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RESUMO
As úlceras venosas (UV) são resultado da insuficiência ou obstrução venosa profunda,
que levam à hipertensão venosa nos membros inferiores e surgimento de lesões.
Autoeficácia é a crença na habilidade de desempenhar com sucesso determinada tarefa
ou de apresentar um comportamento que leve a um resultado desejável. A enfermagem
necessita conhecer e explorar a influência da autoeficácia na qualidade de vida (QV) de
pessoas com UV, na busca de exercer o cuidado holístico. Dessa maneira, este estudo
objetivou analisar a correlação da autoeficácia para controle da dor e para
funcionalidade com a QV de pessoas com UV na atenção primária à saúde. Trata-se de
um estudo, analítico, transversal, quantitativo, realizado com pessoas com UV na
estratégia de saúde da família e unidades mistas de saúde em Natal/RN. Utilizou-se os
instrumentos: formulário de caracterização sociodemográfica e de saúde, os domínios
autoeficácia para dor e autoeficácia para funcionalidade da escala de autoeficácia para
dor crônica (AEDC) e o Charing Cross Venous Ulcer Questionnaire (CCVUQ). A
amostra totalizou 101 pessoas na escala de autoeficácia para funcionalidade e 89 na
autoeficácia para dor, pois doze indivíduos relataram não sentir dor no momento da
coleta, e por isso, foram excluídos da aplicação da escala de autoeficácia para dor. O
projeto obteve parecer favorável do comitê de ética da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (CAAE nº 07556312.0.0000.5537), atendendo a resolução 466/12.
Predominaram mulheres (66,3%), idosos (61,4%), casados ou em união estável
(63,4%), baixa renda (90,1%) e escolaridade (85,1%), inativos (75,2%), doenças
crônicas associadas (60,4%), mais de seis horas de sono/dia (82,2%), não
etilistas/tabagistas (80,2%), lesão crônica (73,3%) e dor moderada à intensa (76,2%). A
autoeficácia para dor (média 67,3 e DP 26,6) esteve menos comprometida que a
autoeficácia para funcionalidade (média 59,4 DP 25,9), apresentando diferença
estatística (p-valor=0,011). Não se encontrou associações significativas entre
autoeficácia para controle da dor e para funcionalidade com as características
sociodemográficas e de saúde. Ao se considerar a média total do CCVUQ (média 52,1 e
DP 16,6), a QV dos pesquisados apresentou tendência de piora, sendo o domínio
estética o mais comprometido (média 57,6 e DP 24,0), seguido de estado emocional
(média 57,0 e DP 25,7), interação social (média 48,4 e DP 21,4) e atividades domésticas
(média 43,6 e DP 23,3).Verificaram-se correlações negativas e significativas entre a
autoeficácia para dor e o escore total do CCVUQ (r = -0,324; p = 0,001), o domínio
interação social (r = -0,278; p = 0,008), atividades domésticas (r = -0,285; p = 0,007) e
estado emocional (r = -0,247; p = 0,019). Da mesma maneira, entre autoeficácia para
funcionalidade e o escore total do CCVUQ (r = -0,553; p < 0,001), o domínio interação
social (r = -0,553; p < 0,001), atividades domésticas (r = -0,594; p < 0,001) e estado
emocional (r = -0,259; p = 0,009). O domínio estética apresentou correlação negativa,
porém fraca e não significativa com a autoeficácia para dor (r = -0, 155; p = 0,147) e
para funcionalidade (r = -0,189; p = 0,058). Evidenciou-se correlação entre autoeficácia
para controle da dor e para funcionalidade e os domínios interação social, atividades
domésticas e estado emocional, da qualidade de vida de pessoas com UV.
Descritores: Autoeficácia; Qualidade de Vida; Úlcera Varicosa; Enfermagem.

ABSTRACT

Venous ulcers (UV) are the result of deep venous insufficiency or obstruction leading to
venous hypertension in the lower limbs and lesions. Self-efficacy is the belief in the
ability to successfully perform a given task or exhibit behavior that leads to a desirable
outcome. Nursing needs to know and explore the influence of self-efficacy on quality of
life (QOL) of people with UV, seeking to exercise holistic care. Thus, this study aimed
to analyze the correlation of self-efficacy for pain control and functionality with the
QOL of people with UV in primary health care. It is a cross-sectional, analytical,
quantitative study with people with UV in family health strategy and mixed units in
Natal / RN. We used the instruments: sociodemographic and health questionnaire,
domains self-efficacy for pain control and self-efficacy for functionality of Scale of
Self-Efficacy for Chronic Pain (SFCD) and the Charing Cross Venous Ulcer
Questionnaire (CCVUQ). The sample included 101 people in the self-efficacy scale for
functionality and 89 in self-efficacy for pain, for twelve patients reported no pain at the
time of collection, and therefore were excluded from the application of the scale of selfefficacy for pain. The project was approved by the ethics committee of the Federal
University of Rio Grande do Norte (CAAE No. 07556312.0.0000.5537), serving
Resolution 466/12. Women predominated (66.3%), elderly (61.4%), married or in a
stable relationship (63.4%), low income (90.1%) and education (85.1%), inactive
(75.2%), associated chronic diseases (60.4%), more than six hours of sleep / day
(82.2%), non-drinkers / smokers (80.2%), chronic injury (73.3%) and moderate to
severe pain (76.2%). Self-efficacy for pain (mean 67.3, SD 26.6) was less committed to
the self-efficacy for functionality (mean 59.4 SD 25.9), with statistical difference (pvalue = 0.011). No significant associations were found between self-efficacy for pain
control and functionality with the sociodemographic and health characteristics. When
considering the total mean CCVUQ (mean 52.1, SD 16.6), QOL of respondents tended
to worsen, with the aesthetic domain the most committed (mean 57.6, SD 24.0),
followed by emotional state (mean 57.0, SD 25.7), social interaction (mean 48.4, SD
21.4) and household activities (mean 43.6, SD 23.3) . We found negative and significant
correlations between self-efficacy for pain and CCVUQ total score (r = -0,324; p =
0,001), the social interaction domain (r = -0,278; p = 0,008), household activities (r = 0,285; p = 0,007) and state emotional (r = -0,247; p = 0,019). Likewise, between selfefficacy for functionality and the CCVUQ total score (r = -0,553; p < 0,001), the social
interaction domain (r = -0,553; p < 0,001), household activities (r = -0,594; p < 0,001)
and emotional status (r = -0,259; p = 0,009). The aesthetic domain showed negative
correlation but weak and not significant with self-efficacy for pain (r = -0, 155; p =
0,147) and functionality (r = -0,189; p = 0,058). It became evident the correlation
between self-efficacy for pain control and functionality and the domains social
interaction, household activities and emotional state, the quality of life of people with
UV.
Descriptors: Self-Efficacy; Quality of Life; Venous Ulcer; Nursing.
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1 INTRODUÇÃO

A insuficiência venosa crônica (IVC) de membros inferiores caracteriza-se pela
hipertensão da vascularização do sistema venoso profundo, que leva ao surgimento de
seus sinais clínicos, entre eles, a úlcera venosa (UV) (SANTOS; PORFÍRIO; PITTA,
2009).
A UV é a principal causa de úlceras em membros inferiores, com prevalência de
aproximadamente 80% a 90% das lesões encontradas nessa região, tendo como
principal etiologia a IVC (BARBOSA; CAMPOS, 2010). São lesões de pele com
largura e profundidade variáveis, causadas por perda de tecidos e localizadas no terço
distal da perna com predisposição a cronicidade (RAMOS; PAREYÓN, 2009).
Por sua prevalência, cronicidade e recorrência, tratamentos longos e complexos,
causa impacto socioeconômico e se constitui um grave problema de saúde pública,
comprometendo as diversas dimensões da vida do indivíduo acometido (REIS et al.,
2013; FIGUEIREDO; ZUFFI, 2012). Apesar disso, muitos profissionais ainda mantêm
o modelo biomédico de atendimento, com enfoque apenas na doença. Isso dificulta a
integralidade do cuidado juntamente com a prevenção de doenças e a promoção da
saúde (REIS et al., 2013).
Pessoas com UV convivem com dor crônica na lesão, o que pode afetar a
autonomia na realização de tarefas e dificultar a realização de atividades diárias,
levando, muitas vezes, à aposentadoria precoce (FIGUEIREDO; ZUFFI, 2012;
SANTOS; PORFÍRIO; PITTA, 2009). Além disso, podem sofrer com a perda de
autoestima, isolamento social, insatisfação, frustração, ansiedade, raiva, depressão e
prejuízo na imagem corporal e na atividade sexual (FIGUEIREDO; ZUFFI, 2012;
GONZÁLES-CONSUEGRA; VERDÚ, 2011), gerando um impacto negativo em sua
qualidade de vida (DIAS et al., 2013; YAMADA; SANTOS, 2009).
A Organização Mundial da Saúde define qualidade de vida (QV) como a
percepção do indivíduo em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e
preocupações, de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores em
que está inserido (WHOQOL, 1995).
Ao avaliar a QV de pessoas com UV, pode-se observar o impacto da doença
venosa crônica nas suas esferas socioeconômica e psicológica (SANTOS; PORFÍRIO;
PITTA, 2009). Deve-se investir na melhoria das características clínicas da lesão,
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oferecer assistência de qualidade de maneira multiprofissional e contínua, para atender
os múltiplos aspectos da QV (DIAS et al., 2013; GONZÁLES-CONSUEGRA;
VERDÚ, 2011).
Quando este conceito é valorizado, o objetivo do tratamento deixa de ser
somente a cura da doença e passa a ser o indivíduo. Adquire-se uma abordagem
holística, buscando reintegrar as pessoas à sociedade com o máximo de condições para
que este possa viver com QV (SANTOS; PORFÍRIO; PITTA, 2009).
Os profissionais de saúde que cuidam de pessoas com UV devem avaliar a
autoeficácia e implementar estratégias para melhorar seus níveis e promover o apoio
social. A crença de autoeficácia pode influenciar na modificação dos comportamentos
de saúde, melhorando a QV ao trazer benefícios físicos e psicossociais e a manutenção
destes (SILVA; LAUTERT, 2010).
A teoria da autoeficácia pode ser utilizada como fator determinante para a
adoção de um comportamento, ao julgar as habilidades pessoais para desempenhá-lo
com sucesso, visando a um resultado específico (BANDURA, 1977). Por acreditarem
que alguns comportamentos potencializam e promovem a saúde, os indivíduos que
confiam em sua capacidade passam a priorizá-los em seu cotidiano (SILVA;
LAUTERT, 2010).
A crença na capacidade de controlar a dor crônica é entendida como a
autoeficácia para controle da dor, enquanto a crença na capacidade de realizar funções,
apesar dos obstáculos, configura-se como a autoeficácia para funcionalidade
(SALVETTI et al., 2012).
Finlayson, Edwards e Courtney (2011), afirmam que níveis mais elevados de
autoeficácia estão relacionados significativamente com menores riscos de recorrência de
UV, e quando associada ao autocuidado e apoio social, podem prevenir a recidiva
dessas lesões.

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA

Por seu caráter crônico, a UV pode causar incapacidade para realização de
atividades de vida diária, bem como alterações psicológicas que influenciam no modo
de ser do indivíduo que convive com a lesão (COSTA, 2011).
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O autocuidado constitui-se em ações voluntárias e intencionais que o indivíduo
desempenha para o benefício próprio, em busca de saúde e bem-estar (WAIDMAN et
al., 2011). Por meio de um mecanismo de autogestão, os indivíduos são responsáveis
pela sua condição de saúde juntamente com a equipe de profissionais, o que pode
contribuir de forma considerável em sua melhora. Para isso, faz-se necessário estar
confiante na mudança de seus comportamentos (WAIDMAN et al., 2011).
Pessoas com IVC podem ter pouca compreensão de sua condição e de atividades
de autocuidado e muitas vezes não têm conhecimento suficiente das causas de ulceração
(FINLAYSIN; EDWARDS; COURTNEY, 2010; HEINEN et al., 2007). Assim, os
indivíduos mantêm as atividades de cuidado focadas na lesão, visto que o
desconhecimento influencia na ausência da mudança de comportamento (FINLAYSIN;
EDWARDS; COURTNEY, 2010; HEINEN et al., 2007).
A autogestão de doenças crônicas ajuda no tratamento e na melhora do paciente.
(HEINEN et al., 2012). A autoeficácia é um fator que pode contribuir para que as
pessoas com UV colaborem no seu tratamento.
Os resultados de uma intervenção para aumentar a autoeficácia, realizada por
enfermeiros, por meio de conselhos de encorajamento para as boas práticas e discussão
das barreiras e facilitadores das mudanças comportamentais, mostraram que a adesão à
terapia compressiva e o tempo de cicatrização da lesão foram melhores no grupo
intervenção comparado ao controle (HEINEN et al., 2012).
Em pesquisa realizada na Holanda, identificou-se que pessoas com úlcera de
perna apresentavam baixa autoeficácia para realização de atividade física (HEINEN et
al., 2007). Outro estudo provou que entrevistas motivacionais melhoraram os resultados
de dor e motivação para caminhada em indivíduos com lesões (KELECHI et al., 2014).
Em geral, o tratamento de feridas é realizado por enfermeiros que atuam na
atenção primária à saúde (HEINEN et al., 2007) e que podem desempenhar um papel
vital no reforço da motivação para autoeficácia de um estilo de vida saudável
(KELECHI et al., 2014).
A equipe de saúde deve trabalhar os fatores psicossociais que exercem influência
na adesão ao tratamento, avaliando constantemente os níveis de autoeficácia para
planejar suas atividades (FINLAYSIN; EDWARDS; COURTNEY, 2010).
Estudo realizado na atenção primária do município de Natal/Rio Grande do
Norte (RN) com pessoas com UV detectou que, em 90,5% dos casos, a assistência era
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realizada de forma inadequada, pois não havia orientações para terapia compressiva e a
participação das equipes de saúde da família no tratamento da pessoa com UV era
pequena (NUNES, 2006).
No ambiente terciário, pesquisa realizada com o instrumento Medical Outcomes
Study 36 – Item Short Form Health Survey (SF-36) com pessoas com UV, também em
Natal/RN, identificou baixa QV nos entrevistados, com pontuação máxima de 69 pontos
de um total de 100 (COSTA, 2011).
O conhecimento de teorias de comportamentos de saúde, como a teoria social
cognitiva, é importante para compreender as ações de autocuidado e direcionar para as
melhores intervenções (HEINEN et al., 2007). Assim, merecem ser estudadas e
colocadas em prática pelos profissionais de saúde.
Diante do exposto, tem-se como questões de pesquisa para esse estudo: Qual o
perfil sociodemográfico, clínico e de saúde das pessoas com úlcera venosa atendidas na
atenção primária à saúde? Como se caracteriza a qualidade de vida, a autoeficácia para
controle da dor e para funcionalidade dessas pessoas? Existe associação entre
autoeficácia para controle da dor e para funcionalidade e as características
sociodemográficas, clínicas e de saúde? Existe correlação entre a autoeficácia para
controle da dor e para funcionalidade e a qualidade de vida de pessoas com úlcera
venosa?

1.2 JUSTIFICATIVA

Com este estudo, buscou-se conhecer sobre a autoeficácia e QV de pessoas com
UV, levando em consideração que a partir deste ponto, é possível planejar futuras
intervenções que possam melhorar esses aspectos, promovendo como benefício para
sociedade o retorno desses indivíduos às atividades, o mais precocemente possível.
O surgimento de uma UV afeta a vida do indivíduo em todos os seus aspectos
(fisiológico, emocional, social) e a identificação e consideração da autoeficácia no
tratamento de pessoa com UV pode se mostrar como aspecto positivo. Uma pessoa com
autoeficácia elevada provavelmente mantém uma melhor autogestão da sua situação
crônica, contribuindo para o seu autocuidado e consequentemente melhora das lesões.
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Com o conhecimento da crença de autoeficácia de pessoas com UV será possível
realizar o planejamento de ações de intervenção para aumenta-la, propiciando aos
pacientes melhores condições de enfrentamento de sua doença e melhores resultados.
Em Natal/RN, se observa em muitas unidades de saúde, o tratamento das UV
com a maior participação da própria pessoa com lesão, e as atividades dos profissionais
restritas e centradas na troca de curativos. Desta forma, este estudo contribui para a
identificação da real situação de saúde das pessoas com UV e para o incentivo ao
atendimento e cuidado holístico por parte das equipes de enfermagem que atuam no
cuidado a essa população.
Entretanto, a centralização do cuidado a pessoa com UV na lesão vem desde a
academia, onde, geralmente, o ensino está focado nos cuidados gerais para IVC e UV e
os tipos de coberturas para curativos adequadas para cada tecido. Estudos como esse
contribuem para mudança da visão repassada aos alunos de enfermagem no cuidado à
pessoa com UV, de forma a construir uma consciência de atendimento holístico a esses
indivíduos.
A aproximação da autoeficácia com a enfermagem precisa ser efetivada. Dessa
forma o que se pretendeu também com este estudo foi trazer à tona no cenário de
pesquisa nacional de enfermagem um tema tão importante como este. São raros na
literatura nacional estudos que abordem a autoeficácia em situações de saúde. Mesmo
na literatura internacional, os que tratam desse aspecto estão direcionados para doenças
respiratórias e/ou cardíacas, sendo escassos em pessoas com UV.
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2. OBJETIVOS

2.1 GERAL


Analisar a correlação entre autoeficácia e qualidade de vida de pessoas com

úlcera venosa atendidas na atenção primária à saúde.

2.2 ESPECÍFICOS


Caracterizar o perfil sociodemográfico, clínico e de saúde de pessoas com úlcera
venosa.



Avaliar a autoeficácia e sua associação com variáveis sociodemográficas e de

saúde em pessoas com úlcera venosa.


Verificar a correlação entre a crença de autoeficácia e a qualidade de vida das

pessoas com úlcera venosa.
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3

CONTEXTUALIZAÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA

A revisão bibliográfica que embasa este estudo retrata os fatores e conceitos
relacionados à autoeficácia, sua correlação com a qualidade de vida em pessoas com
doenças crônicas e intervenções para promoção da autoeficácia nesta população. A
escolha pela abrangência para pessoas com doenças crônicas se deve pela escassez de
estudos que abordem especificamente a autoeficácia em pessoas com UV.

3.1 TEORIA SOCIAL COGNITIVA E AUTOEFICÁCIA

A teoria social cognitiva foi desenvolvida por Bandura (1977) e surgiu a partir
da teoria da aprendizagem social, que rejeitava as noções behavioristas de
associonismo. Acrescentou-se a essa a descoberta de que as pessoas criam percepções
pessoais sobre si mesmas, as quais se tornam instrumentais para seus objetivos e
controle que exercem sobre o próprio ambiente (BANDURA, 2005).
A

teoria

adota

a

perspectiva

da

agência

para

a

adaptação,

o

autodesenvolvimento, e a mudança (BANDURA, 2001). Agência pessoal pode ser
entendida como a maneira pela qual os indivíduos são agentes dos seus atos e de forma
proativa em seu desenvolvimento (BANDURA, 2005). Assim, ser agente é influenciar
seu próprio funcionamento intencionalmente (BANDURA, 2005).
Nesse sentido, as pessoas não são mais vistas como indivíduos reativos, mas
como auto-organizados, proativos, autorreflexivos e autorregulados. O ser humano
passa a ser tratado dentro de um contexto, em que a relação entre as influências
pessoais, comportamentais e ambientais formam o pensamento e as ações (BANDURA,
2005).
A interpretação que as pessoas têm de seu comportamento informa e altera os
seus ambientes e os fatores pessoais, os quais, por sua vez, informam e alteram o
comportamento futuro, formando uma reciprocidade triádica (PAJARES; OLAZ, 2008).
Desta maneira, a teoria social cognitiva analisa o comportamento segundo o
determinismo recíproco (Figura 1) (PAJARES; OLAZ, 2008).
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Comportamento humano

Fatores pessoais

Fatores ambientais

Figura 1: Modelo do determinismo recíproco (PAJARES; OLAZ, 2008).

Como o ser humano está inserido dentro de uma sociedade, a agência pessoal
sofre influências socioestruturais (BANDURA, 2005). Fatores como condições
econômicas, sociais, educacionais e familiares não exercem influência direta sobre o
comportamento humano, mas na medida em que afetam as aspirações, autopercepções,
padrões pessoais, estados emocionais (PAJARES; OLAZ, 2008).
Desta forma, as crenças que as pessoas têm de si mesmas são fundamentais no
exercício de controle e agência pessoal. Os indivíduos são produtos e produtores de seus
ambientes e sistemas sociais (BANDURA, 2005).
O ser humano recebe significativas influências do ambiente, porém não é mero
fruto dele. O ambiente apresenta limitações para execução dos objetivos, mas os
mecanismos de autoeficácia, autorregulação e estabelecimentos de metas são capazes de
promover o controle da própria vida (BANDURA, 2005).
A percepção de autoeficácia ocupa um papel fundamental na teoria social
cognitiva, pois as crenças de autoeficácia afetam a adaptação e mudança (PAJARES;
OLAZ, 2008). A autoeficácia é preditora de comportamento, ou seja, é um indicador
preciso do desempenho, pois a partir dela os indivíduos julgam seu desempenho futuro
(BANDURA, 1977).
As crenças de autoeficácia são os julgamentos das pessoas em suas capacidades
para realizar determinadas atividades, apesar dos obstáculos. São crenças que os
indivíduos têm de suas próprias capacidades, que baseiam a motivação humana
(PAJARES; OLAZ, 2008).
Segundo a teoria social cognitiva as pessoas têm diversas fontes sobre sua
capacidade (BANDURA, 1977). As expectativas de eficácia pessoal derivam de quatros
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fontes: experiência vicária, persuasão social, estados somáticos e emocionais e
experiência de domínio (BANDURA, 1977).
A experiência vicária surge da observação de outras pessoas realizando as
tarefas (PAJARES; OLAZ, 2008). A aprendizagem vicária permite que os indivíduos
aprendam um novo comportamento apenas de forma observacional, sem passar pelo
processo de tentativa e erro necessário para executá-lo (PAJARES; OLAZ, 2008).
As representações transmitidas como modelo servem como guias e padrões para
um bom desempenho, com ajustes corretivos necessários (BANDURA, 2005). Quando
os indivíduos aprendem o modelo condutor eles podem usá-los para produzir novas
versões adaptadas do comportamento, de acordo com suas circunstâncias, diferente de
uma simples imitação (BANDURA, 2005).
A experiência de domínio surge a partir da interpretação de um comportamento
anterior do próprio indivíduo. Resultados interpretados como bem sucedidos aumentam
a autoeficácia, ao passo que os interpretados como fracasso a diminuem (PAJARES;
OLAZ, 2008).
As crenças de autoeficácia também são resultados das persuasões sociais de
outras pessoas, realizadas por meio de julgamentos verbais que os outros fazem. Além
disso, as pessoas também podem avaliar o seu grau de confiança pelo estado somático e
emocional, como estresse, ansiedade, excitação (PAJARES; OLAZ, 2008).
As expectativas pessoais de eficácia determinam se o enfrentamento da atividade
será iniciado, quanto esforço será gasto e qual o tempo de persistência, apesar dos
obstáculos (BANDURA, 1977). A melhor maneira para prever como as pessoas agirão
é por meio de suas crenças em suas capacidades, do que pelo que realmente são capazes
(PAJARES; OLAZ, 2008).
As crenças e a realidade nunca se encaixam perfeitamente. Mas é importante
salientar que nem o melhor grau de confiança pode produzir o sucesso se não houver
habilidades e conhecimentos necessários. Pessoas com elevada autoeficácia veem
tarefas difíceis como desafios a serem enfrentados. Por outro lado, pessoas com baixa
autoeficácia as enxergam como ameaças a serem evitadas (BANDURA, 1977).
Dentro desse contexto, sabe-se que os indivíduos agem coletivamente e
individualmente, tornando a autoeficácia um constructo social e pessoal. Organizações
que tem um forte sentido de autoeficácia coletiva exercem influencias empoderadoras
em seus participantes (PAJARES; OLAZ, 2008).
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Em relação à saúde, nos últimos anos houve uma grande mudança na concepção
do seu conceito, que passou a ser influenciado pelo estilo de vida e condições
ambientais (BANDURA, 1997). Assim, como a promoção de crenças de autoeficácia
podem alterar o estado fisiológico das pessoas, ela possibilita que as pessoas exerçam
controle sobre seu estado de saúde, reduzindo riscos e vivendo mais produtivamente
(BANDURA, 2001; BANDURA, 1997).
3.2 AUTOEFICÁCIA E QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS COM ÚLCERA
VENOSA

O número de pessoas com doenças crônicas aumenta a cada dia. Diante dos
danos que essas doenças causam, é relevante conhecer como as pessoas com doenças
crônicas podem ser atores de seu tratamento por meio da mudança de comportamento
para um estilo de vida saudável (BONSAKSEN; LERDAL; FAGERMOEN, 2012).
No tratamento da pessoa com UV é comum o foco estar na cicatrização da
ferida, seguindo um modelo agudo de cuidado, entretanto, este resultado nem sempre é
realista, porque a fisiopatologia de base continua a existir (BROWN et al., 2014).
No momento em que uma UV cicatriza é necessário implantar um plano de
gerenciamento da IVC para prevenir a recorrência da lesão (FINLAYSON;
EDWARDS; COURTNEY, 2010). Atividades de autocuidado como elevação dos
membros inferiores, o uso de meias de compressão, exercícios regulares, são algumas
das atividades de autocuidado que podem ser gerenciadas pela própria pessoa com UV
na prevenção de novas lesões (FINLAYSON; EDWARDS; COURTNEY, 2011).
Fatores psicossociais em atividade de autocuidado de pessoas com UV têm sido
pouco explorados com medidas validadas e há poucas evidências na literatura sobre a
relação da autoeficácia, apoio social e recorrência de UV (FINLAYSON; EDWARDS;
COURTNEY, 2011; FINLAYSON; EDWARDS; COURTNEY, 2010).
Sabe-se que a autoeficácia mantém relação com a adesão à terapia compressiva,
o que denota a importância de um atendimento com ações de educação em saúde para
tal atividade (FINLAYSON; EDWARDS; COURTNEY, 2010). Finlayson, Edwards e
Courtney (2011) encontraram associação significativa entre baixa autoeficácia e maior
risco de recorrência de UV.
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Estudos internacionais mostram a relação entre a autoeficácia e a qualidade de
vida relacionada à saúde em pessoas com doenças crônicas (JOEKES; ELDEREN;
SCHREURS, 2007; AXELSSON, 2013). Níveis elevados de autoeficácia estão
relacionados com melhor autogestão e qualidade de vida (JOEKES; ELDEREN;
SCHREURS, 2007). Por essa razão, reforçar a autoeficácia parece ser importante para
melhorar a QV em pessoas com doença crônica (AXELSSON, 2013). Assim, é
importante o fornecimento de conhecimento sobre a condição de saúde e avaliações da
autoeficácia no planejamento de atividades de autocuidado das pessoas com UV
(FINLAYSON; EDWARDS; COURTNEY, 2010).
Aliado a isso, sabe-se que a cronicidade das lesões acarreta a deterioração da
QV, por meio da não adaptação à nova condição de vida (COSTA et al., 2011). De
acordo com Gonzaléz-Consuegra e Verdú (2011) o efeito das úlceras venosas na
qualidade de vida é considerável, de forma negativa. A dor crônica é o principal fator
que afeta a QV, prejudicando sono, mobilidade, saúde mental, aspectos emocional e
social. Assim, é importante estabelecer uma gestão eficaz da dor, avaliando os impactos
sobre o aspecto físico e emocional da pessoa com UV (GONZALÉS-CONSUEGRA;
VERDÚ, 2011).
A convivência com a UV é um processo de aprendizagem contínua (COSTA et
al., 2011). A presença de uma doença crônica como a IVC limita o indivíduo em seu dia
a dia e provoca impacto na vida social e na QV (SOUZA et al., 2011). O sofrimento
crônico prejudica o convívio social e favorece a instalação da ansiedade e depressão.
Dessa maneira, pessoas ativas e determinadas enfrentam melhor as limitações,
propiciando melhor QV (COSTA et al., 2011).
Estudo realizado em um hospital universitário de Natal/RN encontrou baixa QV
em pessoas com úlceras venosas crônicas. Dos domínios da QV, capacidade funcional,
aspectos emocionais e sociais foram os que apresentaram menores escores de qualidade
de vida (COSTA, 2011). Corroborando com este estudo, pessoas com IVC entrevistadas
em pesquisa no Vale do Itajaí, referiram que, para elas, ter qualidade de vida é ter
capacidade funcional para as atividades do dia-a-dia (SOUZA et al., 2011).
Dessa forma, o apoio social e da equipe de saúde é essencial na superação das
dificuldades que podem surgir com a UV (SOUZA et al., 2011). Cabe aos profissionais
de saúde que lidam com pessoas com UV, avaliar os níveis de autoeficácia e promover
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estratégias de suporte social para atendimento integral dessa população (FINLAYSON;
EDWARDS; COURTNEY, 2011).
Educar as pessoas sobre a autogestão de sua doença crônica, motivar a mudança
de estilo de vida e monitorar a resposta emocional são estratégias de empoderamento
que os profissionais devem se utilizar para aumentar a compreensão da doença e
diminuir os sentimentos de desesperança, promovendo a autoeficácia (BONSAKSEN;
LERDAL; FAGERMOEN, 2012).
Frequentemente, profissionais de saúde negligenciam a avaliação da QV de
pessoas com UV. Este é um processo importante para o entendimento das limitações
impostas pela lesão na vida diária do indivíduo, podendo direcionar a assistência para
uma abordagem terapêutica mais adequada (MOURA et al., 2010).
O enfermeiro é figura central como educador e orientador sobre os modos
adaptativos de superação da condição clínica, com vistas a melhorias a qualidade de
vida das pessoas com UV (COSTA et al., 2011). É necessária uma assistência
multiprofissional, integral e qualificada para atuar na QV dessa população (COSTA et
al., 2011).
Ressalta-se a importância da utilização de instrumentos que forneçam uma
avaliação global, levando em consideração o contexto social, reconhecendo os vários
elementos que podem exercer influencia sobre a qualidade de vida (COSTA, 2011).
3.3
INTERVENÇÕES PARA PROMOÇÃO DA AUTOEFICÁCIA EM PESSOAS
COM DOENÇAS CRÔNICAS
Intervenções para autoeficácia são consideradas caminhos de sucesso para
aumentar os comportamentos de autogestão (CHOW; WONG, 2014). É notável a
mudança nos modelos de educação em saúde, saindo da mera passagem tradicional de
informações para uma interação mais complexa, com conselhos para motivação e
disposição, abordagem das influências culturais e ambientais, autoeficácia e
expectativas (LINDEN; BUTTERWRTH; PROCHASKA, 2010).
Um dos modos eficazes para melhorar a autoeficácia é por meio de intervenções
motivacionais, que exploram as barreiras que impedem as pessoas de agir no seu
tratamento e mudar o estilo de vida. Intervenções desse tipo fortalecem as crenças dos
indivíduos sobre sua capacidade para o sucesso (LINDEN; BUTTERWRTH;
PROCHASKA, 2010).
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O cuidado centrado no paciente, com estratégias de empoderamento, é capaz de
trazer mudanças no sentimento de controle das comorbidades (CHOW; WONG, 2014).
Intervenções baseadas na prática avançada em enfermagem promovem atividades de
educação individualizada com uma abordagem cognitivo-comportamental, gerando
resultados positivos (CHOW; WONG, 2014).
Há pesquisas realizadas com enfermeiros de prática avançada que demostraram
a eficácia de um acompanhamento por telefone na qualidade de vida e autoeficácia de
pessoas com doenças crônicas (CHOW; WONG, 2014; CHOW; WONG, 2010).
Outra forma de intervir no comportamento e na autoeficácia é por meio da
intervenção psicológica mínima, baseada na terapia social cognitiva. Esta explora
crenças e pensamentos negativos que influenciam na funcionalidade de atividades
diárias e os transformam em positivos, com técnicas de encorajamento para alternativas
e planejamento de ações (JONKERS et al., 2012).
A intervenção psicológica mínima consiste em cinco fases: a primeira explora os
sentimentos, cognição e comportamento; na segunda as pessoas mantêm um diário no
qual registram queixas, sintomas, pensamentos, sentimentos, preocupações e
comportamentos; na terceira fase refletem sobre seus registros; na quarta fase exploramse as possibilidades de mudança de comportamento; e a última consiste na avaliação das
metas do plano de ação (JONKERS et al., 2012).
As pessoas são estimuladas a refletir sobre seus comportamentos e descrevê-los
quando são positivos. Em seguida, ações são planejadas de maneira que a pessoa
identifique o objetivo que deseja atingir com o comportamento positivo. Desta forma,
os doentes crônicos podem aprender, de forma independente e autônoma, como explorar
soluções para seus problemas na vida diária e tornarem-se autogestores ativos
(JONKERS et al., 2012).
Em pessoas com disfunções na circulação arterial mostrou-se eficaz uma
intervenção cognitivo-comportamental mediada por grupo para incentivar a atividade
física como forma de melhorar a autoeficácia. Os participantes se reuniam uma vez por
semana, liderados por um facilitador, e faziam sessões de aproximadamente 90 minutos,
com 45 minutos dedicados a discussões e o restante para o exercício de caminhada
(REJESKI et al., 2014).
Outra intervenção, também baseada na teria social cognitiva, realizada por
enfermeiros por meio de visitas clínicas mensais, reuniões de aconselhamento em grupo
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e individual, apostilas, folhetos e vídeos mostrou-se eficaz para melhorar a autoeficácia
de pessoas em diálise peritoneal (SU C et al., 2011).
Também estão presentes na literatura internacional intervenções com exercícios
orientais como o yoga e tai chi e com a terapia animal assistida, que consiste em
atividades com animais (WAITE-JONES; HAILE; LEE, 2013; EVANS et al., 2010;
BERGET; EKEBERG; BRAASTAD, 2008).
Uma das intervenções para autoeficácia mais conhecida e utilizada é o programa
de autogestão de doenças crônicas (PAGDC), desenvolvido por Lorig e colaboradores
na Universidade de Stanford nos Estados Unidos. Esse é o único programa de
autogestão para idosos com mais de uma doença crônica (CHOW; WONG, 2014).
O PAGDC é baseado na teoria social cognitiva e consiste em aulas ministradas
por pessoas leigas, orientadas previamente, para grupos de 10 a 16 participantes. As
aulas tem duração de duas horas e meia por semana, durante seis semanas. Como o
programa é destinado a pessoas com mais de uma doença crônica, indivíduos com
diferentes problemas de saúde podem assistir as aulas juntos (CHOW; WONG, 2014).
Os tópicos abordados incluem: técnicas para lidar com os problemas diários,
como frustração, fadiga, depressão e raiva; exercícios de flexibilidade, força e
condicionamento vascular; uso apropriado dos medicamentos, alimentação saudável,
comunicação eficaz, novos tratamentos e tomada de decisões (FARREL; WICKS;
MARTIN, 2004).
O PAGDC também tem sua versão online, baseada em uma página interativa
protegida por senha. São realizadas discussões em grupo e é fornecido um livro pelos
correios sobre como ter uma vida saudável com doenças crônicas. Os temas das
discussões tramitam entre os principais tipos de doenças crônicas, medicações e
exercícios (LORIG et al., 2006).
A cada semana, durante seis semanas, os participantes são convidados para fazer
logon pelo menos três vezes, para um total de uma a duas horas. As atividades incluem
leitura de conteúdo da semana, postagem do planejamento de ações, fazer check-in com
um amigo e outras. Qualquer problema relatado no quadro de avisos pode ser
respondido pelos membros do grupo (LORIG et al., 2006).
Há moderadores treinados que fornecem ajuda aos participantes para resolução
de problemas, dão instruções diárias e semanais, planejam ações, enviam mensagens de
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avisos e monitoram as mensagens diárias de todos os participantes para evitar conteúdo
inapropriado (LORIG et al., 2006).
O PAGDC dá a oportunidade de aumentar o autocuidado e autoeficácia e pode
ser utilizado juntamente ao cuidado habitual já realizado nos serviços (FARREL;
WICKS; MARTIN, 2004). Infelizmente, ainda parece ser uma realidade longe da
brasileira o uso de intervenções online na atenção primária à saúde. Porém, os sistemas
de saúde deveriam considerar a implementação de programas de autogestão para
pessoas com doenças crônicas (FARREL; WICKS; MARTIN, 2004).
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4 MÉTODO

4.1 TIPO DE ESTUDO

Trata-se de uma pesquisa analítica, com delineamento transversal e abordagem
quantitativa de análise e tratamento de dados. Em estudos analíticos, as hipóteses são
subordinadas, relacionando-se eventos como causa e efeito ou exposição e doença ou
condição relacionada à saúde (LIMA-COSTA; BARRETO, 2003).
Os dados coletados e isolados não respondem por si só às questões de pesquisa,
sendo necessário, portanto que sejam analisados estatisticamente. Dessa maneira, em
estudos quantitativos as informações e dados colhidos são mensuráveis e mostrados em
números, para que possam ser analisadas e classificadas, estabelecendo-se uma relação
de causa-efeito entre as variáveis (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004).

4.2 LOCAL DE ESTUDO

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Natal é formada por uma rede de
serviços de atenção à saúde, distribuída em cinco distritos sanitários (Norte I, Norte II,
Sul, Leste e Oeste), que têm como eixo estruturante da atenção básica a Estratégia de
Saúde da Família (ESF).
O referido município dispunha, até maio de 2014, de 37 Unidades de Saúde da
Família (USF) e cinco unidades mistas, as quais se constituíram nos locais de realização
dessa pesquisa. A exclusão das unidades básicas de saúde ocorreu devido a ausência de
vínculo e acompanhamento das pessoas com UV (SMS, 2014).
A distribuição das unidades aconteceu da seguinte forma (Quadro 1):
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Distritos Sanitários

USF

Unidades Mistas

Norte I

11

01

Norte II

10

-

Sul

01

01

Leste

04

01

Oeste

11

02

Quadro 1: Distribuição das USF e unidades mistas por distrito sanitário. Natal/RN,
2014.

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA

A população alvo foi composta por pessoas com úlcera venosa acompanhados
nas unidades de saúde da família ou mistas de Natal/RN. A amostra constituiu-se por
todos os membros da população que aceitaram participar do estudo e se deu por
conveniência, após contato prévio com as unidades de saúde e as equipes de
enfermagem e agentes de saúde.
Utilizou-se como critérios de inclusão:


ter mais de 18 anos de idade;



apresentar úlcera venosa ativa no momento da coleta;



estar adscrito à unidade;



possuir capacidade de comunicação verbal.

Como critérios de exclusão foram eleitos: úlcera completamente cicatrizada;
úlcera de origem mista, pois possuem características diferenciais das úlceras venosas
típicas; e pessoas que pertenciam a áreas de abrangência de esquipes de saúdes as quais
os enfermeiros responsáveis encontravam-se de licença ou férias no momento da coleta,
devido à dificuldade de localizá-las sem a ajuda destes.
Doze pessoas relataram não sentir dor e, por isso, foram excluídas da aplicação
da escala de autoeficácia para dor crônica. Neste caso, a amostra totalizou 101 pessoas,
exceto para autoeficácia para dor crônica, que obteve n=89.
Os participantes receberam orientações sobre os objetivos do estudo e foram
convidados a participar do mesmo. A coleta efetivou-se mediante assinatura do Termo
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de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em duas vias (APÊNDICE A). Apenas
duas pessoas negaram participar do estudo.

4.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Utilizaram-se três instrumentos:


Caracterização sociodemográfica, clínica e de assistência;



Escala de Autoeficácia para Dor Crônica (AEDC)



Charing Cross Venous Ulcer Questionnaire (CCVUQ).

O formulário estruturado de entrevista e coleta de medidas biofisiológicas
(ANEXO A) foi elaborado baseando-se nas diretrizes clínicas propostas por Aguiar et
al. (2005) e Borges (2005) em estudo de Deodato (2007), e adaptado por Costa (2011).
A escala AEDC foi elaborada por Anderson et al. em 1995 e traduzida e
validada para o Brasil por Salvetti e Pimenta em 2005. O AEDC é uma escala de certeza
que varia de 30 a 300. Ela é composta por três domínios (dor, funcionalidade e outros
sintomas), os quais podem ser calculados separadamente. Cada domínio vai de 10 a
100, sendo melhor a autoeficácia, quanto mais próximo de 100. Optou-se por excluir o
domínio de outros sintomas já que esses não apresentavam relação com a insuficiência
venosa crônica (ANEXO B).
O CCVUQ é um instrumento que mede a qualidade de vida em pessoas com
úlceras venosas. Foi traduzido e adaptado para o Brasil por Couto et al. (2012). Este é
dividido nos domínios interação social, atividades domésticas, estética e estado
emocional. Esta escala gera um escore total que varia entre zero e 100, sendo que
quanto maior o resultado, pior a qualidade de vida (ANEXO C).

4.5 VARIÁVEIS

Nesta pesquisa foram estudadas variáveis dependentes, independentes e
moderadoras. A variável dependente foi qualidade de vida da pessoa com UV,
mensurada pelo CCVUQ. Para Lakatos e Marconi (2006), variável dependente é aquela
que consiste em fatores a serem descobertos, em virtude de serem influenciados pela
variável independente.
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Variável moderadora é um fenômeno que consistem em ser condição ou causa
para que ocorra um efeito, uma consequência, em nível secundário. Ela é importante
para saber até onde os diferentes fatores têm importância na relação entre as variáveis
dependentes e independentes (LAKATOS; MARCONI, 2006). As variáveis
moderadoras foram as características sociodemográficas, clínicas e de assistência,
operacionalizadas nos quadros a seguir.

VARIÁVEIS DE CARACTERIZAÇÃO
SOCIODEMOGRÁFICA E DE SAÚDE
DAS PESSOAS COM UV
Sexo
Faixa Etária
Estado civil

ESCORES/
CATEGORIAS
VERIFICAÇÃO

DE

Feminino (0); masculino (1)
A partir de 60 anos (0); até 59 anos (1);
Solteiro/viúvo/divorciado
(0);
casado/união estável (1)
Não alfabetizado/alfabetizado/ensino
Escolaridade
Fundamental (0); Médio/Superior (1)
<1 Salário Mínimo* (0); ≥ 1 Salário
Renda per capita (família)
Mínimo (1)
Ocupação/Profissão – Posição ortostática Presente (0); Ausente (1) Qual?
Interior (0); Capital (1)
Procedência
< 6 horas (0); ≥6 horas (1)
Sono
Presente (0); Ausente (1)
Doenças crônicas associadas
Presente (0); Ausente (1)
Etilismo/tabagismo
Quadro 2. Variáveis de caracterização sociodemográfica e de saúde das pessoas com
UV, segundo escores/categorias de verificação, Natal/RN, 2014.
*Valor do salário mínimo em outubro de 2014: R$ 724,00.
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VARIÁVEIS DE
CARACTERIZAÇÃO
UVs

DAS ESCORES/CATEGORIAS DE VERIFICAÇÃO

≥1 recidiva (0); Nenhuma (1)
Número de vezes?
≥6 meses (0); Até 6 meses (1)
Tempo de UV atual
Tempo em meses?
Média: 50 –150 cm2 a Grande: >150cm2 (0)
Área da UV
Pequena: < 50 cm2 (1); Quantos cm2?
Fibrina/Necrose liquefativa (0)
Condições do leito da UV
Granulação/Epitelização (1)
Quantidade de exsudato na Média: >3 a 10 gazes/Grande: >10 gazes (0);
Pequena: até 3 gazes (1) Número de gazes?
UV
Presente (0); Ausente (1)
Odor do exsudato na UV
Grau III – subcutâneo/Grau IV- músculo e ossos (0);
Perda tecidual na UV
Grau I – epiderme/Grau II - derme (1)
Escala Analógica Visual (0 a 10)
Dor na UV/membro inferior
Presente (0); Ausente (1)
Presente (0); Ausente (1);
Sinais de infecção
Qual? Apresenta exsudato purulento?
Coleta de swab/biópsia quando
Ausente (0); presente (1)
UV infectada
Quadro 3. Variáveis dos aspectos clínicos da lesão das pessoas com UV, segundo
Recidivas de UV

escores/categorias de verificação, Natal/RN, 2014.

A variável independente é aquela que afeta, determina outra variável
(LAKATOS; MARCONI, 2006); constituindo-se, neste estudo, a autoeficácia para
controle da dor e para funcionalidade.
A relação das variáveis é esquematizada na Figura 2:

34

VARIÁVEIS
MODERADORAS
Características
sociodemográficas,
clínicas e de saúde

VARIÁVEIS
INDEPENDENTES

VARIÁVEL
DEPENDENTE

Autoeficácia para
controle da dor e
para funcionalidade

Qualidade de vida
de pessoas com UV

Figura 2. Modelo de associação entre as variáveis independentes e moderadoras na
determinação da variável dependente.

4.6 COLETA DOS DADOS

A coleta de dados foi realizada entre fevereiro e setembro de 2014 por uma
equipe composta pelos pesquisadores enfermeiros e por acadêmicos de graduação em
enfermagem, previamente treinados para utilização dos instrumentos.
Houve uma pausa na coleta nos meses de maio a julho, devido greve no sistema
municipal de saúde, que dificultava o acesso às pessoas com UV sem o intermédio dos
profissionais da atenção primária.
Após assinatura do TCLE, a equipe realizou diagnóstico da situação
sociodemográfica, clínica e de assistência, autoeficácia para dor e funcionalidade e QV,
por meio de entrevista e observação não participante durante a troca de curativo, quando
possível.
As entrevistas foram realizadas nas próprias unidades de saúde ou em visita
domiciliar, de acordo com disponibilidade dos pesquisadores, enfermeiros, agentes
comunitários de saúde e das pessoas com UV.
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4.7 ANÁLISE DOS DADOS E TRATAMENTO ESTATÍSTICO

Os dados coletados foram organizados em banco de dados eletrônicos por meio
de digitação em planilha do aplicativo Microsoft Excel. Após esse processo, foram
exportados para software estatístico. Realizaram-se as análises descritivas com
frequências absolutas e relativas, média dos escores das variáveis e análise inferencial
nos cruzamentos das variáveis, com nível de significância estatística de p-valor < 0,05
(Quadro 4).
Para tratamento estatístico dos dados as variáveis moderadoras (características
sociodemográficas, clínicas e de assistência) foram classificadas em categóricas
nominais, e as variáveis independente (autoeficácia) e dependente (qualidade de vida)
foram classificadas como quantitativas e escalares.
Após a verificação da normalidade das variáveis quantitativas mediante o teste
de Kolmogorov-Smirnov, foram empregados os testes para avaliar associações:


Teste de Wilcoxon - para comparar as escalas de autoeficácia para controle

da dor e autoeficácia para funcionalidade;


Teste de Man Whitney - para verificar diferenças significativas entre as

variáveis sociodemográficas, clínicas e de saúde e a autoeficácia para controle da dor e
para funcionalidade;


Correlação de Spearman - para verificar correlação entre a autoeficácia para

controle da dor e para funcionalidade com a qualidade de vida. Adotaram-se os
seguintes critérios para esse teste: até 0,39 = fraca; entre 0,40 até 0,69 = moderada; 0,70
até 1 = forte (BERLIM et al., 2011).

Após este processo, os dados foram codificados e tabulados e apresentados na
forma de tabelas, com suas respectivas distribuições percentuais e resultados dos testes
estatísticos.
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VARIÁVEIS DO ESTUDO

ANÁLISE ESTATÍSTICA
Descritiva
Inferencial

Moderadora
Características sociodemográficas e de
saúde
Independente

Frequência absoluta
e relativa

Teste de Man Whitney

Autoeficácia para controle da dor e para
funcionalidade

Mediana, média,
desvio padrão,
mínimo e máximo

Teste de Wilcoxon, Man
Whitney, Correlação de
Spearman

Dependente
Mediana, média,
desvio padrão,
Correlação de Spearman
mínimo e máximo
Quadro 4. Representação das variáveis segundo classificação e análise estatísticas.
Qualidade de Vida de pessoas com UV

Natal/RN, 2014.

4.8 ASPECTOS ÉTICOS

Projetos de pesquisa envolvendo seres humanos devem ser apreciados por
comissões de ética em pesquisa, de acordo com a resolução 466/12 (BRASIL, 2012).
Desta maneira, o projeto desta pesquisa passou por apreciação e aprovação da comissão
de ética em pesquisa da UFRN, com Certificado de Apresentação para Apreciação Ética
(CAAE) nº 07556312.0.0000.5537 (ANEXO D).
Foi enviada uma carta de autorização da secretaria municipal de saúde
(APÊNDICE B) e, para cada unidade, um ofício em nome do departamento de
enfermagem da UFRN (APÊNDICE C). Além disso, foi condição necessária para
participar da pesquisa concordar em responder as questões e assinar TCLE (APÊNDICE
A), com garantia de privacidade e sigilo das informações e demais garantias descritas no
termo. Realizou-se a identificação nos formulários com algarismos arábicos, de acordo
com a ordem de realização das entrevistas, assegurando o sigilo e a privacidade.
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5 RESULTADOS
Os resultados e discussões serão apresentados em formato de artigos a serem
publicados em revistas científicas com qualis para Enfermagem, conforme quadro
abaixo.
QUALIS
EM
OBJETIVO
ENFERMAGEM
Identificar a associação
entre
crença
de
autoeficácia para dor e
Autoeficácia de pessoas
funcionalidade
com Submetido à Revista
com
úlcera
venosa
1
variáveis
Gaúcha
de
atendidas
na
atenção
sociodemográficas e de Enfermagem (B1)
primária à saúde
saúde em pessoas com
úlceras venosas na atenção
primária à saúde.
Analisar a correlação da
autoeficácia para controle
da
dor
e
para
Autoeficácia e qualidade de
A ser enviado para a
funcionalidade com a
2
vida de pessoas com úlcera
Acta Paulista de
qualidade de vida de
venosa
Enfermagem (A2)
pessoas com úlcera venosa
na atenção primária à
saúde.
Quadro 5: Síntese dos artigos que compõem os resultados e discussões por título,
ARTIGO TÍTULO

objetivo e qualis em enfermagem. Natal/RN, 2014.
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5.1 ARTIGO 1
AUTOEFICÁCIA DE PESSOAS COM ÚLCERA VENOSA ATENDIDAS NA
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RESUMO
Objetivou-se verificar a associação entre crença de autoeficácia e características
sociodemográficas e de saúde em pessoas com úlceras venosas na atenção primária à saúde.
Estudo transversal, quantitativo, com 101 pessoas, realizado em fevereiro a setembro/2014.
Os escores médios de autoeficácia para dor e funcionalidade foram 67,3+26,6 e 59,4+29,4,
respectivamente. Verificaram-se melhores escores de autoeficácia em homens, ensino
superior ou médio, ativos, renda per capita de até um salário mínimo, mais de seis horas de
sono, sem doenças crônicas associadas, feridas agudas e dor leve. Não houve associação
significativa entre características sociodemográficas e de saúde e autoeficácia. Essa crença
deve ser trabalhada para proporcionar o autocuidado da pessoa com úlcera venosa.
Descritores: Autoeficácia; Úlcera Varicosa; Atenção Primária à Saúde; Enfermagem.

ABSTRACT
This study aimed to verify the association between self-efficacy beliefs and sociodemographic
and health characteristics in people with venous ulcers in primary health care. Cross-sectional,
quantitative study involving 101 people, between February and September/2014. The mean
scores of self-efficacy for pain control and functionality were 67,3+26,6 and 59,4+29,4,
respectively. There was better scores of self-efficacy in men, with average or higher
education, active, per capita income until one minimum wage, more than six hours of sleep,
without chronic diseases, acute wounds and mild pain. There was not association between
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sociodemographic and health characteristics and self-efficacy. This belief should be crafted to
provide self-care for venous ulcers.
Descriptors: Self-efficacy; Varicose Ulcers; Primary Health Care; Nursing.
SELF-EFFICACY OF PEOPLE WITH VENOUS ULCER IN PRIMARY HEALTH
CARE

RESUME
El objetivo fue comprobar la associación entre autoeficacia y las características
sociodemográficas y de salud en personas con úlceras venosas en la atención primaria de
salud. Estudio transversal, cuantitativo, con 101 personas en Natal, entre febrero y
septiembre/2014. Las medias de autoeficacia para el dolor y la funcionalidad fueron 67.3
+26.6 y 59.4 +29.4, respectivamente. Hubo mejores puntuaciones de autoeficacia en los
hombres, educación media o superior, activos, ingreso per cápita hasta un salario mínimo,
más de seis horas de sueño, sin enfermedades crónicas, heridas agudas y dolor leve. No hubo
asociación entre las características sociodemográficas y de salud y la autoeficacia. Esta
creencia debe ser diseñado para proporcionar el auto-cuidado para las personas con úlceras
venosas.
Descriptores: Autoeficacia; Úlcera Varicosa; Atención Primaria de Salud; Enfermería.
AUTOEFICACIA DE LA GENTE CON ÚLCERA VENOSA SERVIDAS EN LA
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

INTRODUÇÃO
A insuficiência venosa crônica (IVC) acomete pessoas de diferentes níveis
socioeconômicos e idades, afetando suas atividades diárias, podendo levar à aposentadoria
precoce e improdutividade de em fase ativa. Assim, configura-se como um problema de saúde
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pública, visto sua incidência crescente, alto índice de recidiva, tratamento longo, complexo e
caro.1-2
A úlcera venosa (UV) surge como uma complicação da IVC e traz uma série de
modificações desagradáveis no dia-a-dia da pessoa. A necessidade de curativo diário da úlcera
é uma das mudanças impostas pela presença da lesão, mas nem sempre esse indivíduo está
preparado para realizá-lo e a adaptação a esta nova realidade pode ser difícil, interferindo no
seu bem estar físico, mental e social.3
A ocorrência de UV causa um forte impacto biopsicossocial nos indivíduos,
demandando dos profissionais de saúde um cuidado diferenciado e individualizado, que se
bem executado poderá refletir em melhor qualidade de vida das pessoas com UV, adesão ao
tratamento, autoestima, autoeficácia elevada, redução de gastos e do tempo de tratamento.2,4
Os profissionais das unidades de saúde precisam ser capazes de identificar as
necessidades das pessoas com UV, preparando-as para participar do tratamento, de maneira a
otimizar o atendimento, tornando-o seguro e resolutivo, com participação da equipe e do
paciente e familiares.5
A prevenção e tratamento da UV podem ser realizados por meio de ações para o
autocuidado. Dessa maneira, programas de autogestão são interessantes para pessoas com
UV, pois capacitam o indivíduo a gerir sua própria condição de saúde independente dos
profissionais de saúde.3,6
Pessoas determinadas, que se envolvem ativamente no tratamento e persistem em seus
objetivos têm elevada autoeficácia e adaptam-se mais facilmente às suas limitações. Essas
pessoas têm maior chance de sucesso no tratamento e alcançam melhor autoeficácia e
qualidade de vida, com reestabelecimento mais rápido do equilíbrio físico e psicossocial.3
O conceito de autoeficácia foi desenvolvido no contexto da Teoria Social Cognitiva.
Autoeficácia é a crença na habilidade de desempenhar com sucesso determinada tarefa ou de
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apresentar um comportamento que leve a um resultado desejável.7 Pessoas com baixa
autoeficácia tem tendência a desistir mais fácil quando não obtém sucesso em uma
determinada tarefa, enquanto que pessoas com elevada autoeficácia são mais persistentes até
alcançar seus objetivos.6
Conhecer a relação entre atividades de autocuidado, fatores psicossociais e recorrência
das úlceras de perna pode ajudar, na abordagem da pessoa com UV. As crenças de
autoeficácia, quando baixas, podem ser modificadas com intervenções específicas. Há poucos
estudos, no entanto, explorando a crença de autoeficácia no contexto do cuidado às úlceras
venosas.8
Profissionais de saúde, em especial de enfermagem, necessitam cuidar desta população
de forma holística, com inserção em programas de autogestão, autocontrole e autocuidado à
longo prazo, que envolvam estratégias para melhorar a autoeficácia, além de cuidados
preventivos, já que podem influenciar positivamente a evolução e o tratamento da UV.8
Estudo aponta associação significativa entre autoeficácia e adesão à terapia
compressiva, entretanto, o impacto de fatores psicossociais em atividades de autocuidado de
pacientes com insuficiência venosa crônica não tem sido bem explorado com medidas
validadas.9 Avaliação da crença de autoeficácia e o planejamento de atividades de
autocuidado são fatores importantes no atendimento à pessoa com UV.9
Compreender a UV em todos os seus aspectos é primordial para adequação das
atividades da equipe multiprofissional da atenção primária à saúde e para políticas públicas de
saúde.10
Autoeficácia para dor pode ser entendida como a capacidade para lidar com a dor em
pessoas com dor crônica. A percepção da habilidade de realizar determinadas tarefas do dia a
dia representa a autoeficácia para funcionalidade.11 Esses são os dois aspectos da autoeficácia
que foram trabalhados nesta pesquisa.

42

A atenção primária a saúde é um ambiente onde se estabelece o vínculo com as
pessoas atendidas. Dessa forma, este estudo justifica-se pela necessidade de conhecer a
autoeficácia de pessoas com UV na atenção primária à saúde, pois este é um aspecto que pode
sofrer interferência da equipe e contribuir no autocuidado e qualidade de vida desses
indivíduos.
Assim questiona-se: Existe associação entre a crença de autoeficácia para dor e para
funcionalidade e as características sociodemográficas e de saúde de pessoas com UV na
atenção primária à saúde?
Estudos sobre a autoeficácia são escassos no Brasil e estudos sobre essa temática em
pessoas com UV são raros mesmo no cenário mundial.6,8-9 Assim, objetivou-se verificar a
associação entre a crença de autoeficácia para dor e para funcionalidade e características
sociodemográficas e de saúde em pessoas com úlceras venosas na atenção primária à saúde.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal, analítico, quantitativo, realizado com pessoas com
úlcera venosa atendidas na atenção primária à saúde em Natal/RN, Brasil. Os dados foram
coletados em unidades de saúde da família e unidades mistas no período de fevereiro a
setembro de 2014, com greve de três meses (maio a julho), devido greve dos servidores
municipais de saúde.
A população do estudo compôs-se de pessoas com úlcera venosa ativa. Os pacientes
receberam orientações sobre os objetivos do estudo e foram convidados a participar do
mesmo. Foram incluídas pessoas atendidas em Unidades de Saúde da Família ou Unidades
Mistas da zona sul, norte, oeste e leste.
A amostra, por conveniência, foi composta por todos os pacientes que aceitaram
participar e que apresentavam úlcera venosa, tinham mais de 18 anos e possuíam capacidade
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de comunicação verbal. Os critérios de exclusão foram: úlcera completamente cicatrizada no
momento da coleta, de origem mista e indivíduos que pertenciam a áreas de abrangência de
equipes de saúde da família as quais os enfermeiros responsáveis estavam de licença ou férias
no período da coleta, devido à dificuldade de localizá-los sem a ajuda desses profissionais.
Totalizou-se uma amostra de 101 pessoas com úlcera venosa, entretanto, 12 pessoas
relataram não sentir dor no momento da coleta e, por isso, foram excluídos da aplicação da
escala de autoeficácia para dor. Apenas duas pessoas recusaram participar da pesquisa.
Como instrumentos de coleta de dados utilizaram-se formulário de caracterização
sociodemográfica, de saúde e a escala de Autoeficácia para Dor Crônica (AEDC). A escala
AEDC é composta de três domínios (dor, funcionalidade e outros sintomas) e os escores
podem ser calculados separadamente.
O domínio “outros sintomas” não se mostrou relevante para uso em pessoas com UV
e, portanto, não foi utilizado. A pontuação dos itens e o escore total dos domínios variam de
10 a 100 e valores mais altos indicam autoeficácia mais elevada. Não há ponto de corte
estabelecido para os domínios.
A coleta de dados foi realizada por enfermeiros e acadêmicos de enfermagem
treinados. Após contato com os profissionais das unidades de saúde, os pesquisadores
realizaram as entrevistas nas unidades de saúde ou nos domicílios, diretamente com as
pessoas com UV, em ambiente reservado.
Os dados obtidos foram organizados em tabelas no Microsoft Excel 2010 e, em
seguida, transportados para programa estatístico, onde foram realizadas análises descritivas e
inferenciais. Para análise da normalidade utilizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov que
indicou não normalidade para as variáveis de autoeficácia.
Na caracterização sociodemográfica e de saúde utilizou-se frequência absoluta e
relativa. Na comparação das escalas de autoeficácia para controle da dor e autoeficácia para
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funcionalidade usou-se o teste de Wilcoxon e na verificação da associação entre variáveis
sociodemográficas e de saúde e autoeficácia utilizou-se o teste Mann-Whitney para amostras
independentes. O nível de significância adotado foi de p<0,05.
O projeto obteve parecer favorável do Comitê de Ética do Hospital Universitário
Onofre Lopes com CAAE nº 07556312.0.0000.5537 e atendeu às recomendações da
Resolução 466/12.

RESULTADOS
Os dados sociodemográficos e de saúde foram distribuídos e são apresentados a seguir
(Tabela 1).

45

Tabela 1. Distribuição das pessoas com úlceras venosas segundo as variáveis
sociodemográficas e de saúde, Natal/RN, 2014.
Caracterização Sociodemográfica e de Saúde

n

%

Feminino

67

66,3

Masculino

34

33,7

A partir de 60 anos

62

61,4

Até 59 anos

39

38,6

Casado/União estável

64

63,4

Solteiro/Viúvo/Desquitado

37

36,6

Até ensino fundamental

86

85,1

Ensino médio e superior

15

14,9

Inativo

76

75,2

Ativo

25

24,8

Até 1 salário mínimo

91

90,1

> 1 salário mínimo

10

9,9

Doenças crônicas

Presente

61

60,4

associadas

Ausente

40

39,6

>6 horas

83

82,2

Até 6 horas

18

17,8

Ausente

81

80,2

Presente

20

19,8

> 6 meses

74

73,3

Até 6 meses

27

26,7

Moderada à intensa

77

86,5

Leve

12

13,5

Sexo

Faixa etária

Estado civil

Escolaridade

Ocupação

Renda

Sono

Etilismo/Tabagismo

Tempo de UV atual

Dor

A análise da crença de autoeficácia para controle da dor e funcionalidade indicou
médias de 67,3 (26,6) e 59,4 (25,9), respectivamente. Não há ponto de corte estabelecido para
os domínios, que variam de 10 a 100. Escores mais elevados indicam melhor percepção de
autoeficácia para controle da dor e para funcionalidade (Tabela 2).
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Tabela 2. Comparação entre os escores de autoeficácia para controle da dor e funcionalidade
de pessoas com úlcera venosa, Natal/RN, 2014.
AUTOEFICÁCIA

Mediana

Média (DP)

Mínimo

Máximo

Controle da dor

74,0

67,3 (26,6)

10

100

Funcionalidade

58,9

59,4 (25,9)

11

100

p-valor*

0,011

*Teste de Wilcoxon;

A tabela 3 a seguir mostra como se comportou cada variável sociodemográfica e de
saúde e sua associação com a autoeficácia para dor e para funcionalidade.
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Tabela 3. Características sociodemográficas e de saúde e autoeficácia para dor e para
funcionalidade de pessoas com úlcera venosa, Natal/RN, 2014.
Autoeficácia
Características sociodemográficas e de saúde

Sexo

Feminino
Masculino

Controle da dor

Média
Média
p-valor
dos
dos
postos
postos
44,8
48,1
0,952
45,2
56,7

Até 59 anos

49,0

> 60 anos

42,6

Solteiro/Viúvo/Desquitado

46,8

Casado/União estável

43,9

Até ensino fundamental

44,4

Ensino médio e superior

48,6

Ativo

45,4

Inativo

44,8

Até 1 salário mínimo

45,2

> 1 salário mínimo

42,6

Doenças crônicas

Presente

42,8

associadas

Ausente

48,4

Até 6 horas

41,2

> 6 horas

45,8

Sim

49,8

Não

43,8

Sim

49,3

Não

44,3

Até 6 meses

53,2

> 6 meses

42,5

Leve

47,9

Faixa etária

Estado Civil

Escolaridade

Profissão/ocupação

Renda

Sono

Etilismo/Tabagismo

Tabagismo

Tempo de UV atual

Intensidade da dor

Moderada a intensa

Funcionalidade

44,2

0,245

0,610

0,589

0,924

0,780

0,315

0,518

0,389

0,532

0,094

46,5
58,2
45,7
54,0
49,2
61,1
54,3
49,1
51,3
47,7
48,2
55,3
42,0
52,9
57,7
49,3
51,1
51,0
52,3
50,5

p-valor

0,164

0,050

0,170

0,148

0,516

0,707

0,236

0,150

0,252

0,992

0,788

46,6
0,674

44,7

0,819
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Pessoas com até 59 anos, sem companheiro e tabagistas apresentaram melhor
autoeficácia para controle dor. Pessoas com 60 anos ou mais, casadas ou em união estável
tiveram melhores índices de autoeficácia para funcionalidade. Indivíduos do sexo masculino,
com ensino superior ou médio, ativos, renda per capita de até um salário mínimo, com mais
de seis horas de sono, sem doenças crônicas associadas, etilistas, com tempo de úlcera menor
que seis meses e dor leve apresentaram escores mais elevados de autoeficácia para controle da
dor e funcionalidade.

DISCUSSÃO
Os resultados das médias das escalas de crença de autoeficácia para controle da dor
(67,3 +26,6) e para funcionalidade (59,4 +25,9) mostraram comprometimento considerável
desses aspectos, sendo a autoeficácia para funcionalidade a mais acometida.
Em estágios avançados da insuficiência venosa crônica, a QV torna-se bastante
prejudicada. Itens como dor, aspectos físicos, vitalidade e capacidade funcional são os mais
afetados.1 Apenas doze participantes relataram não sentir dor. Pessoas com dor crônica têm
mais dificuldades de enfrentamento, podendo ocasionar incapacidade física.12 Apesar de dor e
capacidade funcional estarem relacionadas, um indivíduo pode se tornar incapacitado
fisicamente, mas adaptar-se bem a sua dor crônica.12
A dor tende a ser maior nos estágios iniciais da IVC.1 Em pesquisa realizada em
Fortaleza/Ceará com idosos que tinham úlceras de perna, mais da metade relatou não sentir
dor.13 Em outras pesquisas, os domínios relacionados à capacidade funcional e limitações
físicas foram os mais afetados na QV.14-15
O controle da dor do paciente com UV é um ponto de atenção para os enfermeiros,
que devem atuar tanto de modo independente, como em colaboração com a equipe
multidisciplinar. É importante identificar a queixa de dor e compreender suas características,
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além da forma como ela repercute no funcionamento biológico, emocional e comportamental
do indivíduo. É fundamental o controle da dor para melhorar a funcionalidade e QV,
contribuindo no processo de cicatrização da lesão.5,16
A presença de uma UV prejudica a execução de diversas atividades. Pessoas que têm
dificuldades de enfrentamento para realização das tarefas de vida diária ou autoeficácia baixa
tendem a se afastar de atividades sociais e de lazer, aumentando as chances de tornarem-se
incapacitadas. Os fatores biopsicossociais e as crenças são extremamente importantes na
ocorrência de incapacidades.11
Ao relacionar as características sociodemográficas e de saúde com a autoeficácia não
se verificou significância estatística em nenhum dos cruzamentos. Porém, os resultados
revelam que algumas características consideradas positivas tiveram associação com melhores
escores tanto na crença de autoeficácia para controle da dor como para funcionalidade.
Os homens apresentaram os escores de autoeficácia aproximados aos das mulheres,
entretanto, ligeiramente mais elevados. O sexo feminino foi o mais acometido pela doença
venosa crônica (66,3%), o que já vem sendo observado em muitas pesquisas que tratam do
perfil sociodemográfico de pessoas com UV, denotando a relação entre o sexo feminino e a
UV.1,3, 14, 17
Quanto à faixa etária, a média da idade foi de 63,4 anos (+13,4), em consonância com
outros estudos com pessoas com UV.4,13 Indivíduos com até 59 anos de idade obtiveram
maiores médias na autoeficácia para controle da dor, enquanto idosos, diferente do que se
esperava, apresentaram melhores resultados na autoeficácia para funcionalidade.
Os idosos são os mais acometidos pelas UV, constituindo-se um grupo que precisa de
atenção especial, pois necessitam de mecanismos de enfretamento mais eficientes que
busquem aproximá-los de uma vida normal.17
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No que se refere ao estado civil, foi maior o número de pessoas com companheiro
(63,4%), corroborando com outros estudos.4,13 Ser casado ou em união estável mostrou
tendência a ser uma característica positiva para a autoeficácia para a funcionalidade. A
presença de um companheiro pode ser vista como uma característica positiva, já que o mesmo
pode ajudar no cuidado à pessoa com UV e encorajá-la no tratamento.4
A maioria dos pesquisados tinha até o ensino fundamental (85,1%). São diversas as
pesquisas que constatam a baixa escolaridade em pessoas com UV 1,3,13. Melhores índices de
escolaridade foram características positivas para autoeficácia da pessoa com UV. Destaca-se
que é necessário que todo indivíduo com doença crônica conheça sua enfermidade para saber
como se comportar em cada situação, contribuindo com sua própria adaptação.³
Tratando-se da profissão/ocupação, 75,2% dos pesquisados estavam inativos, situação
semelhante à estudo anterior realizado em Natal/RN.3 Durante esta pesquisa observou-se que
o número elevado de inativos se deve às limitações impostas pela UV, que os levam ao
abandono do trabalho. Entretanto, ressalta-se o grande numero de idosos aposentados.
As pessoas ativas obtiveram melhores escores de autoeficácia, o que ratifica que
pessoas ativas enfrentam melhor a convivência com a UV, principalmente quando se
determinam a realizar determinadas atividades, adaptando-se a suas limitações.3
Predominaram pessoas com renda per capita de até um salário mínimo (90,1%), o que
pode se configurar como um problema, pois os tratamentos demandam custos adicionais e
este fator pode afetar a QV.15As escalas de autoeficácia apresentaram médias aproximadas em
relação à renda.
A associação da UV com outras doenças crônicas, como hipertensão arterial sistêmica
e diabetes mellitus, esteve presente em 60,4% dos pesquisados, situação semelhante à outra
pesquisa com esta população.18 Essas pessoas necessitam de tratamento adequado, pois estas
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condições contribuem de modo negativo na cicatrização, dificultando o dia a dia, como sugere
os resultados dessa variável para a autoeficácia.18
Pacientes com dor crônica apresentam padrão do sono alterado tanto pela incapacidade
de adormecer quanto pelas interrupções do sono.19 Entretanto, nesta pesquisa, 82,2%
declararam dormir mais de seis horas por dia, valorizando o repouso diário, que é
fundamental para a saúde mental.19 Dessa maneira, pessoas com mais de seis horas de sono
por dia obtiveram melhores escores de autoeficácia para dor e funcionalidade.
Quanto ao tabagismo e etilismo, sabe-se que esses podem interferir na cicatrização por
diversos mecanismos.20 A maioria dos pesquisados referiu não fumar (85,1%) e não beber
álcool (87,1%). Porém, os fumantes e etilistas apresentaram melhores médias de autoeficácia,
mas sem significância estatística.
Quanto ao tempo de UV atual, 73,3% tinham mais de seis meses de lesão. Os
indivíduos com menos de seis meses de úlcera obtiveram melhor autoeficácia, pois o longo
tempo de tratamento da UV, causa dificuldades de enfrentamento, transtornos clínico,
funcionais e estéticos.4
Aliada a cronicidade da lesão, a dor é um fator que incapacita as pessoas para o
trabalho. A maioria (86,5%) dos entrevistados apresentou dor moderada à intensa. Todavia,
observou-se maiores escores de autoeficácia em pessoas com dor leve.4
Existem algumas formas de elevar a autoeficácia, como: estratégias para obtenção de
sucesso em comportamentos, persuasão verbal, observação de outros indivíduos obtendo
sucesso na tarefa (experiência vicária), além de bem-estar fisiológico, que pode ser obtido
com técnicas de relaxamento.6
A busca por tratamentos que levem a cicatrização o mais precocemente possível é um
desafio para os profissionais de saúde que lidam com o paciente com UV. Trabalhar o
controle da saúde e a autoeficácia podem contribuir bastante nesse tarefa.
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CONCLUSÃO
Verificou-se que a crença de autoeficácia para controle da dor obteve melhor índice
que a autoeficácia para funcionalidade e as duas apresentaram melhores escores em homens,
com ensino superior ou médio, ativos, renda per capita de até um salário mínimo, mais de seis
horas de sono, sem doenças crônicas associadas, com tempo de úlcera menor que seis meses e
dor leve.
O estudo evidenciou autoeficácia para controle da dor e para funcionalidade baixa em
pessoas com UV. Com o maior acompanhamento de pessoas com UV acontece na atenção
primária à saúde, este ambiente é propício para que os profissionais de enfermagem busquem
estratégias para aumentar a autoeficácia e inserir a autogestão dessa condição pelo próprio
paciente, de forma a ajudar na cicatrização das lesões.
Pelo próprio tipo de estudo, não foi possível realizar um acompanhamento das pessoas
com UV. Dessa forma, ressalta-se a necessidade de estudos subsequentes com amostras
maiores e com desenhos que tragam melhor nível de evidência para a prática de enfermagem.
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5.2 ARTIGO 2

Autoeficácia e qualidade de vida de pessoas com úlcera venosa
Self-efficacy and quality of life of people with venous ulcers

Resumo
Objetivo: analisar a correlação entre autoeficácia e qualidade de vida de
pessoas com úlcera venosa na atenção primária à saúde.
Métodos: estudo analítico, transversal, quantitativo, realizado entre fevereiro e
setembro/2014, com amostra por conveniência (n=101 pessoas). Utilizou-se
formulário de caracterização sociodemográfica, clínica e de saúde, escala de
autoeficácia para dor crônica e Charing Cross Venous Ulcer Questionnaire.
Empregou-se estatística descritiva e correlação de Spearman.
Resultados: houve comprometimento da autoeficácia e da qualidade de vida,
sendo o domínio estética o mais comprometido (média 57,6 + 24,0). Observouse correlações fracas a moderadas entre autoeficácia para controle da dor e
para funcionalidade e qualidade de vida. As correlações foram significativas,
exceto para o domínio estética. Interação social e atividades domésticas
apresentaram

as

mais

elevadas

correlações

com

autoeficácia

para

funcionalidade.
Conclusão: a crença de autoeficácia apresentou correlação com a qualidade
de vida em pessoas com úlcera venosa acompanhadas na atenção primária à
saúde.
Descritores: Úlcera varicosa; Autoeficácia; Qualidade de vida; Enfermagem.

Abstract
Objective: analyze the correlation between self-efficacy and quality of life of
people with venous ulcers in primary health care.
Methods: analytical, cross-sectional study, quantitative, conducted between
February and September/2014, with a simple random sample (n=101 persons).
It was used of

sociodemographic, clinical and health characteristics

questionnaire, Chronic Pain Self-Efficacy Scale and Charing Cross Venous
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Ulcer Questionnaire. Descriptive statistics and Spearman correlation were
employed.
Results: there was impairment in self-efficacy and quality of life, and the
aesthetics domain the most affected (mean 57,6 + 24,0). There was weak to
moderate correlations between self-efficacy for pain control and functionality
and quality of life. The correlations were significant, except for the aesthetic
domain. Social interaction and housework showed highest correlations.
Conclusion: the belief of self-efficacy correlated to the quality of life in venous
ulcers patients in primary health care.
Keywords: Varicose ulcer; Self efficacy; Quality of life; Nursing.

Introdução
O conceito de autoeficácia se originou da teoria social cognitiva.
Segundo esta teoria, a crença de eficácia pessoal é fundamental na motivação
humana para mudança, que só ocorre quando a pessoa sente que pode
produzir o efeito desejado a partir de suas ações, apesar das dificuldades.(1)
A crença de autoeficácia é medida contra os desafios para a atividade
ser bem sucedida.(1) Pessoas com baixa autoeficácia tendem a desistir
facilmente quando não obtém sucesso em determinada tarefa, ao passo que o
inverso é observado em indivíduos mais persistentes.(2)
Quanto melhor a percepção de autoeficácia, maior o compromisso com
os objetivos estabelecidos. Essa crença afeta também os comportamentos de
saúde. A autoeficácia para controle da dor representa o quanto a pessoa se
sente capaz de controlar a sua dor, e realizar suas atividades, apesar da dor. A
percepção da habilidade de realizar determinadas tarefas do dia a dia, apesar
da dor, representa a autoeficácia para funcionalidade.(3)
A úlcera venosa (UV) é um tipo de lesão decorrente da insuficiência
venosa crônica.(4) É a úlcera mais comum em membros inferiores, causando a
perda de tecidos. (4) Essas feridas afetam pessoas em idade produtiva e podem
retirá-las de suas atividades normais.(5)
Nesse âmbito, a preocupação com o atendimento integral ao paciente,
retirando o foco da doença para a reintegração à sociedade da melhor forma
possível reflete o interesse na qualidade de vida (QV). Dessa maneira, a
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avaliação da QV possibilita observar qual a ação da UV nos aspectos sociais e
psicológicos do indivíduo.(5)
O impacto dos fatores psicossociais nas atividades de autocuidado em
pessoas com UV ainda não tem sido bem avaliado por meio de medidas
validadas.(6) Entretanto, reforçar a autoeficácia pode ser uma boa estratégia
para melhorar a qualidade de vida relacionada à saúde em pessoas com
doença crônica.(7)
Em relação ao ambiente de cuidado à pessoa com UV, o predomínio de
atendimento acontece na rede ambulatorial.(8) Porém, a atenção primária à
saúde é o melhor espaço para promoção da saúde de pessoas com doenças
crônicas, pelo vínculo e possibilidade de acompanhamento que propicia.(8)
A crença de autoeficácia e sua relação com a QV em doenças crônicas
tem sido tema de pesquisas internacionais(3,7,9), entretanto, diante de ampla
busca em bases de dados observou-se que a nível nacional ainda são
escassas, e quando se trata de UV esse número diminui ainda mais. Diante
desse contexto questiona-se: existe correlação entre a crença de autoeficácia e
qualidade de vida de pessoas com UV atendidas na atenção primária à saúde?
Assim, este estudo objetivou analisar a correlação entre autoeficácia e
qualidade de vida de pessoas com úlcera venosa na atenção primária à saúde.

Métodos
Estudo, analítico, transversal, com abordagem quantitativa, realizado na
atenção primária à saúde de Natal, Rio Grande do Norte (RN), Brasil. De
acordo com a secretaria municipal de saúde de Natal existem 37 unidades de
saúde da família (USF) e cinco unidades mistas em toda a cidade, sendo todas
incluídas nesse estudo.
A população se compôs de todas as pessoas com UV atendidas na
atenção primária à saúde. A amostra foi por conveniência e tentou abranger
toda a população, totalizando 101 indivíduos. Como critérios de inclusão
elegeram-se: apresentar UV ativa no momento da coleta, ter mais de 18 anos
de idade e possuir capacidade de comunicação verbal.
Foram excluídas pessoas com úlcera completamente cicatrizada ou de
origem mista e indivíduos que pertenciam a áreas de abrangência de equipes
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de saúde da família as quais os enfermeiros responsáveis estavam de licença
ou férias no período da coleta, devido à dificuldade de localizá-los sem a ajuda
desses profissionais.
Foram empregados três instrumentos na coleta de dados. O primeiro de
caracterização sociodemográfica, clínica e de saúde.(10) O segundo instrumento
refere-se à escala de Autoeficácia para Dor Crônica (AEDC), composta por três
domínios (controle da dor, funcionalidade e outros sintomas), que variam de 10
a 100, cada; e quanto mais próximo de 100, melhor a autoeficácia. O domínio
de autoeficácia para outros sintomas não se mostrou relevante para uso em
pessoas com UV e foi excluído da pesquisa.
O terceiro instrumento utilizado foi o Charing Cross Venous Ulcer
Questionnaire (CCVUQ), que avalia a qualidade de vida em pessoas com
úlcera venosa. Instrumento composto por quatro domínios: interação social,
atividades domésticas, estética e estado emocional. A sua pontuação varia de
zero a 100, de modo que quanto maior o escore, pior a qualidade de vida.
A coleta foi realizada entre fevereiro e setembro de 2014, nas unidades
de saúde ou no domicílio dos entrevistados, por enfermeiros e acadêmicos de
enfermagem, previamente treinados. Houve pausa de três meses (maio a julho)
na coleta, devido greve no sistema municipal de saúde, que impossibilitou o
contato com os profissionais das unidades de saúde e consequentemente com
as pessoas com UV.
Os dados foram organizados em tabelas do Microsoft Excel e
exportados para software estatístico, no qual foi realizada estatística descritiva
e inferencial. Utilizou-se frequências relativa e absoluta e correlação de
Spearman. Adotou-se como nível de significância p-valor < 0,05 e como
parâmetros de correlação a seguinte classificação: r = até -0,39 (fraca); r = 0,40 até 0,69 (moderada); r = -0,70 até 1 (forte).(11)
O desenvolvimento do estudo atendeu as normas nacionais e
internacionais de ética em pesquisa envolvendo seres humanos. Os potenciais
participantes receberam informações sobre os objetivos do estudo. Houve
apenas duas recusas e os que aceitaram participar assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Além disso, também se obteve
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autorização da secretaria municipal de saúde por meio de carta de anuência
emitida pela mesma.

Resultados
Foram entrevistadas 101 pessoas com UV, das quais 66,3% do sexo
feminino e 61,4% com 60 anos ou mais. Predominaram pessoas casadas ou
em união estável (63,4%), com escolaridade até o ensino fundamental (85,1%),
sem profissão (75,2%) e renda per capta de até um salário mínimo (90,1%).
O perfil clínico e de saúde mostrou que 60,4% apresentavam outras
doenças crônicas associadas, 82,2% tinham seis ou mais horas de sono por
dia, 85,1% negavam tabagismo e 87,1% negavam etilismo, 73,3% tinham mais
de seis meses de lesão e 76,2% apresentavam dor moderada à intensa.
Os resultados da avaliação da autoeficácia para controle da dor e para
funcionalidade e a qualidade de vida são apresentados na Tabela 1. Doze
pessoas relataram não sentir dor, e por isso foram excluídas da aplicação da
escala de autoeficácia para controle da dor.

Tabela 1. Autoeficácia para controle da dor e para funcionalidade, CCVUQ e
seus domínios. Natal/RN, 2014.
Mediana

Média

DP

Mínimo

Máximo

Controle da dor

74,0

67,3

26,6

10,0

100,0

Funcionalidade

58,9

59,4

25,9

11,0

100,0

Atividades domésticas

40,9

46,3

23,3

16,8

84,2

Interação Social

41,8

48,4

21,4

18,0

86,3

Estado Emocional

55,5

57,0

25,7

20,7

100,0

Estética

54,1

57,6

24,0

20,7

100,0

Total

50,2

52,1

16,6

19,8

90,1

AUTOEFICÁCIA

CCVUQ

DP- desvio padrão; CCVUQ - Charing Cross Venous Ulcer Questionnaire

A Tabela 2 representa os coeficientes de correlação de Spearman entre
as escalas de autoeficácia para controle da dor e para funcionalidade e o
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escore total do CCVUQ e seus domínios. Verificaram-se correlações negativas,
de fracas a moderadas e significativas, com exceção do domínio estética.

Tabela 2. Correlação entre autoeficácia para controle da dor e para
funcionalidade e escore total e domínios do CCVUQ. Natal/RN, 2014.
AUTOEFICÁCIA
CCVUQ

Controle da dor

Funcionalidade

R

p-valor

R

p-valor

-0,278

0,008

-0,553

<0,001

domésticas

-0,285

0,007

-0,594

<0,001

Estado Emocional

-0,247

0,019

-0,259

0,009

Estética

-0,155

0,147

-0,189

0,058

Total

-0,324

0,001

-0,553

<0,001

Interação Social
Atividades

Correlação de Pearson. CCVUQ - Charing Cross Venous Ulcer Questionnaire.

Discussão
Este estudo apresentou como limitação o longo período de coleta de
dados causado devido a greve no sistema municipal de saúde. Além disso,
pelo seu próprio método, não foi possível fazer um acompanhamento dos
entrevistados. Apesar das limitações, esta pesquisa contribui para estimular o
atendimento integral da enfermagem a partir da avaliação da autoeficácia e da
QV de pessoas com UV.
Em relação à autoeficácia, houve comprometimento da mesma para
controle da dor (média 67,3 e DP 26,6) e para funcionalidade (média 59,4 e DP
25,9), com as respectivas médias concentradas no tercil médio da escala,
denotando um comprometimento moderado, sendo este maior na autoeficácia
para funcionalidade.
Há poucas evidências na literatura sobre autoeficácia e úlceras de
pernas recorrentes.(2) Um estudo realizado na Austrália que avaliou a relação
entre atividades preventivas, fatores psicossociais e recorrência de UV
constatou que as pessoas que tiveram pontuações entre o tercil mais baixo da
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escala tiveram úlcera recorrente em 12 semanas, em comparação com 21
semanas para o tercil médio e 48 semanas para o tercil superior.(2) Outra
pesquisa observou associação significativa entre o uso da terapia de
compressão e autoeficácia mais elevada.(6)
A cronicidade de lesões, como as UV, leva os indivíduos à
desmotivação, desesperança e apatia. As monótonas rotinas de cuidado com a
lesão acabam por induzir à acomodação e perda da crença de cura. Os
tratamentos são realizados como obrigação rotineira e, dessa maneira, as
estratégias de enfrentamentos tornam-se prejudicadas.(12-13)
Situações crônicas, como as UV exigem cuidados permanentes. Dessa
forma, é necessário que se crie o hábito do autocuidado. A pessoa com doença
crônica é corresponsável pela sua saúde.(14) A percepção de autoeficácia
relaciona-se com o autocuidado, pois por meio do reconhecimento da
capacidade para realizar determinadas tarefas é possível o exercício do
autocuidado.
A falta de conhecimento sobre sua condição de saúde é um fator que
dificulta o autocuidado e a prevenção de complicações. (15-16) O predomínio da
baixa escolaridade (85,1%) entre os entrevistados nesta pesquisa pode ter
influenciado nas respostas negativas em relação ao reconhecimento da sua
capacidade funcional e de controle da dor.
Assim

como

uma

menor

compreensão

do

estado

de

saúde,

experimentar graves consequências da doença crônica também colabora com
o comprometimento da autoeficácia.(15) No caso da insuficiência venosa crônica
(IVC), a ocorrência da UV pode ser considerada uma consequência grave
dessa doença. Graves estados de saúde podem dar origem à desesperança e
inutilidade, desvirtuando as crenças de autoeficácia.(15)
A autoeficácia para controle da dor obteve escores melhores que a
autoeficácia para funcionalidade e doze indivíduos não tiveram queixa álgica.
Sabe-se que a dor crônica dificulta o enfrentamento e pode levar a
incapacidade física.(17) Entretanto, apesar de dor e capacidade funcional
estarem relacionados, um indivíduo pode se adaptar bem a sua dor crônica,
mas manter-se incapacitado fisicamente.(17)
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A dor tende a ser menor nos estágios mais graves da doença venosa
crônica, que é quando se instala a lesão.(5) Entretanto, capacidade funcional e
limitações físicas foram os domínios mais afetados em pesquisas.(18-19)
Nas respostas dos pesquisados em relação à autoeficácia para o
controle da dor, muitos daqueles que disseram conseguir controlar sua dor, o
faziam com o uso indiscriminado de analgésicos por automedicação. Situação
semelhante foi encontrada em estudo com mulheres com lesões crônicas. (16) A
automedicação de analgésicos é bastante comum e aponta para o tratamento
inadequado da dor.(16)
Aliado a dor surge a incapacidade física e diminuição da QV, como
evidenciado em pesquisas em Natal/RN.(20-22) As pessoas com UV precisam
ser esclarecidas quanto às adaptações possíveis em suas vidas, como
alternativas às restrições ocasionadas pela lesão.(23)
Pesquisa sobre QV com pessoas com IVC encontrou que dor, aspectos
físicos, sociais e emocionais, vitalidade, saúde mental e capacidade funcional
mostraram-se significativamente mais afetados em indivíduos com estágio mais
avançado da doença, ou seja, quando a UV se faz presente. (5)
Na avaliação da QV, o valor total (média 52,1 e DP 16,6) e os domínios
do CCVUQ obtiveram médias próximas à mediana da escala, que é de 50
pontos. O domínio estética foi o mais comprometido (média 57,6 e DP 24,0),
seguido do estado emocional (média 57,0 e DP 25,7), interação social (média
48,4 e DP 21,4) e atividades domésticas (média 46,3 e DP 23,3).
Observou-se correlações significativas entre a autoeficácia para controle
da dor e para funcionalidade e a QV, exceto com o domínio estética. Todas as
correlações foram negativas, visto que a escalas de autoeficácia crescem
positivamente e o CCVUQ cresce negativamente.
O escore total do CCVUQ apresentou correlações entre fracas e
moderadas e significativas com as escalas de autoeficácia, exceto o domínio
estética. A relação da autoeficácia com a QV de pessoas com UV ainda é
pouco estudada. Todavia, este tema já vem sendo abordado em outras
doenças crônicas. Em pesquisa realizada com pessoas com fibromialgia
crônica foi constatado que aqueles que apresentavam maior autoeficácia
tinham melhor QV.(24)
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Sabe-se que a dor pode interferir na QV de pessoas com feridas
crônicas. Assim, na promoção da QV, a identificação das consequências da dor
no comportamento e no funcionamento biológico e emocional do indivíduo, e
dos fatores que contribuem para sua melhora são essenciais.(20)
A avaliação da capacidade funcional, do apoio social, da autoeficácia
para funcionalidade também pode ajudar a melhorar a QV. Quando um
indivíduo com UV não se adapta às suas limitações e não se sente capaz para
enfrenta-las no dia a dia, a QV torna-se comprometida.(22)
Quando se trata do domínio estética, observou-se a presença de
correlações negativas, porém fracas entre esse e a autoeficácia para controle
da dor (r = -0,135; p= 0,206) e para funcionalidade (r= -0,183; p= 0,068).
Ambas as correlações não mostraram significância estatística, fato que pode
ter acontecido devido às escalas de autoeficácia utilizadas não tratarem de
questões relacionadas à estética.
Foi muito citado durante as entrevistas o incômodo em não poder utilizar
sapatos de salto ou fechados, denotando insatisfação com a aparência física. A
insatisfação em relação às sensações corporais aponta para uma diminuição
da autovalorização e esse sentimento pode diminuir a crença para
enfrentamento da dor e limitações funcionais.(22)
O domínio estado emocional foi o segundo mais comprometido.
Apresentou

correlações

negativas,

fracas,

porém

significativas

com

autoeficácia para controle da dor (r: -0,219; p=0,039) e para funcionalidade (r: 0,260; p= 0,009). Ressalta-se que o sofrimento crônico que uma UV pode
causar favorece a depressão, ansiedade e piora da qualidade de vida. (19) Ao
mesmo tempo, dor, funcionalidade e estado emocional influenciam-se
mutuamente.
Em depoimentos de pessoas com lesões, percebeu-se que a dor estava
associada a sentimento de negatividade, sofrimento, angústia, martírio,
esgotamento.(12) Além disso, o impacto no estado emocional causado nas
pessoas com UV provoca isolamento, afastamento de responsabilidades, de
amizades, de atividades físicas.(13,21)
Para se evitar os distúrbios psicossociais que podem decorrer da UV são
necessários mecanismos de suporte que promovam o enfrentamento dos
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sentimentos e emoções abaladas.(23) Entretanto, sabe-se que nem sempre os
profissionais investigam o impacto emocional como forma de agir na QV,
autoestima, autoeficácia e autoimagem da pessoa com UV.(23)
Os domínios interação social e atividades domésticas foram os que
apresentaram maior correlação com a autoeficácia, especialmente para
funcionalidade. O domínio interação social apresentou correlações negativas,
fraca a moderadas, e significativas com a autoeficácia para controle da dor (r:0,339; p=0,001) e para funcionalidade (r:-0,604; p< 0,001). As correlações do
domínio atividades domésticas mostraram o mesmo comportamento com a
autoeficácia para controle da dor (r: -0.314; p=0,003) e para funcionalidade (r: 0,647; p<0,001).
A correlação da autoeficácia para funcionalidade com os domínios
interação social e atividades domésticas foram as mais significativas, visto que
as temáticas são próximas uma da outra. O formulário de autoeficácia para
funcionalidade utilizado traz mais de uma questão relacionadas aos domínios
do CCVUQ.
O enfrentamento da convivência com a UV é melhorado quando as
pessoas são ativas e determinadas, driblando suas limitações. (22) A existência
de uma ferida crônica causa transformações que levam as pessoas a viverem
em função do ferimento, abstendo-se das atividades que gostavam e
desempenhavam.(12) Em avaliação da QV de pessoas com lesões crônicas em
membro inferiores pelo instrumento The World Health Organization Quality of
Life (WHOQOL-bref), o domínio mais afetado foi o de relações pessoais.(20)
O sofrimento causado pelas dores crônicas altera o convívio social e
favorece a ansiedade e depressão, comprometendo a QV das pessoas com
UV.(20) A dor leva a incapacitação, que provoca o impacto na vida social,
sensação de incapacidade e inutilidade.(21)
A baixa autoeficácia causa o afastamento de atividades de vida diária,
sociais e de lazer.(3) Os fatores biopsicossociais e crenças são importantes no
surgimento de incapacidades.(3) Em pesquisa qualitativa realizada com
pessoas com IVC identificou-se que, para os entrevistados, ter QV é possuir
capacidade funcional para realizar as atividades de vida diárias.(21)
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De maneira semelhante, outro estudo mostrou que 52% das pessoas
com UV apresentaram alteração do papel laboral e 34% nas atividades
domésticas.(22) Em pesquisa na Bahia, mulheres com feridas crônicas relataram
que a presença da dor ocasiona limitações das atividades diárias, o que as
leva a se sentirem inúteis e sem valor, contribuindo para diminuição da
autoestima.(16)
O cuidado à pessoa com UV é um desafio cotidiano para os profissionais
de saúde, pacientes e cuidadores/familiares.(23) Os profissionais necessitam
identificar a capacidade das pessoas com UV ou de seus cuidadores/familiares
em realizar os cuidados domiciliares, prepara-los, encorajá-los a participarem
no seu tratamento, exercendo o autocuidado e autogestão de sua doença. (15,25)

Conclusão
A autoeficácia para funcionalidade mostrou-se mais comprometida que a
autoeficácia para controle da dor, porém, ambas apresentaram médias entre o
tercil médio da escala, o que denota moderada autoeficácia. A qualidade de
vida também apresentou média próxima à mediana de escala e o domínio mais
afetado foi o de estética, seguido de estado emocional, interação social e
atividades domésticas.
Houve correlações de fracas a moderadas entre a autoeficácia para
controle da dor e para funcionalidade e o escore total do CCVUQ e seus
domínios, sendo essas correlações significativas, exceto no domínio estética.
Interação social e atividades domésticas foram os domínios que apresentaram
maiores correlações com as escalas de autoeficácia aplicadas.
A baixa escolaridade dos pesquisados mostrou-se como uma dificuldade
do estudo, pois dificultou o entendimento dos instrumentos, em especial a
escala de certeza utilizada para medir autoeficácia. São necessários mais
estudos nessa temática, que ainda está emergindo no cenário nacional,
principalmente na população de pessoas com úlcera venosa.
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6 CONCLUSÃO

Os resultados mostraram uma tendência de características sociodemográficas e
de saúde que podem influenciar positivamente a autoeficácia e que merecem atenção,
embora não tenha sido encontrada significância estatística nessas associações.
Houve comprometimento da autoeficácia para dor e funcionalidade, sendo maior
nesta ultima. Quanto à qualidade de vida, o domínio estética foi o mais comprometido.
Encontraram-se correlações fracas a moderadas entre autoeficácia para controle da dor e
para funcionalidade e qualidade de vida e seus domínios, sendo todas significativas,
exceto com o domínio estética. Interação social e atividades domésticas apresentaram as
mais fortes correlações.
Como forma de retorno social, aliado à pesquisa, realizou-se atividades de
extensão nas unidades de saúde. As ações foram realizadas de acordo com a demanda
de cada unidade, com aconselhamentos às pessoas com UV e atualização dos
profissionais. Dentro desse projeto realizaram-se também os treinamentos dos
acadêmicos de enfermagem e enfermeiros que participaram como pesquisadores.
O projeto de extensão objetivou promover educação em saúde, prevenção e
orientações às pessoas com UV ou em risco de desenvolver lesões em uma perspectiva
de assistência multiprofissional e de melhoria da qualidade de vida, bem como
contemplar os profissionais que lidam com essas pessoas a partir de atualizações e
capacitações.
Dessa forma, este estudo integrou ensino, pesquisa e extensão, envolvendo
alunos de graduação, pós-graduação, docentes, equipe de enfermagem das unidades de
saúde, pessoas com úlcera venosa e cuidadores, fortalecendo o tripé da universidade.
Percebeu-se como dificuldade do estudo a baixa escolaridade entre os
pesquisados, principalmente para responder as escalas de certeza dos instrumentos de
autoeficácia. Além disso, a ocorrência da greve no sistema municipal de saúde, que
provocou uma interrupção de três meses (maio a julho) na coleta.
Como limitação observou-se o longo período de coleta, decorrente da greve,
visto que este é um estudo transversal. Assim, ressalta-se a importância da realização de
mais estudos abordando essa temática, que forneçam melhor nível de evidência para a
prática.
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Ademais, os resultados apontam para a importância de uma assistência de
enfermagem integral e holística, com ações de promoção a saúde, como preconiza o
SUS. A atenção primária à saúde é ambiente ideal para essas atividades e a enfermagem
tem por dever atender o indivíduo com úlcera venosa em sua totalidade, abordando os
aspectos que podem influenciar na sua qualidade de vida e promovendo autoeficácia e
autogestão de sua doença.
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APÊNDICE A

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Caro(a) usuário(a) da Unidade Saúde Familiar,
O objetivo deste é solicitar o seu consentimento para participar voluntariamente do
projeto de pesquisa intitulado "Assistência clínica e aspectos relacionados a
qualidade de vida das pessoas com úlcera venosa na atenção primária e terciária:
proposição, implementação e avaliação de protocolo”.
Justificativa e objetivos da pesquisa: Trata-se de uma pesquisa relevante, que tem
como objetivo Analisar a implementação de protocolo baseado nos fatores que
influenciam a qualidade de vida das pessoas com úlcera venosa na Atenção primária e
terciária de Natal/RN e será desenvolvida em três etapas: 1) Etapa de diagnóstico; 2)
Desenvolvimento e validação de conteúdo do protocolo; 3) Validação clínica,
implementação e avaliação do protocolo.
Este projeto justifica-se por trazer benefícios aos usuários do serviço atendidos em nível
primário e terciário de Natal, com possível cicatrização de suas lesões e identificação
dos fatores determinantes em sua qualidade de vida, sendo elaborado um protocolo
assistencial que venha atender não somente as necessidades da qualidade da assistência
como também da QV. Aos profissionais de enfermagem, com vistas a uma assistência
de melhor qualidade, e a instituição hospitalar, no tocante a possível diminuição dos
custos com o tratamento de lesões venosas. Vale ressaltar a possibilidade de favorecer a
ampliação da produção científica e a conseqüente renovação dos conhecimentos nesta
área.
Desconfortos, riscos e benefícios: Os riscos associados à participação neste estudo são
mínimos, uma vez que a participação dos profissionais (enfermeiros, médicos e
fisioterapeutas) e pessoas com UV será apenas no preenchimento do instrumento de
coleta de dados e não será realizado procedimentos invasivos. Todos os dados que
obtivermos serão guardados e manipulados em sigilo. Nós assumimos o compromisso
de não disponibilizarmos esses dados para terceiros (outras pessoas). Os benefícios em
participar deste estudo são decorrentes de elaborar e propor um protocolo para melhor
assistir as pessoas com úlceras venosas. As medidas de proteção para minimizar
possíveis riscos serão realizadas mediante a autorização prévia da instituição, já
concedida, assim como, a assinatura deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) pelo participante e pesquisador, ficando estabelecido o sigilo absoluto sobre as
informações recebidas e sua identidade por parte do pesquisador.
Participação voluntária: Sua participação neste estudo é totalmente voluntária,
podendo recusar-se a fazer parte do mesmo ou interromper se julgar conveniente, sem
prejuízo para o andamento do trabalho de pesquisa.
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Confidencialidade do estudo: Os registros da sua participação neste estudo serão
mantidos em sigilo. Nós guardaremos os registros de cada pessoa, e somente o
pesquisador responsável e colaboradores terão acesso a estas informações. Se qualquer
relatório ou publicação resultar deste trabalho, a identificação do profissional não será
revelada. Resultados serão relatados de forma sumariada e a pessoa não será
identificada.
Forma de acompanhamento: Durante e após o término da pesquisa você receberá toda
assistência e acompanhamento por parte da equipe responsável pela pesquisa, podendo
entrar em contato com o Professor Dr. Gilson de Vasconcelos Torres através do telefone
(84) 3215-3839 no Departamento de Enfermagem da UFRN, localizado no Campus
universitário, Lagoa Nova. Se algum dano ocorrer, decorrente da pesquisa, toda
assistência lhe será assegurada pelo pesquisador e pela instituição.
Ressarcimento de despesas: Se você tiver algum gasto que seja devido à sua
participação na pesquisa, você será ressarcido, caso solicite.
Comitê de Ética: Este projeto foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte localizado na Praça do Campus
Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN
Telefone/Fax (84)215-3135
CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO
Eu fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, aos
procedimentos aos quais serei submetido e os possíveis riscos envolvidos. Estou de
acordo em participar voluntariamente no estudo, sendo que minha participação não
implicará em custos ou prejuízos, sejam esses custos ou prejuízos de caráter econômico,
social, psicológico ou moral, sendo garantido o anonimato e o sigilo dos dados
referentes à minha identificação.
O pesquisador responsável me garantiu disponibilizar qualquer esclarecido
adicional que eu venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de desistir da
participação em qualquer momento, sem que a minha desistência implique em qualquer
prejuízo a minha pessoa ou minha família.

_____________________________________________________
Assinatura do participante
Compromisso do investigador:
Eu discuti as questões acima com o (a) participante do presente estudo ou com
seus responsáveis legais. É minha convicção que o (a) participante entende os riscos,
benefícios e obrigações relacionados com este projeto.
________________________________________
Professor Dr. Gilson de Vasconcelos Torres
Data: _____ / _____ / ______
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APÊNDICE B
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
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APÊNDICE C

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

OFÍCIO Nº /2013 – DENF
Natal / RN, 17 de Fevereiro de 2014.
A NOME COMPLETO DO DIRETOR(A), Diretor(a) Geral da UNIDADE DE SAÚDE
DA FAMÍLIA DE IGAPÓ
Assunto: Autorização para desenvolvimento do projeto ASSISTÊNCIA CLÍNICA E
ASPECTOS RELACIONADOS A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS COM
ÚLCERA VENOSA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E TERCIÁRIA: proposição,
implementação e avaliação de protocolo
Senhor Diretor (a),
1.
Solicitamos a autorização de V. Sº. para realização de atividades de um projeto
de pesquisa e extensão intitulado Assistência clínica e aspectos relacionados a
qualidade de vida das pessoas com úlcera venosa na atenção primária e terciária:
proposição, implementação e avaliação de protocolo do curso de Graduação e Pósgraduação em Enfermagem da UFRN, no ano de 2014.
2.
A Unidade de Saúde da Família de Igapó, localizada na Rua São Tiago-s/n, foi
escolhida visando à promoção do aprendizado teórico-prático dos discentes desta
instituição, como também colaborar com a melhoria da qualidade da Atenção Básica.
3.
O projeto da referida pesquisa já foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital
Universitário Onofre Lopes/HUOL, com parecer favorável, CAAE nº
07556312.0.0000.5537.
Atenciosamente,

Prof. Dr. Gilson de Vasconcelos Torres
Chefe do Departamento de Enfermagem/UFRN
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ANEXO A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

ROTEIRO DE ENTREVISTA E MEDIDAS BIOFISIOLÓGICAS DOS USUÁRIOS

Nº

Data:

/

/_

Prontuário:

1. DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E DE SAÚDE
1.1 Iniciais:
1.2 Procedência: 1. Natal (distrito): 1.1 norte I
1.3 sul

1.2. norte II

1.4 leste

1.3
Sexo: 2.1.Município:
M 2. F
1.5 oeste
1.4 Idade:

anos

1.5 Estado civil: 1. Solteiro 2. Casado/União estável

4.Viúvo 5.

Divorciado/Desquitado
1.6 Escolaridade: 1.Não alfabetizado 2. Alfabetizado 3. Ens. Fundamental (I C
)
1.7
Profissão/Ocupação:
( Superior
) Sim ( )(INão
4. Ens.
Médio (I C ) 5. Ens.
C )Qual:
1.8 Renda per capita: _______ Número de pessoas na casa: ______

1.9 Doenças crônicas associadas: (

) Presente (

) Ausente Qual?

1.10 Sono: Quantas horas por dia? ________
1.11 Etilismo: (

) Presente (

) Ausente Tabagismo: (

)Presente (

)Ausente
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2. ASPECTOS CLÍNICOS DA UV
2.1 Quantas vezes a Úlcera fechou e abriu novamente:
Número de vezes: _______
2.2 Quanto tempo de Úlcera(s) atual(is):
Tempo em meses: _________
2.3 Condições do leito/Porcentagen envolvidas:
1. Granulação % 2. Epitelização % 3.presença de tecido fibrinótico
%
4. Necrose seca/isquêmica %
5.Necrose úmida/liquefativa
%
2.4 Característica do exsudato:
1.Tipo:1 Seroso 2 Serossanguinolento 3 Sanguinolento 4 Purulento 5
Purussanguinolento
2 Quantidade:1 Pequena (até 3 gazes) 2 Média ( >3 até 10 gazes) 3 Grande
(>10 gazes)
2.5 Odor: 1 Ausente 2 Discreto

3 Acentuado (fétido)

2.6 Perda tecidual provocado pela úlcera:
1. Grau I (Epiderme) 2. Grau II (Derme) 3.Grau III (Subcutâneo) 4. Grau
IV (Músculo)
2.7 Tamanho da úlcera: Vertical
cm x Horizontal
cm = área
2.8 Sinais de infecção: 1. Não 2. Sim, quais? 1. Odor e Secreção purulenta
2. Dor
3 Febre 4 Hiperemia
Outros:______________
2.9 Se a úlcera apresenta sinais de infecção, colhido swab/biópsia:
( ) Presente ( ) Ausente
2.10 Presença de dor: 0 1 2 3 4 5
( ) ausente ( ) presente

6 7

8

9

10 (EAV)
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ANEXO B
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
ESCALA DE AUTOEFICÁCIA PARA DOR CRÔNICA (AEDC)
Nº __________ Data:___ /___ /____
Autoeficácia para controle da dor (AED)
Gostaríamos de saber de que maneira sua dor afeta você. Para cada pergunta circule o
número que corresponde a quanta certeza você tem de poder realizar as tarefas
mencionadas.
1. Quanta certeza você tem de que pode diminuir um pouco sua dor ?
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Muita incerteza
Moderada certeza
Muita certeza
2. Quanta certeza você tem de que pode continuar a realizar a maioria das suas
atividades diárias?
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Muita incerteza
Moderada certeza
Muita certeza
3. Quanta certeza você tem de que consegue impedir que a dor interfira com seu
sono?
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Muita incerteza
Moderada certeza
Muita certeza
4. Quanta certeza você tem de que consegue promover uma redução pequena ou
moderada na sua dor?
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Muita incerteza
Moderada certeza
Muita certeza
5. Quanta certeza você tem de que pode promover uma grande redução na sua
dor?
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Muita incerteza
Moderada certeza
Muita certeza
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Autoeficácia para funcionalidade (AEF)
Gostaríamos de conhecer sua autoconfiança para realizar algumas atividades diárias.
Para cada pergunta, circule o número que corresponde a quanta certeza você tem de
poder realizar as tarefas, sem ajuda de outras pessoas. Por favor, considere aquilo que
pode fazer no dia-a-dia, não atividades isoladas que exijam um esforço extraordinário.
Atualmente quanta certeza você tem de que pode
1. Caminhar 800 metros em terreno plano?
10
20
30
40
50
60
70
80
Muita incerteza
Moderada certeza

90

100
Muita certeza

2. Levantar uma caixa pesando 5 quilos?
10
20
30
40
50
60
70
80
Muita incerteza
Moderada certeza

90

100
Muita certeza

3. Realizar um programa diário de exercícios a serem feitos em casa?
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Muita incerteza
Moderada certeza
Muita certeza
4. Realizar os trabalhos de cuidados da casa?
10
20
30
40
50
60
70
80
Muita incerteza
Moderada certeza

90

100
Muita certeza

5. Fazer compras de supermercado ou de roupas?
10
20
30
40
50
60
70
80
Muita incerteza
Moderada certeza

90

100
Muita certeza

6. Participar de atividades sociais?
10
20
30
40
50
60
70
80
Muita incerteza
Moderada certeza

90

100
Muita certeza

7. Dedicar-se a passatempos ou atividades recreativas?
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Muita incerteza
Moderada certeza

100
Muita certeza

8. Participar de atividades familiares?
10
20
30
40
50
60
70
80
Muita incerteza
Moderada certeza

100
Muita certeza
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9. Realizar as tarefas de trabalho que você tinha antes do início da dor crônica?
(Para donas de casa, favor considerar as tarefas da casa como as tarefas de
trabalho).
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Muita incerteza
Moderada certeza
Muita certeza
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ANEXO C
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
FORMULÁRIO CCVUQ
Nº __________ Data:___ /___ /____
1. Eu tenho dor por causa da minha úlcera:
Nenhuma parte do tempo Pouca parte do
De vez em
Frequentemente
Sempre
1
tempo
quando
4
5
2
3
2. Estar com uma úlcera na minha perna me impede em fazer o seguinte:
Nenhuma parte Pouca parte De vez em Frequente Sempre
do tempo
do tempo
quando
mente
a) Reunir com parentes e amigos
1
2
3
4
5
b) Viajar de férias
1
2
3
4
5
c) Realizar meus hobbies
1
2
3
4
5
d) Usar transporte público
1
2
3
4
5
3. Quanto verdadeiro ou falso são as seguintes informações considerando sua úlcera na perna:
Definitivamente
Na maior
Não Na maior Definitivamente
falso
parte falso
sei
parte
verdadeiro
verdadeiro
a) Minha úlcera, geralmente faz
com que eu realize minhas
atividades de forma mais lenta
b) Minha úlcera me deixa
preocupado em meus
relacionamentos pessoais
c) A secreção da minha úlcera é
um problema
d) Eu gasto muito tempo
pensando sobre minha úlcera
e) Eu fico preocupado que
minha úlcera nunca cure
f) Eu estou cansado de gastar
muito tempo tratando da minha
úlcera

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. Eu sou triste por causa da aparência das minhas pernas devido a úlcera e/ou curativos:
Não, definitivamente não
De vez em quando
Frequentemente
Toda hora (Sempre)
1
2
3
4
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5. A úlcera da minha perna me limita de fazer as seguintes tarefas de casa:
Nenhuma parte Pouca parte De vez em
do tempo
do tempo
quando
a) Cozinhar
b) Limpar
c) Fazer compras
d) Cuidar do quintal

1
1
1
1

2
2
2
2

Frequente
mente

Sempre

4
4
4
4

5
5
5
5

3
3
3
3

6. Eu me sinto deprimido por causa da minha úlcera na perna:
Nunca
De vez em quando
Frequentemente
1
2
3

Toda hora (Sempre)
4

7. Com relação aos curativos da sua perna, indique o quanto é um problema para você:
Nenhum
Pequeno
Moderado
Grande
problema
problema
problema
problema
a) O volume deles
b) A aparência deles
c) A influência nas roupas que eu
uso

1
1
1

2
2
2

3
3
3

6. Eu tenho dificuldade de andar por causa da úlcera na minha perna:
Nunca
De vez em quando
Frequentemente
1
2
3

4
4
4

Enorme
problema
5
5
5

Toda hora (Sempre)
4
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