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RESUMO

ABREU, Alcione Matos. Uso da Bota de Unna comparado a Bandagem elástica em úlceras venosas: Ensaio clínico. Niterói/ Rj 2012. 88f.Dissertação (Mestrado em Ciências do Cuidado em Saúde)Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, 2012.

Este estudo teve os objetivos de avaliar os resultados clínicos e evolutivos do processo de reparo tecidual em pacientes com úlcera venosa em uso da terapia compressiva inelástica (Bota de Unna) em
comparação ao uso da terapia compressiva elástica (atadura elástica); e, analisar se existe variação
significativa na área da úlcera ao longo de 13 semanas de tratamento nos dois grupos. Metodologia:
Trata-se de um estudo clínico experimental randomizado e controlado, aberto, prospectivo, com abordagem quantitativa, realizado em um hospital universitário. A amostra foi de 18 pacientes, acompanhados por 13 semanas. Para alocação aleatória foi realizada uma lista através do software Biostat 5.0
que realizou o sorteio dos participantes em um dos grupos, onde metade destes utilizaram como tratamento para as úlceras venosas a Bota de Unna, e a outra metade a atadura elástica. Todos os voluntários atenderam aos critérios de inclusão. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Faculdade de Medicina, sob o protocolo nº 327/2010 e CAAE:0252.0.258-000-10, os termos de
consentimento e fotografia encontram-se de acordo com as Resoluções 196/96. A coleta de dados foi
realizada durante seis meses, pela enfermeira pesquisadora e por uma bolsista de iniciação científica.
Os dados foram analisados no SPSS 14.0 Windows, através de estatística descritiva e inferencial, e
apresentados na forma de tabelas, quadros e gráficos. Entre os pesquisados, pôde-se identificar que
(61,1%) eram homens e adultos, moradores de Niterói /RJ (66,6%) e com baixo grau de escolaridade
(55,5%). Em relação às características clínicas das úlceras, encontrou-se que no grupo B, úlceras mais
exsudativas, com maior tempo de evolução e maiores áreas. Já o Grupo A apresentou o maior numero
de úlceras com presença no leito com tecido de hipergranulação e ou desvitalizado e destacou-se como
a terapia compressiva mais confortável. O uso da Bota de Unna macerou as bordas das úlceras e a
Gaze Petrolatum® levou a formação de crostas perilesional. Em relação a redução da área das úlceras
venosas, pelo teste de ANOVA de Friedman, observou-se que existe queda significativa, ao nível de
5%, na área da úlcera apenas no grupo B (p < 0,0001) ao longo de todo o tratamento, mas pode-se
dizer, que existe uma tendência do grupo A apresentar queda na área da lesão (p = 0,06), após a 5ª
consulta. Conclui-se que a Bota de Unna apresentou melhor resultado em úlceras venosas com áreas
superiores a 10 cm² e o uso da Gaze Petrolatum® com a atadura elástica em úlceras venosas inferiores
a 10 cm².

DESCRITORES: Bandagem, Úlcera varicosa e Enfermagem.
PALAVRAS- CHAVES: Terapia Compressiva e Bota de Unna.

ABSTRACT
ABREU, Alcione Matos. Usage of Unna Boot in comparison to Elastic Bandage in venous ulcers:
Clinical Study. Niteroi/RJ 2012. 88f. Dissertation (Mastering in Health Care Science) Aurora Afonso
Costa Nursing School, Federal Fluminense University, 2012.
This study aimed to evaluate clinical and evolutionist results of the process of tissues repairing in patients with venous ulcer using the compressive inelastic (Unna Boot) comparing the usage of compressive elastic therapy (elastic bandage) and analyzing if there is a meaningful variation in the ulcer area
with 13 weeks of treatment in both groups. Methodology: Concerning in a experimental, randomized
and controlled, opened, prospective study with quantitative approach in a College Hospital. A sample
of 18 patients was monitoring for 13 weeks. It was achieved a list of two groups in randomized draw
by Biostat 5.0 software where half of participants used as therapy Unna Boot in venous ulcer and the
other half of them used the elastic bandage one. All volunteers followed the inclusion criteria. This
study was approved by The Committee of Ethics in research of Medical College; under the protocol
number no 327/2010 and CAAE: 0252.0.258-000-10, terms of authorization and photography are in
agreement to the resolutions 196/96. The data collection was done for six months by researcher nurse
and a scholarship student of scientific study. Such data were analyzed in SAS 6.11, through descriptive and inferential statistic and performed in tables, squares and graphs. Among participants could
identify that (61%) were adult male; inhabitants from Niteroi/RJ (66,6%) with a low degree of education (55,5%). Regarding to the ulcer clinical characteristics in Unna Boot group was found ulcers with
more exsudation, with longer evolution time and larger areas. In elastic bandage group, a great number
of ulcers with hyper-granulation and or desvitalization tissue on the bed was remarkable as the most
comfortable compressive therapy. The usage of Unna Boot softened the ulcer borders and in the Petrolatum® Gaze took as a result a formation of a scab around the lesion. In relation to the reduction of
venous ulcer area due to the ANOVA Friedman Test, analyzed that there is a meaningful decrease to
the level of 5%, in the ulcer area in group B (p<0,0001) along of all the treatment, but there is a tendency of group A in performing a reduction in the affected area after the 5th consultation. Concluding
that the Unna Boot performed better/satisfactory results in venous ulcer with area superior to 3.93 in².
and the usage of Petrolatum® Gaze with elastic bandage in venous ulcer was inferior to 3.93 in².
Descriptors: Bandage, Varicose Ulcer and Nursing
Key-words: Compressive Therapy and Unna Boot.

1.0 INTRODUÇÃO
As úlceras crônicas de etiologia vasculogênica constituem-se em um grave problema
de abrangência mundial. No Brasil elas constituem um sério problema de saúde pública, pois,
são responsáveis por índices de morbidade e mortalidade significativos; além de provocarem
um grande impacto econômico (IPONEMA; COSTA, 2007). Sabe-se que do total do número
de úlceras crônicas localizadas em membros inferiores, aproximadamente 75% destas são de
etiologia venosa (VALENCIA; FALABELLA; KIRSNER; EAGLSTEIN, 2001).
As três principais causas de úlceras crônicas em membros inferiores são: neuropatias,
insuficiência arterial e venosa. Todas possuem características próprias de diagnóstico, e cabe
ao profissional de enfermagem saber diferenciá-las para propor o tratamento ideal para cada
tipo de úlcera, pois o diagnóstico incorreto acaba desencadeando uma abordagem incorreta e
consequentemente, o atraso no processo de reparo tecidual de uma ferida, podendo levá-la a
cronicidade.
Por serem muitas vezes lesões de longa evolução e com respostas terapêuticas variáveis, há necessidade que o Enfermeiro realize uma assistência voltada tanto para prevenção,
quanto ao tratamento diferencial das feridas já instaladas, inclusive oferecendo ao paciente
ambulatorial orientações para o seu autocuidado.
Irion (2005) ressalta que a principal causa das úlceras de etiologia venosa é a hipertensão venosa e a conseqüente hipertensão capilar. Sabe-se que o tratamento deste tipo de úlcera
deverá ser voltado para a tentativa de se reverter a hipertensão venosa ao nível das veias superficiais dos membros inferiores. Desta forma o tratamento com a terapia compressiva é o
indicado para os pacientes com insuficiência venosa crônica, pois ela agirá na macrocirculação, aumentando o retorno venoso e a pressão tissular favorecendo a reabsorção do edema,
fazendo com que os fluidos localizados nos espaços intersticiais voltem para dentro dos sistemas vascular e linfático (ALBINO; FURTADO; PINA, 2007).
O controle inadequado da hipertensão venosa é diretamente proporcional ao aumento
das taxas de recorrências das úlceras de etiologia venosa (BORGES, 2005; FRANÇA; TAVARES, 2003; NELSON; BELL-SYER; CULLUM, 2001).
Segundo Abbade (2010) a abordagem terapêutica de pacientes com úlcera venosa deve
se fundamentar para a maioria dos casos na terapia compressiva, no tratamento tópico da úlce-

ra, e em casos mais graves acrescenta-se o tratamento com medicamentos sistêmicos e o cirúrgico.
Existe atualmente um grande número de diferentes tipos de terapias compressivas no
mercado para o tratamento de feridas, porém, ainda não está claro se todas elas são realmente
efetivas ou qual dessas terapias será a melhor indicação para o tratamento de úlceras venosas
(O’MEARA; CULLUM; NELSON, 2009).
A utilização da Bota de Unna constitui uma forma de terapia compressiva inelástica,
que atuará aumentando a compressão e favorecendo a drenagem e o suporte venoso e a proteção da lesão, favorecendo assim a cicatrização da úlcera (BRASIL, 2002).
Para Abbade; Lastória (2006) essas ataduras inelásticas criam alta pressão com a contração muscular (durante a deambulação) e pequena pressão ao repouso. Por esta razão, é imprescindível que o paciente continue a realizar suas atividades diárias, como as laborais ou
realizar pequenas caminhadas quando estiver em uso da Bota de Unna para efetivar a atuação
do produto (ABBADE, 2010).
As ataduras elásticas são feitas de fibras elásticas e fornecem uma compressão que se
mantém durante a realização do movimento e do repouso. Durante a deambulação os músculos da panturrilha se contraem, a bandagem se expande, dissipando a força exercida pela contração dessa musculatura e favorecendo o retorno venoso para o coração (ABBADE; LASTÓRIA, 2006).
São reutilizáveis por serem laváveis e são classificadas de classe III, exercem valores
de pressão adequados num tornozelo de até 25 cm (ALBINO; FURTADO; PINA, 2007).
É importante salientar que a prática da terapia compressiva pode ser nociva ou inútil se
ela não for utilizada corretamente e que sua efetividade pode ser influenciada pela técnica de
aplicação por parte dos médicos, enfermeiros ou dos próprios pacientes (ABBADE; LASTÓRIA, 2006).

1.1 SITUAÇÃO PROBLEMA
Há uma crescente demanda de pacientes com úlceras venosas crônicas, que procuram
o atendimento ambulatorial de referência para o tratamento e acompanhamento de úlceras
crônicas.
Como pôde-se perceber através dos dados estatísticos do Ambulatório de Reparo de
Feridas do HUAP, do total dos 105 pacientes atendidos neste setor no ano de 2008, 48% de-

les, possuem úlceras de origem venosa, 18% úlceras de etiologia diabética, seguidos de 9% de
úlceras classificadas como por decúbito ou por pressão, os outros 25% são distribuídos entre
úlceras arteriais, mistas e traumáticas (OLIVEIRA; ABREU, 2008).
Em relação a idade dos pacientes atendidos, cerca de 5,3% dos pacientes estão entre a
faixa etária de 15- 30 anos, 22% entre 31-50 anos, 45,7% entre 51-70 anos e 27% entre 71-90
anos (OLIVEIRA; ABREU, 2008).
Ao analisar estes dados estatísticos, pode-se comprovar que a maioria dos pacientes
que procuram o Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP sofre pelos agravos ocasionados
pela Insuficiência Venosa Crônica e que se deve salientar que 67,7 % dos pacientes atendidos
neste ambulatório estão em faixas etárias de adulto e idoso, (31 à 70 anos) (OLIVEIRA; ABREU, 2008).
Este dado acerca da população de interesse do estudo, nos indica que a insuficiência
venosa crônica não só atinge a parcela idosa da sociedade, mas também os adultos, muitos
deles ainda em fase de atuação no mercado de trabalho. Sendo assim as complicações da Insuficiência Venosa Crônica podem ocasionar o aumento dos gastos do governo com aposentadorias por invalidez, e/ou licenças de saúde prolongadas, além dos gastos com o tratamento
ambulatorial quando as úlceras surgem e com consultas de médicos especialistas como por
exemplo angiologistas e vasculares (ABBADE; LASTÓRIA, 2006).

1.2 PERGUNTA DE PESQUISA
A pergunta de pesquisa foi construída de acordo com a estratégia PICO:
P- Pacientes adultos e ou idosos, de ambos os sexos, com úlcera venosa crônica em somente
um membro inferior, sem Diabetes Mellitus; (Patients)
I - Tratamento de úlceras venosas utilizando terapia compressiva inelástica; (Intervention)
C - Tratamento de úlceras venosas utilizando terapia compressiva elástica; (Control)
O - Redução total ou relativa do tamanho da úlcera.(Outcomes)

Qual a terapia compressiva trará redução da área das úlceras venosas?

1.3 OBJETIVO GERAL

Comparar o processo de reparo tecidual em pacientes com úlcera venosa em uso da
terapia compressiva inelástica (Bota de Unna) em comparação ao uso da bandagem elástica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Utilizar a Bota de Unna e a atadura elástica no tratamento de pacientes com úlcera
venosa;



Analisar os resultados clínicos e evolutivos do processo de reparo tecidual das ulceras
venosas dos pacientes submetidos ao tratamento com terapia inelástica e elástica;



Verificar a existência da variação na área da úlcera em cm² ao longo de 13 semanas de
tratamento nos dois grupos.

1.4 JUSTIFICATIVA
Esta pesquisa possui grande relevância teórica, pois de acordo com Cândido (2001) a
úlcera venosa corresponde de 60 a 80% das ulcerações dos membros inferiores, sendo mais
freqüente no terço médio-distal da perna, com maior incidência nas proeminências ósseas,
particularmente nos maléolos mediais.
Segundo Albino; Furtado; Pina, (2007) a terapêutica compressiva melhora a taxa de
cicatrização das úlceras venosas em comparação com outros tratamentos que não incluem a
compressão.
Há poucos estudos clínicos experimentais randomizados, produzidos no Brasil que
abordam em sua temática o uso dessas duas terapias compressivas para o tratamento da úlcera
de etiologia venosa.
Essa pesquisa teve grande abrangência para o Município de Niterói e cidades vizinhas,
pois sabe-se que existe uma grande demanda de pacientes que procuram os serviços e
programas de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), inclusive o Ambulatório de Reparo de
Feridas do HUAP para o tratamento dessas lesões. Sabe-se que este é longo e custoso para o
SUS, em detrimento do numero de recidivas, longo tempo de evolução, alto poder de
incapacitação, entre outros (DEALEY, 2008).
O perfil social dessa clientela indica que a grande maioria são de pessoas de baixa
escolaridade, com restrições financeiras para custear com meios próprios, o seu tratamento.

Em relação a viabilidade científica da pesquisa, sabe-se que há ensaios clínicos, controlados, randomizados, de padrão internacional que compararam o uso dessas duas terapias
compressivas em pacientes ambulatoriais com úlceras venosas crônicas (KAPP; SAYERS,2008; RIPPON, 2007; FRANKS, et al, 2004; MOODY,1999).

1.5 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO

Este trabalho adere de forma positiva a linha de pesquisa do Mestrado Acadêmico Ciências do Cuidado em Saúde: Cuidados nos ciclos vitais humanos, tecnologia e subjetividades
na saúde, porque propõe-se neste, o tratamento das úlceras venosas através da comparação de
duas terapias compressivas diferentes; a terapia compressiva inelástica, realizada com o uso
da Bota de Unna, e a terapia elástica, realizada pelo uso da atadura elástica compressiva. Sabe-se que o tratamento de úlceras venosas utilizando-se a terapia compressiva é atualmente
muito discutido entre médicos e enfermeiros, inclusive internacionalmente, sendo considerado
por muitos como padrão ouro em relação ao tratamento tópico convencional dessas úlceras
(FRADIQUE et al, 2011; MAFFEI, 2008; SILVA, 2008; LUCCAS; ROCHA, 2008).
Para Dealey (2008) o tratamento das úlceras venosas consiste em aliar três aspectos:
(1) melhorar o retorno o venoso com o uso da terapia compressiva; (2) cuidar da pele adjacente a úlcera e (3) utilizar os produtos adequados para o tratamento das úlceras.
Este projeto foi desenvolvido no grupo de pesquisa do CNPq intitulado: Cuidado nos
ciclos vitais humanos, tecnologia e subjetividade na saúde, cujo enfoque foi na pesquisa clínica. Ele pode contribuir para a ampliação do conhecimento científico sobre prevenção e tratamento de feridas venosas crônicas tanto para a área da Enfermagem quanto para a Saúde em
geral.

2.0-REVISÃO DE LITERATURA

2.1-DADOS EPIDEMIOLÓGICOS
Estudos mostraram que a prevalência da Insuficiência Venosa Crônica (IVC) na população mundial aumenta de acordo com o aumento da idade. Na Europa na população de adultos compreendidos na faixa etária de 30 a 70 anos de idade cerca de 5 a 15 % apresentam essa
doença, sendo que do total destes, 1% apresenta úlcera de etiologia venosa (FRANÇA; TAVARES, 2003). Nos Estados Unidos da América (EUA) cerca de 1% da população já teve ou
sofre atualmente com úlcera venosa (BONGIOVANNI; HUGHES; BOMENGEN, 2006).
É difícil determinar o número exato de úlceras venosas, mas estima-se que na população de americanos com idade superior a 65 anos é estimado um aumento de aproximadamente
de 12 a 22% no número de úlceras venosas no período de tempo compreendido entre 1988 a
2030 (BORGES, 2005).
Estas úlceras são responsáveis por um significativo impacto social e econômico devido a sua natureza recorrente e ao longo tempo decorrido entre sua abertura e cicatrização.
Para a maioria dos estudos, há prevalência de 01 em 350 adultos, para úlcera venosa ativa
(não cicatrizada). A história de úlcera ativa ou cicatrizada ocorre em aproximadamente 1% da
população adulta; aumentando com o aumento da idade, sendo superior a 4% em pessoas com
mais de 65 anos, predominando o sexo feminino, com índice de recorrência de 60,0 a 72,0%
(ABBADE; LASTÓRIA, 2006). Contudo, apesar da sua elevada prevalência, a úlcera venosa
é freqüentemente negligenciada e abordada de maneira inadequada pelos profissionais de saúde que atuam no Programa de Atenção Básica do Sistema Único de Saúde (SUS) (ABREU,
2009).
Para Telles (2007, p.401)
A IVC, representa 60% a 70% de todas úlceras de perna, possuindo caráter incapacitante por acometer membros inferiores. Em torno de 30% dos que necessitam de ajuda previdenciária ou de cofres públicos, apresentam essa enfermidade. Ela acomete indivíduos em plena atividade laborativa, e acaba se tornando um problema de
âmbito não só social mas familiar e pessoal.

No Reino Unido as úlceras em membros inferiores estão presentes em 1% a 2% da
população, o que significa um número de 80 a 100 mil pacientes, além de 400 mil indivíduos
com úlceras cicatrizadas que podem recidivar. Seu gasto anual com o tratamento de úlceras de
etiologia venosa é de 600 milhões de libras (BORGES, 2005).
Já no Brasil esses custos são desconhecidos pelos governos, pois não existem registros
epidemiológicos de prevalência e incidência e, conseqüentemente, dos gastos com o tratamento da úlcera venosa até a sua cicatrização tecidual (MACEDO, 2009; BORGES, 2005). Mas
sabe-se que o perfil das úlceras venosas que acometem os brasileiros são de longa duração em
razão de sua cronicidade e com grandes possibilidades de recidivas. A úlcera venosa vem
sendo tratada com um surpreendente descaso pelas autoridades e profissionais de saúde
(TELLES, 2007,p.402).
No estado do Rio de Janeiro, o cliente portador de lesões cutâneas apresenta tempo
maior de internação, pois está suscetível ao desenvolvimento de infecções hospitalares, onerando ainda mais o tratamento. “Não há na Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro,
pesquisas e dados estatísticos a respeito do número de clientes portadores de lesões cutâneas
e, conseqüentemente, por causa diagnóstica e evolução da doença” (TELLES, 2007, p.399400).

2.2- FISIOPATOLOGIA DA INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA
As alterações da Insuficiência Venosa Crônica devem-se basicamente ao regime de
pressão aumentada nos capilares do tecido subcutâneo dos membros inferiores, ocorridos
principalmente durante a deambulação, e esse aumento de pressão é dependente de duas alterações hemodinâmicas: obstrução venosa e a insuficiência valvular venosa ou as duas concomitantes (MAFFEI, 2008).
Para França; Tavares, (2003)
O sistema venoso dos membros inferiores é composto por veias superficiais e por
veias profundas, que se comunicam entre si através de veias perfurantes. Em associação com os tecidos circundantes, estes sistemas venosos formam uma unidade funcional conhecida como bomba muscular da panturrilha ou coração periférico, que
durante o exercício auxilia no retorno do sangue venoso para o coração.

Classicamente, a Insuficiência Venosa Crônica agrupa quatro formas clínicas: as varizes primárias ou essenciais, a síndrome pós-trombótica (SPT), as varizes por angiodisplasias

congênitas (Síndrome de Klippel-Trenaunay, síndrome de Parkes-Weber, síndrome de Bockenheimer) e as varizes por fístulas arteriovenosas adquiridas. Admite-se, hoje, que as varizes
da gravidez constituem, também, um grupo à parte, com características etiopatogênicas e fisiopatológicas próprias (MAFFEI, 2008).
Acredita- se que a hipertensão venosa é a grande causadora das ulcerações de etiologia
venosa em membros inferiores, pois ela dificulta o retorno venoso das pernas para o coração
(BORGES 2005; FRANÇA; TAVARES, 2003; NELSON et al., 2001).
Existem dois mecanismos para a hipertensão venosa. O primeiro é a pressão hidrostática, relacionado à pressão da coluna de sangue do átrio direito. Em situações normais, o fluxo
venoso corre, do sistema venoso superficial para o profundo, através de veias comunicantes
com válvulas competentes, que impedem o retorno de sangue para as veias superficiais. A
incompetência das válvulas do sistema venoso profundo e comunicante e o refluxo resultante
causam hipertensão venosa (FRANÇA; TAVARES, 2003 apud DEPALMA et al., 1995).
Já o segundo mecanismo dinâmico, está relacionado a musculatura da panturrilha, que
funciona como uma bomba, que durante a contração muscular age comprimindo as veias profundas, com isso suas válvulas se fecham e o sangue é ejetado para o coração. O processo de
relaxamento da musculatura da panturrilha, produz uma enorme queda de pressão nas veias
profundas, fechando-se a válvula proximal do eixo profundo, dessa forma o sangue é aspirado
em profundidade através das veias perfurantes (FRANÇA; TAVARES, 2003).
Para que essa bomba muscular funcione adequadamente, faz-se necessária a presença
de veias de drenagem pérvias com válvulas competentes, musculatura eutônica e eutrófica,
integridade neural e articulações livres (FRANÇA; TAVARES, 2003).
Dentre os principais fatores predisponentes para a Insuficiência venosa e conseqüente
o surgimento de úlceras venosas podemos citar: idade avançada, obesidade, gravidez, fatores
genéticos e ou história familiar de veias varicosas e trombose venosa profunda (TVP) (ABBADE; LASTÓRIA, 2006; FRANÇA; TAVARES, 2003).

2.3 CLASSIFICAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA ( IVC)
Segundo França e Tavares (2003) a primeira classificação da IVC foi proposta por
Widmer (1990) que tinha como desvantagens a natureza não específica do estágio I e a ausência da diferenciação entre as alterações tróficas no estágio II.
A classificação era a seguinte:

• Classe I – edema, coroa flebectásica paraplantar;
• Classe II – alterações tróficas (hiperpigmentação e lipodermatosclerose);
• Classe III – úlcera aberta ou cicatrizada;
A segunda classificação da IVC foi a de Porter (1995), e se baseava em:
• Classe 0 – Assintomática;
• Classe 1 – IVC leve. Edema moderado, dor discreta e dilatação local ou generalizada de
veias subcutâneas;
Classe 2 – IVC moderada. Edema moderado a severo, varizes, dor em peso, hiperpigmentação
e lipodermatoesclerose;
• Classe 3 – IVC severa. Edema severo, varizes calibrosas, anormalidades tróficas acentuadas
e úlcera;
Em 1994, no Havaí devido à necessidade de maior especificidade e uniformidade na
avaliação da doença venosa, um comitê conhecido como International Consensus Committee
on Chronic Venous Disease composto por especialistas de vários países estabeleceu um consenso para a classificação da IVC. Foi criada então a classificação CEAP (Clínica, Etiologia,
Anatomia e Patologia), que é utilizada atualmente (MAFFEI, 2008; FRANÇA; TAVARES,
2003; PITTA; 2003).
Os sinais clínicos receberam uma graduação de (C 0 a C 6):


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



Classe 1 – Telangiectasias e/ou veias reticulares;



Classe 2 – Veias varicosas;



Classe 3 – Presença de edema;



Classe 4– Alterações de pele e tecido subcutâneo em função da IVC;



Classe 4 (a)-hiperpigmentação;



Classe 4 (b)-lipodermatoesclerose;



Classe 5 – Presença das alterações referidas na Classe 4, porém nesse caso a
úlcera está cicatrizada;



Classe 6 – Presença das alterações referidas na Classe 4 com úlcera ativa;

Em relação a Classificação etiológica (E) da IVC destaca-se:


Congênita – EC;



Primária – EP: os primários com causa desconhecida;



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

Em relação a Classificação anatômica (A) da IVC no sistema venoso:


Veias superficiais – AS;



Veias profundas – AD;



Veias perfurantes – AP;

Em relação a Classificação fisiopatológica (P) da IVC


Refluxo – PR;



Obstrução – PO;



Refluxo e obstrução – PRO;



Sem mecanismo fisiopatológico identificável (PN).

Com essa classificação, será possível detectar precocemente a doença venosa, que é a
complicação mais importante da insuficiência venosa crônica, e assim, implementar medidas
de educação em saúde, com foco na prevenção de recidivas.
O exame físico, embora, revele a presença da insuficiência venosa crônica, não é suficiente para localizar e quantificar os defeitos funcionais e anatômicos, para isso devemos utilizar exames subsidiários. Estes testes podem ser divididos em testes não invasivos e testes
invasivos (PITTA, 2003).

2.4- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA
 Testes não invasivos:
A abordagem diagnóstica pode ser realizada através da anamnese completa com história clínica, exame físico com identificação dos sinais e sintomas e exame complementar para
analisar estrutura e função do sistema venoso, como por exemplo a Ultrassonografia Doppler,
este determina o índice sistólico entre o tornozelo e o braço (ITB).
O Doppler é constituído por uma sonda ou transdutor (caneta) ligada a uma unidade de
áudio. Com ajuda de um gel apropriado a sonda detecta o fluxo sanguíneo e a unidade de áudio amplifica o som do fluxo de sangue nos membros inferiores (ALBINO; FURTADO; PINA, 2007).
Para Abbade, (2010) o uso do Doppler consiste em:

Calcular o valor mais alto da pressão sanguínea sistólica do tornozelo, dividido pela
pressão sanguínea sistólica da artéria braquial.
ITB < 0,9 indica que existe componente de Insuficiência Arterial influenciando o desenvolvimento da úlcera.
ITB < 0,7 indica que a única causa da úlcera é a Insuficiência Arterial, ressaltando também
que não há nenhuma anormalidade venosa.
O Eco-Doppler colorido permite identificar insuficiência valvar e obstrução nos sistemas venosos superficial, profundo e perfurante, determinar o calibre das veias e diferenciar a
lesão venosa primária da secundária. É o exame de escolha para planejamento de tratamento
(ABBADE; LASTÓRIA, 2006; AGUIAR et al., 2005).
A pletismografia a ar (PGA) é um método que quantifica a variação de volume sanguíneo da panturrilha em milímetros, como resultado do enchimento ou esvaziamento das
veias devido à mudança de postura ou exercício. Com o pletismógrafo a ar, utiliza-se um
manguito que envolve toda a extensão da perna. O exame é interpretado em um gráfico que
registra volume e tempo. Atualmente, a hemodinâmica da bomba muscular da panturrilha tem
sido estudada através da PGA pelos parâmetros de fração de ejeção (FE) e fração de volume
residual (FVR) (FRANÇA; TAVARES, 2003).
Na pletismografia a ar, o parâmetro de maior significância é o índice de enchimento
venoso, que também é utilizado para avaliar o resultado do tratamento cirúrgico, pós operatório de cirurgia de varizes em membros inferiores (EVANGELISTA, 2008).
A incidência de ulceração está relacionada com FE e com o índice de enchimento
venoso (IEV). FE < 40% e IEV entre 5 e 2 ml/s correspondem a um índice de ulceração de
32%, enquanto que FE entre 40 e 60% e IEV com os mesmo valores correspondem a um índice de ulceração de 2% (MAFFEI, 2008).
Pacientes com refluxo acentuado e boa função de bomba muscular apresentam menor
incidência de ulceração do que aqueles com bomba muscular inadequada (EVANGELISTA,
2008).
Para Evangelista, (2008)
O teste ideal para avaliar o refluxo sanguíneo, deve ser não-invasivo, e se
precisar a exata localização anatômica dos segmentos venosos incompetentes
ou obstrução, medir o grau de refluxo ou obstrução em cada veia separadamente e quantificar, para o membro em questão, o efeito hemodinâmico global do refluxo, obstrução ou alteração da função da bomba, além de ser tecnicamente simples de ser realizado e de baixo custo.

 Testes invasivos
Para Figueiredo (2004) apud Nicolaides e Zukowski (1986) a pressão venosa ambulatorial (PVA) refere-se à pressão medida em uma veia distal (habitualmente, uma veia do dorso
do pé) após um exercício com os músculos da panturrilha. É definida como a pressão venosa
nas veias superficiais do pé no final de 10 exercícios com as pontas digitais executados na
posição ereta. Nos membros normais com válvulas competentes, a pressão venosa no pé é
reduzida para 20 mmHg ou menos pelo exercício e, a seguir, retorna, lentamente, durante um
período de 20 segundos ou mais, à medida que as veias da panturrilha enchem-se novamente
com influxo proveniente dos capilares (FRANÇA; TAVARES, 2003; PITTA, 2003).
Foi estabelecido um alto grau de correlação entre os níveis cada vez maiores de pressão venosa ambulatorial e a incidência de ulceração na perna em pacientes com IVC. A PVA
está elevada na maioria dos pacientes com IVC originária dos sistemas venosos, tanto superficial quanto profundo (FRANÇA; TAVARES, 2003).
O uso da flebografia foi atualmente substituído pelos testes não invasivos para o diagnóstico da trombose venosa profunda (TVP), e para realizar a avaliação inicial da insuficiência venosa crônica (IVC), ficando seu uso reservado e considerado “padrão ouro” para pacientes com IVC com indicação médica para intervenção cirúrgica, sendo este último considerado
(ROLLO; MOURA, 2008).
O exame da flebografia deve ser utilizado com cautela em pacientes alérgicos ao contraste iodado, durante a gravidez, e em pacientes com nefropatias e ou renais crônicos (ROLLO; MOURA, 2008).
A flebografia ascendente é realizada com o paciente em decúbito dorsal horizontal ou
a 60º e injeta -se uma substância de contraste no sistema venoso por meio de punção de veia
dorsal do pé com garroteamento distal do tornozelo. Neste exame o importante é observar a
perviedade do sistema venoso profundo, as obstruções venosas, as dilatações das veias, a circulação colateral e a presença das válvulas venosas. Já na flebografia descendente, a substância de contraste é injetada por meio de cateter colocado na veia femoral ou por meio de punção simples desta veia. Acompanha-se a progressão retrógrada da substância de contraste,
utilizando a manobra de Valsalva e em casos graves de insuficiência venosa crônica pode-se
verificar o efluxo da substância de contraste atingindo as veias do tornozelo. A flebografia

descendente analisa fundamentalmente a competência do sistema valvular das veias profundas
(PITTA et al; 2003).
É primordial a realização de um diagnóstico diferencial e fidedigno entre a insuficiência venosa e a arterial, pois as principais intervenções que corrigem a hipertensão venosa como por exemplo as ataduras de baixa ou curta elasticidade são totalmente contra- indicadas
para a Insuficiência arterial (IRION, 2005).
Já em doentes com insuficiência cardíaca crônica, Albino, Furtado, Pina (2007) ressaltam que se deve haver atenção, para que a colocação das ataduras seja realizada de forma gradual para evitar sobrecarga cardíaca, sendo qualquer tipo de compressão contraindicada na
insuficiência cardíaca congestiva descompensada.

2.5-CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA DA ÚLCERA VENOSA
Como a úlcera venosa é a mais grave de todas as complicações da Insuficiência venosa
crônica, se faz necessário caracterizá-la para primeiramente planejar, para depois executar o
cuidado de enfermagem de forma holística (MACEDO, 2009).
Geralmente a úlcera venosa apresenta características bem definidas, ela pode surgir de
forma espontânea ou através de algum tipo de trauma mecânico. Apresenta localização na
maioria dos casos em região próxima ao maléolo medial, suas bordas são irregulares, o leito
apresenta tecido de granulação ou desvitalizado/esfacelo, raramente com tecido necrótico
(MACEDO, 2009; ABBADE; LASTÓRIA, 2006; FRANÇA; TAVARES, 2003).
Em relação a profundidade da úlcera, esta pode ser superficial ou parcial, raramente
profunda com exposição óssea ou de tendões. O exsudato é produzido em quantidade moderada a excessiva MACEDO, 2009; ABBADE; LASTÓRIA, 2006; FRANÇA; TAVARES,
2003).
Quando se trata da área perilesional, esta apresenta coloração escurecida ou acastanhada devido a presença da hemossiderina, que leva a hiperpigmentação do tecido, há também a presença de eritema, descamação e prurido (IPONEMA; COSTA, 2007, p.390).
A panturrilha do membro afetado com a úlcera venosa de longo tempo de evolução,
pode se apresentar de forma endurecida, “Induração crônica” ou também conhecida como
lipodermatoesclerose. Que consiste na fibrose progressiva da pele e do subcutâneo em detrimento do retardo do reparo tecidual da úlcera (MAFFEI, 2008).

Varizes são comuns em pacientes com úlceras venosa ativas. Estas podem ser classificadas como Veias Varicosas (apresentam o diâmetro igual ou superior a 3 mm), Veias Reticulares (apresentam 1mm a 3 mm) e a Telangiectagias (Confluência de vênulas intradérmicas
dilatadas menores que 1 mm) (MAFFEI, 2008).
Suas presenças são comuns nas regiões peri- e inframaleolares, de múltiplas veias
subdérmicas dilatadas de cor roxo- azulada, conhecidas como coroa flebectásica (MAFFEI,
2008).
Quando o paciente apresenta varizes, é importante realizar um exame físico detalhado,
interrogando o tempo de início das varizes; seu surgimento, se foi pós trombose venosa profunda (TVP), trauma, entre outros; além de sua apresentação uni ou bilateral (MAFFEI,
2008).

2.6- TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA ÚLCERA VENOSA

Para Borges (2005) a terapia compressiva é o tratamento “ouro” para úlceras venosas.
Podem ser classificadas em elásticas e inelásticas e ter uma ou mais camadas, são encontradas
na forma de meias, bandagens ou ataduras.
A compressão realizada através das ataduras ou meias elásticas, é medida em pressão
(milímetros de mercúrio (mmHg)).Há padrões internacionais que classificam essas pressões
em: ligeira (< 20mmHg), moderada ( >/20-40 mmHg), forte (>/40 mmHg) e muito forte
(>60mmHg) (WUWHS, 2008 apud PARTSCH, MOSTI et al, 2008).
Os princípios da lei da física que explicam a pressão exercida por um tipo de terapia
compressiva seguem a Lei de Laplace (THOMAS, 2003).
P= N x T x 4620
CxW
Onde N = número de camadas aplicadas de ataduras;
T= tensão da atadura;
C= perímetro do tornozelo;
W= largura das ataduras.

Estes são os fatores que podem afetar diretamente a pressão exercida pelas terapias
compressivas, além dos fatores relacionados ao estado clínico de cada paciente, como o funcionamento inapropriado dos músculos da panturrilhas e dos pés (THOMAS, 2003).
Os materiais encontrados nessas bandagens podem ser elásticos e inelásticos. Os elásticos são denominadas bandagens de grande expansividade, pois contem fibras elastométricas
que são capazes de voltar ao seu tamanho inicial após seu estiramento. Isso acontece quando o
paciente esta em movimento durante a deambulação ou realizando o repouso com elevação
dos membros (WUWHS, 2008).
Já os materiais inelásticos contem poucas fibras elastométricas ou nenhuma, como é o
caso da Bandagem da Bota de Unna. São bandagens que podem proporcionar pressões maiores durante a deambulação do paciente e pressões menores quando o paciente realiza o repouso (WUWHS, 2008).
Sabe-se que as ataduras elásticas ou inelásticas, são terapias potentes para o tratamento
da úlcera venosa, quando utilizadas de forma correta, mas se forem utilizadas de forma errônea, podem trazer malefícios para a saúde dos pacientes, como por exemplo dor, desconforto
durante a deambulação, retardo da cicatrização ou até amputação do membro. Fatores estes,
afetam diretamente na qualidade de vida desses pacientes (WUWHS, 2008).
Por esta razão se faz necessário que antes de se iniciar ou prescrever qualquer tipo de
terapia compressiva, deve-se realizar a mensuração do ITB- (Índice Tornozelo Braço), que é
um exame simples de ser realizado, que descarta através do seu resultado, qualquer comprometimento arterial que o paciente possa apresentar (ABBADE, 2010).



BANDAGENS COMPRESSIVAS ELÁSTICAS:

Para Borges (2005) a bandagem elástica tem indicação quando há úlcera crônica aberta, seu uso é considerado a forma mais comum da terapia compressiva, porém esta deve ser
realizada por um profissional de saúde treinado, porque sua técnica exige habilidades, e sua
eficácia depende diretamente da correta aplicação da compressão (SILVA, 2008).
Sua composição é de algodão-viscose, nylon e poliuretano elastano (Lycra), com linha
amarela e dois indicadores de extensão retangulares, que se adapta a pernas diferentes.
Para a aplicação da Bandagem Elástica é necessário:

1. Determinar a circunferência do tornozelo com uma fita métrica; se os valores encontrados for entre 18 e 26 cm, a perna do paciente é considerada de tamanho “normal”,
se a circunferência do tornozelo for superior a 26 cm a perna é considerada “grande”.
2. Com os valores dos tamanhos já determinados, “normal ou grande”selecionar na própria bandagem o indicador de extensão retangular maior ou menor. O indicador retangular menor deve ser escolhido para o tamanho “normal” e o maior para tamanho
grande de perna.
3. Começar a enrolar a bandagem pelo centro da planta do pé, colocando a extremidade
inferior da bandagem na base dos artelhos e começar a enrolá-la em volta do calcanhar.
4. Esticar a bandagem ate que o retângulo selecionado tome a forma quadrada. Circundar
o tornozelo e subir de forma ascendente ate o joelho.
5. Fixar com esparadrapo.

De acordo com o fabricante da atadura elástica utilizada nesse estudo, indica que seu
uso no membro acometido pela úlcera venosa deve ser mantido durante todo o dia e deve ser
retirado pelo paciente somente a noite para dormir. Ao acordar o mesmo deve ser orientado a
colocá-la novamente de forma ascendente, respeitando o estiramento realizado pela conformação dos retângulos em quadrados. Ela tem que ser utilizada sobre um curativo primário,
nunca podendo ser colocada diretamente em contato com o leito da ferida. No estudo utilizouse Gaze petrolatum® como produto para tratamento do leito das úlceras. Deve-se proteger o
curativo e a atadura durante o banho e evitar de sair do domicílio em dias chuvosos.
Essas ataduras podem ser lavadas em domicílio pelos próprios pacientes, estes devem
seguir as orientações propostas pelo fabricante da atadura elástica. A maioria dessas ataduras
não podem ser lavadas em máquinas de lavar e nem a seco, não podem secar ao sol, entre
outras. Cada atadura preserva sua funcionalidade até 20 lavagens manuais.
Quadro 1. Classificação das bandagens compressivas, segundo a indicações clínicas e de uso, além
pressão exercida no tornozelo:
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Fonte: Borges (2005).

 TERAPIA INELÁSTICA: BOTA DE UNNA

Pode-se encontrar atualmente a Bota de Unna em duas formas: A artesanal ou manipulada, cuja composição consiste em uma atadura inelástica contendo óxido de zinco, glicerina,
gelatina em pó e água; e a Bota de Unna modificada, que é um produto produzido por laboratórios de industrias farmacêuticas, cuja composição se iguala a da Bota de Unna manipulada,

porém acrescida de acácia, óleo de castor e petrolato branco para evitar o endurecimento
(MACEDO, 2009; BRASIL, 2006).
A bota de Unna consiste em curativo que age auxiliando na terapia compressiva, quer
dizer no retorno venoso. Este produto pode ser colocado em contato direto com o leito da úlcera venosa, porém este, deverá conter tecido de granulação, podendo ter áreas de desvitalizado e ausência de sinais de infecção como odor fétido, exsudato com coloração esverdeada, o
surgimento de linfonodos infartados inclusive na região inguinal. O tempo de troca pode variar entre 5 á 7 dias, ele é contra-indicado para o tratamento de úlceras neuropáticas, arterial ou
mista (ABBADE, 2010, p.99).
O curativo fechado mantém o ambiente úmido, o que evita a formação de crosta e aumenta a velocidade da migração das células epiteliais, da síntese de colágeno, da formação do
tecido de granulação e da angiogênese. Além disso, esses curativos mantêm um exsudato da
ferida rico em fatores de crescimento, que aceleram os processos cicatriciais (FRANÇA; TAVARES, 2003). Deve-se observar com mais acurácia e periodicidade os possíveis sinais de
infecção local ou sistêmica durante a utilização da bota.
Sua principal indicação é para as úlceras com etiologia venosa e o paciente não pode
ser acamado ou cadeirante, pois a deambulação é primordial para estimular a bomba muscular
da panturrilha (ABBADE; LASTÓRIA, 2006).
O tecido de granulação tem coloração vermelha, é saudável e úmido em sua aparência,
porém ele é frágil e deve ser manipulado com muito cuidado. Tem aparência de pequenos
nódulos devido ao crescimento de um tecido vascular (neoangiogênese) e formação de matriz
rica em colágeno (FIQUEIREDO, 2007).
Durante a aplicação da Bota de Unna, inicia-se de forma ascendente do pé para o joelho e deve-se exercer uma pressão no tornozelo em torno de 35 a 40mmHg e gradualmente
menor na região do joelho (ABBADE, 2010, p.99).
Antes de se utilizar a terapia compressiva, deve-se realizar a troca do curativo respeitando as normas do manual de conduta para o tratamento de úlcera neutróficas e traumáticas
do Ministério da Saúde e a escolha do produto tópico ideal para o tratamento do leito dessa
úlcera (BRASIL, 2002).
A terapia compressiva tem sido apontada como a pedra angular do tratamento da IVC
e UV, uma vez que diminui a hipertensão venosa crônica, responsável pelo surgimento e manutenção da lesão, favorecendo a cicatrização tecidual e reduzindo os sinais e sintomas presentes no membro acometido pela doença venosa (MACEDO 2009 apud PALFREYMAN;

NELSON; MICHAELS; PALFREYMAN, 2007; AGUIAR et al, 2005; CULLUM, et al,
2004; CULLUM, et al, 2001; GARCÍA, 2001).
Ao exercer compressão no membro afetado a terapia compressiva aumenta a pressão
tissular, favorecendo a reabsorção do edema e melhorando a drenagem linfática (ABBADE;
LASTÓRIA, 2006). A pressão externa que a compressão que a terapia compressiva deve realizar no tornozelo de pacientes com úlcera venosa é em torno de 35 a 40 mmHg e gradualmente menor na região abaixo do joelho (ABBADE; LASTÓRIA, 2006 apud VALENCIA et
al, 2001; FRANÇA; TAVARES, 2003).

2.7-OUTROS SISTEMAS DE COMPRESSÃO
 MEIAS ELÁSTICAS
As meias de compressão representam um útil e conveniente método para aplicação de
compressão externa em pernas de formato normal, com intuito de prevenir o desenvolvimento
ou recorrência das úlceras venosas. Devem ser utilizadas durante todo o dia, sendo retiradas à
noite e reaplicadas pela manhã (ABBADE; LASTÓRIA, 2006; BORGES, 2005).
Reservar-se as meias compressivas a manutenção dos resultados obtidos com o uso
inicial das ataduras elásticas, em virtude do seu custo mais elevado (SILVA, 2008).
Podem ser encontradas na forma curta (abaixo do joelho), longas (meia-coxa), com ou
sem cinta, meias-calças, de gestantes e anti-trombolismo, sendo que o dado mais importante e
que deve ser destacado é o grau de compressão (SILVA, 2008).
Classificação da graduação das meias segundo Borges (2005) apud Hollinworth
(1995); Edwards; Moffat (1996); Thomas (1998); Johnson (2002); Nelson, Bellsyer; Cullum
(2002); Cullum et al, (2003):



Classe 1- 14-17 mmHg, apresenta leve compressão, com indicação para: tratar
veias varicosas e edema moderado;



Classe 2-18-24 mmHg, apresenta médio compressão, com indicação para: tratar
veias varicosas severas e prevenção de úlceras varicosas;



Classe 3- 25-35 mmHg, apresenta forte compressão, com indicação para: tratar
hipertensão crônica e veias varicosas severas e prevenção de úlceras varicosas e
membros pós flebites.

Quadro 2. Classificação das principais meias elásticas, encontradas no Brasil de acordo com a marca,
suporte, além da pressão exercida e as indicações clínicas e de uso:
Marcas

Suporte

Pressão Tornozelo

Indicações Clínicas

Sigvaris®

Descanso

15-20 mmHg

Prevenção de varizes, no período da
gravidez.

Suave

20-30 mmHg

Varizes durante a gravidez, profilaxia
de trombose e embolia em pacientes
imobilizados, varizes do sistema superficial, veias com condição varicosa
moderada, edema moderado, auxiliar
na prevenção de recorrências de úlceras venosas e pós-cirurgia de varizes

Média

30-40 mmHg

Varizes acentuadas com tendência para
edemas, seqüela da flebotrombose
superficial ou profunda, IVC, varicoflebite, após esclerose ou cirurgia em
varizes, após cicatrização de úlceras e
profilaxia da flebotrombose, varizes
durante a gravidez, edema linfático e
úlceras venosas ativas.

Ulcer Care®

Média

30-40 mmHg

Efetiva na redução e restauração da
pressão venosa ambulatorial.Indicada
para pacientes com úlcera ativa. A
meia apresenta zíper na parte posterior
e é calçada sobre outra meia.

Sigvaris

Alta

40-50 mmHg

IVC avançada, seqüela de Trombose
Venosa Profunda, após cicatrização de
úlcera, sobretudo se reincidente; tendência para edema após traumatismo,
fratura e linfedema reversível.

Antiebolismo

18 mmHg

Prevenção de TVP no pré, intra e pósoperatório em pacientes de moderado a
alto risco, em pacientes imobilizados.
A meia se estende até a coxa (8mmHg)

Venosan®
Medi Kendall®
Sigvaris®
Venosan Kendall®

Sigvaris®
Venosan®
Medi®

Venosan

Medixin
Thombexin
Venosan
Aes

Fonte: Borges , (2005).

As contraindicações ao uso de meia elástica são as seguintes: presença de doença arterial obstrutiva crônica de membros inferiores, insuficiência cardíaca descompensada e presença de abscessos,
dermatite exsudativa, úlcera de membros inferiores e alergia a algum componente da meia (FRANÇA;TAVARES 2003 apud RAMELLET,1995).
As meias de descanso estão indicadas para pessoas normais com tendência hereditária para
varizes, que trabalham por períodos prolongados na posição ortostática, ou pessoas que realizaram
viagens longas (LUCCAS; ROCHA, 2008; SILVA, 2008).
Há indicação especial do uso de meia elástica durante a gravidez, em decorrência do aumento
do volume de sangue circulante, aumento de hormônios, desenvolvimento de varizes, entre outros. No
caso das grávidas, a meia elástica deve ser utilizada até o abdome, e com compressão até o suportável
(LUCCAS; ROCHA, 2008; SILVA, 2008).

MÉTODO

3.1 TIPO DE ESTUDO
Trata-se de um estudo clínico experimental randomizado não cego e controlado, aberto, prospectivo, com abordagem quantitativa.
Para Hulley (2008) no estudo clínico o investigador compara o desfecho em grupos de
participantes que recebem diferentes intervenções. Um grupo recebe uma intervenção a ser
testada e o outro um tratamento padrão (controle).

3.2 CAMPO DE PESQUISA
O estudo foi realizado no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), no Ambulatório de Reparo de Feridas localizado em Niterói/ RJ, que é considerado referência no atendimento de úlceras crônicas, de difícil cicatrização. Atualmente, o HUAP é a maior e mais
complexa unidade de saúde da Grande Niterói e, portanto, considerado na hierarquia do SUS
como hospital de nível terciário e quartenário, atua junto com ao Ministério da Educação exercendo as funções de Ensino, Pesquisa e Extensão. Portanto atende a população da Zona
Metropolitana II que engloba, além de Niterói, as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São
Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. Sua área de abrangência atinge uma população estimada em
mais de dois milhões de habitantes e, pela proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, atende também parte da população desse município (BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,
2010).
O atendimento no ambulatório é realizado pela consulta de enfermagem, todos os dias
da semana, nos períodos da manhã e da tarde, por uma equipe diferenciada e capacitada que
realiza o cuidado integral ao paciente portador de úlceras crônicas. Sendo sua equipe formada
por professores de enfermagem, residentes de enfermagem, alunos de mestrado e de graduação em enfermagem, bolsistas de iniciação científica e monitores.
As consultas são agendadas previamente, e cada paciente é atendido pelos professores
de Enfermagem, mestrandos e alunos uma vez por semana. O fluxo de atendimento da clientela consiste em encaminhamentos externos e de outros setores do hospital como a cirurgia
plástica, geral, angiologia e dermatologia e de encaminhamentos externos do SUS através do
guia de referência e contra referência, de unidades básicas de saúde, policlínicas, PSF, PMF,
entre outros.

O ambulatório possui estrutura física padronizada e recentemente sofreu reformas provenientes de recursos de pesquisa, por esta razão está apto a receber os pacientes para a realização da consulta de enfermagem e da troca de curativos.

3.3 SUJEITOS DO ESTUDO E AMOSTRA

Para as pesquisas do tipo clínica, a amostra do estudo é geralmente composta por indivíduos que atendem aos critérios de entrada ou de inclusão e são de fácil acesso ao investigador. (HULLEY et al, 2008).
Para a seleção dos participantes no estudo, foram adotados os seguintes critérios de
inclusão e exclusão:
Critérios de inclusão
 Ter mais de 18 anos de idade;
 Diagnóstico médico de Insuficiência Venosa Periférica, registrado no prontuário do paciente;
 Não possuir Diabetes Mellitus;
 Não possuir úlcera com etiologia arterial, neuropática ou mista;
 Presença de pulsos a palpação em membros inferiores como o pedioso e tibial posterior;
 Apresentar ITB > 0,9.
 Apresentar tamanho mínimo de 6,0 cm² e máximo de 90,0 cm²;
 Não ser portador de doença infecto contagiosa;
 Não estar em uso de Corticóides;
 Não ser paciente acamado ou cadeirante;
 Estar em acompanhamento regular no Ambulatório de Reparo de Feridas;
 Estar em acompanhamento médico no HUAP;
 Apresentar a circunferência do tornozelo maior que 18 cm, para os pacientes que participarão do grupo da terapia elástica.

Critérios de exclusão
 Gestante
 Apresentar úlcera venosa com tecido necrótico;
 Apresentar sinais de alergia ao uso dos produtos para o tratamento de feridas como a Bota
de Unna ou Gaze Petrolatum®;
 Apresentar sinais de infecção no leito da úlcera;
 Apresentar dor intensa e cianose no membro inferior após a aplicação do produto;
 Paciente que durante a pesquisa demonstrar interesse em deixar o estudo, ou apresentar
irregularidades na freqüência de comparecimentos as consultas ou descontinuidade ao uso
dos produtos.
Obedecendo aos critérios de inclusão e exclusão, foram admitidos inicialmente 19 pacientes para a participação no estudo, sendo que 10 foram alocados pela randomização para o
grupo A (Atadura Elástica) e 09 grupo B (Bota de Unna). O estudo apresentou no decorrer do
seu andamento uma perda (5,26%) do grupo amostral, pertencente ao grupo A, por motivo de
descontinuidade ao comparecimento das consultas. Sendo assim, foram acompanhados 18
pacientes, divididos igualitariamente nos dois grupos, por 13 semanas.
A escolha dos sujeitos foi de forma randomizada, sendo o sorteio realizado pelo Software Biostat 5.0 (ANEXO A). O sorteio foi realizado por um estatístico, para evitar o viés de
seleção. Como a amostra total de pacientes não é encontrada no momento inicial da pesquisa,
os participantes se encaixaram nos grupos de acordo com sua ordem de ingresso na pesquisa.

3.4 CÁLCULO DA AMOSTRA
Tendo como objetivo principal avaliar se existe diferença significativa na redução da área da úlcera (em cm2) entre dois grupos de tratamento (A e B), considerou-se as seguintes
suposições para o cálculo do tamanho da amostra:
i) nível de significância de 5% (α);
ii) poder do teste estatístico de 80% (1-β) e
iii) diferença esperada entre os grupos relativamente “grande”, conhecida como tamanho do efeito, segundo o estudo piloto deste estudo.

A amostra piloto foi proposta, devido a ausência de referências bibliográficas compatíveis com este estudo e também para aumentar a confiabilidade dos resultados alcançados.
Sendo assim, foi considerado para cálculo do tamanho do efeito (TE), os dois primeiros momentos: basal e 30 dias após tratamento. Com uma amostra de sete pacientes do grupo A e
seis do grupo B foi obtido o TE ≈ 0,99, que segundo Jacob (1969), expressa uma diferença
esperada na queda da área da lesão entre os grupos relativamente grande.
O cálculo amostral, indicou o número mínimo de 18 casos para cada grupo, totalizando 36 pacientes para o estudo (JACOB,1969).

3.5 TEMPO DE ACOMPANHAMENTO
O tempo de acompanhamento dos pacientes nessa pesquisa foi de 13 semanas, sendo
252 o número de avaliações realizadas pela enfermeira pesquisador para os dois grupos durante todo o tratamento.
Este período de segmento, foi definido com base nos estudos clínicos experimentais
randomizados publicados de âmbito internacional, realizados com grupos de pacientes com
úlceras venosas crônicas. (FRANKS et al, 2004; MOFFATT et al, 2003; VOWDEN et al,
2000).

3.6 COLETA DE DADOS
A coleta de dados teve inicio em 14 junho de 2011 e finalizou-se em 20 dezembro de
2011, totalizando seis meses. Esta foi desenvolvida pela pesquisadora mestranda e por uma
aluna de graduação em enfermagem e bolsista da FAPERJ. Foi realizada em 2 momentos: No
primeiro momento, houve a abordagem inicial com cada participante, feita pela enfermeira
pesquisadora, onde realizou-se a leitura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) (APENDICE A), informações completa sobre os objetivos, riscos e benefícios, além da
garantia do anonimato e sigilo, do respeito à privacidade e intimidade e a sua liberdade de
participar ou declinar de sua participação no momento que desejar.
Depois da assinatura (TCLE) e da autorização do registro fotográfico (APENDICE B)
por cada participante, agendou-se as consultas com a pesquisadora.
No segundo momento, aconteceram as consultas semanais, estas, agendadas em um
mesmo dia da semana para cada participante. Foi realizado a anamnese, trocas de curativos,

avaliação clínica do paciente e de sua ferida, decalque, fotografia digital e aplicação dos protocolos do estudo.

3.7 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS
Os instrumentos de pesquisa utilizados para a realização da coleta de dados, foram um
protocolo adaptado ao paciente com úlcera venosa crônica, composto por questões abertas e
fechadas (APENDICE C) e um roteiro de avaliação clínica, (APENDICE D) além do registro
fotográfico e do decalque.
O protocolo de pesquisa adaptado ao paciente com úlcera venosas crônica foi aplicado
na admissão de cada participante da pesquisa, nele consta os dados sociais e de saúde de cada
paciente. Os dados sociais foram: nome, idade, escolaridade, entre outros e os dados de saúde
serão: os antecedentes patológicos, história pregressa, queixas e hábitos de vida.
Já o roteiro de avaliação clínica foi aplicado semanalmente durante as 13 avaliações
subseqüentes à admissão, este permitiu avaliar o estado geral do paciente e da lesão cutânea
de acordo com variáveis previamente estabelecidas, evolução da lesão, características da lesão
como exsudato, profundidade, odor, tipo de tecido presente no leito e bordas da lesão, entre
outros.
Para a avaliação clínica da úlcera, considerou-se a documentação fotográfica (APENDICE B), realizada através de uma câmera digital da marca FUJIFILM com 12.2 megapixels
a uma distância de aproximadamente 1 metro, sem utilizar o zoom. Já para o mapeamento e
ou desenho da ferida, utilizou-se a técnica do decalque, onde se traçou o contorno da área da
ferida em papel de acetato estéril com identificação horária. Ambas as técnicas foram realizadas no primeiro dia de uso das duas terapias, e posteriormente acontecendo entre o intervalo
de tempo compreendido na quinta, nona e décima terceira semana de tratamento, tempo este
necessário para observar evolução da cicatrização. Esta avaliação se estendeu durante toda a
duração do tratamento, de modo a assegurar resultados mais fidedignos do processo de reparo
tecidual das úlceras.
As trocas de todos os curativos foram orientados pela técnica de curativo proposta pelo
Manual de condutas para úlceras neutróficas e traumáticas do Ministério da Saúde (Brasil,
2002). A técnica foi estéril e baseou-se na limpeza lesional em jato com soro fisiológico a
0,9% em temperatura ambiente e furado com agulha 40x12mm, limpeza perilesional com
sabão neutro e soro fisiológico a 0,9%. Somente as bordas foram secas para evitar possíveis

macerações do tecido perilesional. O leito manteve-se úmido, para o favorecimento do processo de reparo tecidual.
No leito das feridas do grupo que utilizou a bandagem elástica, foi utilizado a Gaze
Petrolatum®, que manteve o leito da ferida úmido pelo período de tempo de 7 dias, esta Gaze
somente foi trocada no Ambulatório pela pesquisadora. Já o grupo que utilizou a Bota de Unna, esta foi aplicada diretamente na ferida, pois sabia-se que em sua composição, há produtos
que mantém o leito da ferida úmido, como podemos citar a gelatina, glicerina e petrolato.
Após a aplicação das duas terapias, foram fornecidos semanalmente aos pacientes kits
de curativos contendo os seguintes materiais: (06 ataduras de crepon, 06 pacotes com 10 unidades de gazes estéril, um frasco esparadrapo), para a realização da troca em domicílio do
curativo secundário, para impedir possíveis sinais de infecção e odor ocasionados pela úlcera.
Para o grupo A que utilizou a terapia compressiva elástica, além dos materiais para a troca do
curativo em domicilio, ofereceu-se duas bandagens compressivas elásticas com graduação
para cada paciente.
Os participantes da pesquisa foram orientados quanto a identificação de sinais e sintomas como alergia, sinais de inflamação local, febre, mialgia, desconforto intenso ao realizar
atividades cotidianas, e como deveriam agir caso, algum desses sinais ocorressem, procurar
imediatamente o atendimento no Ambulatório de Reparo de Ferida, além de realizar o contato
telefônico com a pesquisadora.

3.7 VARIÁVEIS DA PESQUISA

Nesta pesquisa foram estudadas as seguintes variáveis de pesquisa: variáveis de caracterização sociodemográfica, de saúde e clínica do paciente e variável dependente que é o percentual de redução da úlcera venosa após a 13ª semana de tratamento.
As variáveis de caracterização sociodemográfica que foram: Sexo, idade, cor da pele,
escolaridade, renda familiar, ocupação, cidade de residência, ocupação e estado civil. Já as
variáveis de saúde: doenças de base, antecedentes patológicos, alergias, etilismo, tabagismo,
elevação de membros inferiores, repouso e exercício físico.
As variáveis clínicas: Edema, dor, prurido, tempo de início da úlcera, recidivas, membro afetado, localização, sinais clínicos de Insuficiência Venosa, alterações vasculares, tama-

nho, exsudado, quantidade de exsudado, tipo de tecido presente no leito da ferida, tipo de tecido presentes nas bordas, odor, profundidade, e sinais de infecção.

3.8 ASPECTOS ÉTICOS

Esta pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina e do Hospital Universitário Antônio Pedro, e obteve sua aprovação através do
registro de Protocolo 327/10 e CAAE: 0252.0.258.000-10 (ANEXO B).
Para atender a Resolução 196/96 do CNS apresentou-se aos sujeitos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sendo o início da avaliação condicionada a este consentimento.
É importante esclarecer que não houve incentivo financeiro ao paciente para a participação na pesquisa, mas garantiu-se que em todas as etapas da pesquisa o anonimato dos sujeitos através da utilização de nomes fictícios que definidos pelos próprios sujeitos.

3.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA

A análise estatística descritiva foi apresentada sob forma de tabelas. Os dados observados foram expressos pelas medidas de tendência (média e mediana). Também, calculou-se os
valores mínimos e máximos e desvio padrão. Os dados categóricos foram expressos em freqüência e percentil.
A comparação das variáveis sócio-demográficas, clínicas e da lesão entre os dois grupos (A e B) foi analisada pelo teste t de Student (amostras independentes) ou de MannWhitney para dados numéricos; e pelo teste exato de Fisher para dados categóricos.
A variação da área da úlcera obtida ao longo dos quatro momentos (1ª, 5ª, 9ª e 13ª consulta) em cada grupo foi avaliada pela ANOVA de Friedman e pelo correspondente teste de
comparações múltiplas de Nemenyi (não paramétrico), que identifica quais os momentos que
diferem significativamente entre si.
Foram aplicados testes não paramétricos, pois algumas variáveis não apresentaram distribuição Gaussiana, devido a grande dispersão e rejeição da hipótese de normalidade segundo

o teste de Kolmogorov-Smirnov. O critério de determinação de significância adotado foi o
nível de 5%. A análise estatística foi processada pelo software SAS 6.11 (SAS Institute, Inc.,
Cary, NC).

4.0 RESULTADOS

Antes do início da realização da análise dos dados, os mesmos foram organizados por
meio de digitação em planilha simples do Microsoft Excel. Os resultados foram posteriormente analisados por meio da Estatística descritiva e inferencial, utilizando-se o software SAS
6.11, sendo codificados, tabulados e apresentados no formato de tabelas e gráfico. O grupo A
correspondeu aos participantes que utilizam a Atadura Elástica, como produto de escolha para
o tratamento das úlceras venosas e o grupo B correspondeu aos participantes que utilizaram a
Bota de Unna para o tratamento de suas úlceras.
As tabelas 1.1, 1.2, 1,3 e 1.4, fornecem a análise descritiva sócio-demográficas, clínicas e da lesão, respectivamente, segundo o grupo de tratamento (A e B) e o correspondente
nível descritivo (p valor) do teste estatístico, referentes a 1ª consulta.
Os dados numéricos foram expressos através de média ± desvio padrão ou mediana
(mínimo – máximo), este para variável sem distribuição normal (Gaussiana). Os dados categóricos (qualitativos) foram expressos através de freqüência (n) e percentual (%).
Tabela 1.1. Análise das variáveis sócio-demográficas segundo cada grupo de tratamento,
encontradas na 1ª Consulta .Niterói/RJ, 2012
Grupo A
Variável

p valor a
N

Idade *

Grupo B

Categoria

(anos)

%

N

56,6 ± 18,0

%
56,3 ± 14,1

Masculino

6

66,7

5

55,6

Feminino

3

33,3

4

44,4

Branca

5

55,6

3

33,3

Negra

4

44,4

6

66,7

1° incompleto

4

44,4

4

44,4

1° completo

1

11,1

1

11,1

2°incompleto

2

22,2

0

0,0

Sexo

0,97
0,50

Cor

0,31

Escolaridade

0,57
2° completo

1

11,1

3

33,3

3° incompleto

0

0,0

1

11,1

3° completo

1

11,1

0

0,0

Casado

3

33,3

3

33,3

Solteira

4

44,4

5

55,6

Viúvo

2

22,2

1

11,1

Niterói

7

77,8

5

55,6

São Gonçalo

2

22,2

3

33,3

Outros

0

0,0

1

11,1

Estado civil

Cidade de domicílio

a

0,99

0,62

teste exato de Fisher.

* os dados numéricos foram expressos em média ± desvio padrão e analisados pelo teste t de Student para amostras independentes.
NSA: ausência ou presença absoluta de casos na variável.

Em relação a variável categórica tratamento, existem (09) nove pacientes no Grupo A
(atadura elástica) e (09) nove pacientes no Grupo B (Bota de Unna).
Conforme se observa na tabela 1.1, a maioria (11) onze pacientes são do sexo masculino e (07) sete do sexo feminino; com idades entre 21 anos à 76 anos, destes, (55,5%) se declararam da raça negra e com nível de escolaridade até 1º grau.
No que se refere ao estado civil, metade da amostra declarou-se solteiro (50%), seguidos de casado (33,3%) e viúvo (16,7%).
Quanto a cidade de moradia, notou-se que (66,6%) são moradores de Niterói/ RJ, seguidos de São Gonçalo (27,8%) e Itaboraí (5,6%).
Tabela 1.2. Análise das variáveis clínicas e de saúde segundo cada grupo de tratamento, encontradas
na 1ª Consulta. Niterói/ RJ 2012.
Grupo A
Variável

Grupo B
p valor a

Categoria
n

%

n

%

Sim

5

55,6

6

66,7

claudicando

8

88,9

9

100

com auxílio

1

11,1

0

0,0

Dor

Presente

7

77,8

7

77,8

0,71

Eczema

Presente

9

100

9

100

NSA

Edema

Presente

8

88,9

8

88,9

0,76

HAS + IVC
Deambulação

0,50
0,50

Peso *

(Kg)

68,9 ± 14,7

81,7 ± 15,1

0,088

Altura *

(m)

1,68 ± 0,09

1,68 ± 0,11

0,98

(Kg/m2)

24,4 ± 4,5

29,1 ± 5,6

0,074

1,10 ± 0,13

1,19 ± 0,17

0,24

IMC *
ITB *
Tabagista

Sim

1

11,1

0

0,0

0,50

Etilista

Sim

1

11,1

0

0,0

0,50

a

teste exato de Fisher.

* os dados numéricos foram expressos em média ± desvio padrão e analisados pelo teste t de Student para amostras independentes.
NSA: ausência ou presença absoluta de casos na variável.

No que concerne as variáveis clínicas e de saúde, percebemos que somente (2) dois pacientes
possuem o histórico de etilismo e tabagismo e que estes, fazem parte do Grupo A.
Em relação as doenças de base associadas a Insuficiência Venosa Crônica (IVC), no Grupo A
tinham (05) cinco pacientes com Hipertensão Arterial Sistólica (HAS) associada a (IVC), e (01) um
paciente com Anemia Falciforme associada a (IVC), já o Grupo B apresentou (06) seis pacientes com
(HAS) associada a (IVC).
A dor forte, graduada na escala entre (07 à 10), foi relatada por 14 (77,7%) do total de pacientes do estudo.
Os valores da mensuração do Índice Tornozelo Braço (ITB) variaram entre 0,95 mínimo á 1,4
máximo.
Tabela 1.3. Análise das variáveis numéricas dos dois grupos, encontradas na 1ª Consulta. Niterói, RJ
2012.
Variável

Média

DP

Mediana

Mínimo

Máximo

Idade (anos)

56,4

15,7

57,5

21

76

Peso (Kg)

75,3

15,9

72,65

47,2

104

Altura (m)

1,68

0,10

1,675

1,53

1,89

IMC (Kg/m2)

26,7

5,6

26,8

18,8

37,9

ITB

1,15

0,15

1,2

0,94

1,4

Tempo de evolução da úlcera (meses)

43,8

43,9

15

4

120

DP: desvio padrão

Na leitura da tabela acima percebe-se o tempo de evolução das úlceras variou de no
mínimo 04 à 120 meses máximo, com média de 43,8, desvio padrão de 43.9 e mediana de 15.

Sendo que o mesmo grupo, apresentou úlcera com o menor tempo e o maior tempo de evolução (Grupo A).
Em relação ao IMC (Índice de Massa Corpórea) com o padrão superior ao da normalidade (IMC= 18,6 a 24,9) o Grupo A foi composto por (03) 33,34% pacientes com sobrepeso,
(01) 11,11% com obesidade grau I. O Grupo B apresentou (03) 33,34% pacientes com obesidade Grau I e (02) 22,22% com sobrepeso.
Tabela 1.4. Análise das variáveis da úlcera segundo o grupo de tratamento encontrados na 1ª Consulta.
Niterói/RJ 2012.
Grupo A
Variável

Membro
inferior

Grupo B

Categoria

p valor
a

N

%

n

%

Direita

2

22,2

3

33,3

Esquerda

7

77,8

6

66,7

maléolo lateral

2

22,2

1

11,1

maléolo medial

5

55,6

4

44,4

maléolo lateral/medial

0

0,0

2

22,2

perna anterior

1

11,1

1

11,1

perna lateral

0

0,0

1

11,1

perna post/maléolo medial

1

11,1

0

0,0

Epitelização

4

44,4

4

44,4

epitelização/crosta

1

11,1

1

11,1

0,50

Localização

0,77

Tec. Borda

0,99
Macerada

4

44,4

4

44,4

Granulação

5

55,6

7

77,8

granulação/desvitalizado

2

22,2

1

11,1

Hipergranulação

2

22,2

0

0,0

hipergranulação/desvitalizado

0

0,0

1

11,1

Serosanguinolento

1

11,1

9

100

Seroso

8

88,9

0

0,0

Pouca

4

44,4

0

0,0

Média

4

44,4

6

66,7

Tec. Leito

0,46

Exsudato

0,0002

Quantidade

0,15

Grande

1

11,1

3

33,3

Parcial

9

100

9

100

NSA

Presente

0

0,0

0

0,0

NSA

AGE

6

66,7

2

22,2

Colagenase

1

11,1

3

33,3

Outros

2

22,2

4

44,4

Tempo
médio de
evolução da
ferida *

(meses)

12

72

(6 - 120)

0,076

Eczema

Presente

9

100

9

100

NSA

Edema

Presente

8

88,9

8

88,9

0,76

Profundida
De
Odor fétido

Tratamento
anterior

(4 - 120)

0,26

a

teste exato de Fisher. * o tempo de evolução da ferida foi expresso em mediana (mínimo - máximo) e analisado pelo teste de
Mann-Whitney. NSA: ausência ou presença absoluta de casos na variável.

A principal localização das úlceras foi a região maleolar, e o membro inferior mais acometido foi o esquerdo. Em nove (9) pacientes, as bordas das úlceras apresentavam tecido de
epitelização (50%), seguidos de sete (7) com bordas maceradas (38,88%), dois (2) com presença de crostas (11,12%).
Os tecidos que foram encontrados no leito das úlceras foram o de granulação, que correspondeu a 63,2% seguidos de granulação com pequenas áreas de desvitalizado (21,1%) e de
Hipergranulação com (15,7%). Todas as úlceras apresentavam profundidade parcial, ausência
de odor fétido e sinais de eczema e lipodermatoesclerose na 1ª avaliação.
O tipo de exsudato mais encontrado foi o Seroso (88,88%) no Grupo A, e no grupo B
foi encontrado em (100%) o sero-sanguinolento. Em relação a quantidade de produção, esta
variou entre média (66,7%) a grande (33,3%) no Grupo B e de pequena (44,4%) a média
(44,4%) no Grupo A .
Observou-se que o grupo B apresentou exsudato (100%) significativamente maior que
o grupo A (11,1%), com p = 0,0002.
O edema intenso graduado em (+3/+4) foi avaliado nos membros inferiores dos 8 oito
pacientes de cada grupo (88,89%), sendo apenas dois (11.11%) pacientes, um representante
de cada grupo, apresentaram edema considerado discreto (+1/+4).
Todas as úlceras acompanhadas pela pesquisa, sofreram recidivas em um período de
tempo inferior a cinco anos.

Os produtos utilizados no tratamento das úlceras venosas anterior ao início da pesquisa
foram: AGE (Ácidos Graxos Essenciais) 44,45%, seguidos de outros 33,33% compreendidos
entre (Hidrogel e Papaína) e Colagenase 22,22%.
Deve-se ressaltar que não houve diferença estatística significativa, ao nível de 5%, em
todas as variáveis pertencentes aos dois grupos de tratamento, excetuando-se a variável clínica
edema. Assim pode-se dizer que os dois grupos comparativos foram formados por uma amostra homogênea.
A próxima análise tem por objetivo analisar se existe variação significativa na área da
úlcera ao longo de 13 semanas de tratamento separadamente por grupo. A tabela 2 fornece a
mediana, mínimo e máximo da área da lesão (cm2) nos quatro momentos avaliados (1ª, 5ª, 9ª e
13ª consulta) para cada grupo (A e B) e o correspondente nível descritivo (p valor) da ANOVA de Friedman. Este teste verifica se existe variação significativa na área da lesão ao longo
do tratamento no interior de cada grupo. Os momentos que diferem significativamente entre
si, identificados pelo teste de comparações múltiplas de Nemenyi, ao nível de 5%, foram descritos na coluna de “diferenças significativas”.
Tabela 2. Área da úlcera (em cm2) ao longo do tratamento segundo o grupo de tratamento.
Niteroi/RJ, 2012
Grupo

A
(n = 9)

B
(n = 9)

avaliação

Mediana

mínimo - máximo

1ª consulta

15,0

6 - 52,5

5ª consulta

7,0

3,5 - 59,5

9ª consulta

9,0

0 - 19,5

13ª consulta

8,0

0 - 61,5

1ª consulta

28,0

13,5 - 82

5ª consulta

19,0

8,5 - 32

p valor a

diferenças significativas b

0,060

1ª ≠ 5ª
1ª ≠ 9ª
< 0,0001

9ª consulta

11,5

5 - 42

1ª ≠ 13ª

13ª consulta

9,0

0 - 28

5ª ≠ 13ª

a

ANOVA de Friedman (efeito do tempo).

b

teste de comparações múltiplas de Nemenyi, ao nível de 5%.

Nota-se que as úlceras dos pacientes pertencentes ao Grupo B, apresentaram maior
tamanho em área (cm ²) em comparação ao Grupo A.

Observou-se que existe queda significativa, ao nível de 5%, na área da úlcera apenas
no grupo B (p < 0,0001) ao longo do tratamento.
Pelo teste de comparações múltiplas de Nemenyi, identificou-se queda significativa da
1ª para 5ª, 9ª e 13ª consulta e da 5ª para 13ª consulta no grupo B, conforme ilustra o gráfico 1.
Podemos dizer, que existe uma tendência do grupo A apresentar queda na área da úlcera (p = 0,06), após a 5ª consulta.

1a consulta

65

5a consulta
60

9a consulta

55

13a consulta

50

Área da lesão (cm2)

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Grupo A

Grupo B

Gráfico 1. Área da lesão ao longo do tratamento segundo o grupo. Niterói/RJ, 2012
Observou-se que não existe diferença significativa, ao nível de 5%, na queda relativa da 1ª
para 13ª consulta entre o grupo A (mediana = 53,3%) e o grupo B (mediana = 75,6%), com p = 0,15.
A falta de significância estatística, provavelmente, é devido ao tamanho reduzido da amostra em cada
grupo (n = 9).

O gráfico 2 é um alternativo para ilustrar a evolução da área ao longo do tratamento por grupo.

Gráfico 2. Área da lesão ao longo do tratamento segundo o grupo. Niterói/RJ, 2012
Para realizar o cálculo do percentual de redução das úlceras foi utilizada a fórmula de
Tarada et al (2008) na 13ª semana de tratamento.
Porcentagem de redução da área da úlcera venosa = (Área inicial-Área final) x 100
Área inicial
O quadro 3.0 Comparação de área inicial e final das úlceras venosas de acordo com o grupo
e seus valores percentuais de redução ao final de cada tratamento proposto. Niterói/RJ, 2012.

Grupo A (Atadura Elástica)

1º consulta cm²

13º consulta cm²

% de redução

Paciente A

7.5

0

100%

Paciente B

15.0

7.0

53,33%

Paciente C

39.0

10.5

60,25%

Paciente D

20.0

8.0

60%

Paciente E

7.5

1.5

80%

Paciente F

6.0

3.5

41,66%

Paciente G

52.5

61.5

-17,14%

Paciente H

14.0

16.0

-14,28%

Paciente I

17.5

14.5

17,14%

Pode-se perceber que no Grupo A (dois) pacientes obtiveram ao final do tratamento com a Atadura Elástica um percentual de redução da área da úlcera venosa crônica, valores negativos, isto quer
dizer que estas, aumentaram de tamanho. Destaca-se que dentre estes, um era portador de anemia falciforme, e o outro etilista e tabagista.
O quadro 4.0

Comparação de área inicial e final das úlceras venosas de acordo com o grupo e seus

valores percentuais de redução ao final de cada tratamento proposto. Niterói/RJ, 2012.
Grupo B (Bota de Unna)

1º consulta cm²

13º consulta cm²

% de redução

Paciente A

36.0

10.0

72,22%

Paciente B

21.5

16.0

25,58%

Paciente C

66.0

7.5

88,63%

Paciente D

28.0

0

100%

Paciente E

18,5

4.5

75,67%

Paciente F

13.5

9.0

33,33%

Paciente G

14.0

3.0

78,57%

Paciente H

75.5

28.0

62,91%

Paciente I

82

10.0

87,80%

Ao realizar a média aritmética dos valores encontrados a partir da % de redução da área das
úlceras de acordo com fórmula de Tarada et al (2008) em cada grupo de tratamento encontrou-se:
Grupo A = 100%+ 53,33%+60,25%+60%+80%+41,66%+(-17,14%)+(-14,28%)+17,14% = 42,32%
9
Grupo B = 72,22%+25,58%+88,63%+100%+75,67%+33,33%+78,57%+62,91%+87,80% = 69,41%
9
Pode-se concluir que o Grupo B apresentou maior valor porcentual de redução da área das úlceras (69,41%), em comparação ao Grupo A (42,32%).

5.0 DISCUSSÃO

Traçou-se um perfil geral dos 18 pacientes do estudo, sob o ponto de vista das variáveis do sócio-demográficas, clínicas e da doença de base.

5.1 IDADE
Os valores referentes a idade, indica que a amostra total dos pacientes foi composta
por pacientes classificados em: adulto (38,88%), idosos (38,88%) e adulto jovem (22,22%).
Silva, (2008) ressalta que a incidência da Insuficiência Venosa Crônica é mais alta a
partir da terceira década de vida, atingindo o indivíduo em plena maturidade, época que ele
ainda está no mercado de trabalho. Araújo et al., (2003) ressaltam que aproximadamente 22%
das pessoas que desenvolvem úlceras se encontram na faixa etária de 40 anos, 13% antes dos
30 anos de idade.
Para Abbade e Lastória, (2006) as úlceras venosas são relativamente comuns na população adulta, entre 30 á 59 anos e sua prevalência varia muito, dependendo dos diferentes métodos empregados nos estudos, idades das populações estudadas e definições de úlcera venosa.
Apesar do número de pacientes adultos ser maior do que o número de idosos, grande
parte dos autores ressaltam que a maioria das úlceras venosas crônicas acometem a faixa etária acima de 60 anos (FRADIQUE; et al; 2011; MACEDO, 2009; OLIVEIRA; ABREU,
2008; VALENCIA et al., 2001).
Estudos ressaltam que a prevalência das úlceras venosas aumentam com a idade, sendo que em idosos acima de 65 anos esse fator aumenta 4 vezes mais em comparação ao adulto, devido as alterações dos sistemas fisiológicos decorrentes de modificações nutricionais,
metabólicas, vasculares e imunológicas que afetam a função e o aspecto da pele (ABBADE;
LASTÓRIA, 2006; OROSCO; MARTINS, 2006).

5.2GENERO

Neste estudo houve predominância do sexo masculino (11) onze pacientes, em relação
ao feminino (7) sete pacientes. Existem poucos estudos que referem a maior ocorrência de
úlceras venosas em pacientes do sexo masculino em comparação ao sexo feminino. Encontrou-se uma pesquisa realizada na Inglaterra cujo resultado evidenciou que 53,0% da amostra
correspondia ao sexo masculino (JONES et al., 2006) e um outro estudo alocado nos Estados
Unidos referiu que 57,0% da sua amostra era composta pelo gênero masculino (MACGUCKIN et al., 2002).
De acordo com Sant’ana; Bachion, (2011) apud Malaquias, (2010) o gênero masculino
também se destaca em outros estudos realizados no Brasil, mais precisamente no município
de Goiânia nas unidades municipais de saúde de atendimento 24 horas, com pessoas com úlcera vasculogênicas.
Existem diversos estudos internacionais e nacionais sobre úlceras venosas crônicas
que destacam que o gênero feminino possui maior predisposição em comparação ao masculino para desenvolver Insuficiência Venosa Crônica e conseqüentemente adquirir uma úlcera
venosa, em detrimento dos seus distúrbios hormonais e da gravidez. (FRADIQUE; et al.,
2011; MACEDO, 2009; OLIVEIRA; ABREU, 2008; SILVA 2008; ABBADE; LASTÓRIA,
2006; HESS; 2002).

5.3ESCOLARIDADE

No item escolaridade a maioria dos pacientes (55,55%) possuía baixo grau de escolaridade, e somente um (1) 5,5% paciente tinha ensino superior completo.
O nível de escolaridade encontrado nesta pesquisa não difere dos outros estudos realizados em ambulatórios de curativos dos hospitais universitários de outras Estados brasileiros.
Dados semelhantes foram encontrados por Sant’ana; Bachion, (2011); Macedo, (2009), Deodato, (2007).
Oliveira (2002), ressalta que quanto maior o nível de instrução do cliente, mais facilidade ele encontrará para compreender a importância de se aprender as atividades de autocuidado, e mais fácil será a sua adesão e o comprometimento ao tratamento da úlcera.
As condições sócio-econômicas precárias e baixo nível de escolaridade podem contribuir diretamente para a diminuição do acesso a informações sobre prevenção e cuidados com
o tratamento da úlcera venosa (MACÊDO et al., 2010).

5.4 CIDADE DE DOMICÍLIO
Em relação a cidade de domicílio, a maioria dos pacientes moram em Niterói/RJ, seguido do município de São Gonçalo/ RJ. O grande número de pacientes de outros municípios
que realizam consultas de enfermagem no Ambulatório de Reparo de Feridas do HUAP, ocorre pelo fato deste setor ser considerado referência no tratamento de lesões crônicas em Niterói/RJ e por este contar também com uma equipe multidisciplinar. Deve-se salientar que estes
municípios não possuem Ambulatórios de referência para este tipo de tratamento, e os pacientes à procura de atendimento, locomovem-se da cidade de origem para outras mais próximas a
suas residências. Dado compreensível, quando se têm em conta as precárias condições de diversos hospitais e unidades básicas da rede pública de saúde do nosso Estado.
Em contra partida, isso gera outro problema, pois a verba financeira destinada a esse
hospital (recursos financeiros do SUS) tem relação direta e proporcional ao número de moradores de sua área de abrangência, que no caso é referente ao numero de usuários de Niterói/RJ, e não compreende a pacientes de municípios vizinhos como São Gonçalo, Itaboraí,
Maricá, entre outros.

5.5ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA (IMC)
De acordo com Índice de Massa Corpórea (IMC) o Grupo A apresentou (05) cinco pacientes 55,55%, com peso normal, (03) três 33,34% com sobrepeso e (01) um 11,11% com
obesidade grau I. Já o Grupo B apresentou (04) quatro pacientes com peso normal, (03) três
com obesidade grau I e (02) dois com sobrepeso. Sendo os valores de referência adotados:
peso normal IMC= 18,6 a 24,9, sobrepeso IMC= 25,0 a 29,9,e obesidade grau I IMC= 30,0 a
34,9 (ACUÑA; CRUZ , 2004 apud WILLETT, 1998).
Verificou-se que no Grupo B os pacientes estão com o IMC mais elevado em comparação ao Grupo A, sua amostra foi composta por mais pacientes com sobrepeso e com obesidade grau I. Para uso da Bota de Unna é indicado que o paciente possa deambular para realizar pequenas caminhadas, pois esta atividade estimula a bomba muscular da panturrilha aumento a efetividade deste curativo (ABBADE; LASTÓRIA, 2006). Por esta razão, pacientes

com tendência ao sedentarismo podem sofrer influências negativas no processo de reparo tecidual de suas úlceras, quando comparados a pacientes com peso normal utilizando o mesmo
tratamento.
Sabe-se que a obesidade e ou sobrepeso constituem condições agravantes da Insuficiência Venosa Crônica, não só pelo obstáculo em si, mas pela tendência do obeso ao sedentarismo (SILVA, 2008).
Para Silva, (2008) apud Bassi (1967) o mais importante fator causal das varizes e o
mais freqüente é a obesidade.
Considera-se a obesidade como um fator de risco para variados números de agravos à
saúde, dos quais os mais freqüentes são doença isquêmica do coração, hipertensão arterial,
acidente vascular cerebral, diabetes Mellitus tipo 2, colelitíase, osteoartrite (especialmente de
joelhos) (ACUÑA; CRUZ, 2004 apud WILLETT, 1998).
Conforme a World Health Organization (WHO), (1998) o crescente aumento da prevalência da obesidade se caracteriza como uma pandemia global, constituindo-se em grave problema para o âmbito da Saúde Pública. Dados relacionados com sobrepeso e obesidade demonstram que um terço da população adulta em vários países apresenta este problema.

5.6 TEMPO DE EVOLUÇÃO
O tempo de evolução contabilizado em meses dessas úlceras variaram entre no mínimo de 04 meses a no máximo 120 meses.
Para Oliveira, Lima e Araújo (2008) esperar-se uma permanência maior da lesão, uma
vez que as lesões crônicas ocorrem num tempo prolongado e demoram mais tempo que o habitual para cicatrizar, devido às condições pré-existentes como pressão, diabetes, má circulação, estado nutricional precário, imunodeficiência ou infecção. Além disso, ressaltam também
que esse tempo transcorrido desde o surgimento da ferida até sua total cicatrização e a possibilidade de recorrência, sofrem influência também da terapêutica adotada para o seu tratamento.
A cicatrização é um processo muito complexo e que depende de inúmeros fatores para
que esta ocorra de maneira satisfatória. A resposta que cada indivíduo apresenta a este processo depende de fatores externos e internos. Como exemplo de fatores externos tem-se: infecção, o uso de agentes tópicos, tecido necrótico e tipo de cobertura, já os fatores internos são:

idade, estado nutricional, ansiedade, tabagismo, doenças associadas, entre outros (DEALEY,
2008).
No estudo, fatores internos a Doença Cronica Anemia Falciforme, fatores externos
como etilismo e tabagismo.
O bom prognóstico das úlceras venosas depende diretamente do tamanho da úlcera e
do tempo de evolução (RIPPON; et al; 2007 apud MARGOLIS et al, 2004). Para úlceras venosas com tempo de evolução maior que doze meses e com tamanho superior a 10 cm², há
78% de possibilidade de não cicatrizarem, enquanto que para úlceras com tempo inferior a 12
meses e tamanho menor que 10 cm², o valor cai para 29%.
Nesse estudo, dois pacientes tiveram cicatrização total de suas úlceras, dentro do período de segmento dessa pesquisa, sendo que cada um pertencia a um grupo de tratamento.
Esses dois pacientes eram adultos, com tempo de evolução da úlcera compreendido
entre quatro a quatorze meses, com tamanho 7,5 cm² a 28 cm². Comparando com os outros
pacientes do estudo, estes apresentavam os menores valores de tempo de evolução e tamanho
da úlcera, corroborando com dados discutidos acima.

6.0 AVALIAÇÃO GERAL DO PACIENTE
 DOR
Em relação a dor, esta foi caracterizada como forte em (80%) pacientes, que relataram
sentir muita dor no local de apresentação da ferida, que na escala da Dor atribuíram os valores
7 (sete) numa escala graduada de 0 a 10, e que necessitavam de analgésicos, para a realização
das atividades de vida diária; já os outros (20%) negaram sentir dor no momento em que foi
coletado os dados.
Valência et al. (2001) destacam a dor com um parâmetro que deve ser descrito, registrado e avaliado sempre que o paciente procurar os serviços de saúde, uma vez que três quartos (75%) dos indivíduos com úlcera venosa reportam dor, e esse fator afeta profundamente a
qualidade de vida e melhora do estado de saúde dos pacientes.
As úlceras venosas crônicas interferem diretamente na qualidade de vida desses pacientes, pois estão associadas a dor intensa, perda da qualidade do sono, limitação de função e
alteração da auto-imagem, além dos tratamentos serem prolongados e sem efetividade (RIPPON; et al., 2007 apud HAREENDRAN et al., 2005). A dor na forma crônica pode contribuir

para o desenvolvimento de depressão, perda de auto-estima, isolamento social e inabilidade
para o trabalho (BORGES, 2005).
Para Albino, et al., (2007) A dor do paciente com úlcera venosa é geralmente ao final
do dia, há sensação de ‘peso’ nas pernas quando estas estão pendentes, nas posições sentadas
e ou em pé. Esta pode ser aliviada quando se realiza a elevação dos membros inferiores.
A claudicação venosa que estava presente na primeira avaliação em todos os pacientes,
esta, se caracteriza pela dor acentuada durante a realização do exercício físico como por exemplo a deambulação e indica uma obstrução significativa ao retorno venoso (SANTOS,
2008; MAFFEI, 2008).
Para Aguiar et al., (2005) o uso da terapia compressiva durante as primeiras semanas
de tratamento pode ocasionar um ligeiro aumento de dor nos pacientes.
Isso foi comprovado no Grupo A (Atadura Elástica) do total de nove pacientes,
(55,5%) relataram sentir intenso desconforto e dor ao usar a atadura elástica somente durante
as cinco primeiras semanas de tratamento, ao deambular e realizar pequenas atividades, e
(44,5%) não relataram dor ou desconforto durante o uso da terapia compressiva elástica durante o mesmo período de tempo.
Já no Grupo B (Bota de Unna) do total de nove pacientes, a grande maioria (77,77%),
relataram sentir dor intensa ao permanecer em uso por sete dias com a terapia compressiva
inelástica Bota de Unna, necessitando de utilizar medicação oral para analgesia, (22,23%) não
relataram dor ao utilizar a Bota de Unna. Esse grupo relatou melhora da dor e do desconforto
para realização de pequenos esforços, como subir e descer escadas, e realizar pequenas caminhadas a partir da sétima semana de tratamento.
Percebeu-se que no Grupo B, houve maior número de pacientes que sentiram dor ao
usar a terapia compressiva inelástica em comparação ao Grupo A, este dado corrobora com o
efeito do mecanismo de ação da Bota de Unna. Por ser uma terapia compressiva inelástica, ela
contem poucas fibras elastométricas ou nenhuma, assim elas não se moldam as
as mudanças do tamanho da perna do paciente, além de exercer grandes pressões na musculatura da panturrilha do membro inferior durante a deambulação e repouso (WUWHS, 2008).
São essas pressões atuando durante o repouso e deambulação, que podem ocasionar maior
desconforto durante a utilização dessa terapia.

6.1 DOENÇAS DE BASE ASSOCIADAS A INSUFICIENCIA VENOSA
CRONICA
No Grupo A (atadura elástica), encontrou-se: (05) cinco pacientes com Hipertensão
Arterial Sistólica (HAS) aliado a Insuficiência Venosa Crônica (IVC), (03) três pacientes só
com IVC sem outra doença crônica de base e (01) um paciente com outra doença crônica aliada a Insuficiência Venosa Crônica (IVC) a Anemia Falciforme.
No Grupo B (Bota de Unna), encontrou-se: (06) seis pacientes com Hipertensão Arterial Sistólica (HAS) aliado a Insuficiência Venosa Crônica (IVC) e (03) três pacientes só com
IVC sem outra doença crônica de base.
Diversos estudos envolvendo pacientes com o mesmo perfil dessa amostra, têm evidenciado a Hipertensão Arterial Sistólica (HAS) como a doença crônica, que tem mais afetado pacientes com úlceras venosas, seu percentual pode chegar a 62% (RODRIGUES, 2010;
MACEDO, 2009; DEODATO, 2007)
6.2 EDEMA
No item relacionado ao edema foram encontrados em cerca de (90%) dos pacientes
edema intenso graduados em 3+/4+.
O edema nos membros inferiores é ocasionado pelo aumento da pressão hidrostática
no capilar como conseqüência da hipertensão venosa constante, ocorrendo durante a deambulação, em pacientes com Insuficiência Venosa Crônica (MAFFEI, 2008).
Em pacientes com úlceras venosas o edema pode ser desencadeado e ou agravado pelo
ortostatismo prolongado, sendo assim algumas categorias profissionais são fatores predisponentes ao aparecimento ou piora dessas úlceras, inclusive as que exigem a posição ortostática
(SILVA, 2008). Ele aparece ser mais acentuado nos períodos da tarde, sendo ausentes e ou
discretos pela manhã. Há casos de piora durante o verão (SANTOS, 2008).
Em relação a evolução do edema percebeu-se a melhora na graduação do edema em
todos os pacientes após as 13 semanas de tratamento. O edema que em cerca de 90% dos pacientes eram classificados em 3+/4+ na primeira consulta, passou a ser +1/4+ na última consulta.

Para Luccas; Rocha, (2008) a terapia compressiva seja ela elástica ou inelástica é a
principal e mais eficiente forma de se controlar o edema de causa venosa e linfática. Indica-se
também o repouso com a elevação dos membros inferiores a nível do coração.
Vale ressaltar que o efeito da compressão só ocorre quando a terapia compressiva estiver em uso, daí a importância da adesão e treinamento dos pacientes do Grupo A (atadura
elástica) ao uso da atadura elástica diariamente.

7.0 AVALIAÇÃO DA FERIDA
7.1 LOCALIZAÇÃO DA FERIDA
A principal localização anatômica das úlceras foi a região maleolar, e o membro inferior mais acometido foi o esquerdo. O estudo realizado por Macedo (2009) em pacientes com
úlcera venosa crônica corrobora com esses dados.
Segundo Aguiar et al., (2005); Castro et al., (2005) as lesões de etiologia venosa são
mais comuns e freqüentemente localizam-se nas extremidades, ao redor dos maléolos, principalmente o interno, terço inferior da perna. Quase sempre os pacientes apresentam varizes
próximas e sangramentos, além de edema, cansaço e prurido.
As úlceras podem ser únicas ou múltiplas e de tamanhos e localizações variados, mas
em geral ocorrem na porção distal dos membros inferiores, particularmente na região dos maléolos (MATA; et al; 2011; SANTOS, 2008; IPONEMA; COSTA, 2007).

7.2 ECZEMA
Em relação ao eczema, ele pode ser representado por prurido, eritema e descamação
acometem a grande maioria dos pacientes com úlceras venosas, este se encontra ao redor da
ferida. (ABBADE, 2010). Já a coloração acastanhada, também conhecida como ‘Dermatite
Ocre’ foi encontrada em todos os membros inferiores afetados pelas úlceras venosas é ocasionada pelo acúmulo de hemossiderina (pigmento proveniente da morte das hemácias no tecido
subcutâneo) (MAFFEI, 2008 apud LEU; et al., 1975; ACKERMAN; et al., 1988).
Todos os terços distais dos membros inferiores acometidos com as feridas venosas
apresentavam lipodermatoesclerose, que consiste em induração ocasionada pelo edema crônico e fibrose, que também pode ser denominada como formato de garrafa invertida (ABBADE,
2010, p.97).

7.3TIPO DE TECIDO ENCONTRADO NAS BORDAS DAS ÚLCERAS
O Tecido encontrado em maior quantidade nas bordas das úlceras foi o tecido de epitelização em nove (9) pacientes (47,4%), seguidos de oito (8) com bordas maceradas (42,1%),
dois (2) com presença de crostas.
Para Dealey (2008) o tecido de epitelização apresentado nas bordas é fino e róseo, os
queratinócitos (que se localizam nas bordas) migram em direção ao centro da lesão levando a
contração e conseqüente fechamento da lesão. Portanto, bordas com tecido de epitelização
referem progresso da epitelização da ferida, enquanto bordas maceradas retardam o processo
de reparo tecidual.
A maceração perilesional, atrapalha a migração dos queratinócitos para o centro da lesão, evitando o surgimento do tecido de epitelização. Costumam ser ocasionadas pelo excesso
de exsudação que a úlcera venosa produz e ou a utilização errônea de produtos para curativos
que causam uma hiper-hidratação extravasando excesso de produto para as bordas (ABBADE, 2010).
Durante a realização do estudo, no Grupo B foi observado o maior índice de maceração perilesional em comparação ao grupo A, isto ocorreu porque preconizou-se pela aplicação
da Bota de Unna diretamente na úlcera. Para evitar maiores macerações e ou perdas do tecido
de epitelização, a remoção do curativo era realizada de forma cuidadosa, irrigando-se com
bastante solução fisiológica, e era aplicado creme de uréia a 10% nas bordas das úlceras para
hidratação.
Houve o surgimento de crostas nas bordas de todas as úlceras dos pacientes do grupo
A, sendo necessária a realização desbridamento mecânico com auxílio de uma lâmina de bisturi em todas as consultas de enfermagem.
O surgimento de crostas nas bordas é mais comum em úlceras ressecadas, e estas devem ser debridadas mecanicamente com auxílio de lâminas de bisturi, para que sejam retiradas a ceratose que esta dificultando o processo de cicatrização (ABBADE, 2010).
Pele adjacente apresentando eritema, hiperpigmentação, descamação e presença de
crostas são características clássicas de úlceras venosas e acabam se tornando fatores agravantes que dificultam o processo de recuperação epitelial, além de favorecerem o surgimento de
novas lesões (ABBADE; LASTORIA, 2006).

Vários autores recomendam a hidratação da pele ao redor de uma ferida utilizando-se
cremes hidratantes a base de uréia ou lanolina para a manutenção da função e integridade da
pele e equilíbrio da umidade (SCEMONS; ELSTON, 2011; DEALEY, 2008).
Foi preconizado o uso de creme de uréia a 10% para hidratar a pele ao redor das feridas durante todas as trocas de curativos em todos os pacientes do estudo. Pode-se perceber
áreas adjacentes a úlceras mais hidratadas em todos os pacientes em comparação a primeira
avaliação.

7.4 TIPO DE TECIDO ENCONTRADO NO LEITO DAS ÚLCERAS

Os Tecidos encontrados no leito das úlceras dois grupos na primeira avaliação foram o
de granulação, que correspondeu a 63,2% seguidos de granulação com pequenas áreas de desvitalizado (21,1%) e de hipergranulação (15,7%).
Dealey (2008) ressalta que o tecido de granulação é considerado o mais saudável, ele é
úmido e vermelho brilhante em sua aparência. Ainda é um tecido frágil e deve ser manipulado
com muito cuidado. Tem aparência de pequenos nódulos devido ao crescimento de um tecido
vascular (neoangiogênese) e formação de matriz rica em colágeno. Estudos mostram que a
característica do tecido presente na ferida é um importante indicador do estágio da cicatrização alcançado ou qualquer complicação que possa estar presente (OROSCO; MARTINS,
2006). A maior prevalência de tecido de granulação no leito das feridas nos remete a um bom
prognóstico da evolução já que o próximo estágio, a epitelização que inicia o fechamento,
depende do preenchimento da lesão por este tecido (OROSCO; MARTINS, 2006).
A presença de tecido desvitalizado favorece a instalação de infecção ao fornecer nutrientes para o crescimento bacteriano, além de inibir a fagocitose e destruição bacteriana retardando o reparo tecidual (BRANDÃO, 2006).
O tecido de hipergranulação é considerado quando o tecido de granulação sofre crescimento exacerbado, ultrapassando os limites das bordas da úlcera (IRION, 2005). Há artigos
que ressaltam que o uso prolongado AGE (Ácidos Graxos Essenciais) podem desencadear
esse tipo de sofrimento no tecido de granulação (DEALEY, 2008).
Foi encontrado na primeira avaliação do Grupo A duas úlceras com tecido de hipergranulação no leito. Vale ressaltar que o uso da terapia elástica no tratamento da ferida com
hipergranulação trouxe melhora significativa na qualidade do tecido na última avaliação, pois

esta atuou como uma “barreira física” retardando o processo de estimulação desordenada do
tecido de granulação encontrado no leito das úlceras.
O tecido encontrado no leito de todas as úlceras ao final da 13ª semana de tratamento
com as duas terapias compressivas foi o de granulação. Este foi um resultado positivo para o
estudo, pois houve evolução significativa na qualidade do tecido encontrado no leito de todas
as úlceras estudadas. Sabe-se que inicialmente existia-se úlceras com tecidos desvitalizados e
com hipergranulação.

7.5DISTRIBUIÇÃO DE ACORDO COM A PROFUNDIDADE DAS ÚLCERAS
Em relação a profundidade das úlceras venosas, todas estavam classificadas como parciais. A úlcera pode ser classificada quanto à profundidade em: superficial, quando atinge
apenas a epiderme, parcial quando o epitélio e parte da derme são destruídos; e, profunda total, quando atinge tecido muscular e estruturas adjacentes como ossos, cartilagens e tendões.
Ressalta-se que nesta fase o processo de reparo tecidual é mais demorado (DEALEY, 2008;
GEOVANINI; et al., 2007).
Não houve evoluções significativas em relação a profundidade das úlceras no final da
última avaliação. Somente dois pacientes tiveram suas úlceras cicatrizadas, o restante das úlceras evoluíram em relação ao seu tamanho inicial e não quanto a profundidade.

7.6 DISTRIBUIÇÃO DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DO EXSUDATO PRODUZIDO PELAS ÚLCERAS
O tipo de exsudato mais encontrado foi o sero-sanguinolento (57,9%) seguido do Seroso (42,1%), sendo que a sua quantidade de produção variou entre média (52,6%), grande
(26,3%) e pequena (21,1%).
O exsudato seroso está relacionado normalmente as lesões limpas sendo caracterizado
por ser plasmático, transparente e aquoso, esse tipo de exsudato é composto por leucócitos e
microorganismos vivos ou mortos. O exsudato sero-sanguinolento indica muitas vezes a presença de lesão vascular dos novos vasos frágeis que estão surgindo pelo processo de cicatrização (OROSCO; MARTINS, 2006).

Para Dealey (2008) A presença de exsudato no leito da ferida é um processo fisiológico presente na fase inflamatória, devido ao extravasamento de plasma em decorrência da vasodilatação dos pequenos vasos, provocada por traumas. A partir da avaliação a cerca do volume, odor e cor, pode-se considerar a presença ou não de infecção Uma ferida muito exsudativa pode representar uma fase inflamatória prolongada ou infecção (DEALEY, 2008;
BRANDÃO, 2006; HESS, 2002).
Hess (2002, p.11), ressalta que a presença de exsudato e suas características devem ser
cuidadosamente avaliadas, haja vista que este pode nos revelar informações importantes que
nos ajudarão a escolher a melhor terapêutica. Um determinado odor e coloração podem dar
pistas do microorganismo que existe na ferida.
Conforme relata Abbade e Lastória (2006), o excesso de exsudato deve ser combatido,
pois além de favorecer infecções, atrapalhar a o processo de reparo tecidual, traz desconforto
para o paciente.
Houve aumento na produção de exsudado pelas úlceras, depois do início do tratamento
com as duas terapias compressivas, isso foi observado em todas as consultas. Já no grupo B,
os pacientes realizaram maior número de trocas de curativos secundário (2 vezes ao dia)
quando comparados ao grupo A ( 1 vez ao dia).
Para Araújo; et al., (2003) o uso bota de Unna pode levar a um mau cheiro em
detrimento do acúmulo de exsudato produzido pela úlcera, exigindo- se freqüentes trocas de
curativos secundários, para evitar o odor fétido e infecção.
Em relação ao odor fétido, este item não foi encontrado em nenhuma úlcera em nenhum momento do estudo. A presença de odor fétido em curativos, significa sinal de infecção
no leito da úlcera, fator este considerado critério de exclusão do paciente no estudo.

7.7RECIDIVAS
Todas as úlceras acompanhadas pelo estudo, sofreram recidivas em um período de
tempo inferior a cinco anos. Vários autores discutem que o número elevado de pacientes com
recidivas de úlceras, se deve ao fato da não colaboração do paciente em relação as medidas
preventivas, tais como o uso de terapia compressiva pós cicatrização das úlceras, falta de acompanhamento pós cicatrização com médicos angiologistas, e não realização de cirurgias,
entre outros fatores (ABBADE, 2010; LUCCAS; ROCHA, 2008; SILVA, 2008).

Existem medidas complementares que se realizadas de forma correta, diminuem o
risco do surgimento de novas úlceras. O repouso com elevação dos membros inferiores acima
do nível do coração por 30 minutos, quatro vezes ao dia; estimulação de caminhadas curtas;
manutenção do peso dentro da faixa de normalidade e evitar o tabagismo (ABBADE, 2010).

8.0 PRODUTOS UTILIZADOS PARA O TRATAMENTO ANTERIOR DAS
ÚLCERAS
Os produtos utilizados no tratamento das úlceras venosas anterior ao início desse estudo foram: AGE (Ácidos Graxos Essenciais) 42,1%, outros 36,8% e Colagenase 21,1%.
O Ácido Graxo Essencial foi o produto mais utilizado, ele é indicado para o tratamento de úlceras com tecido de granulação no leito, pois promove a quimiotaxia e a angiogênese,
além de manter o meio úmido e acelerar o processo de granulação tecidual. A Colagenase tem
indicação de uso quando o leito da úlcera apresenta tecido desvitalizado de coloração amarelada, ou esfacelo esse produto age realizando o debridamento enzimático do colágeno inativo
presente neste tipo de tecidos. Ambos os produtos necessitam de curativo secundário e a troca
deve ser diária (MANHEZI; et al., 2008; DEALEY, 2008).
Em relação aos outros produtos utilizados previamente pelos pacientes encontramos
Hidrogel e a Papaína. O Hidrogel é um produto composto basicamente por água, atua aumentando a umidade do leito da úlcera, propiciando um meio ideal para a reparação tecidual além
de diminuir a dor. São indicados para úlceras secas, ou com produção moderada de exsudato e
contra- indicados para feridas muito exsudativas e infectadas. Necessita de um curativo secundário e a troca deve ser realizada em até três dias, dependendo do grau de exsudação da
ferida (SASSERON, 2010).
Já a Papaína utilizada foi em forma de gel com concentração que variava entre 4% a
2%, com armazenamento em geladeira. Ela é derivada de uma mistura complexa de enzimas
proteolíticas e peroxidases presentes no látex do vegetal carica papaya. Realiza debridamento
químico em tecidos com presença de desvitalização e fibrina, mas dependendo de sua concentração pode ser utilizado para debridamento de tecidos necróticos. A troca deve ser diária e
necessita de um curativo secundário (FERREIRA, 2010).

9.0 EM RELAÇÃO A VARIAÇÃO DA ÁREA DAS ÚLCERAS VENOSAS NOS DOIS GRUPOS ESTUDADOS

Quando foi verificado a possibilidade da existência de variação (diminuição) na área
da úlcera em cm² ao longo de 13 semanas de tratamento nos dois grupos, descobriu-se através
da análise estatística que apenas o Grupo B (Bota de Unna) apresentou queda significativa no
tamanho da área da úlcera em (cm²) ao longo de todas as avaliações (1ª, 5ª, 9ª, 13ª) realizadas.
Já o Grupo A (Atadura elástica), apresentou queda na área da úlcera em cm² (p =
0,06), somente após a 5ª consulta.
Após realizar a média aritmética com os valores encontrados a partir do cálculo da
porcentagem de redução da área das úlceras para cada grupo de tratamento, encontrou-se que
o Grupo B possui maior valor do percentual de redução da área das úlceras (69,41%), em
comparação ao Grupo A (42,32%),corroborando com os dados estatísticos acima.
Sendo assim, o grupo B (Bota de Unna) se destacou como o melhor produto para o tratamento de úlceras venosas, em comparação ao uso da Atadura elástica (Grupo A) na amostra
estudada, sendo esta com característica homogênea, ou seja, estatisticamente parecida.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso da terapia compressiva para o tratamento e prevenção das úlceras venosas vem
sendo considerado “padrão ouro” pelos profissionais de saúde. No mercado, existem alguns
tipos de produtos para serem utilizados nestas tipos de terapias compressivas, sendo as mais
utilizadas as terapias elásticas e inelásticas. Conhecer e adquirir informações sobre produtos e
tecnologias para o tratamento de feridas é extremamente importante para que o profissional de
saúde possa manipulá-las com efetividade.
Os objetivos deste estudo baseou-se em analisar os resultados clínicos e evolutivos do
processo de reparo tecidual em pacientes com úlcera venosa em uso da terapia compressiva
inelástica (Bota de Unna) em comparação ao uso da terapia compressiva elástica (atadura elástica); e verificar se existe variação significativa na área da úlcera ao longo de 13 semanas
de tratamento nos dois grupos.
Em relação as características sociodemográficas, identificou-se um perfil de pacientes
com predominância do sexo masculino, com idades entre 21 a 76 anos, a maioria se declarou
da raça negra, com nível de escolaridade até 1º grau, solteiro e residentes no município de
Niterói/RJ.
Quanto às características de saúde, somente (2) dois pacientes apresentaram o histórico de etilismo e tabagismo, estes fizeram parte do Grupo A, sendo que estas, influenciaram
negativamente no processo de cicatrização das úlceras desses pacientes. A Hipertensão Arterial Sistólica (HAS) apresentou-se como doença crônica de base com maior associação com a
Insuficiência Venosa Crônica (IVC). O Grupo B teve em sua amostra o maior numero de pacientes com sobrepeso e obesidade grau I.
Diante da caracterização clínica dos pacientes do estudo, identificou-se a região maleolar como a principal localização das úlceras, e o membro inferior mais acometido foi o esquerdo, com presença de eczema e lipodermatoesclerose. O tempo de evolução das úlceras
variou de 04 à 120 meses, com ocorrência de recidivas em 100% da amostra. Apenas dois
pacientes tiveram suas úlceras cicatrizadas dentro do período de segmento do estudo, cada um
era de um grupo de tratamento.
Notou-se que as úlceras dos pacientes pertencentes ao Grupo B, apresentaram maior
tamanho em área (cm ²) em comparação ao Grupo A.
Em relação a evolução do edema, notou-se a melhora na graduação de +3/+4 para +1/+4
em todos os pacientes após as 13 semanas de tratamento com as duas terapias compressivas.

Conclui-se que o grupo B apresentou exsudato (100%) significativamente maior que o grupo
A (11,1%), com p = 0,0002. O uso da Atadura elástica foi considerado pelos pacientes o mais
confortável e causou menos dor em comparação ao uso da Bota de Unna.
Observou-se o maior índice de maceração perilesional nas úlceras do Grupo B e o surgimento de crostas nas bordas das úlceras do grupo A. Houve melhora significativa na hidratação da pele ao redor de todas as úlceras devido ao uso contínuo do creme de ureia a 10%.
Houve evolução satisfatória do tecido encontrado no leito de todas as úlceras, inclusive
no uso da terapia compressiva elástica no tratamento de duas úlceras com tecido de hipergranulação, que ao final do estudo estavam com granulação.
Ao final deste estudo verificou-se que a pergunta de pesquisa proposta foi respondida,
pois identificou-se que a terapia compressiva inelástica (Bota de Unna), apresentou queda
significativa em relação a área de cicatrização das úlceras, ao nível de 5%,(p < 0,0001) ao
longo de todo o tratamento, e que o terapia compressiva elástica (Atadura elástica) obteve
tendência a apresentar queda na área da úlcera (p = 0,06), somente após a 5ª consulta.
De uma forma em geral, a Bota de Unna apresentou melhor resultado em úlceras venosas com áreas superiores a 10 cm ², e o uso da Gaze Petrolatum ® com a atadura elástica
em úlceras venosas inferiores a 10 cm ².
Diante dos resultados que demonstraram a diminuição da área da lesão, recomenda-se
o uso da Terapia Compressiva no tratamento de úlceras venosas, com acompanhamento regular ambulatorial do paciente pelos profissionais de saúde enfermeiro e médico (Angiologista).
O uso da terapia compressiva elástica aliado a uma hidratação diária, a base de creme de ureia
a 10% é essencial para a prevenção de recidivas.
LIMITAÇÕES DO ESTUDO
Por ter seu período de troca de até sete dias, recomenda-se que seja realizada a troca
diária do curativo secundário nos pacientes em uso da Bota de Unna, para a prevenção do
odor proveniente do excesso de produção de exsudato pela úlcera venosa.
Em relação ao uso da atadura elástica, recomenda-se que os pacientes sejam treinados
pelos enfermeiros, para a retirada noturna da bandagem e a sua reaplicação pela manhã, com
grau de compressão adequado.
Outro fator relevante é o envolvimento do paciente ao tratamento é fundamental para a
cicatrização, considerando que o tratamento é longo e que o surgimento da úlcera está relacionada as complicações das doenças de base. A falta de adesão do paciente ao tratamento
compromete os resultados da cicatrização das úlceras venosas.

O cálculo da amostra desse estudo indicou o número mínimo de 18 pacientes para cada grupo. Sabe-se que esse número é difícil de se alcançar em detrimento das especificidades
encontradas nos critérios de inclusão e exclusão dessa pesquisa, da terapia compressiva ser
considerada um tratamento caro e do tempo de segmento ser de 13 semanas. Para que se possa
dar continuidade a esse estudo, há necessidade de maiores financiamentos, a não inclusão de
pacientes etilistas, devido a dificuldade da aderência ao tratamento e o aumento do tempo de
segmento.
Sugere-se a realização de estudos clínicos, randomizados, com grupo controle nas temáticas sobre técnicas, tratamentos de feridas e curativos, pois sabe-se que estas, vem crescendo e recebendo avanços tecnológicos constantemente e incentivos financeiros.
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APÊNDICE A
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título do Projeto: Estudo da Bota de Unna comparado ao uso da bandagem elástica em
pacientes com úlceras venosas.
Pesquisador Responsável: Profª Drª.Beatriz Guitton Renaud Baptista de Oliveira
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense
Telefones para contato: (21) 8737-9020 – Alcione Matos de Abreu
Nome do voluntário:____________________________________________________________
Idade: _____________ anos

R.G. __________________________

O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa: Estudo da Bota de Unna comparado ao uso da bandagem elástica em pacientes com úlceras venosas de responsabilidade do
pesquisador Profª Drª.Beatriz Guitton Renaud Baptista de Oliveira. O objetivo principal da pesquisa é:
Analisar o processo de cicatrização das úlceras venosas, através do uso de enfaixamento das
pernas. Um grupo de pacientes utilizara a Bota de Unna e o outro grupo usara a atadura elástica.

As justificativas desse estudo, se baseiam nas características que as úlceras venosas
apresentam. Elas são de longa duração (crônicas) e muitas vezes, mesmo depois de cicatrizadas podem reaparecer, além de atingir uma população com idades entre 31 á 70 anos. As varizes são as maiores causadoras de feridas nas pernas, e por esta razão, há uma grande procura
de pacientes com úlceras venosas aos serviços Ambulatoriais e Hospitalares em busca de atendimento e da troca dos curativos.
Ao participar deste projeto o Sr(a) ira utilizar a Bota de Unna ou Atadura Elástica diariamente na perna com a ulcera venosa durante três meses, para que seja avaliado o efeito do
enfaixamento na cicatrização da ulcera.
Caso o Sr(a) necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de dúvidas sobre os procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa. Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ ou revistas cientificas, e
haverá sigilo do seu nome.
Se o Sr (a) não quiser continuar participando da pesquisa, poderá retirar-se do estudo
a qualquer momento, sem que isso lhe traga prejuízos. E poderá continuar sendo atendido na
rotina do Ambulatório do HUAP,
Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma via ficará com o Sr(a) e a
outra será arquivada pelo pesquisador.
Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, declaro
ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima
descrito.
Niterói, _____ de ____________ de ______
__________________________________________________
(Participante)
__________________________________________________
(Responsável por obter o consentimento)

APÊNDICE B
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINESE
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/Hospital Universitário Antônio Pedro
Protocolo Adaptado ao paciente com Insuficiência Venosa Crônica/ 2011

PROTOCOLO I - AVALIAÇÃO DE CLIENTES COM ÚLCERA VENOSA
I. HISTÓRICO
Nome:

Data:

/

/

Nº Prontuário

Data de Nascimento

Sexo ( ) F ( )M

Idade

Escolaridade _____grau ( ) completo ( ) incompleto
( ) analfabeto
Ocupação

Endereço

Tel. ( )

Bairro

Cor:

Estado Civil

Cidade

CEP

Diagnóstico Médico de Insuficiência Venosa Crônica escrito no Prontuário do cliente ( ) Sim
Classificação da lesão
( ) Úlcera Ve- Renda Familiar: ( ) 1 salário mínimo
( ) 3 ou mais salários mínimo
nosa
Data do primeiro atendimento no Projeto :
História da Doença Atual

( ) Não

( ) 2 salários mínimo

Antecedentes Patológicos
Alergias
Medicamentos em Uso

Tabagismo
Desde:

( )sim

SONO: ( ) INADEQUADO até 7 h
( ) ADEQUADO + de 7h
( )não

Etilismo( )sim ( )não
Desde
II. DOENÇAS DE BASE
Hipertensão Arterial ( )sim
Outras Doenças

( )sim

Repouso ( )Até 5 h/dia ( ) Menos que 5h/ dia ( )Não o faz
Elevação dos MMII ( ) 3x ao dia ( )Menos que 3x ao dia
( )Não o faz
( )não

( )não

III. AVALIAÇÃO GERAL
Temperatura: AXILAR
Peso

Ano/Diagnóstico:
Qual:

( ) Não sabe informar

P. A.
Altura

mmHg

IMC= Peso/(altura)2

Estado emocional ( ) alegre
( ) tranqüilo ( ) colaborativo
( ) deprimido
( ) agressivo
( ) apático
( ) Outro:
Dieta

( ) Não sabe informar

( ) triste ( ) ansioso preocupado

( ) livre ( ) hipossódica ( ) hipocalórica ( )outra, qual:

Condições higiênicas
Deambulação

( ) satisfatórias

( ) normal

( ) com auxílio

Dor

( 0 )não
( 1 )sim

Local

Prurido

( 0 )sim
( 1 )não

Local:

Edema

( 0 )sim
( 1 )não

Local:

Pulsos presentes
Poplíteo E

( ) Pedial D

FOI REALIZADO ITB (
(
) NÃO

( ) insatisfatórias, especifique:

Intensidade (0 – 10):

Intensidade:

( ) Pedial E

) SIM

( ) claudicando

/4 +

( ) Maleolar D ( ) Maleolar E ( ) Poplíteo D

( )

QUAL O VALOR ENCONTRADO:

IV. EXAMES LABORATORIAIS
Glicemia (resultado recente):

mg/dl

Data: _____/_______/______
V. AVALIAÇÃO DA LESÃO
Data de início da úlcera venosa:_____/______/_____
Já teve recidiva: ( ) SIM (
Localização
( )MMID
(
(
(
(
(

Alterações Vasculares
Presença de veias varicosas: ( ) Sim ( ) Não
) NÃO

( ) MID (

Tipo de Tecido

TAMANHO

em cm²

( ) MMIE

1-BORDA ( 3 ) Epitelização ( 2 ) Macerada (1 ) Hiperqueratinizada

)Parte anterior da perna
)Parte Posterior da perna
) Maléolo medial
) Maléolo lateral
) outros
Exsudato

)MIE ( ) MMII

2- LEITO ( 4 ) Granulação ( 3 ) Esfacelo/Fibrina (2 ) Necrose/Crosta ( 1 ) Hipergranulação
Quantidade

Profundidade

(5 ) seroso

(3) pouco

(3) superficial

( 4) serosanguinolento

(2) médio

(2) parcial

( 3) sanguinolento

(1) gran-

(1) total

( 2) purulento
( 1)piosanguinolento

de

Odor fétido
(1) Sim

(0) Não

Pele Adjacente apresenta sinais clínicos da IVC (

) SIM

( )NÃO

( )Lipodermatoesclerose
( ) Ressecada
( ) Descamativa
mentada
( ) Outra: _______________________________________

( ) Eritema (

Panturrilhas livres MMII: ( )SIM ( ) NÃO
Tratamento Anterior

Tratamento Proposto

Produto

( ) Atadura Elástica

Uso da Bandagem ( ) SIM ( ) NÃO Qual?

( ) Bota de Unna- Inelástica

Atadura Elástica: ( ) SIM ( ) NÃO

VI. AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR
Decalque

( ) Sim ( ) Não

Datas:

Fotografia

( ) Sim ( ) Não

Datas:

Doppler
( ) Sim ( ) Não Datas:
VII. ESCALA DO AUTO CUIDADOITENS DA ESCALA
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. Está com seu estado fisiológico compensado
5. Faz o curativo domiciliar seguindo as orientações do
nosso serviço
6. Protege o curativo durante o banho

SIM

Por
AS
NÃO VEZES quantas
mim/h

) Hiperpig-

1°DECALQUE

3° DECALQUE

2° DECALQUE

4°DECALQUE

APÊNDICE C
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINESE
Protocolo Adaptado ao paciente com Insuficiência Venosa Crônica/ 2010– Profª Beatriz Guitton
PROTOCOLO II – FICHA DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DO CLIENTE COM ÚLCERA VENOSA
IDENTIFICAÇÃO
Nome

Nº Prontuário

Início:

Término:

Localização DA LESÃO:
AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR
Parâmetros
Data

Mês: ______________

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Data

(

) Granulação

(

) Granulação

(

) Granulação

(

) Granulação

(

) Epitelização

(

) Epitelização

(

) Epitelização

(

) Epitelização

(

) Esfacelo

(

) Esfacelo

(

) Esfacelo

(

) Esfacelo

(

) Necrose

(

) Necrose

(

) Necrose

(

) Necrose

(

) Seroso

(

) Seroso

(

) Seroso

(

) Seroso

(

) serosanguinolento

(

) serosanguinolento

(

) serosanguinolento

(

) serosanguinolento

Decalque
Tamanho da lesão
Fotografia
AVALIAÇÃO DA LESÃO
parâmetros
Tecido

Exsudato

Quantidade

Profundidade

Pele Adjacente

(

) sanguinolento

(

) sanguinolento

(

) sanguinolento

(

) sanguinolento

(

) purulento

(

) purulento

(

) purulento

(

) purulento

(

) piosanguinolento

(

) piosanguinolento

(

) piosanguinolento

(

) piosanguinolento

(

)pouco

(

)pouco

(

)pouco

(

)pouco

(

)médio

(

)médio

(

)médio

(

)médio

(

)grande

(

)grande

(

)grande

(

)grande

(

) Superficial

(

) Superficial

(

) Superficial

(

) Superficial

(

) parcial

(

) parcial

(

) parcial

(

) parcial

(

) total

(

) total

(

) total

(

) total

( ) Hidratada

( ) Hidratada

( ) Hidratada

( ) Hidratada

( ) Ressecada

( ) Ressecada

( ) Ressecada

( ) Ressecada

( ) Descamativa

( ) Descamativa

( ) Descamativa

( ) Descamativa

( ) Macerada

( ) Macerada

( ) Macerada

( ) Macerada

( ) Eritema

( ) Eritema

( ) Eritema

( ) Eritema

( ) Fibrótica

( ) Fibrótica

( ) Fibrótica

( ) Fibrótica

( ) Hipopigmentada

( ) Hipopigmentada

( ) Hipopigmentada

( ) Hipopigmentada

( ) Hiperpigmentada

( ) Hiperpigmentada

( ) Hiperpigmentada

( ) Hiperpigmentada

( ) Outra: ______________

( ) Outra: ______________

( ) Outra: ______________

( ) Outra: ______________

Odor fétido

Dor

Prurido

edema

( ) Sim

( ) Sim

( ) Sim

( ) Sim

( ) Não

( ) Não

( ) Não

( ) Não

( ) Sim

( ) Sim

( ) Sim

( ) Sim

( ) Não

( ) Não

( ) Não

( ) Não

Local:
________________________

Local:
________________________

Local:
________________________

Local:
________________________

Intensidade (0 a 10):
_____________

Intensidade (0 a 10):
_____________

Intensidade (0 a 10):
_____________

Intensidade (0 a 10):
_____________

( ) Sim

( ) Sim

( ) Sim

( ) Sim

( ) Não

( ) Não

( ) Não

( ) Não

Local:
________________________

Local:
________________________

Local:
________________________

Local:
________________________

( ) Sim

( ) Sim

( ) Sim

( ) Sim

( ) Não

( ) Não

( ) Não

( ) Não

Local:
________________________

Local:
________________________

Local:
________________________

Local:
________________________

Intensidade ( /+ 4):
_____________

Intensidade ( /+ 4):
_____________

Intensidade ( /+ 4):
_____________

Intensidade ( /+ 4):
_____________

APÊNDICE D

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PROJETO DE MESTRADO TERAPIA COMPRESSIVA
AUTORIZAÇÃO PARA FOTOGRAFIA

Eu, ____________________________________________________________________ Carteira de Identidade
número _____________________, responsável pelo paciente ___________________________, prontuário número ______________, autorizo a professora pesquisadora a fotografar e veicular minha imagem, para fins didáticos e científicos, sem quaisquer ônus e restrições. Assim como as informações contidas no prontuário.
AUTORIZO, de livre e espontânea vontade, a cessão de direitos da veiculação da imagem, não recebendo para
tanto qualquer tipo de remuneração. Tenho conhecimento de que é assegurado o anonimato da pessoa fotografada.
Niterói, _____de __________________ de _______ .

____________________________________________
Assinatura do paciente ou responsável

Pesquisador que obteve consentimento:
Enfermeira Alcione Matos de Abreu
Assinatura: _____________________________________

ANEXO A
RANDOMIZAÇÃO

ANEXO B

