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RESUMO 

 
 

A úlcera venosa é um problema epidemiológico de alta prevalência, que provoca 
incapacidade e dependência. Avaliar o nível de comprometimento tissular de 
pacientes com lesões venosas, dentro de um referencial próprio da Enfermagem, é 
relevante para a implementação de uma assistência direcionada às especificidades 
da clientela. Destarte, o objetivo deste trabalho é caracterizar o estado de saúde 
referente à integridade da pele dos membros inferiores de pacientes com úlcera 
venosa, de acordo com os indicadores do resultado Integridade tissular da 
Classificação dos Resultados de Enfermagem. Estudo transversal, realizado em um 
hospital universitário de Natal - Rio Grande do Norte. A amostra foi composta por 50 
participantes, selecionados por amostragem consecutiva. A coleta dos dados 
aconteceu através de um formulário de entrevista e exame físico e de um 
instrumento de definições operacionais para indicadores do resultado de 
enfermagem Integridade tissular direcionado aos pacientes com úlcera venosa, 
aplicados nos meses de fevereiro a junho de 2012. A análise dos dados se deu por 
meio de estatística descritiva e testes não-paramétricos (teste de Spearman, 
Kruskal-Wallis e Mann-Whitney). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa com protocolo 608/11 e Certificado de Apresentação para Apreciação 
Ética nº 0038.0.294.000-11. Os resultados foram apresentados por meio de 3 artigos 
científicos derivados da pesquisa. Verificou-se que os indicadores apresentam 
comprometimento moderado, leve e não comprometido, quanto à mediana. Os 
entrevistados tinham uma média de 59,72 anos, 66% do sexo feminino, 50% 
aposentados e 60% com companheiro, 44% apresentavam hipertensão arterial, 26% 
alergias, 20% Diabetes Mellitus, 96% eram sedentários, 14% consumiam bebidas 
alcoólicas e 6% eram fumantes. Houve correlação estatisticamente significativa, de 
intensidade fraca, entre idade e hidratação (p=0,032; rs=-0,304) e descamação 
cutânea (p=0,026; rs=-0,316); renda familiar e necrose (p=0,012; rs=-0,353); Índice 
Tornozelo/Braquial e perfusão tissular (p=0,044; rs=-0,329); Diabetes Mellitus e 
textura (p=0,015) e perfusão tissular (p=0,026); alergia e textura (p=0,034); atividade 
física e hidratação (p=0,034); tabagismo e espessura (p=0,018); e etilismo e 
exsudato (p=0,045). Conclui-se que os pacientes apresentaram comprometimento 
de leve a moderado, indicando um bom estado de saúde referente à integridade da 
pele dos membros inferiores, de acordo com os indicadores do resultado Integridade 
tissular da Classificação dos Resultados de Enfermagem avaliados no presente 
estudo. Acredita-se que a avaliação do comprometimento tissular utilizando um 
sistema próprio da enfermagem e a relação deste com fatores socioeconômicos, 
clínicos e de risco, são ferramentas singulares no planejamento da assistência e no 
processo de cicatrização tecidual.  
 

Palavras-chave: Úlcera venosa; Enfermagem; Perfil de saúde; Fatores de risco; 
Avaliação de resultados. 
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ABSTRACT 

 

The venous ulcer is an epidemiological problem of high prevalence, causing disability 
and dependence. Assess the tissue impairment level of patients with venous lesions, 
within a nursing referential, is relevant for the implementation of a directed assistance 
to specific clientele. Thus, this work aims to characterize the health status regarding 
the integrity the lower limbs skin of patients with venous ulcers, according to the of 
tissue integrity outcome indicators from the Nursing Outcomes Classification. A 
cross-sectional study conducted in a university hospital in Natal - Rio Grande do 
Norte. The sample consisted of 50 participants, selected through consecutive 
sampling. Data collection occurred through a interview and physical examination 
form and a operational definitions tool for indicators of the nursing Tissue Integrity 
outcome directed to patients with venous ulcer, applied from February to June 2012. 
Data analysis was done by descriptive statistics and nonparametric tests (Spearman, 
Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests). The project was approved by the Research 
Ethics Committee with protocol 608/11 and Presentation Certificate to Ethical 
Consideration No. 0038.0.294.000-11. The results were presented using three 
scientific articles derivatives of research. It was found that the indicators show 
moderate impairment, light and not impaired, as the median. The respondents had 
an average of 59.72 years, 66% female, 50% were retired, 60% with a partner, 44% 
had arterial hypertension, 26% allergies, 20% diabetes mellitus, 96% were 
sedentary, 14% drank alcohol and 6% were smokers. There was a statistically 
significant correlation of low intensity between age and hydration (p=0.032; rs=-
0.304) and skin desquamation (p=0.026; rs=-0.316), family income and necrosis 
(p=0.012; rs=-0.353); Ankle Brachial Index and tissue perfusion (p=0,044; rs=-0,329); 
Diabetes Mellitus and texture (p=0.015) and tissue perfusion (p=0.026); allergy and 
texture (p=0.034), physical activity and hydration (p=0.034), smoking and thickness 
(p=0.018), and alcohol consumption and exudate (p=0.045). We conclude that the 
patients had light to moderate impairment, indicating a good state of health on the 
integrity of the skin of the lower limbs, according to the indicators of the outcome of 
tissue integrity Classification Nursing Outcomes valued in the present study. It is 
believed that the evaluation of impairment tissue using a self-nursing system and its 
relation with socioeconomic, clinical and risk factors are unique tools in the care 
planning and in the wound healing.  
 
Keywords: Venous ulcer; Nursing; Health profile; Risk factors; Outcome assessment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A úlcera de perna é uma síndrome caracterizada por perda do tegumento (derme 

ou epiderme), podendo atingir subcutâneo e tecidos subjacentes. Acomete as 

extremidades dos membros inferiores e a causa está, na maior parte das vezes, 

relacionada ao sistema vascular venoso ou arterial, sendo, portanto, conhecida 

como úlcera vasculogênica (FRADE et al., 2005). 

A úlcera vasculogênica, também chamada de ferida crônica, é uma doença que 

acomete indivíduos em diferentes faixas etárias, causando não só perda parcial da 

capacidade funcional do membro afetado, como também dores frequentes, baixa 

autoestima, isolamento social, aposentadoria ou afastamento do emprego, 

sentimento de inutilidade além de mudar totalmente os hábitos de vida do paciente. 

Associados a esses fatores, os gastos com o tratamento repercutem de forma 

negativa na qualidade de vida dos pacientes e familiares (MARTINS; SOUZA, 2007; 

MAFFEI, 2008a; MACEDO, 2009). 

Carmo et al. (2007) reiteram a ideia dos autores citados anteriormente sobre a 

qualidade de vida de pacientes acometidos por úlceras, evidenciando alguns fatores 

que podem afetá-la, dentre eles: dor, baixa autoestima, depressão, isolamento social 

e, em grande parte das vezes, hospitalizações ou visitas clínicas ambulatoriais. O 

isolamento social é algo preocupante, já que se trata de um efeito emocional 

negativo, o qual desencadeia no indivíduo constrangimento, tristeza, raiva, 

autoimagem negativa. 

As úlceras vasculogênicas podem ser classificadas em venosas e arteriais. De 

acordo com Carmo et al. (2007) e Brasil (2002), as Úlceras Venosas (UV) 

representam cerca de 70% a 90% dos casos de úlceras de perna e apresentam 

como causa principal a insuficiência venosa crônica, a qual trata-se de uma 

alteração no funcionamento do sistema venoso ocasionada por varizes primárias, 

sequela de trombose profunda, anomalias valvulares venosas ou outras causas que 

interferem no retorno do sangue venoso. 

Diante da grande representatividade e pelo fato de ter se tornado um 

preocupante problema de saúde pública, não apenas por sua prevalência, mas 

também pelos custos econômicos e sociais decorrentes do tratamento, da 

incapacidade e da dependência a ela associadas, neste estudo, a ênfase foi dada 

aos cuidados com as úlceras venosas. 
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Maffei (2008a) relata que a principal causa do desenvolvimento de úlceras 

venosas é a Insuficiência Venosa Crônica (IVC) e que pode ser resultado de um 

distúrbio congênito ou ser adquirida. A doença em questão pode atingir o sistema 

venoso superficial, o sistema venoso profundo ou ambos, ocasionando o que 

conhecemos por úlcera venosa ou úlcera varicosa.  

Essa inadequação do funcionamento do sistema venoso é comum na população 

idosa, tendo uma frequência superior a 4% entre as pessoas acima de 65 anos 

(CARMO et al., 2007). No que se refere à idade, estudos têm demonstrado que 72% 

das pessoas têm sua primeira úlcera aos 60 anos; 22%, aos 40 anos e 13%, antes 

dos 30 anos de idade (FRANÇA; TAVARES, 2003; MAFFEI, 2008a). 

No que concerne ao gênero, pesquisas realizadas indicaram a predominância de 

úlceras venosas no sexo feminino, mostrando, além disso, o grande quantitativo de 

recidivas, o que acarreta uma dependência exacerbada dos serviços de saúde 

(DEODATO; TORRES, 2008; YAMADA, 2003; MACEDO, 2009). 

São comumente encontradas entre os clientes com úlcera venosa crônica, além 

da IVC, outras doenças associadas, que podem interferir no processo de 

cicatrização tecidual, dentre elas: a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), o Diabetes 

Mellitus e alguns hábitos sociais como o tabagismo, o alcoolismo e o sedentarismo 

(OLIVEIRA et al., 2012). 

Tais doenças são consideradas, nesse contexto, como fatores de risco para a 

IVC, e consequentemente, para UV, tendo em vista que podem ser conceituados 

como os componentes que levam à doença ou que contribuem para o risco de 

adoecimento e manutenção dos agravos de saúde. Ressalta-se que os fatores de 

risco comuns e modificáveis, como obesidade, sedentarismo, tabagismo e 

alcoolismo, estão na base das principais doenças crônicas (OMS, 2005). 

A hipertensão arterial e o diabetes mellitus interferem no processo cicatricial da 

lesão, por gerarem complicações vasculares que ocasionam a má circulação, 

produzindo uma cicatrização deficiente das feridas (DEALEY, 2008; MORAIS et al., 

2009). A associação dessas duas afecções acarreta a progressão para o 

desenvolvimento da insuficiência renal, amputação de membros inferiores, cegueira 

e doença cardiovascular, tendo em vista que a hipertensão aumenta o risco para as 

lesões macro e microvasculares, exacerbando os eventos cardíacos e o 

aparecimento de lesões em membros inferiores (MORAIS et al., 2009). 
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A obesidade, também considerada como fator de risco para o desenvolvimento 

de UV, é definida pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 1998) como Índice de 

Massa Corporal (IMC) maior ou igual a 30 kg/m2, e tem sido reconhecida em todo 

mundo como um problema de saúde pública, estando associada a muitas doenças 

dermatológicas, não só em relação à prevalência como também à intensidade dos 

sintomas (BOZA et al., 2010). 

De acordo com Abbade e Lastoria (2005), a obesidade é reconhecidamente um 

fator de risco para IVC, tanto em homens, quanto em mulheres, pois o aumento da 

pressão intra-abdominal causa maior resistência ao retorno venoso. Em acréscimo a 

isso, o indivíduo obeso tem dificuldade em sua mobilização e deambulação, 

levando-o ao sedentarismo, o que pode provocar transtornos como a hipertensão 

venosa, interferindo na cicatrização de feridas. A obesidade atua também como 

doença imunossupressora, o que pode causar inibição da reação inflamatória e, 

consequentemente, alteração da cicatrização (BRASIL, 2008). 

Os hábitos sociais também interferem no processo de cicatrização de lesões. O 

tabagismo atua nesse processo reduzindo a hemoglobina funcional, predispondo à 

privação da oxigenação nos tecidos. A nicotina, componente encontrado no cigarro, 

induz o estado protrombótico, através da ativação plaquetária e produz 

vasoconstrição, o que aumenta o risco de necrose e úlceras periféricas (BRASIL, 

2008; MOREIRA et al., 2009)  

O etilismo prejudica a integridade da pele, além de atuar na bainha de mielina, 

podendo causar neuropatias. O álcool etílico tem a capacidade de saciar a fome e 

diminuir a ingestão de nutrientes, acarretando maior fragilidade cutânea, acelerando 

a taxa de descamação, diminuindo a sensibilidade tátil, superficial e profunda, e 

diminuindo a oxigenação tecidual (BRASIL, 2008). 

Nesta perspectiva, é imprescindível que os pacientes sejam capazes de controlar 

esses fatores, a fim de promover uma cicatrização eficaz de sua lesão, por meio de 

dieta, controle da pressão arterial e da glicemia, realização de atividades físicas, 

evitar o álcool e o tabaco, controlar fatores externos que provocam agressão ao 

tecido lesionado, além de outros fatores fisiológicos (MAFFEI, 2008a). 

As úlceras venosas podem ter início de forma espontânea ou traumática, em 

tamanho e profundidade variáveis, e sua cura e recidivas são frequentes. 

Geralmente aparecem no terço distal da face medial da perna, próximas ao maléolo 

medial (MAFFEI, 2008a). 
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O Ministério da Saúde (BRASIL, 2002) caracteriza clinicamente esse tipo de 

úlcera destacando que o membro afetado apresenta extremidade quente, edema, 

presença de varizes, alterações cutâneas como eczema de estase, esclerose e 

hiperpigmentação. As queixas de dor em pontada ou contínua são frequentes.  

Eklof et al. (2004), Carmo et al. (2007) e Maffei (2008b) explicam detalhadamente 

cada característica do membro acometido, como apresentado adiante. Segundo tais 

autores, a presença de veias varicosas é justificada pela congestão do fluxo 

sanguíneo, decorrente da incompetência das válvulas venosas. Tais veias são 

caracterizadas por uma dilatação maior ou igual a 3 mm de diâmetro, medida na 

posição vertical, sendo geralmente tortuosas, mas veias tubulares com refluxo 

também são caracterizadas como veias varicosas. 

O edema é um dos sinais mais comuns de IVC, caracterizado pelo aumento 

perceptível do volume de fluido da pele e do tecido subcutâneo, sendo verificado 

pela formação do sinal de godê ou cacifo visível à compressão digital. O edema 

acontece devido ao fato de que durante o relaxamento muscular, a hipertensão 

venosa aumenta em consequência do refluxo venoso, o que faz com que a pressão 

hidrostática no interior do vaso atinja um valor elevado, ocasionando o 

extravazamento do fluido dos vasos para o espaço intersticial (EKLOF et al., 2004; 

CARMO et al., 2007; MAFFEI, 2008b; PORTO, 2008). Maffei (2008a) acrescenta 

que em estágios mais avançados da IVC, o edema tende a não regredir com a 

elevação dos membros, progredindo para fibrose cutânea devido ao extravasamento 

de hemácias e proteínas. 

A presença de eczema é consequência de uma possível reação autoimune 

contra bactérias infectantes e se apresenta como dermatite eritematosa que pode 

progredir para vesículas, descamação ou rachaduras que podem aparecer em 

qualquer região da perna. Com relação à lipodermatosclerose, a mesma consiste no 

endurecimento da derme e tecido subcutâneo do terço distal da perna e é 

decorrente da substituição gradual destes por fibrose (CARMO et al., 2007; MAFFEI, 

2008b). Em casos mais intensos, a contração dos tecidos do terço inferior da perna, 

em contraste com o membro edemaciado, apresenta a forma de garrafa de 

champanhe invertida (EKLOF et al., 2004). 

Já a hiperpigmentação da pele, definida como escurecimento pigmentar 

acastanhado da pele, acontece devido à presença de hemossiderina, a qual é 

consequência da degradação da hemoglobina liberada após o rompimento dos 
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glóbulos vermelhos extravasados para o interstício. Pigmentos de coloração púrpura 

ou castanha podem ser visualizados do terço distal da perna, quando em situações 

de insuficiência venosa mais longa (EKLOF et al., 2004; CARMO et al., 2007; 

MAFFEI, 2008b). Eklof et al. (2004) traz, ainda, como característica do membro 

acometido pela úlcera, a atrofia branca, caracterizada por áreas esbranquiçadas, 

frequentemente circundadas por capilares e áreas hiperpigmentadas. 

Além das características explicitadas, outra forma de classificar a úlcera é 

através da medição do Índice Tornozelo/Braquial (ITB), a partir da relação entre a 

pressão sistólica da artéria pediosa ou tibial e da artéria braquial com o estetoscópio 

do tipo Doppler, sendo este o teste de melhor custo benefício para descartar a 

possibilidade de acometimento arterial. Os valores normais de ITB variam de 0,91 a 

1,3, abaixo deste intervalo implica em insuficiências arteriais e acima, calcificação 

das artérias. Diversos autores consideram o valor de 0,8 como sendo o ponto de 

corte para a contraindicação de terapia compressiva (BERGONSE; RIVITTI, 2006; 

KAWAMURA, 2008; ASSUMPÇÃO; URTADO; SANTOS, 2009). 

A localização mais comum da úlcera venosa, como já mencionado, é a região do 

tornozelo, pouco acima dos maléolos, principalmente internos, e terço distal da 

perna (EKLOF et al., 2004). Bersusa e Lages (2004) acrescentam que tais úlceras 

quase sempre estão localizadas pouco acima do maléolo interno, algumas vezes 

próximo ao maléolo externo e dorso do pé ou, mais raramente, no terço médio da 

perna. 

Com relação às características das úlceras em si, de acordo com Maffei (2008b), 

as mesmas possuem formato irregular e geralmente são superficiais, localizam-se 

no centro de placa endurecida, eritematosa, descamativa ou hiperpigmentada, 

bordas irregulares, grau de exsudação de moderado a intenso, úlcera rasa e com 

tecido de granulação, fundo com fibrina e, quase sempre, são acompanhadas de 

infecção secundária. As úlceras venosas podem ser espontâneas ou surgir após 

trauma e, muitas vezes, são precedidas por episódio de erisipela, celulite ou eczema 

de estase. 

 Conforme Carmo et al. (2007), as úlceras venosas possuem um quantitativo 

muito elevado de recidivas, fato este que constitui um dos problemas mais 

importantes na assistência aos portadores de insuficiência venosa. Com base nessa 

situação e nas alterações nos hábitos de vida, a caracterização do estado de saúde 

do paciente faz-se prioritária no cuidar em enfermagem.  
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Para que o enfermeiro possa caracterizar o estado de saúde desses pacientes de 

forma adequada, é interessante que se faça uso de um referencial próprio da 

profissão. Dentre esses, destaca-se a Classificação dos Resultados de Enfermagem 

(Nursing Outcomes Classification - NOC). A NOC foi criada com os objetivos de 

medir o nível básico de saúde do paciente e avaliar o resultado baseado em 

intervenções de enfermagem. Além disso, segundo Garbin et al. (2009), a NOC 

conceitua, rotula, define e classifica os resultados e indicadores sensíveis aos 

cuidados de enfermagem.  

Destaca-se a relevância do uso dos sistemas de classificação, como a NOC, na 

prática clínica do enfermeiro. Entretanto, observa-se que existe certa dificuldade dos 

enfermeiros em avaliar o comprometimento vascular e condições normais da pele 

dos pacientes com lesão venosa dentro desse referencial próprio da Enfermagem.  

A NOC é um modelo de avaliação da enfermagem que padroniza o título e a 

definição dos resultados de enfermagem esperados para cada indivíduo acometido 

por determinada doença, fazendo-se uso de uma linguagem universal (JOHNSON; 

MAAS; MOORHEAD, 2004). A classificação em questão foi criada em 1991, por uma 

equipe de pesquisadoras da Universidade de Iowa nos Estados Unidos (THE 

UNIVERSITY OF IOWA, 2007).  

Moorhead et al. (2010) definem os resultados como conceitos que refletem a real 

condição de um paciente, cuidador, família ou comunidade e que podem ser 

mensurados ao longo de um contínuo. Os resultados são, portanto, neutros, não 

especificando uma meta a ser alcançada, mas sim um real estado. 

Alguns autores (GARBIN et al., 2009; MOORHEAD et al., 2010; SANTOS, 2011) 

reforçam que a NOC foi desenvolvida com o propósito de conceituar, rotular, definir 

e classificar os resultados e indicadores sensíveis aos cuidados de enfermagem, 

favorecendo a conduta clínica do enfermeiro. A NOC também serve como uma 

medida basal do nível do estado de saúde (SANTOS; MELO; LOPES, 2010). 

A NOC se apresenta, atualmente, em sua quarta edição traduzida para o 

português e consta de uma lista com 385 resultados. A organização dos resultados 

de enfermagem se dá de forma que cada resultado possui: uma definição, uma 

escala de medida, uma lista de indicadores de medidas associados para o conceito 

e referências de apoio (MOORHEAD et al., 2010). 

A escala de medida utilizada para classificar os indicadores dos resultados de 

enfermagem é do tipo Likert, com cinco pontos. O quinto ponto da escala reflete a 
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condição mais desejável em relação ao resultado, consequentemente, o primeiro 

ponto refere-se à condição menos desejável. Os indicadores correspondem aos 

dados definidores do levantamento para o resultado e é com base neles que o 

resultado é construído (MOORHEAD et al., 2010).  

Algumas vantagens da NOC são citadas por Santos (2011), dentre elas pode-se 

destacar: ser abrangente, por se voltar para diversas circunstâncias de atendimento 

e especialidades clínicas; apresentar linguagem clara e clinicamente útil; aperfeiçoar 

informações para a avaliação da eficácia, monitorando o cuidado de acordo com 

respostas; ser testada em ambientes clínicos e; ser complementar aos diagnósticos 

de enfermagem da NANDA Internacional e às intervenções da Nursing Interventions 

Classification (NIC). 

Nesse contexto, considerando a utilização de uma linguagem padronizada e a 

incorporação de medidas de resultados referentes ao cuidado de enfermagem como 

uma forma de avaliar a assistência de enfermagem prestada, fez-se uso, nesta 

pesquisa, da classificação dos resultados de enfermagem para avaliar o estado de 

saúde referente à integridade da pele de membros inferiores (MMII) de pacientes 

com úlceras venosas.  

Na situação em foco, o resultado de enfermagem escolhido para estudo foi 

“Integridade tissular: pele e mucosas”, que tem como definição: integridade 

estrutural e função fisiológica normal da pele e das mucosas. A escala de tal 

resultado varia de “gravemente comprometido” a “não comprometido” e tem como 

indicadores: temperatura da pele, sensibilidade, elasticidade, hidratação, 

transpiração, textura, espessura, perfusão tissular, crescimento de pelos na pele, 

integridade da pele, pigmentação anormal, lesões de pele, lesões nas mucosas, 

tecido cicatricial, cânceres de pele, pele que descasca, descamação da pele, 

eritema, branqueamento, necrose e endurecimento (MOORHEAD et al., 2010). 

A verificação da eficácia das intervenções de enfermagem é permitida pela 

utilização de uma avaliação direcionada para os pacientes acometidos por UV. Tal 

avaliação possibilita, ainda, o acompanhamento longitudinal do prognóstico dos 

pacientes (SANTOS, 2011). 

Bajay e Araújo (2006) trazem alguns comentários relevantes sobre a assistência 

de enfermagem para lesões. Tais autores referem que, nesse contexto, a avaliação 

de uma lesão pode ocasionar interpretações diversas devido às variações do 

ferimento quanto à natureza, forma e localização. Além disso, a percepção de cada 
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enfermeiro também pode influenciar nesse processo, tendo em vista a diferença de 

conhecimentos que existe entre os profissionais. Desta forma, uma mesma lesão 

pode ser avaliada e ter diferentes registros, podendo gerar interpretações 

divergentes ou conflitantes.  

Para garantir a confiança entre observadores, faz-se necessário que o parecer de 

um profissional coincida com o de outros colegas. Essa confiabilidade pode ser 

garantida por meio de instrumentos precisos, com padrões e critérios definidos 

(BAJAY; ARAÚJO, 2006). 

Dentre os instrumentos mencionados pelos autores citados acima, destaca-se o 

instrumento construído por Santos (2011) em sua tese de doutorado, no qual a 

autora desenvolveu definições conceituais e operacionais referentes ao resultado 

Integridade tissular, aplicado às úlceras venosas, com base na Classificação dos 

Resultados de Enfermagem. 

Santos (2011) refere que em feridas crônicas, como as úlceras venosas, a 

identificação de sinais de cicatrização pode ser confundida com características 

normais e anormais associadas a esse processo. Geralmente, a coloração do tecido, 

o tipo de exsudação, nível do edema, entre outras condições do membro afetado 

fornecem subsídios imprescindíveis para um bom julgamento clínico. Por isso, 

acredita-se que quanto mais específico for um instrumento para a avaliação de 

úlceras, maior será a possibilidade de execução de ações mais adequadas para a 

realidade clínica do paciente. 

Com base na aplicação do instrumento anteriormente mencionado e nos 

indicadores do resultado Integridade Tissular da Classificação dos Resultados de 

Enfermagem (NOC), pode-se, portanto, avaliar de forma eficaz o estado de saúde 

referente à integridade da pele de pacientes portadores de úlcera venosa, de modo 

a conhecer a realidade dos mesmos e a avaliar a assistência de enfermagem 

prestada, fazendo-se uso de uma linguagem padronizada.  

De acordo com Garbin et al. (2009) e Santos (2011), o crescente interesse na 

utilização da NOC na prática clínica é devido à necessidade de avaliar a qualidade 

da assistência prestada aos pacientes e verificar a eficiência de intervenções ou 

ações de enfermagem, além de ser uma exigência do sistema de saúde em 

decorrência dos altos gastos envolvidos nos cuidados. É válido ressaltar, ainda, que 

nenhum resultado representa a totalidade de estado de saúde do indivíduo, da 

família ou da comunidade (MOORHEAD et al., 2010). 
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A integralidade da assistência deve ser primordial no atendimento a um paciente 

acometido por uma lesão dessa natureza. Os cuidados com as UV exigem atuação 

interdisciplinar, adoção de protocolo, conhecimento específico, habilidade técnica, 

articulação entre os níveis de complexidade de assistência do Sistema Único de 

Saúde (SUS), como também participação ativa dos portadores dessas lesões e seus 

familiares, dentro de uma perspectiva holística (DANTAS, 2010). 

Dessa forma, a presente pesquisa estudou o estado de saúde de pacientes com 

úlceras venosas no que diz respeito à integridade tissular dos seus membros 

inferiores, tendo como base os indicadores de um resultado da NOC, o qual foi 

minuciosamente qualificado e quantificado no estudo de Santos (2011).  

O interesse em trabalhar com a temática em questão se desenvolveu frente à 

importância desta e diante de algumas situações vivenciadas, tais como: a 

convivência com a clientela com úlcera venosa, através da assistência prestada no 

“Curso de capacitação em feridas”, para o desenvolvimento da pesquisa 

“Contribuição de solução no processo de limpeza de úlceras vasculogênicas: ensaio 

clínico”, realizado no Hospital Universitário Lauro Wanderley em João Pessoa/PB; a 

realização de pesquisas publicadas na área de feridas, sendo elas: “Observação da 

técnica de curativo realizada pelos profissionais de enfermagem em um hospital 

público” (Santos et al., 2010b), “Avaliação e tratamento de feridas: o conhecimento 

de acadêmicos de enfermagem” (Santos et al., 2010a), “Técnicas de curativo: 

prática de acadêmicos de enfermagem de uma instituição de ensino superior” 

(Medeiros et al., 2011), “Técnica de curativo: estudo comparativo entre profissionais 

e estudantes de enfermagem” (Medeiros et al., 2012); além de outros trabalhos 

apresentados na temática em questão. 

Durante o contato com pacientes com feridas crônicas, tive a oportunidade de 

atuar no tratamento de úlceras vasculogênicas, realizando curativos e orientações 

para o autocuidado desses pacientes. Entretanto, como o acompanhamento não era 

realizado diariamente pelas mesmas pessoas, e como a linguagem utilizada para 

caracterizar a lesão e o membro acometido não era padrão, tornava-se difícil 

identificar o estado de saúde do paciente naquela ocasião, e consequentemente 

saber se tal terapêutica estava propiciando uma boa evolução da lesão.  

Para tanto, diante desse cuidado prestado aos usuários em questão e no intuito 

de verificar o comportamento da lesão e do membro num determinado momento, 

percebeu-se necessidade de se utilizar um modelo de avaliação da enfermagem, 
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fazendo-se uso de uma linguagem universal e própria da profissão. A NOC coube, 

então, nesse contexto, tendo em vista a importância da utilização de uma linguagem 

padronizada e da incorporação de medidas de resultados referentes ao cuidado de 

enfermagem. 

Este estudo justifica-se, portanto, pela necessidade de caracterizar o estado de 

saúde referente à integridade da pele dos MMII de portadores de úlceras venosas 

através da Classificação dos Resultados de Enfermagem, promovendo, assim, uma 

universalização da linguagem e facilitando o tratamento dos usuários em questão. 

Entretanto, não serão apenas os usuários que serão beneficiados com o 

desenvolvimento de tal estudo, mas também os profissionais, em específico os 

enfermeiros, já que se espera uma apropriação e/ou aproximação com o sistema de 

classificação da NOC. 

Nesta perspectiva, explicita-se a relevância de se fazer uso da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE), operacionalizada através do Processo de 

Enfermagem (PE), na avaliação do estado de saúde dos pacientes pelo enfermeiro 

em qualquer realidade que ele atue. Em especial, no tratamento de pacientes com 

úlceras venosas, foco do estudo em questão, o enfermeiro dispende esforços na 

tentativa de melhorar o prognóstico dos indivíduos acometidos por este tipo de 

lesão, por meio de uma assistência mais qualificada e organizada. 

Frente à representatividade da temática em foco e do objeto de estudo como 

sendo a caracterização do estado de saúde de paciente com úlcera venosa, o 

estudo trouxe as seguintes indagações: Qual o estado de saúde referente à 

integridade da pele dos MMII de pacientes com úlcera venosa, de acordo com os 

indicadores do resultado Integridade tissular: pele e mucosas da Classificação dos 

Resultados de Enfermagem (NOC)? Que relação pode ser estabelecida entre os 

aspectos socioeconômicos, clínicos e fatores de risco e o comprometimento dos 

indicadores do resultado de enfermagem Integridade tissular: pele e mucosas da 

Classificação dos Resultados de Enfermagem? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

- Analisar o estado de saúde referente à integridade da pele dos membros 

inferiores de pacientes com úlcera venosa, de acordo com os indicadores do 

resultado Integridade tissular: pele e mucosas da Classificação dos Resultados de 

Enfermagem. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar o comprometimento dos membros inferiores de pacientes com úlcera 

venosa conforme os indicadores do resultado Integridade tissular: pele e mucosas 

da Classificação dos Resultados de Enfermagem; 

- Verificar a associação estatística entre os fatores socioeconômicos e clínicos e 

os indicadores do resultado Integridade tissular: pele e mucosas da Classificação 

dos Resultados de Enfermagem em pacientes com úlceras venosas. 

- Estabelecer relação entre os fatores de risco para o desenvolvimento de úlcera 

venosa e os indicadores do resultado Integridade tissular: pele e mucosas da 

Classificação dos Resultados de Enfermagem. 
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3 MATERIAIS E MÉTODO 

 

3.1 NATUREZA DO ESTUDO 

 

Tratou-se de um estudo transversal, desenvolvido junto a pacientes com úlcera 

venosa. Caracterizado, dessa forma, pelo fato de a coleta de dados ser realizada em 

um ponto do tempo, de modo que os fenômenos são obtidos durante um período da 

coleta dos dados (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

 

3.2 LOCAL DA PESQUISA 

 

O estudo se desenvolveu no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), no 

ambulatório da Clínica Cirúrgica, que realiza atendimento em Angiologia e Cirurgia 

Vascular. O referido hospital está situado no Distrito Sanitário Leste do Município de 

Natal/RN, oferecendo serviços de alta e média complexidade, com internamento e 

acompanhamento ambulatorial.  

O HUOL faz parte do Complexo de Saúde da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), sendo caracterizado como instituição de ensino 

universitário para alunos de nível médio, graduação e pós-graduação da área da 

saúde, além de atuar na pesquisa e extensão.  

A escolha da referida instituição se deu pela grande demanda de pacientes com 

úlceras venosas atendidos no local e pela facilidade de acesso para coleta de 

dados, visto que se trata de um hospital universitário, no qual se preconiza a 

pesquisa. 

A dinâmica de atendimento ambulatorial no hospital mencionado se dá por meio 

do sistema de referência do Sistema Único de Saúde realizado pelas unidades 

básicas de saúde para a consulta com o angiologista. Aqueles indivíduos que 

apresentam lesão são encaminhados para as salas de curativos, a fim de retirar a 

cobertura e realizar a limpeza da lesão, no intuito de ser visualizada pelo 

angiologista antes da entrada do paciente no consultório médico. O curativo é, 

portanto, realizado pela equipe de enfermagem do setor, sob supervisão da 

enfermeira. 
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3.3  POPULAÇÃO, AMOSTRA E AMOSTRAGEM DO ESTUDO 

 

A população foi composta por todos os pacientes adultos com úlcera venosa em 

tratamento ambulatorial no referido Hospital. A amostra foi calculada com base na 

fórmula para variância desconhecida e população infinita (ARANGO, 2009): 

 

n = (z*s/e)2 

 

Foram considerados como parâmetros: nível de confiança (z), desvio padrão da 

média da escala NOC (s), erro amostral absoluto em relação à média da escala 

NOC (e). Considerando o nível de confiança de 95% (1,96), a normalidade da média 

da escala NOC igual a 3 e um erro de 0,83 ponto, temos: 

 

n = (1,96*3/0,83)2 =  50 

 

Para o recrutamento dos sujeitos da amostra, utilizou-se a amostragem 

consecutiva, devido à dinâmica do serviço no ambulatório do HUOL. Nesta técnica 

de amostragem, amostra compôs-se por indivíduos que atendem aos critérios de 

entrada, sendo a escolha dos participantes resultado do arrolamento de todos os 

indivíduos acessíveis no período de tempo determinado no estudo (HULLEY et al., 

2003).  

 

3.3.1 Critérios de inclusão 

 

 Apresentar úlcera venosa, atestada pela caracterização e pelo valor de Índice 

Tornozelo/Braquial (ITB) superior a 0,8, o qual representa comprometimento 

venoso;  

 Estar em consulta referenciada no ambulatório de clínica cirúrgica do Hospital 

Universitário de Natal-RN;  

 Ter idade acima de 18 anos. 

 

3.3.2 Critérios de exclusão 
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 Pacientes portadores de úlcera venosa e com transtornos psiquiátricos ou 

psíquicos, caracterizado por condições de anormalidade, sofrimento ou 

comprometimento de ordem psicológica, mental ou cognitiva; 

 Apresentar ferida oncológica, arterial ou de etiologia mista, porque tais feridas 

apresentam características diferenciadas das úlceras venosas típicas. 

 

3.4 PROCEDIMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

O procedimento de coleta dos dados constou de três etapas. A primeira foi o 

envio de um ofício ao Diretor Geral do Hospital Universitário Onofre Lopes, 

informando-lhe sobre o estudo e solicitando sua anuência para a realização da 

pesquisa, a qual foi consentida (ANEXO A). Como retorno, uma declaração 

autorizando a coleta de dados e citação do nome da instituição nos resultados da 

pesquisa nos foi entregue (ANEXO B).  

Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do referido hospital, foi 

realizada a segunda etapa, na qual aplicou-se o pré-teste do instrumento em 10% da 

população a ser estudada, com a finalidade de avaliar sua aplicabilidade e 

necessidade de alterações. Não houve necessidade de alteração do instrumento. 

Dessa forma, os participantes do pré-teste foram incluídos na amostra deste estudo. 

E por fim, a terceira etapa, que foi composta pela coleta dos dados. Utilizou-se 

um formulário de entrevista e exame físico (APÊNDICE B), construído com base no 

roteiro de Santos (2011). Foi utilizado também o instrumento de definições 

operacionais para indicadores do resultado de enfermagem Integridade tissular: pele 

e mucosas, direcionado aos pacientes com UV, construído e validado na tese de 

doutorado de Santos (2011) (ANEXO E) para caracterizar os MMII quanto aos 

indicadores do referido resultado. 

Para a mensuração dos indicadores do resultado Integridade tissular: pele e 

mucosas, fez-se uso dos métodos propedêuticos da inspeção e palpação. A 

inspeção do membro acometido pela úlcera foi realizada em 12 indicadores, a saber: 

hidratação, perfusão tissular, quantidade de pelos, pigmentação anormal, lesões 

cutâneas, descamação cutânea, espessura, tecido cicatricial, necrose, exsudato 

eritema e prurido, sendo este último avaliado também pela indagação sobre a 

coceira.  
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A palpação foi realizada para avaliar os indicadores textura, enduração e 

elasticidade. A textura era medida por meio do toque e sensação do aspecto da 

superfície cutânea da área perilesional; a enduração, por meio do sinal de Godet ou 

Cacifo presente e a elasticidade era avaliada quanto ao tempo em segundos de 

retorno da pele ao nível original, depois de seu tracionamento com as polpas digitais 

dos dedos polegar e indicador do entrevistador. 

Por fim, dois indicadores foram mensurados com instrumentos específicos. A 

mensuração da temperatura foi realizada através de um termômetro infravermelho 

MT-305 da marca Minipa®, calibrado com a emissividade de 0,98, específica para a 

pele humana. A sensibilidade tátil da área perilesional e dorso do pé foi medida por 

meio dos monofilamentos de Semmes-Weinstein, também conhecidos como 

estesiômetros, da marca Sorri®. O cabo do aparelho é segurado de modo que o 

filamento fique perpendicular à superfície da pele do paciente e a pressão feita deve 

atingir uma força suficiente para curvar o filamento.  

Outro instrumento específico utilizado na pesquisa foi o Doppler Vascular Portátil 

da marca Microem DV10 Pastilha®, um estetoscópio ultrassônico do tipo doppler, 

para a avaliação do padrão de fluxo arterial a partir da relação entre a pressão 

sistólica da artéria pediosa ou tibial e da artéria braquial, resultando no Índice 

Tornozelo/Braquial.  

A coleta de dados contou com a contribuição de enfermeiras vinculadas ao 

Grupo de Pesquisa Práticas Assistenciais e Epidemiológicas em Saúde e 

Enfermagem do Departamento de Enfermagem da UFRN, que foram devidamente 

treinadas pelas pesquisadoras. O treinamento em questão aconteceu através um 

estudo detalhado do instrumento de coleta de dados utilizado, além da orientação 

quanto ao uso de materiais específicos para mensuração dos indicadores do estado 

de saúde referente à integridade tissular dos MMII, durante o mês de dezembro de 

2011. Os dados foram coletados entre os meses de fevereiro e junho de 2012. 

 

3.5 VARIÁVEIS 

 

Marconi e Lakatos (2008) conceituam variável como uma classificação ou 

medida; uma quantidade que pode ser alterada; um conceito operacional, que 

contém ou apresenta valores; aspecto, propriedade ou fator, discernível em um 

objeto de estudo e passível de mensuração. 
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No estudo em questão, foram utilizadas como variáveis de caracterização sócio-

demográfica: idade (em anos), sexo (feminino, masculino), estado civil (casado, 

solteiro, viúvo, separado e união consensual), ocupação, escolaridade (em anos), 

renda familiar (em salários mínimos) e número de pessoas no domicílio. 

As variáveis relativas aos fatores de risco pessoais para o desenvolvimento de 

úlceras venosas abrangeram as doenças de base (Distúrbios cardíacos, Diabetes 

Mellitus, Dislipidemias, Hipertensão Arterial Sistêmica, Alergias, Outros); 

antecedentes cirúrgicos (Cirurgias prévias, Revascularização, Enxerto, 

Desbridamento cirúrgico da lesão, Outras) e obstétricos (Nº de gestações, Nº de 

partos). Tais variáveis, em sua maioria, foram codificadas por meio de escala 

dicotômica (sim, não). 

Quanto aos fatores de risco, relacionados aos antecedentes familiares, para o 

desenvolvimento de úlceras venosas, foram consideradas como variáveis 

especificadas quanto à ausência ou presença: Distúrbios cardíacos, Diabetes 

Mellitus, Dislipidemias, Hipertensão Arterial Sistêmica, úlceras venosas, Outros.  

Alguns hábitos de vida que podem influenciar no desenvolvimento de úlceras 

venosas também foram explicitados como variáveis, sendo eles: atividade física, 

tabagismo e etilismo, tendo como códigos “sim” e “não”. Foram considerados 

etilistas aqueles pacientes que relataram ingerir bebida alcoólica em quantidade e 

frequência sistemáticas, ou seja, em uso excessivo e continuado. Aqueles que 

nunca ingeriram ou não ingerem qualquer bebida alcoólica, exceto em raras 

ocasiões sociais, foram considerados não etilistas. Já como tabagistas, considerou-

se aqueles participantes que faziam uso do tabaco no momento da pesquisa ou que 

em algum momento de sua vida fez uso do mesmo. 

Quanto à terapêutica utilizada no tratamento de úlceras venosas, foram 

evidenciados os medicamentos em uso, tipo de curativo e frequência de troca de 

curativo, registrados após a indagação dos pacientes e/ou acompanhantes. 

As variáveis de dados clínicos do paciente com úlcera venosa foram: peso (em 

kg, medido por meio de balança digital GEOM®), altura (em m, medida através de 

trena métrica do setor), Índice de Massa Corporal (em kg/cm2), tempo de úlcera (em 

anos, registrado após indagação do paciente e/ou acompanhante), Pressão Arterial 

Sistólica e Diastólica (em mmHg, mensuradas com estetoscópio Simples marca 

Premium, com diafragma e campânula e tubo em Y e esfigmomanômetro aneróide 

marca Premium,  com certificado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
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Tecnologia (Inmetro), manômetro de alta precisão, manguito com pêra em látex,  

braçadeira em nylon com fecho de velcro. O aparelho estava devidamente 

calibrado), Pressão Sistólica do Tornozelo (em mmHg, mensurada com 

esfigmomanômetro e estetoscópio tipo doppler), Índice Tornozelo/Braquial (relação 

entre a Pressão Arterial Sistólica e a Pressão Sistólica do Tornozelo), área da lesão 

(em cm2, resultado da multiplicação da maior largura pelo maior comprimento da 

lesão, mensurada com régua de papel) pulso pedioso e pulso tibial posterior 

(Regular e forte; Regular e fraco; Irregular e forte; Irregular e fraco; Aferição 

Impossibilitada, medidos por meio da palpação das pulsações), presença de odor 

fétido (sim ou não, registrado pela sensação do entrevistador frente à odoração 

exalada pela lesão) e deambulação (Sem alterações; Com auxílio; Não realiza, 

registrada pela observação e indagação do paciente). 

Por fim, foram utilizadas as variáveis de indicadores do resultado Integridade 

Tissular: pele e mucosas da NOC, os quais apresentaram como códigos cinco 

valores da escala de Likert quanto ao comprometimento: 1- Grave; 2- 

Substancial/muito; 3- Moderado; 4- Leve; 5- Não/Nenhum. Os indicadores do 

resultado em questão foram, conforme comentado anteriormente, utilizados da tese 

de Santos (2011), a saber: temperatura da pele, sensibilidade, elasticidade, 

hidratação, textura, espessura, perfusão tissular, quantidade de pelos, pigmentação 

anormal, lesões cutâneas, tecido cicatricial, descamação cutânea, eritema, necrose, 

enduração, prurido, dor e exsudato. 

 

3.6 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram organizados em duas etapas: a primeira tomou por base a 

caracterização socioeconômica e clínica; a segunda etapa envolveu a identificação 

dos indicadores do resultado Integridade tissular: pele e mucosas da Classificação 

dos Resultados de Enfermagem (NOC), buscando definir o estado de saúde 

referente aos membros inferiores dos entrevistados de acordo com esse modelo de 

classificação. 

As informações coletadas foram armazenadas em planilhas do software Excel 

sendo posteriormente processadas com auxílio do software Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS), versão 16.0, sendo analisadas por meio de estatística 

descritiva e testes não-paramétricos. A partir dessas análises, as variáveis foram 
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apresentadas por meio de frequências absolutas e relativas, e medidas de tendência 

central e dispersão.  

Com o objetivo de avaliar a distribuição dos dados quantitativos quanto a sua 

normalidade, realizou-se o teste de Shapiro-Wilk, o qual compara escores de uma 

amostra a uma distribuição normal modelo (FIELD, 2009). A fim de verificar a 

correlação entre as variáveis, fez-se uso do teste de Correlação de Spearman, e no 

intuito de analisar as associações estatísticas foi utilizado o teste de Mann-Whitney, 

para dois grupos, e Kruskal-Wallis, quando a comparação envolveu três ou mais 

grupos (SIEGEL, CASTELLAN, 2006; FIELD, 2009). Para significância estatística 

adotou-se um nível de 5% (p < 0,05) e em relação à classificação da força das 

correlações entre as variáveis, foram adotados os valores recomendados pela BMJ - 

British Medical Journal (1997): 0,00 - 0,19: ausente ou muito fraca; 0,20 - 0,39: fraca; 

0,40 - 0,59: moderada; 0,60 - 0,79: forte; 0,80 - 1,00: muito forte. 

 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Em obediência a Resolução nº. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do 

Ministério da Saúde, que disciplina as pesquisas envolvendo seres humanos 

(BRASIL, 1996), o presente estudo foi submetido à análise do Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), sendo aprovado com 

número de protocolo CEP/HUOL 608/11 e CAAE 0038.0.294.000-11 (ANEXO C e 

D). 

Como parte da documentação prevista nessa resolução, foi utilizado o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A), o qual possui uma 

linguagem clara e acessível à população pesquisada. Por meio deste documento, os 

sujeitos do estudo eram informados sobre os objetivos da pesquisa; os 

procedimentos a que seriam submetidos, os riscos, desconfortos e benefícios, bem 

como quanto à garantia do anonimato e respeito ao desejo ou não de participar. O 

TCLE foi entregue, em duas vias, a cada participante anteriormente ao início da 

coleta de dados e todos os participantes, após a leitura, que concordaram fazer 

parte do estudo, assinaram o termo, ficando com uma via. Aos que não sabiam ler 

ou por outra razão não puderam fazê-lo, realizou-se a leitura em voz alta e foi 

solicitada a assinatura com a impressão digital.  
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A pesquisa se constituiu em risco mínimo, pois não se tratou de uma pesquisa 

experimental, sendo assegurados privacidade e sigilo de qualquer informação, assim 

como o direito de rejeitar ou retirar-se da pesquisa a qualquer momento que julgasse 

necessário. Os dados coletados nessa pesquisa contribuirão para o direcionamento 

do planejamento da assistência de enfermagem nesta área. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta secção será composta da apresentação de três artigos científicos que serão 

submetidos à avaliação de periódicos qualificados e com impacto acadêmico e 

cientifico. 

O artigo 1 – Comprometimento tissular de paciente com úlcera venosa segundo 

Classificação dos Resultados de Enfermagem – Identifica o comprometimento dos 

membros inferiores de pacientes com úlcera venosa conforme os indicadores do 

resultado Integridade tissular: pele e mucosas da classificação dos resultados de 

enfermagem. 

O artigo 2 – Fatores socioeconômicos e clínicos e o resultado de enfermagem 

Integridade tissular em pacientes com úlceras venosas – Analisa a associação 

estatística entre os fatores socioeconômicos e clínicos e os indicadores do resultado 

Integridade tissular: pele e mucosas da Classificação dos Resultados de 

Enfermagem em pacientes com úlceras venosas. 

O artigo 3 – Úlceras venosas: relação entre fatores de risco e Classificação dos 

Resultados de Enfermagem – Estabelece relação entre os fatores de risco para o 

desenvolvimento de úlcera venosa e os indicadores do resultado Integridade tissular: 

pele e mucosas da Classificação dos Resultados de Enfermagem.  
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resultados de enfermagem 

Daño tisular del pacientes con ulcera venosa según las clasificaciones de los 

resultados de enfermería 
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Resumo 

Estudo transversal, com o objetivo de identificar o comprometimento dos membros inferiores 

de pacientes com úlcera venosa conforme indicadores do resultado integridade tissular da 

classificação dos resultados de enfermagem. A pesquisa foi realizada em um hospital 

universitário, localizado na região nordeste do Brasil, com 50 pacientes, selecionados 

através de amostragem consecutiva. Utilizou-se um formulário de entrevista constituído por 

18 indicadores, aplicado nos meses de fevereiro a junho de 2012. Os resultados revelam 

que os indicadores apresentam comprometimento moderado, leve e não comprometido, 

quanto à mediana. Conclui-se que a maioria dos indicadores avaliados nos pacientes 

entrevistados apresentou comprometimento, variando de leve a moderado. A avaliação do 

comprometimento tissular utilizando um sistema próprio da enfermagem é uma ferramenta 

singular no planejamento da assistência e no processo de cicatrização tecidual. 

Palavras-chave: Úlcera venosa; Enfermagem; Classificação; Avaliação de resultados. 

 

Resumen 

Estudio transversal, con el objetivo de identificar el daño de los miembros inferiores de 

pacientes con ulcera venosa de acuerdo con los indicadores del resultado integridad tisular 

de la clasificación de los resultados de enfermería. La investigación se llevó a cabo en un 

hospital universitario de la región noreste de Brasil, con 50 pacientes, seleccionados por 

muestreo consecutiva. Se utilizó  un formulario de entrevista constituido por 18 indicadores, 

aplicado en los meses de febrero a junio de 2012.  Los resultados revelan que los 

indicadores presentan de daño moderado, leve y no lesionado, cuanto a la mediana. Se 

Concluye  que la mayoría de los indicadores evaluados en los pacientes entrevistados 

presentó daño, variando de leve a moderado. La evaluación del daño tisular utilizando un 

sistema proprio de enfermería es una herramienta singular en la planificación de la 

asistencia y en el proceso de cicatrización del tejido. 

Palabras clave: Úlcera venosa; Enfermería; Clasificación; Evaluanción de resultado. 
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Abstract 

A cross-sectional study, aiming to identify the impairment of the lower limbs of patients with 

venous ulcers according to indicators of the outcome tissue integrity from the classification of 

nursing outcomes. The research was conducted at a university hospital, located in 

northeastern Brazil, with 50 patients, selected by sampling consecutive. We used an 

interview form consists of 18 indicators, applied from February to June 2012. The results 

reveal that the indicators show a moderate impairment, mild and not impaired, as the 

median. It was concluded that most indicators evaluated in the patients interviewed had 

impairment, varying from mild to moderate. The evaluation of the tissue impairment using a 

particular system of nursing is a unique tool in the planning of care and process of tissue 

healing. 

Keywords: Venous ulcer; Nursing; Classification; Outcome assessment.  

 

INTRODUÇÃO 

A úlcera venosa (UV) é uma manifestação clínica grave da insuficiência venosa 

crônica (IVC), sendo esta decorrente de hipertensão venosa de longa duração causada por 

insuficiência valvular e/ou obstrução venosa, ocasionada por varizes primárias, sequela de 

trombose venosa profunda, anomalias valvulares venosas ou outras causas que interferem 

no retorno do sangue venoso. As UV são caracterizadas por perda de substância da 

epiderme/derme, podendo atingir subcutâneo e tecidos subjacentes. Acomete as 

extremidades dos membros inferiores (MMII), mais frequentemente a região maleolar, e 

representam cerca de 70% a 90% dos casos de úlceras de perna(1-4). 

O membro afetado apresenta como características: veias varicosas, telangiectasia, 

veias reticulares, dor, edema, prurido, eczema de estase, lipodermatoesclerose, 

hiperpigmentação e atrofia branca. Quando espontâneas, a úlceras tendem a localizar-se 

pouco acima dos maléolos, principalmente internos, sobre veia insuficiente onde existe 

grande hipertensão(2,5). 
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Relativo às características da úlcera, as mesmas possuem formato irregular, 

inicialmente superficiais, mas com potencial para aprofundar, localizadas no centro de placa 

endurecida, eritematosa, descamativa ou hiperpigmentada, variando seu aspecto: podendo 

ser pequena ou maior, às vezes estendendo-se por grandes áreas, sendo seu fundo liso ou 

pouco irregular e coberto por exsudato sero-sanguinolento quando da presença de 

granulação, e, nos casos de infecção secundária, sero-purulento. Podem, ainda, apresentar 

ilhas de epitelização(1,5,6). 

O quantitativo muito elevado de recidivas das UV constitui um dos problemas mais 

importantes na assistência aos portadores de insuficiência venosa. Diante disso e das 

alterações nos hábitos de vida, a caracterização do estado de saúde do paciente faz-se 

prioritária no cuidar em enfermagem(3). 

Para que o enfermeiro possa caracterizar o estado de saúde desses pacientes 

adequadamente, é interessante que se faça uso de um referencial próprio da profissão. Com 

esse intuito, nesta pesquisa foi utilizada a Classificação dos Resultados de Enfermagem 

(Nursing Outcomes Classification - NOC), a qual além de conceituar, rotular, definir e 

classificar os resultados e indicadores sensíveis aos cuidados de enfermagem, também 

serve como uma medida basal do nível do estado de saúde e avalia o resultado baseado em 

intervenções de enfermagem. Os resultados são apresentados de forma neutra, refletindo o 

estado do paciente(7). O termo ''indicadores de resultados de enfermagem'' caracteriza o 

estado de saúde a um nível concreto(8).  

Neste estudo, o resultado de enfermagem escolhido foi “Integridade tissular: pele e 

mucosas”, que tem como definição: integridade estrutural e função fisiológica normal da pele 

e das mucosas, e, como indicadores: temperatura da pele, sensibilidade, elasticidade, 

hidratação, transpiração, textura, espessura, perfusão tissular, crescimento de pelos na 

pele, integridade da pele, pigmentação anormal, lesões de pele, lesões nas mucosas, tecido 

cicatricial, cânceres de pele, pele que descasca, descamação da pele, eritema, 

branqueamento, necrose e endurecimento(9). 
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A pesquisa em questão tomou por base uma tese de doutorado(10), na qual a autora 

construiu um instrumento para a avaliação dos pacientes com lesões venosas, tendo como 

foco o resultado “Integridade tissular: pele e mucosas” da NOC. Tal estudo apresenta a 

definição conceitual e operacional para cada indicador a ser avaliado nessa clientela. 

Quanto aos indicadores presentes no resultado supracitado, alguns foram retirados e outros 

reformulados, a fim de melhor caracterizar a população estudada. 

Observa-se, na prática, que existe certa dificuldade dos enfermeiros de avaliarem o 

comprometimento vascular da pele dos pacientes com lesão venosa dentro desse 

referencial próprio da enfermagem. É nesse aspecto que se evidencia a importância de se 

fazer estudos utilizando as classificações da enfermagem, aperfeiçoando e facilitando seu 

uso na prática clínica, além da padronização da linguagem e do fortalecimento da profissão.  

Assim, este estudo teve por objetivo identificar o comprometimento dos membros 

inferiores de pacientes com úlcera venosa conforme os indicadores do resultado integridade 

tissular da classificação dos resultados de enfermagem. 

 

MÉTODO 

Estudo transversal, desenvolvido no ambulatório da clínica cirúrgica de um hospital 

universitário localizado em uma cidade do nordeste do Brasil, durante os meses de fevereiro 

a junho de 2012. 

A população foi composta por todos os pacientes adultos com UV em tratamento 

ambulatorial no referido hospital. A amostra compôs-se de 50 indivíduos, selecionados 

através de amostragem consecutiva, e foi calculada a partir da aplicação da fórmula(11) n = 

(z*s/e)2, onde z é o nível de confiança, s é o desvio padrão da média da escala NOC e e, o 

erro amostral absoluto em relação a média da escala NOC. Sendo considerado para a 

amostra em questão z= 95% (1,96), a normalidade da média da escala NOC de 3 e um erro 

de 0,83 ponto.  

Os critérios de inclusão foram: apresentar úlcera venosa, atestada pela 

caracterização e pelo valor de Índice Tornozelo/Braquial (ITB) superior a 0,8, o qual 
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representa comprometimento venoso; estar em consulta referenciada no ambulatório de 

clínica cirúrgica do Hospital Universitário de Natal-RN; ter idade acima de 18 anos. Os 

critérios de exclusão: pacientes portadores de úlcera venosa e com transtornos psiquiátricos 

ou psíquicos, caracterizado por condições de anormalidade, sofrimento ou 

comprometimento de ordem psicológica, mental ou cognitiva; apresentar ferida oncológica, 

arterial ou de etiologia mista, porque tais feridas apresentam características diferenciadas 

das úlceras venosas típicas. 

A coleta dos dados aconteceu através de um formulário de entrevista e exame físico, 

construído com base no roteiro desenvolvido em tese de doutorado no nordeste brasileiro(10). 

Utilizou-se também o instrumento de definições operacionais para indicadores do resultado 

de enfermagem Integridade Tissular aplicado aos pacientes com UV, construído e validado 

pela mesma autora(10). 

O instrumento de definições mencionado passou por validação de conteúdo e clínica. 

A validação de conteúdo baseou-se na análise semântica e de construto, realizada por meio 

da apreciação das definições conceituais e operacionais por especialistas, sendo esta 

avaliada quanto à simplicidade, clareza, precisão, amplitude e adequação; e a última, 

quanto à aplicabilidade e adequação(10). 

A organização dos resultados de enfermagem se dá de forma que cada resultado 

possui: definição; escala de medida de Likert, com valores 1, 2, 3, 4 e 5, recebendo a 

caracterização de gravemente, substancialmente, moderadamente, levemente e não 

comprometido; lista de indicadores de medidas associados para o conceito e referências de 

apoio(9). 

Na coleta de dados, foram avaliados os seguintes indicadores do resultado 

Integridade tissular: pele e mucosas, sendo estes as variáveis do estudo: temperatura, 

sensibilidade, elasticidade, hidratação, textura, espessura, perfusão tissular, quantidade de 

pelos, pigmentação anormal, lesões cutâneas, tecido cicatricial, descamação cutânea, 

eritema, necrose, enduração, prurido, dor e exsudato, conforme presente na tese de 

doutorado(10).  
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Para a mensuração de tais indicadores, fez-se uso dos métodos propedêuticos da 

inspeção e palpação. Foram utilizados dois instrumentos específicos no exame físico, a 

saber: termômetro infravermelho MT-305 da marca Minipa®, calibrado com a emissividade 

de 0,98, específica para a pele humana, e os monofilamentos de Semmes-Weinstein da 

marca Sorri®. 

Os dados foram organizados e armazenados em banco do Microsoft Excel e 

processados através de um programa estatístico, gerando estatísticas descritivas, 

apresentadas por meio de frequências absolutas e relativas, e medidas de tendência central 

e dispersão. Estas são descritas para cada indicador da NOC, distribuídas na escala de 

Likert mencionada anteriormente. 

Foram respeitados os preceitos éticos segundo a Resolução nº. 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, que disciplina as pesquisas envolvendo seres 

humanos(12). Para tanto o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

instituição, com número de protocolo 608/11 e Certificado de Apresentação para Apreciação 

Ética 0038.0.294.000-11.  

 

RESULTADOS  

Os pacientes portadores de UV que participaram do estudo tinham idade média de 

59,72 (±12,57) anos, a maioria era do sexo feminino (66%), com uma média de 4,98 (±3,32) 

anos de estudo e a maior parte era aposentada (48%). No que diz respeito ao tempo de UV, 

a amostra apresentou uma média de 13,15 (±11,09) anos. 

Em relação aos indicadores do resultado integridade tissular da NOC, a tabela 1 

apresenta a caracterização da amostra pesquisada. 
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Tabela 1 – Caracterização dos 50 pacientes com úlceras venosas quanto ao 

comprometimento dos indicadores do resultado Integridade Tissular da NOC. Natal, 2013 

Indicadores 

Escala Likert da NOC Mediana: 
Intervalo 

Interquartil 
(IQ) 

Grave Substancial  Moderado Leve Nenhum 

N % n % n % n % n % 

Dor 3 6,0 16 32,0 20 40,0 5 10,0 6 12,0 Med=3: IQ=1 

Perfusão 
Tissular 

2 4,0 5 10,0 31 62,0 6 12,0 6 12,0 Med=3: IQ=0 

Pigmentação 
anormal 

6 12,0 14 28,0 12 24,0 17 34,0 1 2,0 Med=3: IQ=2 

Quantidade de 
pelos 

6 12,0 11 22,0 14 28,0 19 38,0 - - Med=3: IQ=2 

Tecido 
cicatricial 

-    - 7 14,0 28 56,0 15 30,0 -  - Med=3: IQ=1 

Enduração 2 4,0 3 6,0 17 34,0 19 38,0 9 18,0 Med=4: IQ=1 

Eritema -    - 4 8,0 12 24,0 28 56,0 6 12,0 Med=4: IQ=1 

Espessura 1 2,0     -   - 7 14,0 42 84,0 - - Med=4: IQ=0 

Exsudato 8 16,0 1 2,0 16 32,0 21 42,0 4 8,0 Med=4: IQ=1 

Hidratação 1 2,0 1 2,0 7 14,0 29 58,0 12 24,0 Med=4: IQ=0 

Prurido -     - 6 12,0 -    - 28 56,0 16 32,0 Med=4: IQ=1 

Textura 2 4,0 9 18,0 8 16,0 29 58,0 2 4,0 Med=4: IQ=1 

Descamação 
cutânea 

 -   -     -  - 3 6,0 21 42,0 26 52,0 Med=5: IQ=1 

Elasticidade 1 2,0 2 4,0 3 6,0 18 36,0 26 52,0 Med=5: IQ=1 

Lesões 
cutâneas 

11 22,0     -  - 2 4,0 10 20,0 27 54,0 Med=5: IQ=2 

Necrose 1 2,0     -  - 4 8,0 5 10,0 40 80,0 Med=5: IQ=0 

Sensibilidade 2 4,0     -  - - 2,0 4 16,0 30 60,0 Med=5: IQ=1 

Temperatura 15 30,0 2 4,0 1 2,0 -   - 32 64,0 Med=5: IQ=4 

 

Os resultados foram descritos conforme a mediana para os indicadores do resultado 

estudado, que nesse estudo evidenciou valores de 3, 4 e 5 da escala de Likert. Cinco 

indicadores enquadraram-se no nível moderadamente comprometido (mediana=3), foram 

eles: dor, perfusão tissular, pigmentação anormal, quantidade de pelos e tecido cicatricial.  

O comprometimento moderado para o indicador dor, formado por três 

subindicadores, frequência, condição e intensidade, foi evidenciado por sentir dor mais de 

uma vez por semana, dor ao deambular e/ou em posição ortostática e intensidade 

moderada; para perfusão tissular, foi caracterizado pela presença de veias varicosas; para 

pigmentação anormal tal comprometimento foi visualizado pela coloração azul-amarronzada 
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da área perilesional e membro acometido; para o indicador quantidade de pelos, foi 

evidenciado pela rarefação de pelos ao redor da úlcera e em área adjacente à ferida; para o 

tecido cicatricial, caracterizou-se por presença apenas de tecido de granulação com 

exsudação e ausência de tecidos com necrose coagulativa ou liquefeita.  

Sete indicadores enquadraram-se no nível levemente comprometido (mediana 4), 

foram eles: enduração, eritema, espessura, exsudato, hidratação, prurido e textura. O 

comprometimento leve para enduração é caracterizado como cacifo presente com retorno 

em até 1 segundo; para o indicador eritema, tal comprometimento é evidenciado pela 

coloração rosa claro; a espessura caracterizou-se pela exposição de derme sem atingir 

tecido subcutâneo; o exsudato, como exsudato seroso. 

Os valores da escala para o indicador hidratação assumiram as variantes dos 

extremos de xerose e maceração, em que o comprometimento leve representava uma pele 

ressecada ao redor da lesão. Os indicadores prurido, especificado como sensação de 

coceira e rubor, e textura, avaliada como uma pele perilesional fina e lisa. 

A classificação de não comprometimento, referente ao valor 5 da escala de Likert, 

pôde ser visualizada na mediana de seis indicadores, foram eles: descamação cutânea, 

elasticidade, lesões cutâneas, necrose, sensibilidade e temperatura.  

O não comprometimento, relativo à mediana, para o indicador descamação cutânea 

representa a ausência desta da pele dos pacientes pesquisados; para a elasticidade da pele 

ao redor da lesão, que é a capacidade de distensão ou estiramento da pele, representa o 

retorno imediato da mesma depois de tracionada; para o indicador lesões cutâneas, 

equivale à pele íntegra na área perilesional e no membro acometido; para a necrose, 

representa ausência de tecido necrosado na lesão. 

Quanto ao indicador sensibilidade, o comprometimento leve equivale à sensibilidade 

preservada, ou seja, os participantes identificaram os monofilamentos azul e/ou verde, 

referentes aos monofilamentos mais finos; para o indicador temperatura, refere-se a uma 

temperatura de até 31,83 ºC. 
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DISCUSSÃO 

Os resultados do estudo seguiram uma tendência regional. Pôde-se identificar um 

comprometimento moderado relativo à dor, já que a dor da úlcera venosa crônica se 

caracteriza por uma dor moderada e contínua, referida como peso nas pernas, cansaço, que 

piora com a posição ortostática ou sentada com os MMII pendentes. A dor é consequência 

de um aumento da pressão venosa ou insuficiência valvular e apresenta influência negativa 

na vida diária desses pacientes, quanto ao humor, diminuição das atividades, perda de 

mobilidade, perturbação do sono e isolamento social(4,14,16,17). 

Esses dados condizem com um estudo de revisão integrativa, que avalia os impactos 

que a dor da UV desencadeia na vida das pessoas, caracterizando essa dor como 

moderada. A necessidade de cada paciente deve ser reconhecida e considerada de maneira 

holística, diante do grande impacto que a dor causa na vida do indivíduo(18). 

Quanto ao indicador perfusão tissular, a presença de veias varicosas, evidenciada 

pelo comprometimento moderado, é justificada pela congestão do fluxo sanguíneo, 

decorrente da incompetência das válvulas venosas, sendo as veias caracterizadas por uma 

dilatação maior ou igual a 3 mm de diâmetro, medida na posição vertical e por serem 

tortuosas(2-4). Os dados deste estudo corroboram com os de uma pesquisa de 

caracterização de clientes com UV, evidenciando a presença de varizes em 76,4% dos 

pesquisados(13). O comprometimento moderado para este indicador também foi encontrado 

em estudo de caracterização de pacientes com UV baseada na Classificação dos 

Resultados de Enfermagem(8). 

A coloração azul-amarronzada identificada na mediana dos pacientes está 

relacionada ao escurecimento pigmentar, ou hiperpigmentação, da pele e acontece devido 

ao acúmulo de hemossiderina, o qual é consequência da degradação da hemoglobina 

liberada após o rompimento dos glóbulos vermelhos extravasados para o interstício, 

conferindo a cor castanho-azulada aos tecidos(2-5). O moderado comprometimento para o 

indicador pigmentação anormal corrobora com os dados de pesquisa que também fez uso 

dos indicadores da NOC para caracterizar os pacientes com UV(8). 
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A quantidade de pelos, evidenciada pelo comprometimento moderado, caracteriza a 

rarefação de pelos ao redor da úlcera e em área adjacente à ferida, a qual pode ser 

justificada pelo fato de a presença das lesões crônicas modificarem as propriedades 

normais da pele. A diminuição da distribuição dos pelos pode encontrar-se alterada devido à 

atrofia da pele, acarretada pelo processo inflamatório crônico, já que os folículos pilosos 

alojam-se no tecido celular subcutâneo(14).   

Os dados relativos ao indicador tecido cicatricial são consoantes aos de um estudo 

sobre avaliação clínica em idosos com úlcera de perna, que apresenta resultados relativos à 

ausência de necrose, sendo estes dados positivos, já que esta última retarda o processo de 

cicatrização(15). 

As úlceras de origem venosa têm um desenvolvimento rápido no início e resultam de 

uma lesão que pode ser necrótica dando lugar a um tecido amarelado e fibroso dentro do 

qual podem ser observadas áreas de tecido de granulação de coloração avermelhada. A 

quantidade de exsudação é variável e depende da extensão do edema(16). 

A enduração apresenta relação direta com o edema, o qual é um dos sinais mais 

comuns de IVC, caracterizado pelo aumento perceptível do volume de fluido da pele e do 

tecido subcutâneo, acontece devido ao fato de que durante o relaxamento muscular, a 

hipertensão venosa aumenta em consequência do refluxo venoso, o que faz com que a 

pressão hidrostática no interior das veias, vênulas e capilares venosos atinja um valor 

elevado, fenômeno que ocasiona a saída de líquido para o espaço intersticial, sendo 

verificado pela formação do sinal de Godet ou cacifo visível à compressão digital (2-4,14). 

O cacifo presente com retorno em até 1 segundo, visualizado em grande parte da 

amostra pesquisada, mostra que os participantes não apresentavam um edema tão 

significativo, podendo ser justificado pela utilização de métodos compressivos como atadura, 

bota de unna e meia elástica. A compressão aumenta a pressão tissular, favorecendo a 

redução do refluxo venoso e do edema da perna. O repouso e a elevação dos membros 

também atuam na diminuição do efeito da hipertensão venosa(6,18). Tais dados estão de 

acordo com estudo realizado em idosos com UV, os quais apresentaram predominância de 
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sinal de cacifo de +1/+4, considerando-se uma escala de cinco pontos (ausência de edema, 

+1/+4, +2/+4, +3/+4 e +4/+4)(15). 

O eritema significa exagero na coloração rósea da pele e pode indicar aumento da 

quantidade de sangue na rede vascular cutânea decorrente de reação inflamatória e 

congestão de capilares superficiais. A vermelhidão ou eritema acompanha o processo 

inflamatório como um dos quatro sinais de inflamação(14). Sendo assim, no estudo em foco, 

identificou-se o comprometimento leve para este indicador, equivalendo à coloração rosa 

claro ao redor da lesão.  

O indicador espessura foi caracterizado com comprometimento leve, especificado 

como exposição de derme sem atingir tecido subcutâneo, fato que pode ser justificado pela 

superficialidade ser uma característica comum deste tipo de lesão cutânea(4,6). Essa 

característica também foi encontrada em estudo realizado com idosos portadores de úlcera 

de perna no Nordeste brasileiro, o qual apresentou 64,2% dos participantes com perda 

tecidual e dano superficial, referente à perda de epiderme/derme(15). 

O exsudato é um indicador muito importante para designar o tratamento da úlcera. 

Os fluidos serosos e sanguinolentos são considerados normais, já o exsudato purulento 

indica processo infeccioso(1). No estudo em questão, identificou-se comprometimento leve 

para este indicador, o que equivale à presença do exsudato seroso. Tais dados concordam 

com outro estudo, que apresenta 50% das lesões pesquisadas com presença de exsudato 

seroso(15). 

O indicador hidratação pode ser definido, quando no estado esperado, como o teor 

de água adequado para manter a pele com aparência saudável. O comprometimento leve 

para este indicador se refere a uma área perilesional seca ou ressecada. A pele seca dá ao 

tato uma sensação especial, podendo ser encontrada em pessoas idosas e com algumas 

dermatopatias crônicas, como é o caso da UV(14). 

O comprometimento leve relativo ao prurido, especificado como sensação de coceira 

e rubor, pode ser explicado pela dermatite de estase, provocada pela interrupção do fluxo 

venoso, que causa a ruptura de estruturas da pele, sendo porta de entrada para infecção 
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local. Outros fatores também podem acarretar a sensação pruriginosa, são eles: presença 

de lipodermatosclerose, eczema, ressecamento em região perilesional, acúmulo de 

hemossiderina, atuando não apenas na hiperpigmentação, mas também no prurido da 

região perilesional(16,19). 

A pele fina e lisa da área ao redor da lesão, evidenciada pelo comprometimento leve 

para o indicador textura, é comumente observada em pessoas idosas e nas regiões 

edemaciadas. Estas são características dos pacientes pesquisados, podendo ser avaliada 

ao deslizar as polpas digitais sobre a superfície cutânea(14). 

Diante dos resultados apresentados e da relevância que os mesmos têm em guiar 

uma melhor assistência da equipe de enfermagem, e consequentemente maior eficiência no 

cuidado, mostra-se imprescindível a utilização dos resultados de enfermagem da NOC na 

prática clínica, tendo a vantagem, no caso do estudo em questão, de permitir o exame 

de várias características da pele, por meio da utilização dos indicadores operacionais. 

 

CONCLUSÃO 

Percebeu-se comprometimento moderado em cinco indicadores: dor, perfusão 

tissular, pigmentação anormal, quantidade de pelos e tecido cicatricial; e o 

comprometimento leve foi visualizado em sete indicadores: enduração, eritema, espessura, 

exsudato, hidratação, prurido e textura. É válido ressaltar que seis indicadores apresentaram 

mediana 5, referente ao não comprometimento, e nenhum indicador apresentou mediana 

menor que 3, relativa ao comprometimento substancial e grave.  

Para tanto, faz-se imprescindível o planejamento adequado frente aos dados 

visualizados, o que proporcionará uma atuação mais eficaz no que tange aos indicadores 

mencionados como comprometidos, no intuito de promover uma evolução destes, para o 

valor máximo da escala da NOC, visando a cicatrização da úlcera e, consequentemente, a 

melhoria do estado de saúde do cliente. 

 Como fator limitante deste estudo, aponta-se o fato de ter sido realizado apenas com 

pacientes portadores de lesões de origem venosa, já que o instrumento utilizado se 
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direcionava a esta clientela. Dessa forma, sugere-se a realização de novas pesquisas que 

contemplem lesões de outras origens, tendo em vista a realização de intervenções 

específicas e o alcance de resultados objetivando melhor qualidade de vida para os 

pacientes portadores de qualquer tipo de lesão. 
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RESUMO 

Objetivou-se analisar a associação estatística entre os fatores socioeconômicos e clínicos e os 

indicadores do resultado Integridade tissular da Classificação dos Resultados de Enfermagem 

em pacientes com úlceras venosas. Realizou-se um estudo transversal em um hospital 

universitário de Natal/RN, de fevereiro a junho de 2012. Realizou-se entrevista e exame 

físico. A amostra foi de 50 indivíduos, selecionados por amostragem consecutiva. Os 

resultados mostraram que os entrevistados tinham uma média de 59,72 anos, 66% do sexo 

feminino, 50% aposentados e 60% com companheiro. Houve correlação, de intensidade fraca, 

entre idade e os indicadores hidratação (p=0,032; rs=-0,304) e descamação cutânea ( p=0,026; 

rs=-0,316); renda familiar e necrose (p=0,012; rs=-0,353). Conclui-se que os aspectos 

socioeconômicos e clínicos podem influenciar nos indicadores do resultado Integridade 

tissular e devem ser considerados durante a assistência de enfermagem para esses sujeitos. 

Descritores: Úlcera venosa; Enfermagem; Perfil de saúde; Avaliação de resultados. 

ABSTRACT 

This study aimed to analyze the statistic association between the socioeconomic and clinical 

factors and the indicators of the outcome tissue integrity from the Nursing Outcomes 

Classification in patients with venous ulcer. Was performed a cross-sectional study in a 

University Hospital of Natal-RN, from February to June 2012. Interview and physical exam 

were performed. The sample, 50 people, selected by sampling consecutive. The results 

showed that the respondents had an average of 59,72 years old, 66% females, 50% retirees 

and 60% with a partner. There was correlation of low intensity between age and indicators 

hydration (p=0.032; rs=-0.304) and skin peeling (p=0.026; rs=-0.316), family income and 

necrosis (p=0.012; rs=-0.353). We conclude that the socioeconomic and clinical indicators 

may influence the result of tissue integrity and must be considered during nursing care for 

these individuals. 

Descriptors: Venous ulcer; Nursing; Health profile; Outcome assessment. 

RESUMEN 

Este estudio tuvo como objetivo examinar la asociación estadística entre los factores 

socioeconómicos y clínicos y los indicadores del resultado integridad del tejido de la 
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clasificación de los resultados de Enfermería en pacientes con úlceras venosas. Se realizó un 

estudio cuantitativo, transversal y descriptivo en un hospital universitario de Natal / RN, de 

febrero a junio de 2012. Se llevó a cabo entrevistas y exámenes físicos. La muestra estuvo 

conformada por 50 individuos, seleccionados por muestreo consecutiva. Los resultados 

mostraron que los encuestados tuvieron un promedio de 59,72 años, 66% del sexo femenino, 

50% jubilados, el 60% con compañero. Hubo correlación de intensidad débil entre la edad y 

los indicadores hidratación (p=0,032; rs=-0,304) y descamación cutánea (p=0,026; rs=-0,316); 

renta familiar y necrosis (p=0,012; rs=-0,353). Se concluyó que los indicadores 

socioeconómicos y clínicos pueden influir en el resultado de la integridad del tejido y debe ser 

considerado durante la atención de enfermería para estos individuos. 

Descriptores: Úlcera venosa; Enfermería; Perfil de salud; Evaluación de resultado. 

 

INTRODUÇÃO 

  

 As úlceras de perna acometem as extremidades dos membros inferiores, sendo sua 

causa geralmente relacionada ao sistema vascular arterial ou venoso
(1)

. Destacam-se, dentre 

elas, as úlceras venosas (UV), as quais representam 70 a 90% de todas as úlceras de membros 

inferiores e são consideradas a complicação mais grave da insuficiência venosa crônica 

(IVC)
(2-3)

.
 

 A IVC está relacionada à hipertensão venosa prolongada decorrente da pressão venosa 

aumentada e do retorno do sangue diminuído, podendo ser resultado da existência de varizes 

primárias, sequela de trombose profunda, anomalias valvulares venosas ou outras causas 

capazes de interferir no retorno do sangue venoso
(2-3)

. 

 A UV é um problema de saúde pública relevante, tendo em vista que a sua prevalência 

aumenta com o aumento da população idosa e cresce com a idade, sendo superior a 4% em 

pessoas acima dos 65 anos
(4-5)

. No que diz respeito ao gênero, estudos realizados indicam a 

predominância de úlceras venosas no sexo feminino, mostrando, além disso, o grande 

quantitativo de recidivas, o que acarreta uma dependência exacerbada dos serviços de 

saúde
(1,7-8)

.  

 A presença dessa lesão provoca dores frequentes e perda da mobilidade funcional, 

afetando a capacidade do indivíduo para o trabalho, fato que gera aposentadorias por 

invalidez, além de restringir as atividades da vida diária e de lazer. Associados a esses fatores, 

os gastos com o tratamento repercutem de forma negativa na qualidade de vida dos pacientes 

e familiares
(9-11)

. 

 Quanto aos aspectos clínicos, as UV são caracterizadas por lenta progressão, bordas 

infiltradas, fundo com fibrina, extremidade quente, edema, presença de varizes, dor em 

pontada ou contínua, presença de infecção secundária e alterações cutâneas, como eczema de 
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estase, esclerose e hiperpigmentação. Localizam-se na região perimaleolar medial e terço 

distal da perna
(12)

. 

 As úlceras venosas apresentam células em baixa atividade mitótica, diminuição dos 

fatores de crescimento e baixa resposta celular, o que ocasiona um tempo de úlcera 

prolongado, levando as pessoas com esse tipo de lesão a conviverem com elas por vários 

anos
(16-17)

. Além deste fato, o quantitativo de recidivas é muito elevado, fato este que constitui 

um dos problemas mais importantes na assistência aos portadores de insuficiência venosa
(2)

. 

 A caracterização do estado de saúde dos membros inferiores de pacientes com úlcera 

venosa e a relação deste com os dados socioeconômicos e clínicos são prioritárias no cuidar 

em enfermagem dessa clientela, já que contribuirá para realização de um planejamento do 

cuidar pelo enfermeiro condizente com a realidade local e direcionada às necessidades da 

clientela em questão. 

 Com a intenção de caracterizar o estado de saúde desses pacientes de forma adequada, 

um referencial próprio da profissão foi utilizado, a Classificação dos Resultados de 

Enfermagem (Nursing Outcomes Classification - NOC), especificamente quanto ao resultado 

“Integridade tissular: pele e mucosas”. Tal classificação se enquadrou neste contexto por se 

tratar de um artifício para medir o nível básico de saúde do paciente
(18)

. 

 Os indicadores do resultado em questão considerados para a clientela com úlcera 

venosa, com base em estudo de construção e investigação da validade de definições 

conceituais e operacionais do resultado de enfermagem Integridade tissular
(19)

, foram: 

temperatura da pele, sensibilidade, elasticidade, hidratação, textura, espessura, perfusão 

tissular, quantidade de pelos, pigmentação anormal, lesões cutâneas, tecido cicatricial, 

descamação cutânea, eritema, necrose, enduração, prurido, dor e exsudato.  

 O presente estudo objetiva analisar a associação estatística entre os fatores 

socioeconômicos e clínicos e os indicadores do resultado Integridade Tissular da 

Classificação dos Resultados de Enfermagem em pacientes com úlceras venosas. 

 

MÉTODO 

 

 Tratou-se de um estudo transversal realizado no ambulatório de clínica cirúrgica de 

um hospital universitário localizado no município de Natal/RN. 

 A amostra foi composta por 50 indivíduos, recrutados através de amostragem 

consecutiva, calculada a partir da aplicação da fórmula
(19)

 n = (z*s/e)
2
, onde z é o nível de 

confiança, s é o desvio padrão da média da escala NOC e e, o erro amostral absoluto em 
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relação a média da escala NOC. Sendo considerado para a amostra em questão z= 95% (1,96), 

a normalidade da média da escala NOC de 3 e um erro de 0,83 ponto.  

 Os critérios de inclusão foram: apresentar úlcera venosa, atestada pela caracterização e 

pelo valor de Índice Tornozelo/Braquial (ITB) superior a 0,8, o qual representa 

comprometimento venoso; estar em consulta referenciada no ambulatório de clínica cirúrgica 

do Hospital Universitário de Natal-RN; ter idade acima de 18 anos. Os critérios de exclusão: 

pacientes portadores de úlcera venosa e com transtornos psiquiátricos ou psíquicos, 

caracterizado por condições de anormalidade, sofrimento ou comprometimento de ordem 

psicológica, mental ou cognitiva; apresentar ferida oncológica, arterial ou de etiologia mista, 

porque tais feridas apresentam características diferenciadas das úlceras venosas típicas. 

 A coleta dos dados aconteceu através de um formulário de entrevista e exame físico, 

construído com base no roteiro desenvolvido em tese de doutorado no Nordeste brasileiro
 (20)

. 

Utilizou-se também o instrumento de definições operacionais para indicadores do resultado de 

enfermagem Integridade tissular aplicado aos pacientes com UV, construído e validado pela 

mesma autora
(20)

. 

 Para a mensuração dos indicadores do resultado Integridade tissular: pele e mucosas, 

fez-se uso dos métodos propedêuticos da inspeção e palpação, entretanto dois dos indicadores 

foram mensurados através de instrumentos específicos: a temperatura, por meio de um 

termômetro infravermelho MT-305 da marca Minipa, calibrado com a emissividade de 0,98, 

específica para a pele humana, e a sensibilidade, por meio dos monofilamentos de Semmes-

Weinstein ou estesiômetros da marca Sorry.  

 As variáveis de dados clínicos do paciente com úlcera venosa foram: peso (em kg, 

medido por meio de balança digital do setor), altura (em m, medida através de trena métrica 

do setor), Índice de Massa Corporal (em kg/cm
2
), tempo de úlcera (em anos, registrado após 

indagação do paciente e/ou acompanhante), Pressão Arterial Sistólica e Diastólica (em 

mmHg, mensuradas com esfigmomanômetro e estetoscópio comum), Pressão Sistólica do 

Tornozelo (em mmHg, mensurada com esfigmomanômetro e estetoscópio tipo doppler), 

Índice Tornozelo/Braquial (relação entre a Pressão Arterial Sistólica e a Pressão Sistólica do 

Tornozelo), área da lesão (em cm
2
, resultado da multiplicação da maior largura pelo maior 

comprimento da lesão, mensurada com régua de papel) pulso pedioso e pulso tibial posterior 

(Regular e forte; Regular e fraco; Irregular e forte; Irregular e fraco; Aferição Impossibilitada, 

medidos por meio da palpação das pulsações), presença de odor fétido (sim ou não, registrado 

pela sensação do entrevistador frente à odoração exalada pela lesão), deambulação (Sem 

alterações; Com auxílio; Não realiza, registrada pela observação e indagação do paciente). 
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 O período de coleta ocorreu entre os meses de fevereiro e junho de 2012. As 

informações coletadas foram armazenadas em planilha do software Excel sendo 

posteriormente tabuladas com auxílio de um software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), versão 16.0, sendo analisadas por meio de estatística descritiva e testes não 

paramétricos. A partir dessas análises, as variáveis categóricas foram apresentadas por meio 

de frequências absolutas e relativas, e para as variáveis quantitativas foram geradas medidas 

de tendência central e dispersão.  

 Com o objetivo de avaliar a distribuição dos dados quantitativos quanto a sua 

normalidade, realizou-se o teste de Shapiro-Wilk, o qual compara escores de uma amostra a 

uma distribuição normal modelo
(19)

.  A fim de verificar a correlação entre as variáveis, fez-se 

uso do teste de Correlação de Spearman, e no intuito de analisar as associações estatísticas foi 

utilizado o teste de Mann-Whitney, para dois grupos, e Kruskal-Wallis, quando a comparação 

envolveu três ou mais grupos
(19,21)

. Para significância estatística dos testes especificados 

adotou-se um nível de 5% (p < 0,05) e em relação à classificação da força das correlações 

entre as variáveis, foram adotados os valores recomendados pela BMJ - British Medical 

Journal: 0,00 - 0,19: ausente ou muito fraca; 0,20 - 0,39: fraca; 0,40 - 0,59: moderada; 0,60 - 

0,79: forte; 0,80 - 1,00: muito forte
(22)

.   

 A pesquisa atendeu à Resolução nº196/96 do Ministério da Saúde
(23)

, com aprovação 

do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário em questão, com nº de 

protocolo 608/11 e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética nº 0038.0.294.000-11. 

Os pacientes manifestaram sua aceitação em participar do estudo através da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

RESULTADOS 

 

 Os resultados do estudo estão apresentados adiante em tabelas de caracterização 

socioeconômica e clínica e de associação destes dados com os indicadores do resultado 

Integridade tissular da NOC. 
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Tabela 1 - Caracterização dos pacientes com úlcera venosa segundo dados socioeconômicos. 

Natal – RN, 2013 

Variáveis n % 

Sexo  

Feminino 33 66 

Masculino 17 34 

Total 50 100 

Ocupação  

Aposentado 25 50 

Do lar 8 16 

Benefício Temporário 3 6 

Desempregado 2 4 

Autônomo 1 2 

Outras 11 22 

Total 50 100 

Situação conjugal  

Casado/união consensual 30 60 

Viúvo 13 26 

Solteiro 4 8 

Separado 3 6 

Total 50 100 

  Média Mediana Desvio  

Padrão 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Valor  

p* 

Idade 59,72 60,5 12,71 28 88 0,533 

Anos de estudo 4,98 5 3,36 0 12 0,030 

Renda familiar 1443,04 1244,00 808,94 622,00 3732,00 0,000 

Renda per capta 425,85 311,00 288,72 69,11 1244,00 0,000 
*Valor p do teste de Shapiro-Wilk. 

 

 Constatou-se como predominante na amostra pesquisada o sexo feminino (66%), os 

aposentados (50%) e a situação conjugal com companheiro (60%). A idade média identificada 

foi de 59,72 anos (±12,71) e a mediana da escolaridade foi 5 anos enquadrando-se como 

ensino fundamental incompleto. 

 No que diz respeito ao aspecto econômico, visualizou-se mediana para a renda 

familiar de 1244,00, o que equivale a dois salários mínimos, e para a renda per capta de 

311,00, referente à metade de um salário mínimo, considerando R$ 622,00 o valor do salário 

mínimo no momento da pesquisa. 
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Tabela 2 - Caracterização dos pacientes com úlcera venosa segundo dados clínicos. Natal – 

RN, 2013 

*Valor p do teste de Shapiro-Wilk; ** Tempo em meses; PAS – Pressão Arterial Sistólica; PAD - Pressão 

Arterial Diastólica; PST - Pressão Sistólica do Tornozelo; ITB – Índice Tornozelo-Braquial. 

 

 Quanto aos aspectos clínicos, houve prevalência de pulso regular e forte para as 

pulsações pediosa e tibial posterior. A aferição impossibilitada é justificada pela localização 

da lesão que, por vezes, apresentava-se no local de palpação dos pulsos mencionados. O odor 

fétido foi identificado em 8% dos pacientes e a deambulação se apresentou sem alteração em 

84% da amostra. 

 A mediana para o tempo de úlcera venosa foi de 120 meses, o que equivale a 10 anos, 

tendo como tempo mínimo de 15 dias e tempo máximo de 37 anos. A PAS apresentou 

mediana de 120 mmHg, a PAD, 80 mmHg (p=0,001), a PST, 120 mmHg, o ITB teve 1 como 

valor da mediana e a área da lesão recebeu mediana de 19,5 cm
2
. 

Variáveis N % 

Pulso pedioso   

Regular e forte  32 64 

Aferição impossibilitada 14 28 

Regular e fraco 4 8 

Total 50 100 

Pulso Tibial Posterior   

Regular e forte  26 52 

Aferição Impossibilitada 19 38 

Regular e fraco 5 10 

Total 50 100 

Odor fétido 

Presente 

Ausente 

Total 

 

4 

46 

50 

 

8 

92 

100 

Deambulação   

Sem alteração 42 84 

Com auxílio 8 16 

Total 50 100 

  Média Mediana Desvio 

Padrão 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Valor 

p* 

Tempo de úlcera** 157,89 120 133,15 0,5 444 0,001 

PAS 123,60 120 15,75 100 170 0,000 

PAD 81,40 80 12,29 60 110 0,001 

PST 124,21 120 19,26 100 180 0,000 

ITB 0,99 1 0,08 0,87 1,16 0,001 

Área da lesão (cm
2
) 89,82 19,5 145,62 0,5 450 0,000 
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Tabela 3 – Análises de correlação e associação entre aspectos socioeconômicos e indicadores 

do resultado de enfermagem Integridade tissular: pele e mucosas. Natal-RN, 2013  

Indicadores Idade
1
 Sexo

2
 

Situação 

conjugal
3
 

Ocupação
3
 

Anos de 

estudo
1
 

Renda 

familiar
1
 

Renda 

per 

capta
1
 

Temperatura 0,768 0,046* 0,492 0,446 0,209 0,052 0,286 

Sensibilidade 0,068 0,759 0,097 0,278 0,053 0,054 0,688 

Elasticidade 0,092 0,865 0,779 0,180 0,381 0,450 0,625 

Hidratação 0,032* 0,954 0,111 0,096 0,253 0,158 0,223 

Textura 0,082 0,836 0,568 0,177 0,967 0,091 0,210 

Espessura 0,050 0,859 0,851 0,386 0,208 0,788 0,248 

Perfusão tissular 0,064 0,548 0,377 0,363 0,698 0,589 0,668 

Quantidade de pelos 0,122 0,011* 0,464 0,222 0,891 0,669 0,063 

Pigmentação anormal 0,314 0,130 0,873 0,539 0,957 0,572 0,406 

Lesões cutâneas 0,540 0,928 0,949 0,581 0,773 0,264 0,362 

Tecido Cicatricial 0,393 0,275 0,967 0,308 0,951 0,629 0,566 

Descamação cutânea 0,026* 0,862 0,549 0,066 0,034* 0,514 0,885 

Eritema 0,761 0,946 0,484 0,447 0,678 0,996 0,675 

Necrose 0,356 0,681 0,383 0,411 0,155 0,012* 0,415 

Enduração 0,144 0,082 0,710 0,328 0,113 0,826 0,814 

Prurido 0,770 0,765 0,780 0,981 0,373 0,676 0,518 

Dor 0,648 0,450 0,730 0,566 0,381 0,174 0,344 

Exsudato 0,489 0,016* 0,751 0,347 0,859 0,267 0,708 
1 – Valor p do teste de Correlação de Spearman; 2 – Valor p do teste U de Mann-Whitney; 3- Valor p do teste de 

Kruskal-Wallis. *p valor< 0,05. 

  

 Observou-se correlação estatisticamente significativa, de intensidade fraca, entre: a 

idade e os indicadores do resultado Integridade tissular: hidratação (p=0,032; rs=-0,304) e 

descamação cutânea (p=0,026; rs=-0,316); anos de estudo e o indicador descamação cutânea 

(rs=0,300; p=0,034), e renda familiar e o indicador necrose (p=0,012; rs=-0,353).  Através do 

teste U de Mann-Whitney, observou-se diferença entre os sexos para os indicadores: 

temperatura (p=0,046), quantidade de pelos (p=0,011) e exsudato (p=0,016). 
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Tabela 4 – Análise de correlação entre aspectos clínicos e indicadores do resultado de 

enfermagem Integridade tissular: pele e mucosas. Natal-RN, 2013 

Indicadores PAS
1 

PAD
1 

PST
1 

ITB
1 

Temperatura 0,834 0,770 0,793 0,703 

Sensibilidade 0,831 0,859 0,903 0,573 

Elasticidade 0,376 0,300 0,856 0,817 

Hidratação 0,570 0,714 0,373 0,278 

Textura 0,893 0,766 0,991 0,766 

Espessura 0,363 0,367 0,918 0,643 

Perfusão tissular 0,604 0,441 0,277 0,044* 

Quantidade de pelos 0,133 0,295 0,052 0,338 

Pigmentação anormal 0,137 0,305 0,648 0,832 

Lesões cutâneas 0,806 0,618 0,945 0,574 

Tecido Cicatricial 0,397 0,557 0,315 0,175 

Descamação cutânea 0,184 0,146 0,633 0,917 

Eritema 0,534 0,638 0,479 0,862 

Necrose 0,929 0,810 0,536 0,606 

Enduração 0,176 0,266 0,105 0,176 

Prurido 0,192 0,410 0,359 0,501 

Dor 0,192 0,283 0,469 0,620 

Exsudato 0,842 0,835 0,318 0,391 
PAS – Pressão Arterial Sistólica; PAD – Pressão Arterial Diastólica; PST – Pressão Sistólica do Tornozelo; ITB 

– Índice Tornozelo-Braquial; 1 – Valor p do teste de Correlação de Spearman; *p valor< 0,05. 

 

 No que se refere à correlação entre os aspectos clínicos pesquisados e os indicadores 

do resultado estudado, apenas a variável ITB apresentou correlação estatística significativa de 

intensidade fraca com o indicador perfusão tissular (p=0,044; rs=-0,329). 

 

DISCUSSÃO 

 

 A predominância do sexo feminino no estudo em foco converge com os dados de 

outras pesquisas
(1,5,7-8,11)

, que apresentam como percentagem de mulheres com úlceras 

venosas os valores entre 68,2% e 88,9%. A maior proporção de UV no sexo feminino é em 

decorrência dos distúrbios neuroendócrinos, alterações decorrentes da gestação, do puerpério 

e da maior incidência de veias varicosas nesse sexo, fatos que podem favorecer o surgimento 

da insuficiência venosa crônica
(10-11)

. 

 Quanto à ocupação, identificou-se metade da amostra como aposentado ou 

pensionista, sendo que 4 destes possuíam idade inferior a 60 anos. Estes últimos, somados aos 

desempregados (4) e beneficiários temporários (3), resultam em um total de 11 pacientes, os 

quais representam 22% da amostra, o que pode levar a crer que apresentam comprometimento 

para o trabalho. 
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 As úlceras venosas podem ocasionar o afastamento do indivíduo do trabalho
(5)

, pois 

comprometem a capacidade funcional das pessoas, bem como influenciam na sua mobilidade, 

além de provocar dor. Tal fato pode interferir na capacidade de trabalho das pessoas, 

ocasionando uma série de consequências com repercussão sobre os aspectos 

socioeconômicos, como aposentadorias precoces, desemprego, dependência de familiares e 

elevado número de licenças médicas
(24)

. 

 Os dados relativos à ocupação, no que diz respeito ao fato de estar em atividade ou 

não, condizem com os dados de outras duas pesquisas de caracterização, as quais apresentam 

70% e 69,1% dos pacientes sem atividade ocupacional, respectivamente
(7,24)

. 

 A situação conjugal do paciente com UV tem grande relevância devido ao fato do 

auxílio que esse companheiro pode proporcionar ao mesmo, colaborando com possíveis 

dificuldades encontradas por estes na realização das suas atividades de vida diária: higiene 

pessoal, realização do curativo, apoio psicossocial. É válido ressaltar que, mesmo com a 

colaboração do cônjuge, o profissional da saúde deve estimular o desenvolvimento do 

autocuidado. Os resultados deste estudo, referentes à situação conjugal, corroboram com os de 

outras pesquisas, as quais ressaltam que a maioria dos participantes reside com cônjuge ou 

companheiro
(7,25-26)

. 

 As UV acometem mais comumente os idosos
(4)

. Na amostra em estudo, predominou a 

população maior de 60 anos (54%), como é comum em várias pesquisas, que referem a faixa 

etária acima dos 60 anos como sendo a de maior prevalência para o desenvolvimento desse 

tipo de lesão
(1,13)

.  

 A ocorrência de UV neste grupo populacional se dá pelo fato de que com o avanço da 

idade, há uma diminuição da resposta inflamatória, reduzindo o metabolismo do colágeno, a 

angiogênese e a epitelização, principalmente quando associadas às condições que 

acompanham a senilidade, como má nutrição, insuficiência vascular e doenças sistêmicas, 

tornando a cicatrização mais lenta nos idosos
(12)

. 

 A correlação estatisticamente significativa, de intensidade fraca, entre a variável idade 

e o indicador hidratação explica-se pelo fato de que uma área perilesional seca, com 

hidratação inadequada, dá ao tato uma sensação especial, podendo ser encontrada em pessoas 

idosas e com algumas dermatopatias crônicas, como é o caso da UV
(27)

. No estudo em 

questão, ambas características se apresentam na clientela, o que deve levar os enfermeiros a 

realizar um cuidado não apenas da úlcera, mas também da área ao redor da mesma além de 

avaliação e hidratação da outra perna, que não apresenta lesão. 
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  Nesse estudo foi verificada uma correlação fraca e negativa entre idade e descamação 

cutânea, o que chama a atenção, uma vez que a descamação cutânea pode ser explicada 

fisiologicamente pela redução da elasticidade dérmica, decorrente da diminuição do número 

de fibroblastos, o que modifica as fibras de colágeno e elastina
(9)

,  levando a uma pele 

ressecada e descamativa, comum no idoso. 

 A escolaridade e a renda podem ser visualizadas em conjunto quando se trata de 

pacientes com UV, pois ambas são precárias na maioria dos estudos feitos com essa clientela
 

(1,5,7,13)
. Tais fatos podem indicar um estilo de vida que favoreça o aparecimento de lesões ou 

ainda a falta de acesso a serviços de saúde especializado ou manejo inadequado por parte dos 

profissionais que prestam atendimento a esta população
(24)

. 

 A baixa escolaridade e renda visualizadas, nesta pesquisa, podem ser justificadas pelo 

fato de o ambulatório de referência onde o estudo foi realizado se tratar de um serviço público 

de saúde, apresentando uma clientela com baixo poder aquisitivo e com poucos anos de 

estudo
(16)

. 

 O grande impacto econômico ocasionado pelas UV interfere fortemente na renda 

familiar desses indivíduos, tendo em vista a elevada incidência e prevalência dessas lesões 

crônicas
(5,26)

, os gastos relativos a medicamentos, coberturas, materiais necessários para a 

cicatrização dessas úlceras e para promover uma melhor qualidade de vida para esses 

pacientes. 

 A baixa renda evidencia uma influência negativa no que diz respeito ao 

comportamento saudável no ambiente domiciliar, ao acesso aos serviços de saúde, aos 

cuidados com a saúde e ao acesso aos recursos materiais
(1,6)

. Nesta perspectiva, o tratamento 

das lesões de origem venosa tem grandes chances de ser negligenciado ou realizado de um 

modo pouco eficaz, aumentando o risco de desenvolver tecidos não viáveis no leito da lesão, 

como é o caso do tecido necrótico, impedindo que o processo de cicatrização aconteça em 

tempo ideal, o que justifica a correlação estatisticamente significativa entre o indicador 

necrose e a variável renda familiar. 

 No intuito de contribuir para diagnosticar a lesão como sendo de origem venosa, se faz 

necessário constatar a presença do pulso pedioso ou dorsal do pé e pulso tibial posterior nos 

pacientes portadores de lesões de perna. Pode-se deparar com situações em que o fluxo é 

normal, porém o pulso não pode ser palpado devido a características específicas da UV, como 

edema e fibrose subcutânea
(12)

. 

 No estudo em questão, concordando com autor que menciona a ausência de pulsos 

distais, considerada indicativa de doença arterial, é relevante a realização da palpação dos 
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pulsos do membro inferior, pulsações pediosa e tibial posterior, as quais estando presentes e 

na presença de lesão característica, são típicas de pacientes com alterações venosas
(4)

. 

Constatou-se a presença das mesmas na maioria dos indivíduos pesquisados, excetuando-se 

aqueles em que a aferição foi impossibilitada por lesão no local da palpação do pulso. 

 O odor fétido exalado pela UV pode ser decorrente de algum tipo de infecção, 

apresentando odoração característica daquela infecção, como por exemplo, de infecção 

bacteriana por pseudômona aeruginosa
(16)

. Tal situação provoca incômodo no portador da 

lesão devido à sensação desagradável causada pelo cheiro característico, à vergonha e ao 

constrangimento que o mesmo ocasiona
(7)

. No estudo em foco, identificou-se 8% dos 

indivíduos com lesões que apresentavam odor fétido, consoante ao estudo de 

caracterização
(16)

 que apresentou odor fétido em 9% da amostra.  

 A locomoção dos pacientes portadores de úlcera venosa também pode estar 

dificultada, limitando até mesmo o trabalho doméstico
(7)

. Os dados relativos à deambulação 

dificultada ou com auxílio são similares a outro estudo, que ressalta a importância de o 

profissional de saúde avaliar o grau de dificuldade do usuário para locomover-se
(28)

. 

 Assim como este, alguns estudos evidenciam um tempo prolongado da lesão, 

permanecendo aberta, muitas vezes, por meses ou anos
(5,16-17)

, decorrente de diversos motivos, 

dentre eles condições pré-existentes como idade, diabetes, má circulação, estado nutricional 

precário, imunodeficiência, além de fatores locais como infecção e presença de tecido 

necrótico
(16)

. Tal prolongamento denota o quão complexo é o tratamento das UV, ocasionando 

perda laboral e sofrimento para o paciente
(5)

. 

 Os resultados referentes ao tempo de UV concordam com pesquisa realizada em 

ambulatório de dermatologia em São Paulo
(13)

, em que a maioria dos pacientes (55%) possuía 

tempo de evolução da UV correspondente à faixa entre 6 e 20 anos, e 25% da amostra acima 

de 20 anos.  

 A pressão que é conceituada como a força exercida pelo sangue num vaso sanguíneo, 

quando acentuada, pode contribuir para o colapso nas paredes vasculares. O fluxo sanguíneo 

aumentado pode agravar a hipertensão venosa em situações de insuficiência
(29)

. Quanto a esse 

aspecto, a média da PAS foi de 123,60 e da PAD 81,40, enquadrando-se na classificação 

normal de acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Hipertensão
(30)

. Deve-se 

considerar que grande parte da amostra pesquisada é portadora de Hipertensão Arterial 

Sistêmica (44%), entretanto, faz uso de medicamentos anti-hipertensivos, fato este que 

justifica a média da pressão arterial.  
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 Esses dados são discordantes dos apresentados em outra pesquisa que apresentou 

média de 143,3 mmHg para a PAS e de 82,7mmHg para a PAD 
(31)

. Tal pesquisa apresentou 

associação importante entre a IVC e a Hipertensão, fato que ressalta a relevância do controle 

e/ou tratamento da IVC, além da necessidade de tratamento da hipertensão arterial. 

 A mensuração do Índice Tornozelo/Braquial (ITB) também foi realizada a fim de 

caracterizar clinicamente as úlceras da amostra em questão, a qual apresentou valor de 

mediana 1. Os valores normais de ITB variam de 0,91 a 1,3, abaixo deste intervalo implica 

em insuficiências arteriais, e acima, calcificação das artérias. Sendo assim, enquadrando-se na 

faixa de valores mencionada, descarta-se a possibilidade de acometimento arterial
(13-15)

. 

 Embora o ITB tenha apresentado correlação negativa com o indicador perfusão 

tissular, a mesma foi de intensidade fraca e não há respaldo clínico para tal, tendo em vista 

que por se tratar de úlceras venosas, não há alteração arterial, sendo assim as grandezas 

deveriam apresentar comportamento diretamente proporcional. 

 Quanto à área, os resultados deste estudo diferem de outro
(28)

, o qual apresenta maior 

parte das lesões com área menor que 12 cm
2
. Preocupa bastante, os profissionais e a clientela 

com UV, a área das lesões, já que quanto maior a extensão, maior será o tempo demandado 

para sua cicatrização, mesmo quando submetidas a tratamento adequado
(28)

. 

 Algumas variáveis socioeconômicas, apesar de apresentarem associação e correlação 

estatisticamente significativas, não apresentaram justificativa clínica plausível, a exemplo da 

correlação entre anos de estudo e descamação cutânea, bem como as diferenças entre os sexos 

para os indicadores do resultado de enfermagem estudado. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Os resultados deste estudo corroboram com o perfil socioeconômico da população 

acometida por úlceras venosas, atendida nas instituições públicas de saúde no cenário 

regional, no contexto ambulatorial. Evidencia-se o sexo feminino, a idade avançada, a baixa 

renda e baixa escolaridade como características marcantes e consoantes com os achados da 

literatura. 

 Sumarizando os resultados do estudo, observou-se correlação estatisticamente 

significativa, de intensidade fraca, entre idade, hidratação e descamação cutânea; renda 

familiar e necrose, bem como, associação entre o sexo e os indicadores temperatura, 

quantidade de pelos e exsudato, e no que diz respeito aos fatores clínicos analisados, 

verificou-se correlação, de intensidade fraca, apenas entre ITB e perfusão tissular.  
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 Dessa forma a identificação dos fatores socioeconômicos e clínicos associados a 

pacientes com úlcera venosa e o resultado de enfermagem em estudo geram informações 

relevantes para o desenvolvimento de novas diretrizes para o acompanhamento e tratamento 

de úlceras venosas, contribuindo para a redução do tempo de tratamento, e consequentemente, 

do incômodo, das restrições, dos gastos, aumentando a qualidade de vida dos indivíduos e 

seus familiares. 
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RESUMO 

Objetivou-se estabelecer relação entre os fatores de risco para o desenvolvimento de úlcera 

venosa e os indicadores de Integridade tissular da classificação dos resultados de enfermagem. 

Estudo transversal realizado em um hospital universitário de Natal/RN de fevereiro a junho de 

2012. Realizou-se entrevista e exame físico. Participaram 50 indivíduos, selecionados por 

amostragem consecutiva. Os resultados mostram que 44% apresentavam hipertensão arterial, 

26% alergias, 20% Diabetes Mellitus, 4% realizava alguma atividade física, 6% eram 

fumantes e 14% consumiam bebidas alcoólicas. Houve associação estatística entre Diabetes 

Mellitus e textura (p=0,015) e perfusão tissular (p=0,026); alergia e textura (p=0,034); 

atividade física e hidratação (p=0,034); tabagismo e espessura (p=0,018); e etilismo e 

exsudato (p=0,045). Conclui-se que a relação entre fatores de risco e indicadores deste 

resultado de enfermagem geram informações relevantes para o desenvolvimento de 

orientações para o acompanhamento e tratamento de úlceras venosas. 

Descritores: Úlcera venosa; Enfermagem; Fatores de risco; Avaliação de resultados. 

ABSTRACT 

This study aimed to establish the relationship between the risk factors for the venous ulcers 

development and the indicators of tissue integrity from the nursing outcomes classification. A 

cross-sectional study conducted in a university hospital in Natal / RN from February to June 

2012. Interview and physical examination were performed. Participated in 50 people was 

made by sampling consecutive. The results showed that 44% had arterial hypertension, 26% 

allergy, 20% diabetes mellitus, 4% used to do some physical activity, 6% were smokers and 

14% drank alcohol. There was a statistical association between diabetes mellitus and texture 

(p=0.015) and tissue perfusion (p=0.026); allergy and texture (p=0.034), physical activity and 

hydration (p=0.034), smoking and thickness (p=0.018); and alcoholism and exudate 

(p=0.045). We conclude that the relationship between risk factors and indicators this nursing 

outcome generate relevant information to the development of guidelines for the monitoring 

and treatment of venous ulcers. 

Descriptors: Venous ulcer; Nursing; Risk factors; Outcome assessment. 

RESUMEN 

Se objetivó establecer la relación entre los factores de riesgo para el desarrollo de las úlceras 

venosas y los indicadores de integridad tisular de la clasificación de resultados de enfermería. 

Estudio transversal realizado en un hospital universitario de Natal / RN, de febrero a junio de 

2012. Se realizó la entrevista y el examen físico. Participaron 50 individuos seleccionados por 

muestreo consecutiva. Los resultados mostraron que 44% presentaban hipertensión arterial, 

26% alergia, 20% Diabetes Mellitus, 4% realizaba alguna actividad física, 6% eran fumadores 

y 14% bebían alcohol. Hubo una asociación estadística significativa entre la Diabetes Mellitus 

y la textura (p=0,015) y la perfusión tisular (p=0,026), la alergia y la textura (p=0,034), la 
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actividad física y la hidratación (p=0,034), el tabaquismo y el grosor (p=0,018); y el 

alcoholismo y el exudado (p=0,045). Se concluye que la relación entre factores de riesgo y 

indicadores de esta resultado de enfermería genera informaciones relevantes para la 

elaboración de directrices para el seguimiento y tratamiento de las úlceras venosas. 

Descriptores: Úlcera venosa; Enfermería; Factores de riesgo; Evaluación de resultado. 
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COM ÚLCERAS VENOSAS: um estudo baseado na Classificação dos Resultados de 

Enfermagem”, apresentada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2013.  

 

INTRODUÇÃO 

 A grande representatividade das úlceras venosas (UV), no contexto atual, instiga-nos a 

estudá-la de um modo mais aprofundado, no âmbito dos fatores de risco que interferem no seu 

processo de cicatrização. Esse tipo de lesão tem se tornado um preocupante problema de 

saúde pública, não apenas por sua prevalência, mas também pelos custos econômicos e sociais 

decorrentes do tratamento, da incapacidade e da dependência a ela associadas. 

 A principal causa do desenvolvimento de úlceras venosas é a Insuficiência Venosa 

Crônica (IVC), a qual pode ser resultado de um distúrbio congênito ou ser adquirida. A 

doença em questão pode atingir o sistema venoso superficial, o sistema venoso profundo ou 

ambos, ocasionando a úlcera venosa ou úlcera varicosa
(1)

. 

 Se há falha desse sistema em um dos seus componentes, o resultado é uma hipertensão 

venosa de longa duração e ou obstrução venosa, que causa distensão e alongamento das alças 

capilares, provocando edema e, consequentemente, a úlcera venosa
(2)

. 
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 Outras doenças associadas, além da IVC, que podem interferir no processo de 

cicatrização tecidual, são comuns entre os clientes com úlcera venosa crônica. Predominam 

entre elas, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus, além de alguns 

hábitos sociais como o tabagismo, o alcoolismo e o sedentarismo
(3)

. 

 Tais doenças são consideradas como fatores de risco para a IVC, e consequentemente, 

para UV, tendo em vista que podem ser conceituados como os componentes que levam à 

doença ou que contribuem para o risco de adoecimento e manutenção dos agravos de saúde. 

Ressalta-se que os fatores de risco comuns e modificáveis, como obesidade, sedentarismo, 

tabagismo e alcoolismo, estão na base das principais doenças crônicas
(4)

. 

 Diante disso, é importante que os pacientes sejam capazes de controlar esses fatores, a 

fim de promover uma cicatrização eficaz de sua lesão, por meio de dieta, controle da pressão 

arterial e da glicemia, realização de atividades físicas, evitar o álcool e o tabaco, controlar 

fatores externos que provocam agressão ao tecido lesionado, além de outros fatores 

fisiológicos
(1)

. 

 A caracterização do estado de saúde dos membros inferiores de paciente com úlcera 

venosa e a relação deste com os fatores de risco para o desenvolvimento de úlcera venosa são 

prioritárias no cuidar em enfermagem dessa clientela, já que induzirá o enfermeiro a realizar 

um planejamento da assistência de enfermagem condizente com a realidade e direcionada às 

necessidades da clientela em questão. 

 No intuito de caracterizar o estado de saúde desses pacientes, um referencial próprio 

da profissão foi utilizado, a Classificação dos Resultados de Enfermagem (Nursing Outcomes 

Classification - NOC), especificamente quanto ao resultado “Integridade tissular: pele e 

mucosas”. Tal classificação se enquadrou nesse contexto por se tratar de um artifício para 

medir o nível básico de saúde do paciente
(5)

. 
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 Os indicadores do resultado em questão considerados para a clientela com úlcera 

venosa, com base no estudo de Santos
(6)

, foram: Temperatura da pele, sensibilidade, 

elasticidade, hidratação, textura, espessura, perfusão tissular, quantidade de pelos, 

pigmentação anormal, lesões cutâneas, tecido cicatricial, descamação cutânea, eritema, 

necrose, enduração, prurido, dor e exsudato.  

 Assim, o presente estudo objetiva estabelecer relação entre os fatores de risco para o 

desenvolvimento de úlcera venosa e os indicadores do resultado “Integridade tissular: pele e 

mucosas” da classificação dos resultados de enfermagem. 

MÉTODOS 

 Tratou-se de um estudo quantitativo, transversal e descritivo realizado no ambulatório 

de clínica cirúrgica de um hospital universitário localizado no município de Natal/RN. A 

amostra foi composta por 50 indivíduos, recrutados através de amostragem consecutiva, 

calculada a partir da aplicação da fórmula
(7)

 n = (z*s/e)
2
, onde z é o nível de confiança, s é o 

desvio padrão da média da escala NOC e e, o erro amostral absoluto em relação a média da 

escala NOC. Sendo considerado para a amostra em questão z= 95% (1,96), a normalidade da 

média da escala NOC de 3 e um erro de 0,83 ponto. 

 Os critérios de inclusão foram: apresentar úlcera venosa, atestada pela caracterização e 

pelo valor de Índice Tornozelo/Braquial (ITB) superior a 0,8, o qual representa 

comprometimento venoso; estar em consulta referenciada no ambulatório de clínica cirúrgica 

do Hospital Universitário de Natal-RN; ter idade acima de 18 anos. Os critérios de exclusão: 

pacientes portadores de úlcera venosa e com transtornos psiquiátricos ou psíquicos, 

caracterizado por condições de anormalidade, sofrimento ou comprometimento de ordem 

psicológica, mental ou cognitiva; apresentar ferida oncológica, arterial ou de etiologia mista, 

porque tais feridas apresentam características diferenciadas das úlceras venosas típicas. 
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 A coleta dos dados aconteceu através de um formulário de entrevista e exame físico, 

construído com base no roteiro desenvolvido em tese de doutorado no Nordeste brasileiro
 (6)

. 

Utilizou-se também o instrumento de definições operacionais para indicadores do resultado de 

enfermagem Integridade Tissular aplicado aos pacientes com UV, construído e validado pela 

mesma autora
(6)

. 

 Para a mensuração dos indicadores do resultado Integridade Tissular: pele e mucosas, 

fez-se uso dos métodos propedêuticos da inspeção e palpação, entretanto dois dos indicadores 

foram mensurados através de instrumentos específicos: a temperatura, por meio de um 

termômetro infravermelho MT-305 da marca Minipa®, calibrado com a emissividade de 0,98, 

específica para a pele humana, mensurada incindindo-se a onda infravermelha a uma distância 

de 10 cm da lesão; e a sensibilidade tátil da área perilesional e dorso do pé, por meio dos 

monofilamentos de Semmes-Weinstein ou estesiômetros da marca Sorry®, segurando o cabo 

do aparelho de modo que o filamento fique perpendicular à superfície da pele do paciente e a 

pressão feita deve atingir uma força suficiente para curvar o filamento. 

 Os fatores de risco pessoais para o desenvolvimento de úlceras venosas, codifcados 

como ausente e presente, abrangeram as doenças de base (Distúrbios cardíacos, Diabetes 

Mellitus, Dislipidemias, Hipertensão Arterial Sistêmica, Alergias, Outros); antecedentes 

cirúrgicos (Cirurgias prévias, Revascularização, Enxerto, Desbridamento cirúrgico da lesão, 

Outras) e obstétricos (Nº de gestações, Nº de partos). Quanto aos fatores de risco familiares, 

foram consideradas como variáveis: Distúrbios cardíacos, Diabetes Mellitus, Dislipidemias, 

Hipertensão Arterial Sistêmica, úlceras venosas, Outros.  

 Os hábitos de vida: atividade física, tabagismo e etilismo, foram considerados por 

influenciar no desenvolvimento de úlceras venosas. Foram caracterizados como etilistas 

aqueles pacientes que relataram ingerir bebida alcoólica em quantidade e freqüência 

sistemáticas, ou seja, em uso excessivo e continuado. Aqueles que nunca ingeriram ou não 
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ingerem qualquer bebida alcoólica, exceto em raras ocasiões sociais, foram considerados não 

etilistas. Já como tabagistas, considerou-se aqueles participantes que faziam uso do tabaco no 

momento da pesquisa ou que em algum momento de sua vida fez uso do mesmo.  

 O período de coleta ocorreu entre os meses de fevereiro e junho de 2012. Os dados 

foram tabulados e armazenados em planilhas do software Excel, sendo posteriormente 

analisados estatisticamente no software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 

versão 16.0, através da estatística descritiva e testes não paramétricos. A partir dessas 

análises, as variáveis categóricas foram apresentadas por meio de frequências absolutas e 

relativas, e para as variáveis quantitativas foram geradas medidas de tendência central e 

dispersão.  

 Com o objetivo de avaliar a distribuição dos dados quantitativos quanto a sua 

normalidade, realizou-se o teste de Shapiro-Wilk, o qual compara escores de uma amostra a 

uma distribuição normal modelo
(7)

.  A fim de verificar a correlação entre as variáveis, fez-se 

uso do teste de Correlação de Spearman, e no intuito de analisar as associações estatísticas foi 

utilizado o teste de Mann-Whitney, para dois grupos, e Kruskal-Wallis, quando a comparação 

envolveu três ou mais grupos
(7-8)

. Para significância estatística dos testes especificados 

adotou-se um nível de 5% (p < 0,05) e em relação à classificação da força das correlações 

entre as variáveis, foram adotados os valores recomendados pela BMJ - British Medical 

Journal: 0,00 - 0,19: ausente ou muito fraca; 0,20 - 0,39: fraca; 0,40 - 0,59: moderada; 0,60 - 

0,79: forte; 0,80 - 1,00: muito forte
(9)

.  

 A pesquisa atendeu à Resolução nº196/96 do Ministério da Saúde
(10)

, com aprovação 

do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário (protocolo nº 608/11) 

e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética nº 0038.0.294.000-11. Os pacientes 

manifestaram sua aceitação em participar do estudo através da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 
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RESULTADOS 

 Os resultados do estudo, quanto à caracterização dos pacientes com úlcera venosa 

segundo fatores de risco, evidenciaram como doenças de base mais prevalentes a HAS (44%), 

seguida das alergias (26%). O Diabetes Mellitus e as dislipidemias apresentaram-se em 20% 

da amostra, cada, e em menor destaque estavam os distúrbios cardíacos e outras doenças 

(12%). Constatou-se, ainda, como média do Índice de Massa Corporal (IMC) o valor de 30,29 

kg/m
2
. 

Tabela 1 – Análise de correlação e associação entre fatores de risco (IMC e doenças de base) 

e os indicadores do resultado de enfermagem Integridade tissular: pele e mucosas. Natal, 2013 

Indicadores IMC
1
 Diabetes

2
 

Dislipi- 

HAS
2
 Alergia

2
 demia

2
 

Temperatura 0,551 0,287 0,068 0,626 0,213 

Sensibilidade 0,367 0,823 0,538 0,528 0,120 

Elasticidade 0,344 0,192 0,904 0,778 0,556 

Hidratação 0,720 0,827 0,503 0,271 0,980 

Textura 0,891 0,015* 0,913 0,653 0,034* 

Espessura 0,289 0,127 0,661 0,282 0,455 

Perfusão tissular 0,300 0,026* 0,109 0,645 0,134 

Quantidade de pelos 0,685 0,879 0,889 0,878 0,141 

Pigmentação anormal 0,153 0,177 0,562 0,879 0,138 

Lesões cutâneas 0,888 0,689 0,118 0,880 0,137 

Tecido Cicatricial 0,088 0,849 0,384 0,283 0,127 

Descamação cutânea 0,492 0,477 0,795 0,372 0,417 

Eritema 0,149 0,571 0,020* 0,633 0,184 

Necrose 0,841 0,444 0,444 0,747 0,657 

Enduração 0,147 0,102 0,188 0,130 0,085 

Prurido 0,056 0,567 0,623 0,095 0,784 

Dor 0,612 0,378 0,459 0,926 0,981 

Exsudato 0,732 0,867 0,990 0,431 0,373 
IMC – Índice de Massa Corporal; 1 – Valor p do teste de Correlação de Spearman; 2 – Valor p do teste U de 

Mann-Whitney. *p valor< 0,05. 

 

 Houve associação entre o Diabetes Mellitus e os indicadores textura (p=0,015) e 

perfusão tissular (p=0,026); dislipidemia e o indicador eritema (p=0,020); e alergia e textura 

(p=0,034). O IMC e a HAS não apresentaram correlação e associação, respectivamente, com 
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nenhum dos indicadores do resultado Integridade tissular: pele e mucosas, como apresenta a 

tabela 1.  

 No que diz respeito aos hábitos sociais, identificou-se que 4% da amostra realizava 

algum tipo de atividade física, fato que evidencia o sedentarismo em 96% dos indivíduos 

pesquisados, 6% apresentavam o hábito de fumar e 14% consumiam bebidas alcoólicas. A 

associação dessas variáveis com os indicadores do resultado Integridade tissular estão 

apresentados na tabela 2. 

Tabela 2 – Análise de associação entre hábitos sociais e indicadores do resultado de 

enfermagem Integridade tissular: pele e mucosas. Natal, 2013. 

Indicadores Atividade física
1 

Tabagismo
1 

Etilismo
1 

Temperatura 0,291 0,191 0,389 

Sensibilidade 0,253 0,850 0,629 

Elasticidade 0,188 0,402 0,402 

Hidratação 0,034* 0,927 0,729 

Textura 0,071 0,243 0,132 

Espessura 0,534 0,018* 0,218 

Perfusão tissular 0,267 0,606 0,665 

Quantidade de pelos 0,452 0,563 0,558 

Pigmentação anormal 0,110 0,174 0,988 

Lesões cutâneas 0,210 0,472 0,441 

Tecido Cicatricial 0,157 0,663 0,638 

Descamação cutânea 0,180 0,564 0,962 

Eritema 0,322 0,496 0,876 

Necrose 0,166 0,661 0,561 

Enduração 0,159 0,505 0,180 

Prurido 0,504 0,748 0,777 

Dor 0,175 0,914 0,068 

Exsudato 0,581 1,000 0,045* 
1 – Valor p do teste U de Mann-Whitney. *p valor< 0,05. 

 

 Tais dados demonstram a associação estatisticamente significativa entre atividade 

física e hidratação (p=0,034); tabagismo e espessura (p=0,018); e etilismo e exsudato 

(p=0,045). 
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 Outros fatores de risco investigados foram o número de filhos, a realização de 

cirurgias anteriores e o antecedente familiar de UV. Do total de participantes da pesquisa, 33 

eram mulheres (66%) e apenas uma delas não havia engravidado até o dia da coleta dos 

dados. Apresentou-se, portanto, mediana de 5 gestações e 4 partos.  

 Quanto às cirurgias anteriores, 70% dos pacientes já havia realizado algum tipo de 

cirurgia, sendo que 22% deles relataram já ter se submetido à cirurgia de revascularização, 

6%, à cirurgia de enxerto e 6% ao desbridamento cirúrgico da lesão. Com relação ao 

antecedente familiar de UV, o mesmo se fez presente em 46% dos participantes da amostra. 

DISCUSSÃO 

 A hipertensão arterial e o diabetes mellitus interferem no processo cicatricial da lesão, 

por gerarem complicações vasculares que ocasionam a má circulação, produzindo uma 

cicatrização deficiente das feridas, fato este que justifica sua associação estatisticamente 

significante com o indicador perfusão tissular
(11-12)

. 

 A associação dessas duas afecções acarreta a progressão para o desenvolvimento da 

insuficiência renal, amputação de membros inferiores, cegueira e doença cardiovascular, 

tendo em vista que a hipertensão aumenta o risco para as lesões macro e microvasculares, 

exacerbando os eventos cardíacos e o aparecimento de lesões em membros inferiores
(12)

. 

 O diabetes apresenta alta prevalência e morbi-mortalidade. Entre as complicações do 

diabetes relacionadas às lesões de membros inferiores, está a neuropatia periférica, a qual 

ocasiona, além da perda da sensibilidade protetora dos pés, alterações biomecânicas e perda 

da sudorese que protege a pele contra o ressecamento
(12)

, tendo, portanto, relação com o 

indicador textura do resultado de enfermagem estudado, como pode ser verificado pela 

significância estatística entre as duas variáveis. Evidencia-se, ainda, que a perda de 

sensibilidade dos pacientes diabéticos influencia no aparecimento e na evolução de lesões 

como fissuras, úlceras, infecções
(2)

. 
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 A prevalência de HAS na amostra corrobora com os dados de uma pesquisa realizada 

em ambulatório do Rio de Janeiro, no qual foram identificados 55% dos pacientes com esta 

afecção, estando 22% também associados ao Diabetes Mellitus
(3)

. Ressalta-se que 22% da 

amostra do estudo em questão não referem outra doença crônica associada à IVC, o que 

apresenta a probabilidade do reparo tecidual ocorrer em menor tempo
(11)

. 

 No que diz respeito à alergia, tal fator pode ser ocasionado pela utilização de 

antibióticos locais, os quais podem desenvolver a resistência bacteriana e ainda, induzir as 

reações de hipersensibilidade que retardam o processo de cicatrização
(11)

. Para tanto, faz-se 

necessário investigar quanto aos eventos alérgicos desenvolvidos pelos pacientes pela 

utilização de algum tipo de produto em sua lesão ou pele perilesional, a fim de evitar um 

possível processo alérgico.    

 A alergia pode também ter relação com o eczema, já que o mesmo é consequência de 

uma possível reação autoimune contra bactérias infectantes e se apresenta como dermatite 

eritematosa que tende a ocorrer em pessoas com alergias. A erupção cutânea é geralmente 

eritematosa, provoca prurido e produz descamação, o que evidencia modificações na textura 

da pele perilesional, justificando a significância estatística apresentada entre a alergia e o 

indicador textura
 (13)

. 

 Os hábitos sociais também interferem no processo de cicatrização de lesões. O 

tabagismo atua nesse processo reduzindo a hemoglobina funcional, predispondo à privação da 

oxigenação nos tecidos. A nicotina, componente encontrado no cigarro, induz o estado 

protrombótico, através da ativação plaquetária e produz vasoconstrição, o que aumenta o risco 

de necrose e úlceras periféricas
(2,14)

.  

  Diante de um estado de necrose, há perda progressiva de tecido, o que influencia na 

espessura da lesão, ou seja no comprometimento da profundidade da lesão, fundamentando a 

associação estatística entre o tabagismo e o indicador espessura
(2)

. 
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 O etilismo também prejudica a integridade da pele, além de atuar na bainha de 

mielina, podendo causar neuropatias. O álcool etílico tem a capacidade de saciar a fome e 

diminuir a ingestão de nutrientes, acarretando maior fragilidade cutânea, acelerando a taxa de 

descamação, diminuindo a sensibilidade tátil, superficial e profunda, e diminuindo a 

oxigenação tecidual
(2)

. 

 O álcool etílico consome, para sua metabolização, grandes quantidades de vitaminas 

que influenciam a cicatrização. Este fato, acrescido da diminuição da oxigenação tecidual, 

retarda o processo de cicatrização, fazendo com que a fase inflamatória da lesão dure um 

tempo maior, ocasionando uma maior presença de exsudato, tendo em vista que este é um 

processo fisiológico presente na fase inflamatória
(2)

. Tal fato justifica a associação estatística 

verificada neste estudo entre o etilismo e o indicador exsudato. 

 Estudo realizado no Nordeste do Brasil demonstrou associação do tabaco e do álcool 

como fatores de risco na ocorrência dos eventos tromboembólicos. O uso do álcool foi 

associado com a ocorrência de trombose, aumentando em cinco vezes as chances de 

desenvolvê-la
(14)

. 

 A obesidade, definida pela Organização Mundial da Saúde como índice de massa 

corporal (IMC) maior ou igual a 30 kg/m
2(15)

, tem sido reconhecida em todo mundo como um 

problema de saúde pública, estando associada a muitas doenças dermatológicas, não só em 

relação à prevalência como também à intensidade dos sintomas
(16)

. 

 A obesidade é reconhecidamente um fator de risco para IVC, tanto em homens, quanto 

em mulheres, pois o aumento da pressão intra-abdominal causa maior resistência ao retorno 

venoso
(17)

. Em acréscimo a isso, o indivíduo obeso tem dificuldade em sua mobilização e 

deambulação, levando-o ao sedentarismo, o que pode provocar transtornos como a 

hipertensão venosa, interferindo na cicatrização de feridas. A obesidade atua também como 
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doença imunossupressora, o que pode causar inibição da reação inflamatória e, 

consequentemente, alteração da cicatrização
(2)

. 

 Nesta perspectiva, a realização de exercícios físicos regulares para pessoas com úlcera 

venosa são importantes, pois melhoram a sua circulação, diminuem a glicemia, colaboram no 

controle de peso corporal e da hipertensão arterial, e na redução de colesterol e 

triglicerídeos
(12)

. Destarte, o sedentarismo interfere negativamente em todos esses aspectos. 

 A prática de exercício físico aumenta o tônus muscular dos membros inferiores, 

podendo melhorar sua ação no sistema venoso, já que com a contração do músculo da 

panturrilha, a pressão no sistema venoso profundo diminui, fazendo com que o sangue flua do 

sistema superficial até as veias profundas, por meio das veias comunicantes
(18)

. 

 Entretanto, a presença da úlcera provoca dores frequentes e perda da mobilidade 

funcional, afetando a capacidade do indivíduo para o trabalho, fato que gera aposentadorias 

por invalidez, além de restringir as atividades da vida diária e de lazer. O que explica que, no 

estudo em questão, o sedentarismo em pacientes com úlcera venosa apresentou uma 

frequência de 96%. 

 A hereditariedade ou a tendência familiar é considerada, também, fator predisponente 

para varizes e, consequentemente, para o desenvolvimento de úlceras venosas
(19)

. O 

antecedente familiar de úlcera venosa apresentou-se em 46% dos pacientes pesquisados, 

corroborando com dados de outra pesquisa, a qual identifica o antecedente familiar de úlcera 

venosa relevante para o desenvolvimento da mesma
(20)

. 

 Durante a gravidez novas veias varicosas podem aparecer ou as já existentes podem 

aumentar, predispondo-as ao desenvolvimento de lesões de origem venosa. Aproximadamente 

20% das gestantes desenvolvem veias varicosas ao longo da gestação. Costumam regredir 

depois do parto, porém com gestações subsequentes, costumam regredir menos. O uso de 

meias elásticas podem ser úteis no controle da sintomatologia e como profilaxia
(21)

.  
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 A adoção de procedimentos cirúrgicos por médicos vasculares são comuns e têm a 

finalidade de reparar ou otimizar a circulação venosa do membro e, consequentemente, 

contribuir para uma cicatrização mais efetiva
(22)

. No tratamento cirúrgico das varizes de 

membros inferiores, procura-se extirpar todas as veias varicosas e eliminar os pontos de 

refluxo do sistema profundo para o superficial
(21)

.  

 No estudo em questão, 22% dos pacientes já haviam se submetido a esse tipo de 

tratamento cirúrgico, consoante aos dados de outro estudo realizado em ambulatório de rede 

pública e no domicílio dos pacientes no Nordeste do Brasil. O enxerto e o desbridamento 

cirúrgico da lesão tinham sido realizados em apenas 6% da amostra, cada, o que mostra que, 

por vezes, o acesso aos serviços de especialidade vascular são restritos no Brasil
(22)

. 

 Alguns fatores de risco, apesar de estatisticamente significantes, não apresentaram 

associação clinicamente lógica com os indicadores do resultado de enfermagem estudado. 

Foram eles: dislipidemia em relação à eritema; e atividade física em relação à hidratação, não 

sendo encontrado na literatura respaldo para tal. 

CONCLUSÃO 

 Os resultados deste estudo evidenciam a hipertensão arterial como a doença de base de 

maior ocorrência na clientela estudada, a úlcera venosa como antecedente familiar importante 

para o desenvolvimento deste tipo de lesão, o baixo quantitativo de pacientes que realizam 

atividade física e um percentual importante de pessoas que fazem uso de fumo e álcool.   

 Além disso, observou-se a associação estatisticamente significativa do Diabetes 

Mellitus com alteração na textura e perfusão tissular; dislipidemia e eritema; alergia e textura; 

atividade física e hidratação; tabagismo e espessura; e etilismo e exsudato. 

 A identificação e caracterização dos fatores de risco em pacientes com úlcera venosa e 

o estabelecimento de associações entre estes e o resultado de enfermagem em estudo geram 
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informações relevantes para o desenvolvimento de orientações para o acompanhamento e 

tratamento de úlceras venosas.  

 Nesse contexto, faz-se imprescindível que a equipe de saúde, principalmente o 

enfermeiro, tomando por base os dados de estudos a exemplo deste, desenvolva novos 

processos de ensino-aprendizagem, potencializando as ações de educação em saúde e, dessa 

forma, contribuindo para a melhoria e maior resolutividade da assistência prestada aos 

pacientes com úlcera venosa. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Ao final deste estudo, realizado com 50 pacientes com úlceras venosas, foi 

possível conhecer o perfil socioeconômico, clínico, os fatores de risco e o 

comprometimento tissular dos membros inferiores de pacientes com úlcera venosa 

referente a cada indicador do resultado Integridade tissular da NOC. 

Destaca-se o sexo feminino (66%), a idade avançada com média de 59,72 anos 

(±12,71), a baixa renda, com mediana de 1244,00 e baixa escolaridade, com 

mediana de 5 anos. Em relação ao perfil clínico, a hipertensão arterial foi identificada 

como a doença de base de maior ocorrência na clientela em questão (44%). Os 

fatores de riscos identificados foram: sedentários (96%), antecedente familiar de 

úlcera venosa (46%), uso de álcool (14%) e fumo (6%). 

Evidenciou-se comprometimento moderado em cinco indicadores: dor, perfusão 

tissular, pigmentação anormal, quantidade de pelos e tecido cicatricial; o 

comprometimento leve foi identificado em sete indicadores: enduração, eritema, 

espessura, exsudato, hidratação, prurido e textura. É válido ressaltar que seis 

indicadores apresentaram mediana 5 na escala de Likert do resultado da NOC 

estudado, referente ao não comprometimento, e nenhum indicador apresentou 

mediana menor que 3, relativa ao comprometimento substancial e grave.  

Os dados resultantes da pesquisa reforçam a correlação estatisticamente 

significativa, de intensidade fraca, entre idade, hidratação (p=0,032; rs=-0,304) e 

descamação cutânea (p=0,026; rs=-0,316); renda familiar e necrose (p=0,012; rs=-

0,353), bem como, associação entre o sexo e os indicadores temperatura (p=0,046), 

quantidade de pelos (p=0,011) e exsudato (p=0,016), e no que diz respeito aos 

fatores clínicos analisados, verificou-se correlação, de intensidade fraca, apenas 

entre ITB e perfusão tissular (p=0,044; rs=-0,329).  

No que diz respeito aos fatores de risco, os mesmos apresentaram associação 

estatística com alguns indicadores do resultado Integridade tissular: Diabetes 

Mellitus com textura (p=0,015) e perfusão tissular (p=0,026); dislipidemia com 

eritema (p=0,020); e alergia com textura (p=0,034); atividade física com hidratação 

(p=0,034); tabagismo com espessura (p=0,018); e etilismo com exsudato (p=0,045). 

 Faz-se imprescindível o planejamento adequado frente aos dados 

visualizados, o que proporcionará uma atuação mais eficaz no que tange aos 

indicadores mencionados como comprometidos, no intuito de promover uma 



77 

 

 

evolução destes, para o valor máximo da escala da NOC, visando à cicatrização da 

úlcera e, consequentemente, a melhoria do estado de saúde do cliente. 

As correlações e associações verificadas entre os fatores socioeconômicos, 

clínicos e de risco de pacientes com úlcera venosa e o resultado de enfermagem em 

estudo geram informações relevantes para o desenvolvimento de novas diretrizes 

para o acompanhamento e tratamento de úlceras venosas, contribuindo para a 

redução do tempo de tratamento, e consequentemente, do incômodo, das restrições, 

dos gastos, aumentando a qualidade de vida dos indivíduos e seus familiares. 

O conhecimento e a utilização de um referencial próprio da profissão aprimoram 

a conduta dos profissionais de enfermagem e os orienta a realizar um cuidado 

qualificado capaz de atender às necessidades desta população em um período que 

demanda atenção tão singular. 

A utilização da Classificação dos Resultados de Enfermagem (Nursing Outcomes 

Classification - NOC) atua na organização da assistência de enfermagem e 

fundamenta científicamente a atuação do enfermeiro em sua prática clínica, pelo fato 

de este realizar o raciocínio clínico em busca da resolução dos problemas dos 

pacientes chegando ao julgamento clínico das ações de enfermagem. 

A enfermagem deve, portanto, implementar na prática o uso de ferramentas 

eficientes para avaliar as condições de seus pacientes, como a utilizada neste 

estudo, a fim de realizar intervenções voltadas às necessidades específicas de cada 

paciente, considerando o indivíduo como um ser complexo, inserido em um contexto 

social particular.  

Evidencia-se a contribuição deste estudo para o fortalecimento da profissão, já 

que utilizou o sistema de classificação dos resultados de enfermagem sob um 

referencial teórico próprio da enfermagem. Além de contribuir para a melhora na 

comunicação entre o enfermeiro e a equipe de enfermagem. 

Como fator limitante deste estudo, aponta-se o fato de ter sido realizado apenas 

com pacientes portadores de lesões de origem venosa, já que o instrumento 

desenvolvido utilizado se direcionava a esta clientela. Dessa forma, sugere-se a 

realização de novas pesquisas que contemplem lesões de outras origens, tendo em 

vista a realização de intervenções específicas e o alcance de resultados objetivando 

melhor qualidade de vida para os pacientes portadores de qualquer tipo de lesão. 
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APÊNDICE A- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
CURSO DE MESTRADO 

Campus Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 
Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para o senhor participar da pesquisa “Caracterização do estado 

de saúde de pacientes portadores de úlceras venosas de acordo com o resultado 

Integridade Tissular da NOC” que é coordenada e desenvolvida pela professora Drª Ana 

Luisa Brandão de Carvalho Lira, juntamente com Ana Beatriz de Almeida Medeiros. Sua 

participação é voluntária, o que significa que o senhor poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.  

Essa pesquisa tem como objetivo: Caracterizar o estado de saúde referente à 

integridade da pele dos membros inferiores de pacientes portadores de úlcera venosa, de 

acordo com o resultado Integridade Tissular da Classificação dos Resultados de 

Enfermagem (NOC). 

 Caso decida aceitar o convite, o senhor será submetido(a) ao(s) seguinte(s) 

procedimentos: responderá a uma entrevista sobre alguns dados pessoais e será feito um 

breve exame físico. 

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos e podem estar relacionados 

a algum tipo de constrangimento, que serão minimizados pelo cuidado que teremos ao 

realizar a pesquisa. O senhor não estará recebendo nenhum benefício diretamente, no 

entanto, com esta pesquisa, estará cooperando para melhorar a qualidade do cuidado 

prestado pela enfermagem.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. Se o senhor tiver algum gasto 

que seja devido à sua participação na pesquisa, será ressarcido, caso solicite. 
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Em qualquer momento, se o senhor sofrer algum dano comprovadamente decorrente 

desta pesquisa, terá direito à indenização. 

O senhor ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que tiver, a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a professora Drª Ana Luisa Brandão de 

Carvalho Lira, através do telefone (84) 3215-3889 no Departamento de Enfermagem 

(DENF) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), localizado no Campus 

Universitário, n. 3000. Bairro: Lagoa Nova, Natal/RN.   

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Endereço: 

Campus Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa: “Avaliação do 

estado de saúde dos pacientes portadores de úlceras venosas de um hospital universitário 

de Natal-RN” 

 

Participante da pesquisa:     

 

 

Assinatura (por extenso) 

 

 

 

Pesquisador responsável: 

 

 

Profª. Drª. Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira  
 Campus Universitário, n.3000. Bairro: Lagoa Nova. CEP 59072-970. Fone: (84) 3215-3889.  

E-mail: analira@ufrnet.br 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dedo polegar direito 

 

 
Dedo Polegar Direito 



85 

 

 

APÊNDICE B - Instrumento de coleta de dados 

 

 

1. Caracterização da amostra           Data:__________  

     Nº instrumento:___ 

1.1 Dados sócio-demográficos:  

 

Idade: ________  

Sexo: 1.(   ) Feminino    2.(   ) Masculino 

Estado Civil: 1.(  ) Casado     2.(  ) Solteiro     3.(  ) Viúvo     

         4.(  ) Separado    5.(  ) União Consensual 

Ocupação: _________________________  

Escolaridade (anos de estudo): _________ 

Renda Familiar (Salários Mínimos): ______ 

Número de pessoas no domicílio:________ 

 

1.2 Fatores de risco para o desenvolvimento de úlceras venosas:  

 

1.2.1 Doenças de base 

Distúrbios cardíacos 1.(  ) Não   2.(  ) Sim  

Qual (is)? Tempo de diagnóstico:___________________________________________  

_____________________________________________________________________  

Diabetes Mellitus 1.(  ) Não   2.(  ) Sim  

Tempo de diagnóstico:________________________  

Dislipidemias 1.(  ) Não   2.(  ) Sim  

Tempo de diagnóstico:________________________  

HAS 1.(  ) Não   2.(  ) Sim  

Tempo de diagnóstico:________________________  

Distúrbios de coagulação 1.(  ) Não   2.(  ) Sim  

Tempo de diagnóstico:________________________  

Alergias 1.(  ) Não   2.(  ) Sim  

Tempo de diagnóstico:________________________  

Outros 1.(  ) Não   2.(  ) Sim 

 Qual (is)? Tempo de 

diagnóstico:________________________________________________________________

________________________________________________________________  
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1.2.2 Antecedentes obstétricos 

Nº de gestações:______________  

Nº de partos:_________________ 

  

1.2.3 Antecedentes cirúrgicos 

Cirurgias prévias 1.(  ) Não   2.(  ) Sim 

Qual (is)?_____________________________________________________________  

 

1.2.4 Antecedentes familiares 

Distúrbios cardíacos 1.(  ) Não   2.(  ) Sim 

Qual (is)?_____________________________________________________________  

Diabetes Mellitus 1.(  ) Não   2.(  ) Sim 

Dislipidemias 1.(  ) Não   2.(  ) Sim 

HAS 1.(  ) Não   2.(  ) Sim 

Distúrbios de coagulação 1.(  ) Não   2.(  ) Sim 

Úlceras venosas 1.(  ) Não   2.(  ) Sim  

Outros 1.(  ) Não   2.(  ) Sim  

Qual (is)?_____________________________________________________________  

 

1.2.5 Hábitos 

Atividade física 1.(  ) Não   2.(  ) Sim  

Dias por semana: _______ Duração diária:_____  

Tabagismo 1.(  ) Não   2.(  ) Sim 

Etilismo 1.(  ) Não   2.(  ) Sim 

 

1.3 Dados clínicos:  

Peso: _________   Altura: _______m   IMC: __________  

Tempo de úlcera: _________________________  

Glicemia: ____________ 

PAS: _____ PAD: _____ 

PST: _____ ITB: _______  

Pulso pedioso:  

1.(  ) Regular 2.(  ) Irregular 3.(  ) Fraco/ filiforme 4.(  ) Forte 5.(  ) Ausente  

Pulso Tibial posterior:  

( ) Regular ( ) Irregular ( ) Fraco/ filiforme ( ) Forte ( ) Ausente  

Mensuração da lesão:  

Comprimento:_____cm    Largura:_____cm    Área:_____cm2
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Presença de odor fétido 1.(  ) Não   2.(  ) Sim 

Deambulação: 1.(  ) Sem alterações 2.(  ) Com auxílio 3.(  ) Não realiza  

 

1.4 Terapêutica 

Medicamentos em uso: __________________________________________________  

Tipo de curativo: _______________________________________________________  

Freqüência de troca do curativo: __________________________________________ 

 

2. Avaliação do estado de saúde (exame físico) 

Abaixo está apresentado o quadro de indicadores referente ao resultado de 

enfermagem Integridade Tissular da Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC). A 

cada indicador é atribuída uma definição que permite uma disposição crescente de um 

extremo insatisfatório a um extremo satisfatório, sendo coletados por meio de exame físico. 

As definições conceituais e operacionais podem ser visualizadas no ANEXO E - Instrumento 

de definições operacionais para indicadores do resultado de enfermagem Integridade 

Tissular aplicado a pacientes com úlceras venosas. 
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Indicador Classificação Valor 

Temperatura da pele 1 2 3 4 5  

Sensibilidade 1 2 3 4 5  

Elasticidade 1 2 3 4 5  

Hidratação 1 2 3 4 5  

Textura 1 2 3 4 5  

Espessura 1 2 3 4 5  

Perfusão tissular 1 2 3 4 5  

Quantidade de pêlos 1 2 3 4 5  

Pigmentação anormal 1 2 3 4 5  

Lesões cutâneas 1 2 3 4 5  

Tecido cicatricial 1 2 3 4 5  

Descamação cutânea 1 2 3 4 5  

Eritema 1 2 3 4 5  

Necrose 1 2 3 4 5  

Enduração 1 2 3 4 5  

Prurido 1 2 3 4 5  

Dor 1 2 3 4 5  

Exsudato 1 2 3 4 5  
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ANEXO A – Ofício de pedido de anuência da instituição pesquisada 
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ANEXO B- Declaração Institucional 
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ANEXO C- Certidão de Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO D - Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 
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ANEXO E - Instrumento de definições operacionais para indicadores do resultado de enfermagem Integridade Tissular aplicado a 

pacientes com úlceras venosas elaborado por SANTOS (2011). 

 

Nome do paciente:                    Data: 
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