: ( 0 ) 1
(1)2
(2) 3
(3) 4
(4) 5 ou mais
Ocupação atual:
Profissão
Endereço
Cidade
CEP
Telefone
Celular
( ) Whatsapp
E-mail
Rede de água encanada ( 0 ) Sim ( 1 ) Não
Rede de esgoto encanada ( 0 ) Sim ( 1 ) Não
Faz uso de Medicamentos regularmente ( 0 ) Sim ( 1 ) Não
Essas medicações são ( 0 ) Naturais ( 1 ) Homeopáticas ( 2 ) Alopáticas
Medicamentos em uso:
Alergias
Tabagismo
Etilismo

( 1 ) sim
( 1 ) sim

( 0 ) não
( 0 ) não

Diabetes mellitus
Hipertensão Arterial
Insuficiência venosa crônica

( 1 ) sim
( 1 ) sim
( 1 ) sim

Cigarros/dia:
Histórico:
Frequência:
Histórico:
II. COMORBIDADES
( 0 ) não
Ano do Diagnóstico:
( 0 ) não
Ano do Diagnóstico:
( 0 ) não
Ano do Diagnóstico:

Outras doenças

( 1 ) sim

( 0 ) não

Quais:
III. AVALIAÇÃO GERAL

Peso (Kg):
Altura (cm):
IMC = Peso/(altura)2
Circunferência abdominal (cm):
Circunferência tórax (cm):
Dieta
( 0 ) livre
( 1 ) hipossódica ( 2 ) hipocalórica ( 3 ) hipoglicêmica ( 4 ) outra, qual:
Condições higiênicas
( 0 ) satisfatórias ( 1 ) insatisfatórias, especifique:
Deambulação
( 0 ) normal ( 1 ) com auxílio ( 2 ) em cadeira de rodas ( 3 ) acamado ( 4 ) claudicando
Atividade Física
( 0 ) sim
( 1 ) não
Qual:
Nº vezes/semana
Pulsos presentes
( 0 ) Pedial D ( 1 ) Pedial E ( 2 ) Maleolar D ( 3 ) Maleolar E ( 4 ) Poplíteo D ( 5 ) Poplíteo E
Perfusão
( 0 ) Preservado ( Enchimento em > de 3 segundos)
( 1 ) Diminuído (Enchimento em < de 3 segundos)
Índice tornozelo/braço:
Outras Observações:

VI. ESCALA DE AVALIAÇÃO PARA O AUTOCUIDADO ( Valor de cada item: SIM: 2
DATA
1. Compreende o seu estado atual de saúde/doença
2. Colabora com o tratamento (segue as orientações, comparece às consultas)
3. Segue dieta e medicamentos prescritos
4. Faz o curativo domiciliar seguindo as orientações do nosso serviço
5. O curativo é realizado com ajuda de alguém
TOTAL DE PONTOS
DATA

ASSINATURA

MAIS OU MENOS: 1 ponto

NÃO: 0 ponto)
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ANEXO V - PROTOCOLO II
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINESE
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – Projeto CICATRIZAR – Profª Beatriz Guitton
Nome:
Tipo da lesão ( 0 ) u. venosa – ITB:

Identificação:
( 1 ) u. diabética

( 2 ) u. pressão

( 3 ) traumáticas

Nº Prontuário:
( 4 ) cirúrgicas

( 5 ) outra:

Localização
Recidiva ( 0 ) Sim ( 1 ) Não
DATA

Início da lesão atual:
DATA

AVALIAÇÃO GERAL

DATA

DATA

Principais queixas
Pressão Arterial
Glicemia capilar
AVALIAÇÃO DA LESÃO
TAMANHO
TECIDO
Granulação
Epitelização
Esfacelo
Necrose

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

EXSUDATO

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
QUANTIDADE
(1)
(medir curativo secundário, (2)
na primeira gaze após o (3)
curativo primário)
(4)
PROFUNDIDADE
(1)
(2)
(3)
DESENHO DA BORDA
(0)
(1)
TECIDO DA BORDA

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)

( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100
( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100
( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100
( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100

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

( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100
( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100
( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100
( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100

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

( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100
( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100
( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100
( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100

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

( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100
( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100
( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100
( 2) 1 – 25 ( 3) 26 – 50 ( 4) 51 – 75 ( 5) 76- 100

Seroso
Serossanguinolento
Sanguinolento
Purulento
Pio sanguinolento
Ausente (gaze seca)
Pouco (até 25%)
Moderado (25 a 75%)
Grande (mais de 75%)
Superficial
Parcial
Total
Regular
Irregular

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Seroso
Serossanguinolento
Sanguinolento
Purulento
Pio sanguinolento

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Seroso
Serossanguinolento
Sanguinolento
Purulento
Pio sanguinolento

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Seroso
Serossanguinolento
Sanguinolento
Purulento
Pio sanguinolento

(1) Superficial
(2) Parcial
(3) Total
(0) Regular
(1) Irregular

(1) Superficial
(2) Parcial
(3) Total
(0) Regular
(1) Irregular

(1) Superficial
(2) Parcial
(3) Total
(0) Regular
(1) Irregular

Epitelizada
Hipergranulada
Hiperqueratosa
Macerada
Outra:

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)

Epitelizada
Hipergranulada
Hiperqueratosa
Macerada
Outra:

Epitelizada
Hipergranulada
Hiperqueratosa
Macerada
Outra:

Epitelizada
Hipergranulada
Hiperqueratosa
Macerada
Outra:
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PELE ADJACENTE

PRURIDO
Local
Sinais para infecção

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Hidratada
Ressecada
Descamativa
Macerada
Eritematosa
Hipopigmentada
Hiperpigmentada
Outra:
( 1 ) Sim

( 0 ) Não

( 1 ) Sim
( 1 ) Sim

( 0 ) Não
( 0 ) Não

( 1 ) Sim
( 1 ) Sim

( 0 ) Não
( 0 ) Não

( 1 ) Sim
( 1 ) Sim

( 1 ) Sim

( 0 ) Não

( 1 ) Sim

( 0 ) Não

( 1 ) Sim

Dor
Calor
Edema – Local
Intensidade( 1+ a 4+ )
Odor fétido
PLANO DE AÇÃO
Produto no leito

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Hidratada
Ressecada
Descamativa
Macerada
Eritematosa
Hipopigmentada
Hiperpigmentada
Outra:
( 1 ) Sim ( 0 ) Não

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Produto perilesional
Bandagem
Observações
ORIENTAÇÕES

ASSINATURA
Paciente foi descontinuado ( 1 ) Sim

( 0 ) Não

Data:

Hidratada
Ressecada
Descamativa
Macerada
Eritematosa
Hipopigmentada
Hiperpigmentada
Outra:
( 1 ) Sim ( 0 ) Não

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Hidratada
Ressecada
Descamativa
Macerada
Eritematosa
Hipopigmentada
Hiperpigmentada
Outra:
( 1 ) Sim

( 0 ) Não

( 0 ) Não
( 0 ) Não

( 1 ) Sim
( 1 ) Sim

( 0 ) Não
( 0 ) Não

( 0 ) Não

( 1 ) Sim

( 0 ) Não

ANEXO VI
Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida -SF-36

Função exercida no trabalho: ___________________________________________
Há quanto tempo exerce essa função: ___________________
Instruções: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas informações nos manterão
informados de como você se sente e quão bem você é capaz de fazer atividades de vida diária.
Responda cada questão marcando a resposta como indicado. Caso você esteja inseguro em
como responder, por favor, tente responder o melhor que puder.
1- Em geral você diria que sua saúde é:
Excelente
1

Muito Boa
2

Boa
3

Ruim
4

Muito Ruim
5

2- Comparada a um ano atrás, como você classificaria sua idade em geral, agora?
Muito Melhor
1

Um
Pouco Quase
Melhor
Mesma
2
3

a Um Pouco Pior Muito Pior
4

5

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um
dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades?
Neste caso, quando?
Atividades

Sim,
muito
1

a) Atividades
rigorosas, que
exigem muito
esforço, tais
como correr,
levantar
objetos
pesados,
participar em
esportes
árduos
b) Atividades
1

dificulta Sim, dificulta um Não, não dificulta
pouco
de modo algum
2
3

2

3

c)

d)

e)

f)

g)
h)
i)
j)

moderadas,
tais
como
mover
uma
mesa, passar
aspirador de
pó, jogar bola,
varrer a casa.
Levantar ou
carregar
mantimentos
Subir vários
lances
de
escada
Subir
um
lance
de
escada
Curvar-se,
ajoelhar-se ou
dobrar-se
Andar mais de
1 quilômetro
Andar vários
quarteirões
Andar
um
quarteirão
Tomar banho
ou vestir-se

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu
trabalho ou atividade regular, como consequência de sua saúde física?

a) Você diminui a
quantidade
de
tempo
que
se
dedicava ao seu
trabalho
ou
a
outras atividades?
b) Realizou
menos
tarefas do que você
gostaria?
c) Esteve limitado no
seu tipo de trabalho
ou
a
outras
atividades?
d) Teve dificuldade de

Sim
1

Não
2

1

2

1

2

1

2

fazer seu trabalho
ou
outras
atividades (p. ex.
necessitou de um
esforço extra)

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu
trabalho ou atividade regular diária, como consequência de algum problema emocional
(como se sentir deprimido ou ansioso)?
Sim
a) Você diminui a 1
quantidade
de
tempo
que
se
dedicava ao seu
trabalho
ou
a
outras atividades?
b) Realizou
menos 1
tarefas do que você
gostaria?
c) Não realizou ou fez 1
qualquer
das
atividades
com
tanto cuidado como
geralmente faz.

Não
2

2

2

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas
emocionais interfiriram nas suas atividades sociais normais, em relação à família,
amigos ou em grupo?
De
forma Ligeiramente
nenhuma
1
2

Moderadamente Bastante

Extremamente

3

5

4

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?
Nenhuma
1

Muito leve
2

Leve
3

Moderada
4

Grave
5

Muito grave
6

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal
(incluindo o trabalho dentro de casa)?
De
maneira Um pouco
alguma
1
2

Moderadamente Bastante

Extremamente

3

5

4

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você
durante as 4 últimas semanas. Para cada questão, por favor, marque uma resposta que
mais se aproxime com a maneira de como você se sente, em relação às últimas 4
semanas.
Todo
A maior Uma boa Alguma
Uma
Nunca
Tempo
parte do parte do parte do pequena
tempo
tempo
tempo
parte do
tempo
a) Quanto 1
tempo você
tem
se
sentindo
cheio
de
vigor, de
vontade, de
força?

2

3

4

5

6

b) Quanto 1
tempo você
tem
se
sentido
uma pessoa
muito
Nervosa?

2

3

4

5

6

c) Quanto 1
tempo você
tem
se
sentido tão
deprimido
que nada
pode
anima-lo?

2

3

4

5

6

d) Quanto 1
tempo você
tem
se
sentido

2

3

4

5

6

calmo ou
tranquilo?
e) Quanto 1
tempo você
tem
se
sentido
com muita
energia?

2

3

4

5

6

f) Quanto 1
tempo você
tem
se
sentido
desanimado
ou abatido?

2

3

4

5

6

g) Quanto 1
tempo você
tem
se
sentido
esgotado?

2

3

4

5

6

h) Quanto 1
tempo você
tem
se
sentido
uma pessoa
feliz?

2

3

4

5

6

i) Quanto 1
tempo você
tem
se
sentido
cansado?

2

3

4

5

6

10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas
emocionais interferiram com suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes,
etc)?
Todo Tempo

A maior parte Alguma parte Uma pequena Nenhuma parte
do tempo
do tempo
parte do tempo do tempo

1

2

3

4

5

11- O quanto é verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?

Definitivamente A maioria Não sei
verdadeiro
das vezes
verdadeiro

A
Definitivamaioria
mente
das vezes falso
falso

a)
Eu 1
costumo
adoecer
um pouco
mais
facilmente
que
as
outras
pessoas

2

3

4

5

b) Eu sou 1
tão
saudável
quanto
qualquer
pessoa que
eu conheço
c) Eu acho
que
a
minha
saúde vai
piorar

2

3

4

5

c) Eu acho 1
que
a
minha
saúde vai
piorar

2

3

4

5

d) Minha 1
saúde
é
excelente

2

3

4

5

